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Cristina Tavares

Darcy Pozza
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Del Bosco Amaral

2096 • 2129

3102 • 3116

1949 e 1950

2638

1046, 1047. 2300. 4879 a 4898

708, 2956 • 2960

1748 a 1756, 2264 a 2266

1727 • 1731

1732 a 1747. 1837

3472 • 3479

2532

3326 • 3434

3885 a 3923

609 • 514, 3316 • 3325

2078

276. 533 a 535. 2622 a 2626,

3096. 6611 ~ 5614

731 • 754. 2298 e 2299

308

2546 a 2552, 2606. 2899

5157 • 5199

155, 1076 e 1077

947 • 950

3293 a 3312

1104 a 111l. 1482. 2241 a 2263

1006, 4265 a 4280

2043

2752 • 2757

2290 a 2294. 3097 a 3099, 3586

1921 • 1923, 4281, 4282

50 a 63. 116 D 118

2972 • 2978

93. 94. 210 a 212. 9B7 a 998.
1319. 3435 a 3455. 3809. 4620 a
4626

107Z • 1076. 1940 • 1943

2906, 2907

429, 2028. 2029, 3728 • 3748,
5116 a 5122

4693 a 4713

3456 • 3471

403 a 406

280 a 282, 2334, 2335

b18 • 630. 707, 968, 3264

3265

259í! a 2598

2889 a 2898. 2963 a 2961. 3671

a 3677

3529 • 3549, 3796 • 3807

1935 • 1939

2030 • 2034

2153, 2154

3228 a 3231, 3240 a 3243

1008, 2372 • 2388

1879 a 1889. 2287

2655, 3590

1659, 1660

41 a 47

785 • 767. 2002 • 2008, 2309 •

2313, 2535 • 2537, 2607

473. 925, 1090 a 1102, 2070 a
2073

1103, 1719 • 1726, 1807
1811, 2543

143 a 150. 243 a 250. 718
720. 1671 a 1672

1001 • 1005, 1016

152 • 154. 376 • 380, 613
617

1333 a 1365, 1658

122 a 125. 417 a 419, 915
924. 960, 911 a 984. 2130

2141, 2633. 2634

2627 • 2629, 5260 • 5273

1690. 1891
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1251 • 1286

4974 a 5022

2094

5416 a 5419, 5468 a 5494

2517 a 2520

3818 a 3821

669 • 672

660. 3020

14 D 18, 92. 1061 a 1071. 2540

712. 713. 5218

656, 2749 • 2751, 4035, 4036

228 a 231. 1665 a 1670, 5315 I

5321

328 a 333. 489 a 492, 926 a 940.

2303 • 2308

1315. 1316, 1464 a 1480, 4731 a

4758

239 • 242, 384. 755

721 a 730. 2066. 2067. 3594

1366 • 1378

1707 • 1718

2330 a 2333

4026 • 4031, 6128 a 5139

516 a 531

2296~ 3055 a 3095

2283 • 2285.

11, 13. 497 a 508, 1918 a 1920

195, 196. 951. 952, 959. 2314.
2315, 3119 a 3121. 3592. 3937 a
3948

2082, 2083

119 • 121

5608, 5609

4628 • 4641

2834 a 2842

251 I 253, 402, 2090 • 2093

2054, 2302

1979 • 1990

3762 a 3778, 4647 a 4649

64 a 66. 256, 257. 2074. 2075

226, 227, 274. 275, 557. 561,

1483 • 1492. 2908 • 2918, 3936,
4659, 4662 • 4691

70 a 73, 3698. 3724 a 3721

40. 254. 255, 1048 a 1050

634 a 640. 5388, 5402 a 5415

1385

3564 a 3582

5389 • 5401, 5546

263 a 272, 680 • 689. 2796
2805

2872. 6Z32, 5233

127

3500, 3505, 3508, 3509. 3511,

3514. 3626, 3528

615

399 • 401, 964, 4167 • 4215

2035: 3884

2079 a 2081. 2327 a 2329. 3588

3054

985

335 a 376. 1870 a 1877

4957 • 4972, 5076 • 5100

1992 • 2001

965 a 967. 2010 11 2018. 2521,
2522. 2556

1332

2142. 2143

279. 861, 862. 1813. 1817.2068

4147 • 4166

48, 49. 283. 306, 474 a 476.

573 a. 576, 802 a 805. 865 a
891. 895 a 914. 1083 a 1087

233 • 238. 2398 • 2408
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2409 • 2417

2200 a 2206, 3591

673 • 675, 757 • 759, 4815

4859

213 a 221

2953 • 2955

88 a 91

2465 • 2516

222 a 225

159 • 186, 543' 556, "1812,
3550 • 3563

2323 • 2326

2214 • 2227

3584

3960 a 3982

5556 a 5571

3593

706

2850 • 2858

863, 864, 2192 • 2199, 4127 •

4144

3659. 3678 a 3694. 3872 a 3882

5499 a 5545

2144 • 2152, 2316 • 2320, 2859

a 2870

953 a 957. 1838 a 1846

2279 a 2282. 2286

2821 • 2827, 4420 • 4547

197 • 209, 293 • 305

2321

156

654. 655

3632. 3660 a 3610

2541, 2542

851 a 857, 2701 a 2711

5420 • 5466

2025 a 202?

2036 • 2039, 2288, 2289

3281 • 3292
2718 a 2723

3021. 3022. 4642 a 4646. 4759 a

4813

1859 • 1861

2768 • 2795, 4548, 4549

3779 • 3795, 3949 • 3959, 4608,

4652 a 4661. 4692

472.1078 a 1081.1991. 2023.

3587. 3609 a 3616

3844 • 3871

536 a 542. 3983 a 3997

3122 a 3207. 4254 a 4263

819 a 844

3933 a 3935

260, 261, 816 • 818, 2041

641 • 653, 1687 • 1699, 1701,
5023 a 5074

128.139, 493, 1082, 1317,

1318, 1386 • 1449. 1481

2180 a 2191. 3116 a 3118

3837 a 3843

2873 • 2875

2608 • 2621.

494 a 496

760 • 762

2555

5595. 5596

1835

2235 • 2237

1324

3754. 3755

716. 717. 846 a 850. 986

259
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4860 • 4863, 4865 • 4878

2568 • 2581

4074 • 4079

326. 327. 410 a 412. 577. 892 a
894. 1320 a 1323, 1847 ~ 1858.

5219 • 5231

2758 • 2767

657 a 667

2884 • 2888

307. 999. 1000. 2274 a 2278.

5123 • 5127

126, 1892

5277 a ~313. 5615. 5616

1944 • 1948

187 • 191, 426, 427, 439, 477,
478. 1088. 1089. 2524. 2525.
2557, 2558, 3595 • 3608

2936 • 2944

1951. 2297

2635, 3756 • 3761

2533. 2534. 4556 a 4607. 5495 a
5498

2055

2371. 2389. 3883

2945, 2946

1759, 2085, 2301, 5257

2900 a 2905

2390 a 2397. 4730

578 a 597. 795 a Sal. 2228

_ 2234

2051 • 2053

4216 • 4252

1287 • 1294, 3808

192 a 194. 381 a 383. 631
633. 2207 a 2213

562

108 a 115. 140. 377. 845. 941 a
946, 2828 • 2833

2661 • 2677

690, 691

~ 2564 a 2567'. 3998 a 4025. 4032

- a 4034

4283 • 4289

2599 • 2605, 5610

440 a 442. 3266 a 3280

443 • 457, 5250 • 5256, 5258,

5259

806 • 815, }704

421 • 425

1450 • 1463, 2267 • 2273

458, 1661 • 1664

2630, 2631

2919 a 2935

2806 a 2814. 4973. 5200. 5274 a
5276, 5314, 5467, 5547.5555,

5572 a 5594

1836

_19 a 39. 95 a 107. 141. 309 a
325. 430 a 438. 459 a 471. 692

• "e 703. 714. 715. 963. 968 a
970. 1045. 1238 a 1245, 1325 a
1331, 1379 • 1384, 1952 • 1956,
2009, 2024, 4290 • 4318

5140 • 5156

2553

1771 • 1790, 2355 • 2370

479. 4037 a 4073

2730 • 2747

1878

563 • 572

2086, 2087

420. 1295 a 1314-

3049 a 3053. 3585

1757, 1758

2019. 2020

2539, 2678 , 2700, 4319 • 4327
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3040 • 3048

4714 • 4729

1637 a 1657

413.416, 598.601. 2560 e

2563. 2876 • 2883. 3822 • 3836

2322. 5234 • 5249

2582 a 2591. 3589

2843 • 2849

1018. 1023, 1508.1636

10H,. 1015. 10l1. 3617 ~ 3631.
3924 • 3932

- - 2042

532, 2815 • 2820

2712 • 2717,

1893 • 1917

, 2724 • 2729

4627. 4944 a 4956. 5101 a 5115

2238 • 2240

2022

3034 • 3039

2988 a 3000. 3583

Z62. 788 -a 794. lD51. ]052.

1~05, 1706

1 I 7. 14 a 87. 142. 273. 284
a ""292. 2021. 2636 a 2654. 3026
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704. 70S, 4~49 • ~419
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2657 • 2660

709. 710
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5597 a 5607

1760 • 1764

2968 • 2971

602 • 612

2559. 3208 • 3227

2979 a 2982. ~3695 .a 3697. 4650;
4651. 5322 a 5375. 5377 a 5387

151. 1246 • 1250. 1864 • 1869

157. 158, 5?01 • 5217

- '3810 ."3817

2544. 2545.3023 • 3025

2056 a .2058. 2526 a 2531

3699 • 3713

9. 12. 407 a .409. 480 a 488.
961. 962. 1957 • 1978, 2084.

1673 a 1686. 3244 a 3253

,2340 • 2354. 2655··'<

-4550 a 4555

2155 • 2179. 2336 • 2339, 4264

2088. 2089. 2523
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428. 763 a 784. 4080 a tl 4126.
4145, 4146. 5075

2044 I 2050. 2059 a 2065. 3488
3499. 3501 a 3504. 3506. 3507.
3510. 3512. 3513. 3515 a 3525.
3527

1009.1013,2983.2987

1862. 1863. 2069 .

,2554

1765 • 1770. 3714 a 3)23,. 4814.
4899 • 4943
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334, 1227 • 1237. 2632
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2871,. -, .. -....

1928 • 1931
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1007. 1024 a 1044, 3633 a 3658.
4328 .'4348: ,_.

1053 • 1060

2040. 2748

8. 10. 1219 • 1226. 5617 ••624

2418 • 2464

1493. 1494, 3313. 3314

1791 • 1806

3749 a 3153

"12 a 1218. 1700, 1702 • .1103

2961. 2962



Co.!!JissãO de Sistematizaçáo • 005

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

mr---------- PLIEHA'IUO/eOMlssio/suleOMlsIIÃO-----------ê COMISSÃO E SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOOOOl-3
!:J

AUTOR-------------__

torna mais evidente, ao e tabelecer esse preceito o direito de
todos de obter do Estado a prestação tutelar e jurisdicional ne

cessária ã plena eficácia dos direitos graan tidos em outra~ par
tes do Anteprojeto.

BrasIlia,em 28 de junho de 1988

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Acrescente-se,% no item V do Art. 49, as expressões

"Estado de Defesa"
EIVIENoA CSOOOO4-8
tJ CONST1T~E llEN~TO VIANN~ t:=J""RTID0::JPMDB'r .

Brasília, em 28 de junho de 1987

AUTO"'---------------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

~;.

1iJr---------- P\.~N""'IO/cO»lssi.O/.\).cOlfllaai.o

ê

r':"1-"""--------- ....~À"I~JGO.IlSSiÕ/.U_C~.II~do ~_" _'__'"7i

COMISsKo: DE SISTEMATIZA O.':·

EMENDA CSOOOOS-6
tJ

",' !" I ~~.",

'; .~{.' .

Braslli,a, em 28 de junho de 1987'

::1;;',~t:;~·;;;:;;~:·::0~)2~:.::~]~r/·.
.. - <, ~"vihcU1ãr" recél'1:a' aa"niiçure~'a:"fi~J)Uf;ã1rd:aa" ',,!,~ ;,';' "~,

:', ,- ~ ,1 , ~':~:J~~~{ ~~~~,~,'" :~~.P?~~! :'lr:~~!li.l;~~~~~~~ .~~ .~~;i~~:·;i:~:;-,,: ,
:~ }:'~~~;,:(" :"c~çoes 'pr~v,~~as nesta<,'c:.ànSt:1tuiWtõ'~.•; ",1' '; "''''<;.:'';' , -

';':',;J;\'~~"<::,~:' ·fl~~;~I·;§~~~:~~i ;:
.;~, " ,.'-()'.;tac\::ó·objeeê"de!mol:'tt.f'$caç:~ SÓ' ~esj;àfva ' '.},i;'~F' .." r;" , ~ J' ,{' 4 », • , ....'.." \ ~ • t.· . \- <;~'- '. ., , ~

.\~,:"repat.tição d~,'~~~?~O;- ~. i!~~~l1ção" dos impP~~,~s·~~l4?'~!;,.',' <:',. ;'<f.. '{
. ;." 'd,?s no CapItulo' dé:l:"il:L~temà' 'l'X1-l?ut~ibNaÇibi{a),(;>~~-,'Çóma;;'~~ , ' '::"
'; ~ ':~:ri~projeto c,qh$a9~~~J:ra~"é!~,eç.~~~:f ~~~inq~l~ ~OJ;:~.~1'eft1.r~,.\ ~~':l~' . :~{\~r :"" -r

~ " .d'ôs:arts~ 38.(e='3"9Z); bii'::ie' héées~fd~' a ;ret:i.d~à:ç~ ,dó te~t.'o' ;'::.,':, ")
,'" .,- ".'.' " " . ,'. ',' ." ',IV·" " ,;"

A~~'item I do ~~. ~~\~~~~ara:aj,u~tá:~~?,.e~~~~~~~:r,s~' ' ;':~':~;" :,.

" .,". ' /:<1'
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, • ~I
,

• _ \t~ .

,~ ~ ';;;

Ez.iENDA ;lÓDIF~;~. - -- , ~,

~ , '; ~. ~ ~.

~rasI1ia~_"em'.tlf,de jupllo. ~e'"'19ã-7;:.~~;

.,

;. \ç .,~; ,.;'- :: <,,'~

NQ art. 1~7, '§. ~~, d;.AnteProj~~(/;o'~~J; Be~ai:o.i:'
'~sti.tua-se a expressão "qua:renta e' oito horas"' PC;r s~tent';" e
duas horas". .'

A modificação faz-se mist:er para rest:aurar o que foi
decidido' na Comissão IrI, que fiXou em setenta e duas horas. e_ nao

em qua:renta e oito, conforme ,alteração produzida "por ofício" , o
prazo para a prolação da sentença pelo juiz.

O acréscimo pr,oposto tem em.vista -,compatibi,lj,
zar .o 'dispositivo com, a preceituaçã{)" do·:a;rt.~':;2*i,,~~,,_deixa.ver "

caber ã, União' a decret:a~o-déssa me(u4a:;.at.r~~~:s'~~:~\r~sld~nl~,:d~~.
~ Rep6bl1~~. - ~.:; '":, , . ~ l' ~ ,/ .. r L "N':: .,., ~ ,

.' .:', '

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

EMENDA CSOOOO3-0
l:J
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Acrescente-se no item II do Art. 336, após a ex
pressões nn o item anterior": "que somente será admitida em ca

ráter complementar".

r:-r---------------- TE'l.TO/.lUlITIFICAliÃo----------------..,

EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-SE O ART. 290 DO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR.-

JUSTIFICAÇÃO _
Estabelece o art. 290 do Anteprojeto do Senhor Relator

da Comissão d~ Sistematização a irresponsabilid.de da União qua~

to aos depósitos e às aplicações nas inst1tuiçoes finance~ras.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda visa tão só compat1bi11zar o te to do art.
336 com a regra, ou melhor, com o princ!pio da complementaried~

dade da atuação do cap1tal estran eiro no desenvolvimento econ§
ID1CO, constante do art. 308 do mesmo Anteprojeto, originário do
art. 49 da Comissão VI.

Tal preceituação entra em frlagrante conf11to com outras
do Anteprojeto, a saber: a do art. 30, § 29 e a do art. 13, III,

alí.nea 11 "

O conflito do art. 290 com o disposto no § 29 do art. 80
está em-que, fixando este último d1spos1tivo a responsabilização

dos agentes públicos pelos atos cometidos m nome do Estado, tan

to implica em reconhecer a fixação, aí, no Anteprojeto, da respon
sabilidade do Poder Púb11co, mormente quando, ~~, c~e-lhe

a flscalização do comportamento das inst1tui~õ~s f1nanceiras na

execução da atividade autorizada. De outra -parte e consoante o
disposto no art. 13, III, a responsabilidade do Poder Público se

EMENDA CS00006-4
tJ RENATO VIANNA
~ PL.tN:.AIO/COIolISSÃO!SUBCOWISSÃo-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZA~~O
r."I---------------- TEXTOIJUSTIF'ICAÇio----------

EMENDA SUPRESSIVA: artigos, parágrafos e incisos abaixo relacio~ado

Art, 446, § 19, § 29, § 39, § 49, § 59, § 69,§ 7 ,
§ 89, § 99.
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TAVORAVIRGILIO

Art. 447, i~cisos I, lI, III, IV e § 19, § 29

§ 39 e § 49:

Art. 448, § 19 e § 29.

EMENDA CS00008-1
tJ SENADOR

AUTOII-------------- tJ"Pi'AftTIDOQ, PDS CE

COMISAO DE

~--------------- TEXTO/~USTI'lCAÇio---------------_....

&USTIFICAÇÃO EMENDA SUPRESSIVA

~,---------------- Tt:Xro/.lUST1f1U~O--------------_-..

JUS T I F I C A T I V A

O Parágrafo 29 do Antepr~jeto passa a ter a se-

Art 86

Suprima-se do Anteprojeto~ .

DISPOSITIVO EMENDADO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 446.

do Cap VIII, Seção 11- DOS SERVI
DORES PUBLICOS - § 2g _ o ~ermo: FUNDAÇOES

Art.' 446 -: ••••••••••••••••••
§ 29 - Àconsulta popular será realizada nos Mu

nicIpios relacionados, dentro de cento e o1tenta dias, pelo Tribu 
nal Regional Eleitoral de Goiás; in;talando-se o Estado do Tocantins

-noventa dias depois, se favoravel o seu resultado.

guinte r.edação:

Visa assegurar D direito adquirido ao exercício
já existente nas atuais Fundações, E RECONHECIDOS ATEI
HOJE.

EMENDA CSOOOO9-9
~ CONSTITUINTE SIQUÉIRA c~~~
~ . ..Ulrli~/c:QUI5r1o/.U.CO.1Pio------______ ~&I"'TA:--:-:ltJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ) Ny06J81J

Nas Disposições Transitórias do AnteprOJeto do
Relator, f0i criada no art. 445, a comissão de Redivisão Territo
rial do País, "com cinco membros indicados pélo congresso Nacional
e cinco membros pelo Poder Executivo, com a finalidade de apresentar
os estudos e anteprojetos de redivisão terr~torial do País e apre 
ciar as propostas de criação de Estados e o~tras pertinentes que
lhe sejam apresentadas até lO(dez) dias, após a sua instalação.

No art. 446, das referidas Dispos1ções Transitó
rias, entretanto, já deixou criado o Estado de Tocantins; no artigo
447, criou mais os Estados de Santa Cruz, Triângulo, Mar~nhão do
Sul e Tapajós; no art. 448, transformou os Territórios de Roraima e
Amapá em Estados.

compete ã comissão de Sistema~ização, pelo par!
grafo único, do art. 15, do Regimento Interno .da A.N.-C., além da
elaboração do Preâmbulo; ~o~eibili;a%)asdisposições aprovadas nas
Comissões.

Compat&bilizar é evitar o contraditório e optar
pelo objetivo de maior alcance social ou ec.o.nômico. "

No caso da criação dos novos E~tados, ocorreu 
uma clara contradição entre o artigo 445 e seus parágrafos, que
criou uma Comissão de Redivisão Terri~orial~do Pals e-lhe deu compe
tência e estabeleceu regras de funcionamento e os artigos 446, 447

e 448, seus parágrafos e incisos, que se anteCipam-aos estudos.Apr~

vada a criação da comissão, as propostas de criaçãQ~ desde-logo, fi
caram prejudicadas e cumpre à Comissão de Sistematização:-ou supri
~ir o art. 445 ou os art~s. 446,447 e 44a.

Processualmente, prevalece o artigo 445, _~e

foi aprovado em primeiro lugar.

COMISS~O DE SISTEMATIZA~O

~--------- PI-E"NAIUD/COlll'$siCl/suacOMI'sio -,

~~------------'---TE:XTO/.lUSTIFlé..Çi.o-_ _''_ ..,

JUSTIFICAÇÃO

A fixa9ão da data de instalação do novo Estado é
indispensável. O Anteprojeto da Subcomissão d~s Estados já a'previa

(§ 29 do art. 25).

AUTOIl---------- _

RENATO VIANNA

EMENDA CSOOOO7-2
tJ

EMENDA SUBSTITUTIVA:

SENADOR VIRGILIO TAVORA
Dê-se ao § 19, do artigo 44, a seguinte reda-

ção:

EMENDA CSOOOI0-2
[J ~""'''TIDO;;;]

PDS-CE

,-- 'LIN.bllO/c:ONI5Sio/SU8c:OMISSÃO----------
Brasília é a capital da República e o Distrit

Federal é a sede do Governo Federal.
, ,

DE SISTEMATIZACl\O

EMENDA ADITIVA

JUS T I F I C A ç-À O
DISPOSITIVO EMENDADO Art 275

Art275 ••..•.•••••.•••.•.••.•..••.••..•••...••.•.

'~ preciso com clareza d1stinguir as duas si -
tuações, esclarecendo a condição de Brasília ser a cap1tal da
R€pública e do Distrito Federal ser a sede do Governo, a fim de'
evitar interpretação dúbia, conceituando perf~itamente a capital
da Rep5blica e a'sede do !;overno.

Inclua-se no Art 275, os seguintes parágrafos:

§ Os rendimentos do trabalho assalariado serão
tributados exclusivamente na fonte.

§ Ficam isentos do pagamento do imposto de ren
da, os rendimentos auferidos dos cofres públicos, pelos apo
sentados, inativos e pensionistas.
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FERES NADER

AUTOI----- -,

Deputado

CDMISSAO D~ SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS00013-7
tJ

Seção IX

1iJr---------- ,L ...,,"!..o/cOMlltiO/.UUOllllll0

t

As normas da legislação mencionada no Parágrafo
9.~* disciplinam integralmente o que prevêem os parágrafos que es
ta emenda objetiva supmimir.

-Lei Complementar n. 31, de 11 1c outubro de 197

JUSTlFICAr.ÃO

JFERES NADERDeputado

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS T I F I C A ç A o
As medidas de nossa proposição, se não estivessem

imbuídas de conteúdo de justiça social e redistribuição de
renda nacional, ainda seriam uma racionalização do processo
de receita e gastos, eliminando-se distorções existentes, já
que a classe média brasileira enfrenta uma das mais pesadas
cargas tributárias do mundo.

A aposentadoria, com a pensão, nos parece um direi
to de compensação pelo tempo de contribuição. Não é justo /
nem racional, após contribuir, como condição prévia para apo
sentar-se, durante 35 anos, continue a ter os descontos so
bre o que lhe deve a sociedade pelos seus anos de trabalho e
participação social.

,- 'LIlUlllO/cOlussio/IUICOll••do--_--- =_

f!J

EMENDA CSOOOll-l
[J

r:-r---------------TUTO/.lU5TlFICAÇio---------------...."

Emenda Substitutiva ao Anteprojeto de Constituição da
Comissão de Sistematização

Da Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patri
monial

Artº 144

ntulo VIII

DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA
Capítulo I

Dos Princípios Gerais, da Intervenção do Estado.

Do Regime de Propriedade'do Sub-solo-e da Ativi~'

dade Econômica.

I - um terço, indicado pelo Presidente
da República, com a aprovação do
Congresso Nacional.

JUSnFICAçAO

o controle ~xercid~ pelo Congresso Nacional na aprova
ção de um terço dos V.inistros 00. Tribunal de Co~t2S da união,pe~

mite uma partIcipação mais awpia'dô Poder Leoislativc no aludid;
processo seletivo daqu'~1es diriº~ntes:· - , -Ó, - "

AutOIl-------------
CONSTITUnJTE EDIVAlD:J f,l,JTTA

A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor
inteligéncia e organicidade do texto constitucional. De regra, o
Art. e seus parágraCos, sequer caberiam ~igurar na ConstitulÇão~
uma vez. que o Art. 48~ inciso XIX, letra "lU do Antep.rojeto, já.
prevê que a União legislará sobre populações indígenas, inclUSIve
garantia de seus dire~tos. tudo combinado com o Art. 47,~nciso X.

Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo. é evidcn
te sua inadequação. de vez que a matéria é tratada em cer-ne fio,"!
no Art. 47. inciso VII~, ao declarar incluldo entre os bens da
União, os recursos minerais do subsolo, e no Art. 48 9 inciso XIX,_
letra "i u • ao atribuir à União a competência para legislar sobre
os mesmos bens.

JUS T I F I C A C Ã O

Emenda Modificativa

Dispositivo Emendado: Artigo 432 e seus §§ 1', 2' e 3'

t=">. . trll.To/"U5Tlrl:-.;io ~......

O Artigo 432 e seus §§ I", 2' ê 3' do Anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

ART. 432 - As terras ocupadas pelos índtos gozam das garantias
previstas nos' Art. 47; inciso X e 48, inciso XIX, l~

tra "1" desta Constitul'ção.

, -
EMENDA 'CSOOO14-5
~ '""--] [.-r- "OT ee ---,
['-_- ~--' C- ?:·106 J

~Llu:"IUO/C:)WI5'ÃO/5UIlCOr,tI'$Ão----------1 o· .....tJ COlUSSÃO DE SITE~lATIZAÇÃO ~ t: 29/- O<Y A

Art. 320 - Aquele que, não sendo proprietário de ,imóvel urbáno
ou rural, possuir como seu, por dez (lO) anos ini~

terruptos, de boa fé e sem oposição, -IméveI urbano ~té 250 m2
(duzentos e cinqOenta metros quadrados) de área,adquirir-l~e-á

o domínio, podendo requerer ao Juiz que assim o declare,. por
sente~ça, a qual lhe servirá de título para matrícula no Regi~

tro de Imóveis,.

Parágraf~ unico - Os bens públicos não ~erão adquiridos por
Usucapião.

JUSTIFICAÇAO

o prazo de dez (lO) anos que ~onstitui um tempo
maior é mais consehtâneo para que o ocupante de imóvel urb~

no ou rural nas dimensões consignadas no art.320 deste Ant~

projeto possa se habilitar para adquirir o domínio, através
de requerimento ao Juiz que assim o declare, por sentença ,
a qual lhe servirá de título p3ra matrícula ~o ~egistro de

Imóveis.
A extensão do pra~o para de2 (lO) anos possibill

tará a que o proprietário legítimo tenha mais tempo para pe~

der um seu imóvel, unicamente porque foi oc~pado sem~suao~

sição.

,.,.,. TEXTOIJUSTIFICAÇ3,O-----------------,

Emenda Supress~va

Dispositivo Emendado - Art. 432

O Artigo 432 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"{'RT. 432 - As terras ocupadas pelos indios são destinadas à sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclUS1VO

prescnt:e

P--PUfIOOj

·P:4D3 ,
AUTOR-----·----------

CONSTITUINTE EDIVALDJ MOTTA

emenda.
Por estas razoes, justifica-se a aprov~ção da

r:,,- - - ----:::-- - - - Pl.CNARIO/COtAISS;.O/SUDCOloll'=:Eo-----------tJ COlUSSÃO DE SISTEr'lATIZAÇÃO

EMENDA CS00015·3 ,-

f:J

a) OS Parágrafos 3., 4., 5. e 6. do Art. 446,

renumerando-se OS demais.

Suprimam-se do Anteprojeto:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 446.

EMENDA CS00012-9P: CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPÕS

r:-r TUTO/oIUSTlflCAÇão -,

:0-::-:::-:::===--==--=-=-==, 'LUÃ.IO'l:ôOIllI.l1o/.utcOlltlllio----------..,e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
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r.r - __ TEXTOIJUSTlfICAÇÃO ----''-

MOTTA

PLEHAIlIO/couls~.io/suaCOI.(ISsi" _

COMISSAD DE SISTEMATIZA~AD

Por estas razões, Justifica-se a aprovação da

TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO J
Emenda aditiva para adequação

Dispositivo Emendado: Art. 313

Substltua~se 9 Art. 313 do Anteprojeto, pelo'de texto segul~ .

te :

ART. -313 - O aproveitamento dos potenciais de energia hidrá~

lica e a pesquisa e lavra de recursos e Jazidas minerais so

mente poderão ser efetuadas por e~presas nacionais, mediant~

autorização ou concessã~ da União, na forma da lei

petência da Unlão para legislar sobre Jazl.da~, mlna~, outros re
cursos mlneraís e metalurglu e sobre populaçoes lndlgeno.s e gtlra!!
tias de seus direitos. Em consequência, a emenda se faz ncc25s~

ria para estabelecer organícidade ao texto consLl.tucl.onal, sob e~

se aspecto, compatibil1zando-o com a sua estrutura geral, tarefa
corne t i da à Comissão de Sisterratização.

emenda.

'EMENDA CS00018·8 "TO'~-:-:-=:-::==..-----'-l: COI-JSTITUINTE EDIVALDO

tJ

nelas
dlrei

presente

JUSTIFICACÃO

das riquezas naturais do solo, das utilidades
existentes B dos cursos fluvlals, ressalvado o
to de navegação."

Por estas razões, just~rica-se a aprovação da

),UTI)R~,.-=c:----------~ :r-PI."TIO"~
-CONSTITUINTE EDIVALDO MOTTA J ~ PMDB ,

emenda.

Emenda Supressiva

Disposltivo Emendado: Artigo 432 e seus §g 1º, 2º e 3º.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A presente emenda supresslva visa compatibllizar ou ade
quar O artigo emendado Com ~ artlgo 47, lnciso VIII,combinado com
o Artigo 48, inoJ.50 XIX, letra lIi ll•

Na verdade, as riquezas minerais do subsolo aDós serem
definidas Como bens da União pelo inciso VIII, do Artigo 47, mere
ceram, no quc toca ao seu aproveltamento o tratamento crevisto nã
letra "i", do inciso XIX, do Artigo 48, o qual deSloca- a matéria
do âmbito constitucional, para o d~ legrslação ordinárla, atri
buindo à Unlão a tarefa de fazê-lo.

Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais que _
objeto de po11tica econômica e, por isso passlvo de mudanças co"
o decorrer do tempo, não represent~ndo matérla que deva ser infle
xlvelmente, tr~tada a nível de Constltuição. -

(;1-----......---- Pt.EI:AR10/co"IS~ÂO/SUIlC.OMlssio---------_-"J

EMENDA CSOO016-1
tJ

JUS T I F I C A ç Ã O

Suprimam-se do Anteprojeto O Artrgo 432,e seus §§ 1º, 2º

As terras ocupadas pelos índios, são deflnldas como bens
~ da União no Artigo 47, ~nciso X, e sobre elas a União está ~nve~

tida do poder de legislar, como dlspõe o Artlgo 48, lnclSo XIX,l~

tra UI".
Ademais, o Artigo 431, § lº co~ete à Unlão a proteção das

terras, instituLções, pessoas, bens e saúde dos índios, 2mpondo
se, desta forwa, que se adote a Vla da legislação ordin~rla para
regular a matéria, como recomenda a boa técnJ.ca constitucional.

Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora ePle!!.

dado supressivamentei,igualmente definido como bem da União, co~

forme s~ vê 'no art1go 47, inclso VIII, e atrlbuldo a ela a lncum
bência de leg1s1ar sobre Jazidas, m1nas, outros recursos mineral;
e rnetalurgla como vem regulado, adequadamente no titulo que vcr5a
sobre a Economla, de acordo com o ar1:igo 48 inclso XIX, letra "i".

Por estas razoes, justlflca-se a aprovação da
emenda.

i::MÊNDA CSOO017-0
f:J

presente

§ lQ - Nas areas definifdas como faixa de fronteira e
terras indígenas, a lei disporá eomplementarmente soare ou 

tros requisitos, segundo o tipo de atividade e sua 10Laliza
ção, sempre ~o sentido d~ fortalecer a economia e preservar

os interesses naclonais

§ 2Q - Depende de prp.via anuência da comunidade lr,díge

na interessada, a autorização ou concessào para exploraç3o '
d~ recursos minerais, em terras por ela ocupadas, assegurada
a sua participação no resultado da lavra, na forma da lei.

JUSTIFICIITIVII

A prelente Emenda, tem por finalidade adequar o
o seu texto ao objetivo maior que resulta do Anteprojeto, s~

g0ndo a norma do Art. 308, o qual dispõe que os lnvestim.,n 

tos de capital estrangeiro serão admitidos como agente co~ 

plementar do desenvolvimento economico . Os resultados mine
rais são definidos pelo Art. 47 , do Anteprojeto como bens
da União, portanto,- merecedores de regulamentação de carater

permanente, como P. o da Constituição.
Ademais, a definição de empresa nacional emprast~

daao Art. 307, permite ao estrangeiro partlcipar da explora-

çao dos recursos minerais, desde que ele tenha residenC1.8 no

cional, na exploração e no aproveitamento de um b~m,que a -

aprovação da presente Emenda _

siçaõ de novas~c~o~e~as, ao ter" como associado minoliLi
rio o capital estrang~iro. Por estas razões justiflca-se a

Ad~mais a empresa nacional muito lucrard na ~qui-

lém de pertencer à União, e não renovavel

País, ou seja, o que se restringe com esta adequação, e a a

tividade do capital estrangeiro majoritário, com a consaque~

te remessa de lucros, e não ao cidadão estrangpiro que tenha

o capital e seja domicialiado no País, quando não se terá a

condução de empreendimento

Ao permanecer o disposto no Artlgo ora Emendado ,

as forças do capital estrangeiro sufocarão as do capltal na-

remessa de lucros, nem devera obedienci a estrangeiros naçao:

.,

r.r----------~--_--TU.TO/olU'STIFICl.~ÃO .

Emenda Modlficativ_a J
Disposltivo Emendado: Artigo ~32

O Artigo 432 do AnteproJeto, passa a ter a seguinte reda

"ART. 432 - As terras ocupadas pelos Lnda os são deStinada: I
à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufr~ I
to de suas riquezas, das u t I l adade s nelas eXl.e. I
tentes e dos cursos fluvia1s, ressalvado o d! 1
reito de navegação."

JUS T I F I C~

A exclusão das expressões "exclusivo", após a palavra I
usufruto, e lido solo e subsolo", após as palavras rl.aue~as na~u

rais, obJetl.vam eliml.nap uma r~aundânciâ prejudl.cial aos próp~ I
1ndios, desde que o próplo Art. 434 estabelece hipóteses de explo
ração de riquezas minerais em terras lndígenas. Tal redundâncl.ã
resul ta do confronto do Art. com as da spos a çoe s contidas no Art.
47, X.

Aliás, o Art. sequer deveria constar do texto constlt~

cional, desde que o Art. 48, XIX, letras i e !' estab~lcce a co~
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a dos órgão3 judiciários corre3 
ponden t escr=="A"fIOO~

PMDBCONSTITUINTE NILSON GIBSON
EMENDA CSOO019-6
f J

Jlj5TlF ICATlV~

Para grafo Unico . Sã~ as s!guintes as v~daçõe3

a ~U~ estão sJjeitos :
a) exercer , ainda que em diSJonibilidade,ou -
tro cargo Ou funçã" exceto 05 em comi$sãj e

o- ma;Jistério j

b) receber , a qualquer titulo ou r~~texto,

peTce,taJem de custas em qualquer prccess~;

c) dedicar-se a militã,cia politico-partid~

ria .

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUBSTITUTIVA PARA AD~QUAÇAO DO TEXTO •
Dê-se ao Art. 459 do Anteprojelo do Senhor Relator a seguinte
redação :

"Art. 459 - Os atuais integrantes dJ quadro suplemen -

ta~ dos Ministérios Pú~licos do.Tra-
bilhJ e Militare~ ,que tenham adqJi
rido estabilidade nessas funções, farão pa~

te do quadro da respectiva carreira " .

r-r- 'L!IlARIO/CO'AI5$ÃO/SUBCCll.lI$SÃO-------~

f:J _J
..". TEXTO/olUSTIFICIIÇÃO -,

Apresenta-se necessaria a Emenda PJr _dJis

rnJtivos fu,d3~e'tais

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

€M~ NO:\ ADI TI VA AO AfFr:JU451~t:~-::C-::R-::E-::S-::C-::E::-N-::T-:A::-N-D...,0...,---S...,E-IJJ.f-P-AJ-R-AG-'l-A-F-O-.---'
EMENDA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR DA COMI5SAO DE

SISTEMATIZAÇ~O VISANDO A AOEQUAÇ~O NO DISPOSTO NO ART.
PrtOPONHO A SEGUINTE REDAÇAO :

- "Fica reincorporado ao Estado de Per
nambuco o território da antiga Co 
marca do Rio São Francisco, deslig~

do da antiga Provincia de Pernambu
co pelo Decreto de 7 de Julho de
1824 " .

Outro, para que, e:n r a z âo da o r õor í e na~u

reza das funções do Mlnisté:io Públlco como Flscal da Lei e da Sc
cie1aje, e , na JIJ~l , deve S~ D03icionaT em jefe3~ je ambos, pos

sa ~ir a 3tu8r em cargos e:n comissà) e ~o ma]istério, v~da'do-s~ o

exercicio comcomita'~e 'dl~ cargo3 ~ funções efetIVOS qwe, ai Sl~

re;ultaria~ e:n a;vrnula;ão ilegal

los.

Um para =lIJ~ S~ esc La r e ça qlj~ a c ar t t c í.oação

do poder Judiciárlo e da o~dem dos Ajvogajos do Bra!il, dLz res 
peito estrltamnete a:J3 reglmes d~ ~:ovim~nto Inicial da :arr~lra I

di) MInistério Público mejia'~e concu-s~ pQblico d~ pro/a; e titu-

[=Jr---------- PL(NA~lDICOI.lISsio/sUilCOw:ISS.iO

EMENDA CS00021-8
tJ

JUSTIFICATIVA

A Emenda visa, apenasm~nte oferecer ligeira correção ao
texto aprovado p~la S~bco~issão dJ Poder Executivo, bem assim ,
pela Comissãô da Organização dos Pud~res e Sistemas de GJverno.
Su6sti tui-se a expressão "ao rove í tamento" pela frase "farão pa~

teu .
A Lei nQ 6.788/8J , de 28.05.83, reestruturo~ as car

relras do Ministério Pú~lico da União, junto à JJstlça dJ Trab~

lho e Mllltar, efetivanjJ os substitulos, que, alravés dJS arll
gos 7Q e 12 Q , passara~ a integrar um quadro suple~entar,ved3n

do, todavia, S3J lngresse na carreira. Tais substitutos, res -
___ ~:;se , que não subslituem a ninguém, fic?ram eslagnados na,

mesma-classe ( 2ª categoria ) , sem direito a promJção, lorna,
do-se, assim, uma medida discriminatória, vez que tem as mesmas
obrigações e d~vares dJS mem~ros d3 carreira, m9s não os m~smos

direitos. Por oulro ladJ, podem ser n;m~ados Juizes dos Tribu 
Por outro lado ,podem s~ nomeados Juizes dos Tribunais do Tra
balho, co~o já ocorreu no Rio de Janeiro, Campinas e Salvador .
A extinção dJ Quadro Suplementar , e , por conseguinte , passa2
do seus m~m~ros para a carreira nlJ trará qualquer ô'us aos co
fres públicos, e , nem tampo~co prejuizo aos já efetivos , pois
que será respeitada a ordem da antigJidade . Asslm, a ajoção dJ
dispositivo em discussão nas Dlsposiçõ~s Transitórias, é medi
da de inteira Justiça , passandJ os seus membros a integrar a
carreira, respeitado o direito dos demais. ~-~ , estã a E 
m~nda , corrigindo a tecnica legislativa .

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE NILSO~ GIBSO~

EMENDA CS00020-0
l:J
r;-r--------- PLtNAlIIlo/eoNI's,iO/suBcOMISsio------------,

CO~lSSAJ DE SISTEM~TIZA;AJ

TEXTO!JUSTIFICIlÇÃO----------------,

EMENDA ADIlIVA AO ANTEPrtOJETO DO SENHOR RELATOR "DA COMISSAO DE
SISTEMATIZAÇAO,VISANOO A AOEQUAÇAO "NO DIsoOSTO NO ART. 238

PRQPON;O A SEGUINTE REDAÇ~O

---------O'"-m-m~ros_ = J do Ministérlo Públlco,
a:Js Qu3is S~ aS5~gura a in~~pe' 

dênc.ia -t unc oIn s l , gozarã:J d35 me~

mas gara,tias, v~ncim~~~os e va,
tade~s conferidas aJS magistrajos
bem co~o P3rldaje de regimes de

Drovim~~~o inicial de carreira

com a participaçãJ da Poder Judi
eiário e d3 ordem dos Ajyogajos '

da Brasil e ~romoçãJ, re~oçãJ,di!

ponibilidade ? aposentajoria com

Trago mais uma vez à consideração da Assembléia Na
cional Constitulnte tema que f9i objeto do Projeto de Lei Comple
mentar nº 88 , de 1983 , de minha iniciativa aprovado nas diver 

sas Comissões Permanentes e que atende aos anseios do povo perna~

bucano : a rei corporação ao Estdao de Pernambuco do territórIo da
antiga Comarca do Rlo São Francisco, desligado da antiga Provin 
cia ~e Pernambuco pelo Decreto de 7 de julho de 1824.

Pernambuco foi e continua sendo vitlma de uma grave,
lnjustiça, que o passar dos anos não apaga e faz apenas malS odi~

sa. Representando o~seu povo, não podemos sllenciar diante dela 
por mais arraigada Que esteja, por mais establecdia que se encon
tre, por mais irreverslvel qIe possa parecer •

Pernambuco VBm, através dos tempos, sendo d~vor~do

e mutilado em seu terr~ório. De grande pr~ncia que era, ~stá

reduzido a uma área mínima. E tudo lSSO, quase sempre, em ca~

tigo pelos quais seus idelais de liberadde, de lndep~ndênCla e

lutas pela República .
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAI,IBUCO

TIIULO I

Da O'l)Bn,zação Estadual

.Capltulo 1

DisposIções Pre'rrmnares

ART. )0 - O Estaco de Perns-nouco, pane mtegra~l. d2 Rrp~'

b1Jca Fedo'êJtlv2 do Brasll, re-g" ..e po" esta Ccr-stuurção e pr .... ~ leis
Que adotar, observados os p-mcíplcs c5\ãbeleclcos na Constuu.cêc dõ
Rep_Qbl.ca

ART. 20 - O território do Estada e o da antiga PrO'. InCI:l

CAPI,ULO 11

Das D,~postl;ões TransrtOrla1

AR1 1'6 - O EStado CUloa"c ca p'e~('>r\il::iio no seu GI'rllO ao
temmno QIH' COrrE'5:>0'1.hõ e-a ;S2~ à Cor-rsrca do 5,1(1 Francrvco,
valendo se se nf'CCSli<:lIIO Grl aCdo cat"\el peraruc c Su.v omo Tllbu
nal rl;'oCral

ASSE~'aLf,A LEGISLf.TIVA DO ESTADO DE rti':-"M.~
. BUCO. tr.' (1& D" J"'~,~IRD DE 1923

NIV/.L00 ::,f';::HAJO - PI""Oer.:.
SEVERI (,:0 Ct\VALC~'\TI
PAULO A~DrU<DE lIr:A
~'f<~,LlFL A"CUChA
HRI,[IR/, li I,',A nu-o
ALCII1 T[,xÉI;,A

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA CS00022-6
t:
r;:"'---------- I'Lt:H.."I01cor.ussÃo/sUBCOl1l55ÂO-- ,

COMISSÃO DE SISTEMATI~ÇÃO

",--------- TEXTO/.lU5T1FICAI;ÃO --,

Emenda M~dificativa, para adequação dJ texto

D1sposit1vo Emendado: ART. 434, § 22.

O § 22 , do Artigo 434, do Anteprojeto, passa a ter a
seguinte redação:

"ART. 434 - .

§ 29 - A lei estabelecerá a part~cipação dos
índios nos resultados financeiros lí I

quidos da exploração de riquezas m~nerais em
terras indígenas."

JUSTIFICAÇÃO

No Anteprojeto da Comissão de Sistematização segura
mente os disposit1vos de tutela dos ~nteresses indígenas foram aC2
lhidos na integralidade, para efeito de manter as inspirações prot~

cionistas que presi~iram a elaboração constitucional nas comissões.
Mas o parágrafo 22 do Art. 434 foge a essa regra, p01S deveria ter
sido compat~bilizado com aquelas insp1rações, uma vez que em1ssãode
conce~tos vagos, como resultados operacionais, tende a tornar a ~~

téria confl1tuosa e suje1ta a deformações em sua ap11cação prática.
Aliás, a fixação de percentua1s ou quant1dade de fr~

ção não é, com toda a certeza, mat~r1a constituc1onal, pois nesse
campo as flutuações estão suje1tas à tirania do acaso. A emenda se
destina, assim, a estabelecer normat~zação adequada e torná~Ia co~-
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON

,-,, l'LE"''''qlo/cOlus5"'i.o/:;.tJacOlllls5ÃO----------~

te emenda.

fGTS • A proposição a respeito aprovaqa pelo IAB foi convertida I

em projeto-delei pelo Senador ~elson Carneiro ( nQ 366179 ) , ba
seado na proposLa apre{2.ntada ao IAB por Oen~ Bonfim e Arl0n/ / ;?u·"t

Sayão Romita, reiterada por indicação de Bonfim e Eugênio Haddock

Lobo, que foi relatada por Júlio Cesar do Prado Leite em 19.09.84),
mas não logrou êxito, assim como os anteriores, apresentadas pelo
então Senador Franco Mo~toro. Aliás, como Presidente da Comissão de

Legislação Soéial da Cãmara dos Deputados, apoiamos, também sem êxl
to , a iniciativa do Deputado Pimenta d~ Veiga nos entido de apli 
car a todos os empregados o regime do FGTS acoplado a um sistema de
garantia no emprego, de forma a impedir a despedida arbit:ária ou i
motivada . Cumpre, todavia, não confundir essas propostas pom ou
tras' de feição n~tid~mente demagógica, apresentada pela Comissão'
de Ordem Social, e que pretende assegurara a estabilidade absoluta
no emprego. Isso não ~xiste em nenhum pais .

Por fim, vale recordar a conclusão sobre a questão,ado
tada pelo mais recente Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho

( Fortaleza,1987 ) , promovido pela Academia Naoional de Direito do
Trabalho juntamenLe com .0 TST :

SISTEMATIZAÇAOCOMISSAD DE

Emenda !iodificaliva para adequação do texto
Dispositivo Emendado - Artigo 432

patível com os demalS dispositlVOS relativos à matéria e ajustada à
melhor doutrina constitucional.

Por estas razões, Justiflca-se a aprovação da preseg

dação

O Art. 432 do Anteprojeto,passa a ter a seguin"e re

r.r-------'--------- TEXTO/.lUSTlfIC~~40---------------_

EMENDA CS00023-4

L

spnte Em~nda .

-r-r-rr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

O Artigo 500 do Anxeprojeto, passa a ter a seguinte redação:

"ART. 500 - Dentro de doze meses, a contar da data da promulga
ção desta Constituição, o Congresso Nacional aprova
rá leis que fizem as diretrizes das políticas agrí=
cola, agrária, ~ecnológica, industrial, urbana,mine
ral, de transporte "e do comércio interno e externõ"

"a) ~d.otar a teoria da nulidade da despedida arbitrária,

compatibilizando-se com o regime de Fundo de Garan 
tia do tempo de. Serviço. Para tanto, afigura-se rec2
mendavel norma legal inspirada na Convenção nº 158 1
82 , da Organização Internacional do Trabalho: "

EMENDA ADITIVA, P4RA ADEQUAÇAO
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 500

Em face do exposto,parace-nos Que a norma constltucio 

nal sobre o tema, a ser inserida no elenco de direitos do trabalh2,

dor, deve ter a re~a~~o da Eménda sug:rida

wc---------- I'LEH...1I10/COMI5SiofsUBCOUI$sio

l----

EMENDA CS00025-1
tJ

,.,..--------------~_ n:xTO'JUSTlfICAÇÃO------ -,

Como nesta fase do processo constituinte não cabe ~

menda supressiva, mas de co~p~tibjlização ( adequ3ção ) à maLéria I
proposta p~las Comissõ~st é ~ ~menda ora apr~sr;niada uma contri - J

buição para melhor inteEgência e or-çan í c ã dade do texto coris t í t o- J "

cional . De regram o ArL, sequer caberia figurar,na ConstiLuiç20. I~:
uma vez Que o Art, 48 XIX , ..letra ,'11'1 1 do A~te6rojelot já ~rev~

Que a União legi51 ará sobr-e popu.l açõe s indígenas, inclusiviJ çara.::o. "I" "
tia da seus direitos, tudJ co~binado com o Art. 47 , X .

QuanLo à referência feita pelo Art. ao subsolo é e

vidente ~ua inadeqvoção, de vez que a matéria é tratóda C~ lermo.I
final no ArL. 47 , VIII, e ao declarar propriedade da União os

recursos minerais do subsolo .
Por estas razõ8s, justifica-s~ a aprovaç~o da pr~-

I
.-----7"--..---------J

JUSTIFICATIVA-------

• Art. 432 - As terras ocupadas pelos indigenas go
zam das garantias previstas no Art. 47

X"desta Co~sLiLuiçlo "

r.J--------- flCHARlO/CO!JlssÃo/suI3COI.lISSÃO------- _

COMISSAO DA SISTEMATIZAÇAo

r.r---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÁO'- _

EMEtJDA SUBSTITUTIVa' PARA AD:::QUAÇA,J 00 TEXTO. I DO ANIEPRO.:jI;TO DJ

RELATOR, VISANDO A ADEQUAÇAD DO DISPOSTO NO ART. 14, INCISO I E
SUAS A~lN:;:AS PROPONHO A S~GUINTE RcDAÇAo :

" Estabilidade no emprego,garan
tindo-se a indenização por tem

po de servlço, a ser paga por
um Fundo d~ Garanll8, custBado

pelos empregadores, nos casos

de desligamento volunLário e
resolvido de comum acordo ou na
despedida por motivo comprovad~

na JustIça do Trabalho,assegur~

da a reintegração . 11

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A ç Ã O

Sem dúvida, o legislador constituinte pretendeu, com o Art. 500,
conceder aplicação, por via de legislação ôrdinária, àqueles dlS
positivos constitucionais insusceptíveis de auto-aplicação. Agiü
também com o propósito de agilizar a o processo leglslativo, com
assinação de prazo ao Congresso Nacional, de modo que atividades
fundamentais ao desenvolvimento do País não permaneçam estagna
das à falta de legislação específica e impositiva. -

Esqueceu, contudo, de incluir o setor mineral, um dos mais ati
vos e próspe~os do país e indissoluvelmente ligado às suas neces
sidade vitas. A emenda é apresentada, portanto, para adequar con
venientemente a vontade do legislador constituinte ao texto cons
titucional. -

Por estas razões, justifica-se a aprovação da preiénfe émenàa.

EMENDA CS00026-9
tJ CO~STITUINTE NILSQN GIBSON

r=-r--------------- TEXTO/ol'uSTIFICAÇÃO----------------,

A Academia Nacional de Dlrelto do Lrabalho, o Instl

tuLo dos Advogados Brasileiros, inúmeras enLidades sindicais e

_~u~s: Lo.d.?s . ,?S juristas brasileiros especializados em uar e i t o do
Trabalho têm insistido na necessidade de proteger-se o empregado

contra a despedida arbitrária, sem prejuizo da sobrevivência do

Emenda Modificativa , para ad~quação.do texto
DispOSltivo Emendado - Artigo 433

O Artlgo 433 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte Ted~

çao:
"ART. 433 - A partir da promulgação desta Constituição,

todos os atos que vierem a ser praticados
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J li S T I F I C A ç Ã O

tendo por obJeto o domin~o, a posse, o uso.
a ocupação ou a concessão de terras ocupadas
pelos índios ou das riquezas natura~s do so
lo e subsolo nelas existentes serão nulos ;
extintos e não produziram e re i tos jurídicos."

AUTOR

CONS1lTUINTE NILSON GIBSON

JUSTIFICAÇÃO

RESSALTA, DE LOGO, A NECESSIDADE IMPERIOSA DE RETIRAR DO TEXTO DA
NORMA DISPOSTA NO ARTIGO 307 A PALAVRA "E" PARA QUE SE OBTENHA A
~ PERSEGUIDA PELO CONSTITUINTE.

NA REALIDADE, O DEU SE QUER É QUE A.EMPRESA NACIONAL SEJA AQUELA
CUJOS, DETENTORES DO CONTROLE DECI~ORIO DO CAPITAL SE CONSTIT~A~ DE
PESSOAS FISICAS DOMICILIADAS NO PAIS, QUER ESSE CONTROLE SE DE DE
MODO DIRETO, QUER DE MODO INDIRETO.

COM A REDAÇÃO DO ARTIGO 307, SEM AQUELA PALAVRA TER-SE-A A EXATA
EXTENSÃO DO CONCEITO QUE SE LHE QUER EMPRESTAR: O CONTROLE DECISQ
RIO DE CAPITAL SOB A TITULARIDADE DIRETA OU INDIRETA DE PESSOAS FI- ,
SICAS DOMICILIADAS NO PAís OU DE ENTIDADES DE DI[!EITO PÚBLICO laTEll
NO, SIGNIFICA QUE ESSAS PESSOAS OU' ENTIDADES TERAO A NAIOR1A DE C~,

PITAL VQTANTE DA EMPRESA N6CIONAL, DO QUE DECORRE, NECESSARIAMENTE
QUE TERAO O PODER DE DECISAO,

POR ESTAS RAZOES, JUSTIFICA-SE A APROVAÇAO DA PRESENTE EMENDA.

presente

A elim1nação da retroat1v1dade de caráter anulatór10 é
fundamental para conferir ao Art. Um elo de ligação com os dema1s
dispos1tivos do texto constitucional. E isto porque, f1l~ado ao
pr1ncíp10 de que sÓ os dire1tos públicos são passiveis de anula
ção e de que os atos juridicos vinculam-se à boa fé de seus tit~
lares pass~vos e at~vos, o Anteprojeto se descaracterizaria se
f'a ze s se prevalecer a des cons t i. tu~ção de da r-e í tos celebrados segu~

do os cânones da ordem vigente.
"Desconstituir direitos adquir1dos no âmbito das relações

privadas s~gnifica, ~gualmente, tornar letra morta o Art. 306 do
próprio Ante,H'~jeto, poas declara-se aí a que o fundamento da ordem
econôm1ca é a 11vre in1ciat1va e a valor1zação do trabalho.

Então,a emenda se Justifica para adequar o Art. às de
mais dispos1ções pertinentes do AnteprOJeto, sob pena de torná-l~
conflituoso, inorgânico e desart1culado.

Por estas razões, Just~fica-se a aprovaçao da
emenda.

EMENDA CS00027-7f: CONST1T UINTAitN·..,I-L-:S"'O,...N-G-:I"'S:-S-:O-N,----------.

r:-I--------------- 1'-),õO/J\l'll'Tl'flCA1;io---- --,

r;-r TEXTO/JUSTlfICt.;:io -,

Emenda Modificativa Dura adequação do texto

Oisposit~vo Enendado : Art. 432 e seus §§ lº , 2º e 3º

o Artigo 432 e seus §§ lº, 2º e 3º do Anteprojeto, passa a

ter a seguinte redaçãD :

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇAO DJ TEXTO DO ANTEPROJ~TO

DO S~NHJR RELATOR , A~T. 51 , § 4º
Art. 432 - As terras ocupadas Qelos indios gozam das gara~

tias previstas nos Art.47 , 1nciso X e Art.48 ,
inciso XIX , letra "I" desta Co,st1tuição .

r:l_~--_---------_TEXTO/.lU,.TlfICAÇi.o----------------,

J:JSTIFlCATIVA

A emenda ora apresentada é uma contribuiç60 para me

lhor 1nteligência e organicidad~ d" texto constitucional. De re 
gra, o Art. e seus parágafos , sequer caberia~ figurar na Co,~ti

tuição, uma vez que o Art. 48 ,inciso XIX, letra "I" da Antepro
jeto já prevê Que a União legislará sobr~ populações lndíg~n=s,~~

clusive g3rantia de seus direitos, tudo combinedo com o Art. 47

Úlciso X

Quanto à referência feita Pela Art. ao subsolo, é c

vident~ sua inadequação, d8 vez Que a ffi3téria é tratada em termJ
final n" Art. 47, ~nciso VIII, a" declarar incluido entre os
b~ns da Un~ão, os recursos min~r3is do subsolo e, no Art. 48, in

ciso XIX, letra "i"', a~ atribuir à Un l ào a C011iJ'õtilnci' o s r a le- j
gislar sobre os mo,ffiO bens. Por estas razões, jusLiflcn-s8 n

anr ov açào da pr,'?s(>rd:~ emenda

--------r- --T~~----------_.-

,..,.., ,.1.f;N"f110/CONI'$Ão/SUBc:O"'I'S~O----------...,

~f'lRTtl;)O~• PM;)8

para adequação da texto

AU,.OR------~--------,

CONSTITUINTE NILSON GI8S0N

Emenda Modkfkcat1va

EMENDA C500030-7

~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

" § 4º - A representação judicial dos Estados e do Distri
to federal competem privativamente aos seus proc~

radares organizações em carreira com 1ngresso me_
diante concurso pablico de provas e titulas . "

JUSlIFlCIITlVII
A proposição em análise,suprime do dispositivo a

"consultoria juridica" . TalVez por dlsconheciemnto da estrutu
ra administrat1vaa dos Estdaos, incorrem em grave equivoco teE
nico e sua aproVação do texto como está acarretaria efeitos in
desejaveis no b~m funcoinamento de órgãos públicos estaduais,a

tingindo servidore~ concursados e, o que é oior, sem trazer be
neficio a quem quer que seja . Isto porquem os serviços juridi
cos de muitos Estdaos estão organizados de tal forma que, ao l~

do dos procuradores judiciais ou dos que funcionam apenas Pera~

te instáncia~ adminstrativas, militam, entre outros servidores,

consultores jurídicos, tanto quanto os primeiros incumbidos de
funções especificas na área juridica, legalmente ~finidas .

Este é o caso do Estado de Pernambuco Que possui
uma Consultoria Geral e Consultorias Setoriais, valendo desta _

car entre estas, ~onsultoria Juridica da Fazenda, com atribul
ções especializadas na camp" do Direito Tributário e Financeiro. E
mister registrar, igualmente ,que as Consultorias dos Estados de
São Paulo , Rio de Janeiro, Minas Gerais , Sahia , Rio Grande do

Sul, Paraná, etc, são idênticas ao do Estada de Pernambuco.

r:-I---------------TEXTO/.lIJSTlfICAÇio---------------_,

EfiENDA SUPRESSIVJl. , PARA ADEQ:JAÇAO DO TEXTO

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 307

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
"ART. 433 - Serão nulos e ext~ntos e não prodUZirão efe!

tos jurídicos 05 atos de qualquer natureza
que tenham por obJeto o domín10, a posse, o
uso, a ocupação ou a concessão de terras oc~
padas pelos índ~os Ou das riquezas naturais
do solo e do subsolo nelas eX1stentes."

ção:

Dispos1tivo Emendado: Artigo 433

O Artigo 433 do AnteproJeto, passa a ter a segU1nte reda

JUS T I F I C A ç Ã O

f=T!}P.ltlIDO~
PMD8 .

,Au'tOIt-- _

tJ COMISSÂO DE SISTEilÁTI'ZA·ÇA~·"ulOO.'''i._---------'

EMENDA CS00028-S
t?

SUPRIMA-SE DO "CAPUT" DO ARTtGO 307 DO ANTEPROJETO A PREPOSIÇAO
"E" ENTRE AS PALAVRAS DECISORIO E DE CAPITAL.

Há de haver uma adequação desse dispos1tivo às linhas
doutrinárias esposadas pelo Anteprojeto de Cons~ituição. É ind1~
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pensáv~l 'atender ao pr1ncíp10 da legalidade jurídica tradic10nal
mente observado no d1reito const1tuc10nal brasileiro, ao qual se
fil10u o Anteprojeto. A exclusão da retroatividade sobre os efei
tos dos atos juridicos já praticados, para declará-los soment;
nulos com relação aos contemporâneos da promulgação da Constitu1
ção e dos futuros, é 1ndispensável para compatibilizar o própri~

anteprojeto com aquele principio.
Também é fundamental a emenda para el1minar a possibil1d~

de de interm1náveis conflitos na eluc1dação dessa matéria, a pa~

tir da identificação do que é e do que não é terra indígena. Sabe
~e que, algum d1a, todo o território nacional se compunha de ter
ras indígenas, do que resulta transparente a d1ficuldade de apl!
cação do Art.

brasileira. De outra forma, não teria qualquer sentido tratara
matéria na Constituição, como cuidou agora o legislador consti
tuinte.

A emenda pretende não deixar qualquer dúvida sobre a essência
da definição, de modo a entender-se empresa brasileira como um
patr1mônio de brasileiros, daí a necessidade de que o controle
acionár10 votante e, portanto, decisór10, se encontre em mãos
de brasileiros.

Compatibiliza-se, assim, o artigo com as inspirações que o for
malizaram na Comissão da Ordem Econômia e, princ1palmente, com
o Art. 306, I, do Anteprojeto.

Por estas razões, justifica-se a aprovação da
emenda.

presente ror estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.

L""""=1• PMDB .

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,..,... TEXTOI.lU5TlfIC4ÇÃO-----------------,

r.-l---------- PL.IEHÂRIO/COI.lISSÁO/suocoaussÃo------------,

EMENDA CS00033-1
(J CONSTITUINTE NILSO~ GIBSONCONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Iilr~--------- Pl.ENARIO/C:ONIS,Ão/cueCOMHlsÃO' -----------r=--
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Emenda Supressiva , psra adequação do texto

Disposit1vo Emendado: Artigo 433 e seus'§§ 1" e 2".

Emenda Mod1ficativa para adequação do texto

DispoStlVO Emendado: Artigo 434, § 32.

Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 433 e seus §§ 1" e 2".
o § 32 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O
"ART. 434............•... •················

O artigo ora emendado supr-e ee í.vamentie declara serem nulos
e sem eficácia os atos jurídicos, mesmo os ja prat1cados, relat1
vos aos dominio, à posse, ao uso, à ocupação ou a concessão d;
terras ocupadas pelos indios.

A generalidade e ampl1tude do dispOS1t1VO e suas implica
ções juridicas provocam uma total insegurança para qualquer pro
prietár10, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índ10;,
sendo certo que, em princíp10, pelos menos um dia no passado, es
sas terras foram por eles ocupadas. É fundamental proteger a com~
nidade indigena, mas é importante também, em nome da paz soc1al~

que essa proteção se faça num ambiente de equ1líbr10 e tranqu111
dade públ1cas,que dependem de normas jurídicas claras, pr1ncipal
mente as de natureza constitucional. D1sposições vagas, como aque
las ora comentadas, permitem 1nterpretações absurdas, suscetívei;
de abrangerem situações n~o pretendidas pelo leg1slador, confron
tando princíp10s básicos do estado de dire1to da sociedade bras~
leira, como é a propr1edade privada, tratada de maneira divers;
e acertada pelo dispOS1tivo no Artigo 306, lnc1so 11.

A prevalecer o principio da retroatividade agasalhado,
pelo Artigo ora emendado para suprimi-lo, princíp10 bás1co de di
reito estará sendo mut1lado, contrar1ando, iqclusive, o d1sposit1
yo do Artigo 13, 1nciso XV, letra "C". -

•••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••

§ 32 _ Somente aos índios são permltidas a
cata, a faiscação e a garlmpagem em suas
terras."

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de adequação indispensável à vontade dos
constituintes que elaboraram o Anteprojeto na Comissão da Ordem S~
c1al. É que, com' a introdução do § 3 2 ao Art. 434, o legislador
constituinte pretendeu estabelecer em favor exclusivo dos índios
as atividades de cata, faiscação e garimpagem em suas terras. Mas,
por 1mprevidência redac10nal, o d1spos1tivo acabou por tornar-se
abrangente, uma vez que falhou na definlção daquela exclusivldade
na verdade prevendo apenas uma faculdade.

É para corr1gir essa imprecisão, adequando o prec1
tado parágrafo à sua verdade1ra inteligênc1a, a emenda ora aprese~

tada.

Por estas razões, justif1ca-se a aprovação da pre-
sente emenda.

Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente
emê,nda. EMENDA CS00034-0
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Emenda Aditiva , para adequação
Dispositivo Emendado: Artigo 307'

o Artigo 307 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"ART. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica
constituída e com sede no país, cujo controle decisório e de ca
pital. votante esteja, em caráter permanente, exçlusivo e incon=
dicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físi
cas brasileiras, o~ por entidade de direito público interno". -

JUSTIFICAÇÃO

É evidente que a elevação ao texto constitucional da defin1ção
de empresa nacional serve ao propósito de resguardá-la de dis
torções prejudiciais ao seu controle por agentes da economia

Supr1ma-se o Artigo 434 e seus parágrafos 1", 2" e 3", da Antepr~

jeto.

JUSTIFICAÇÃO

O Artigo cuja supressão é proposta colide de
frente com a norma do Artigo 306, inciso VII, do Anteprojeto, que
tem por escopo assegurar a todos existência digna, conforme os di
tames da justiça soc~al e segundo o princípio •.

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS.
Certamente, não contr1bui para a redução dos

desníveis sociais, que se constata no Bras1l, quer entre reg1ões,
quer entre camadas sociais, a restrição de uma porção do território
Nacional à atividade de mineração, como prescreve o Artigo 434 e
seus parágrafos.

A proibição à empresa privada nacional em de
senvolver a atividade de mineração nas faixas de terras indigenas~
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compahb:i:lizar o Art. com as disposições do Art. 306 do Anteprojeto.
É que ali se declara que um dos fundamentos da ordem econômica é
a livre iniciativa, dai não ser admissível concessões de privilégios
ao Estado. A incorporação da empresa nacional à permissibilidade
opera de pleno as garan~ias confer~das às comunidades indíge~as,

desde que penderá de autorização ou concessão da União.
É de ver, támbém, que as ativ~dades previstas no Art. só

serão efetivamente exercltadas caso as reclamem o lnteresse nacio
nal, um conceito que abrange os direitos indígenas e os resguardã
de qualquer investida espúria.

obr2gará a Un2ão a lançar mão de rece2tas tributárias para dar-lhes
a destinação de ~nvest~mentos de alto risco, e de retorno (quando
acontece) lento.

A matéria é indisfarçavelmente, de interesse
público por impedir que, a título de exemplo, 20% da Amazônia, por
ser de área indígena, seja economicamente ativa, o que, por sua vez;
privará aquela região de lutar para reduzir a flagrante inferior~da
de em relação a outras regiões do Pais, no que diz respeito as co~

dições sociais sob as qua~s vive a sua população.
Por seu caráter de priv~légio à União para

atuar naquelas áreas a norma do artigo que se quer ver emendado, co
lide, também, com a do ar-tago 309 § 3' .. do Anteprojeto que veda a

atribuição de PRIVILÉGIOS às empresas públicas, não extensivos as
empresas do setor PRIVADO.

Por estas razões, just~f~ca-se a aprovação da
emenda.

presente
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o § 22, do Art~go 434 do Anteprojeto, passa a ter a seguiE
te redação:

= TU:TO/.lUSTI1'ICAÇÃO _,

EMENDA CS00037-4

tJ
aprovação

Emenda Modificativa , para adequação do texto
Dispositivo Emendado - Art. 434

Por estas razões, justifica-se a
da presente emenda.

EMENDA CS00035-8
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JUS T I F I C A T I V A

"ART. 434 - Somente a união, ou empresa privada nacional
por' esta investida de autorização ou de conces
são, ou ambas conjuntamente, poderão realizar
pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o
aproveitamento dos potenciais de energ~a hi
dráulica em terras indigenas. Tais atividades.
contudo, só serão desenvolvidas para atend!
mento do interesse nacional."

Estabelece o próprio texto do Anteprojeto, no Art. 13,111,
letra "1'", que, entre outras hipóteses, não haverá privilég20s em
função de etnias. Portanto, o Art. entra em conflito com esse dis
positivo, pois o monópolio da União, no caso, ocorreria em funçã~
das garantias essenc~ais deferidas às comunidades indigenas. De ou
tra sorte. a competência pruvatava concedJ.da a união para o exercI
cio dessas ativ~dades contraria frontalmente o Art: 306 do Antepr~
jeto. onde se estabelece a 12vre ~niciat~va como um dos dos fundã
mentos da ordem econômica.

De conseguinte, a emenda se destina a adequar o Art. às
linhas cardeais do Anteprojeto, sem prejuízo para a sociedade ouos
interessados diretos - os ind~os -, desde que se mantém duas res
salvas importantes: a incorporação'-da:empresa nac i.cnaI , pública 0;:;
privada, penderá de autorização ou concessão da Un~ão; e as ativ~

dades só serão desenvolvidas em caso de interesse nacional.

O Artigo 434 do Anteprojeto passa a ter a seguinte
§ 22 - A exploração de riquezas mine
rais em terras indígenas obriga a des
tinação de resultados finance~ros aos
índios, conforme percentual estabeleci
do em lei". -

As definições contidas no paragrafo 22 do,Art. 434
são dúbias, descem a detalhamentos incompatíveis com o texto consti
tucional e geram confusão, até mesmo porque não há só um conceito:
de resultado operacional. Nesse biombo contábil podem ser ocultadas
manobras prejudiciais aos interesses das comunidades indígenas. A
emenda se torna indispensável para adequar o tratamento da matéria
ao conJunto das disposições estabelec~das para a tutela dos direi
tos indígenas, concedendo-se à legislação ordinária a prerrogativa
de explicitar o texto constitucional.

Do jeito que está red2gido no Anteprojeto o paragr~
fo 22 do Art. 434 pode haver até o caso de limitação da part2cip~

ção das comunidades ~ndígenas na exploração de r~quezas m~nerais

eventualmente encontradas em seu terr2tório, de vez que as saídas
contáveis podem bloquear os resultados operaciona~s, pela constitui
ção de fundos de reserva, prev~são contra r~scos futuros etc. Como
se sabe, mil po~ cento de nada é nada.
te emenda. Por e~s razões, justifica- aprovação da preseE

,JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00038-2t: CONSTITUfNfE ,NILSON GIBSON I rr-l'õ't3°-:J
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reda

presentePor estas,raiões, Justifica-se a aproVa ãa da

çao:

emenda.
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Emrnda Supressiva para adequação dJ texto
Dispositivo Emendado: Artigo 434 e seus §§ 12 , 22 e 32.
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Emenda Modificativa, para adequação do texto

Dispos~tivo Emendado,- Art. 434

O Artigo 434 do Anteprbjeto passa a ter a seguinte redação

"ART. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de,minérios e
o aproveitamento dos potenciais de energia hi
dráulica em terras indígenas somente poderã~
ser desenvolv~das pela União, ou por empresa
nacional com autorização 'ou concessão desta,
no.caso de o exig~r o interesse nacional."

JUS T I F I C A ç Ã O

A exclusão do privilégio da união para o exercicio dessas
~tividades em terras indígenas é absolutamente indispensável para

JUSTIlICAÇÃO

A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de min~rios e o apr2
veitamcnto dos potenciais de energia hidr~ulica, constitui tipic~

mente aLividade econômica.

O fato de poder ser ou não desenvolvida em determinada faixa de
terra é uma particularidade, que não deve merecer guarida na Cons
l..it..uição, e sim, ser objeto de lei ordinéiria, ainda mais quando -;;
texto ora emendad~, visando a supressão, detalha, inclusive a for
ma de atuação e as condições de remuneração dos {ndios, na qual!
dadc de possuidores da terra.

No corpo do mesmo Anteprojeto os artigos 47, inciso VIII, e 48 iE
ciso XIX, letra ui", quando tratam dessa atividade, remetem para
a lei ordinária as condições que a regularão.

Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.
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preciso lembrar, asspciando ao acontecido, ser Fernando_ de Noronha,
um peso morto ,para a Nação, desde 1945 , após o conlfito mundial
A,tes , como ilha-presidio, havia 'a justificativa para a despesa
havia una 'f.inalid,ade , apos 1945 , o Terrri tóri vem sendo sustenta
do .pelo governo Federal a fundo perdido . E dinheiro 'que vai e não
'volta, Imagine se uma população de cerca de 1.200 habitantes, se_
g,rar receita e sendo mantida de tudo por aviãJ e navio, d,sde qJe
sua atividade agropecuária é irrelevante . Manutençaõ de hospital,
:scolas, serviço público "a energi~ é termelétrica e gerada noite e
dia " . Enfim, u~ saco sem fundo . Essa situação com altos e baixos
perdura por quarenta anos . O Goveno Militar pou:o fazia ou fazia o
que' podia com uma dot~ orçam,entária insuf~ente para o vulto

da admnistração em local difícil e distanteonde falta de tudo.
Daí , vem a pergun~a : Será então , a intenção de fazer dali u
ma reserva ecôlógica para justificar a remoção da sua população
o remédio heróico para o problema ? Para reduzir as despesas ?

O engraçado de tudo isso , para não dizer lamentá 
vel, é que uma ilha tão famosa, segundo alguns mais linda que C~

pri, com um potencial turisico avaliado como excelente , mais u
ma reserva de fosfato consideravél, esteja nessa situação de pe
núria • E sabido existirrem empresas interessaddas em implantar'
ali um turismo compensador , turismo esse que aliviasse os pesa
dos encargos do Governo Feredal . Turismo esse que trouxesse di
lares , melhorias nas instalações e restauraçõ,s de monumentos '
como o Forte dos Remédios • etc . E o fosfato da Ilha Rata tão,
nscessario a nossa agricultura avaliado em um milhão d, tonela
~s ? Já no seculo passajo , Buarque d, Macedo tratava de incen
tivar a sua exploração. Costa Porto também renovou essa idéia e~

1949. Falar e~ transformar o arquipélago em reserva ecológica
não é form3 ~e solucionar o problema . U~ país co~o o n~sso atr!
vessando -tremenda crise econômica , mendigando emprésti~os e ro
la~entos de dívidas , etc. '; não p~d e nem deve dar-se o luxo de
ágir dessa maneira. E sonhar d,mais. E estragar riquezas. E pri
var a brasileiros e estrang,iuros de cpnhecerem um dois mais be
los encantos do país, sob alegações mal·fundamentada~. Um turis
mo bem dIrigido, planejado, fiscalizado, não polui. Basta o
controle de limpeza , esgotamento sanitario moderno. Metede da

ilha é dasabitada e coberta de vegetaçã~ e semelhante a da nJS 
sa caatinoa . Não~eria influencia d~ ~o ali. Há Ensead3

dos Golfinhos - o que mais de importância a preservar - se acha
situado me local de dificil acesso e o turista para la ch,gar tem
q~e ir de barco . Facil de fiscalizar . Para caç& e pesca basta
proibir o embarqJe de apetrechos a elas destinados .

A empresa privada poderia desempenhar o papel de mola
~ropulsora do turismo-e da exploração de Guano , desde que concili
asse também os interessesedo Estado e da Federação. A vultuosa 'so-
ma empregada, certamente, voltaria em breve com dividendos mais
que compensadores.

O Governo Estadual e seus parlam,ntares e as figuras
móis representativas da- nossa sociedade deveriam se empenhar a
fundo pela volta do arquipelago e Pernambuco. Homens como M~rnenhor

Arruda Câmara. Pinto Pereira e o ex-deputad~ federal Sergio Murilo,
se não me falha a memória, já lutaram nessse sentido, apresentand~

prbjeto de lei, ,e o Deputado Federal Nilson Gibson já fez pron~n

ciamento a respeito. Urge imitá-los, o momentos é propício. O Sen~

do) e a Câmara Federal também deveria aDoiar Pernam~uco, tanto por
questões de justiça, como pelo õnus financeiro qJe causa o arquip~

lago ao País, assim como a sua,situação política anômala : seus ha
bitantes so votam para presidente da República, não tendo por cons~

guinte representação p~litica municipal , territoríal e federál . E
um~ irregularidae fruto da pequena pOPJlação. Enfim, um território'
que não noder.ía- sê-lo .

E não seria essa a primiera vez qu, Pern~3b~co recebe 
ria de volta seu arquipélago : até 1822 • pertencia a Pernambuco,
passanjo para o Min~rio da G~erra até 188~ssando para o ~i

nistério da JJstiça até 1891, voltando para o Estado de Perna~bu

co até 1938 , voltando a passar pata a Federação (servindo da
presidio p~litico no Estado Novo 1 até 1942 , qu~ndo transformou
se em-território.

Com o exp~sto • fica aqui também o meu apelo ào
Senhor Presidente José Sarney, pedinjo co~ a devida venia, cor-

AUTOR--- --,

JUSTIFICAÇAO

O Território de Fernando de Noro~ha, criado há tanto
tempo, sempre foi apenas u~a base militar que nos dias atuais,
já perdeu sua razão de ser, inclusive o Poder Exe~utivo en~iou

mensagens nesse sentido ao Congresso, Nac~9nal. O arquipélago
possui notaveis riquezas naturais e sua vocação é in3rredável.
Pode ser racionalmente aproveitado:e gerar inúm,ras riquiezas'
para o Brasil .

A reincorporação de sua área para o Estdao de Perna~

buco é medida de ~nteira justiça , dados os antecendentes his
tóricos •

Passo a transcrever matéria inserida no Diário d, Pe.E.
nambuco, em 12.06 do corrente ano , de autoria do historiador
MATHEUS ROCHA , refer~e o território de Fernando de Noronha:

" A atual crise brasileira deixou passar, recenteme~te, sem
a r enercus s ão.udev í da , um aconteciemnto marcántemente injusto
mais uma ve~,- para nós pernambucanos: a transferência dministra
tiva do Territfio Federal de Fernando de Noronha , do·Est~ao Maior
das Forças.Armadas , para o Ministério do Interior, e não para Pe.E.
nambuco, como seria de justiça .

Aquele arqJipélago foi transormado em Território pelo Oecr~

to Lei nº 4.102 , de 09 / 02 / 1942 , sendo Presidente da Repúbli
ca , o senh~r Getulio Vargas, em pleno Estado Novo, sob a justifi
cativa " do interesse da defesa na=ional " , objetivando adaptar a
áre~ á total administração m~litar que se impun,a n~ m~mento . Es
-pecava-se episódica a providência e, ao término da Segunda eGrande
Guerra Municila , a sua volta ao Estado de Pernambuco . Tal porem,
não se deu , sob a ,alegação de "ponto estratégico· os mIlitares
continuaram no arquipélago até agora, quando ocorreu, discreta
mente a sua transferência para o MINTER . Vê-se, p~is, q~e um ato
de força editado em época de guerra e sobe a égide do Estado N~

vo , em vez de ser reparada ao longo de tantos anos foi agora con
firmado . E não se diga ter a União indenizado posteriormente
por cavilosa e discutivel - pois , o Decreto esperado como episód!
co', tornou-se permanente sob a alegação de"ponto estratégico" da~

do o fato por consumad~. Dita indenização a posterior tinha aquele
objetivo : O arquipélag~ não voltava a Pernambuco por ser o ponto
estratégico e devido ser gerido por militares. A sua volta, agora
ao poder c~vil, anulou consequentemente, aquele proPósIto, aque
le ato. E d,sde qu~ a adminstração passa ao Doder civil, porque
o MINTER ?

"' extinto o território Federal de
Fernando de Noronha, relncorporan
do-se sua área ao Estado de Pernam
buco "

Emenda aditiva para adequação do texto, referente ao Art.
448 , do Anteprojeto do Relator

ACRESCENTE-SE O SEGUINTE :

E o que dizer do Presidente Sarney co~ essa transfe
rencia ? Tudo indica ser do seu desejo transformar o arquipélago em
reserva ecológica . Pelo menos foi o qJe deixou transparacer no se
g~inte epis-odio : Em 27 / 02 / 1986 , noticiou o Jornal do Comer 
cio local, declaração d~ Almte. José Maria do Amaral, Ministro Ch~

fe da EMFA , e~tre outras coisas -QJe'ainda teria um turismo, " mín.!

mJ pJssivel para qJe o m,io a~blente não se resinta " . No dia se
g~inte , publicou o OIARIO DE PERNAMBUCO declaração do presidente '
Sarney, contradizendo o seu Ministro,' afirmando que não haveria'
mais turis~o na ilha , p~is iria tra,sformá-la em reserva ecologi
ca. Curioso é que poucos dias antes de tais d,cl~raçaões divergen-'
tes , os dois estiveram juntos em Fernando de Noronha ,e a sua
transferência para o MINTER está nos parecendo o primeiro passo, E

,-'-------_- PLENÁRJO/COF.l.SSÃO/SUBCOlussio .....,
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rigir a situação esdruxula , d~ arquipélago , por questão de jus
tiça , coerên~ia e tranSigência, promovendo a sua volta a Pernam
buco, dando assim o~ortunidade a Fernando de Noronn;a a ajudar o
Brasil

Essa proposta foi aprovada na Su~comissão dos Es
tados e encaminhada para a .Comissão da Organização do Estdao,jun
tamente co~ a criação dos novos Estdaos e a conversão dos Territ~

rios para Estados; .mas , infelizmente, por lamentavel equívQco
não foi incluida •

visão destas Comarcas até encontraI n~ Rio de São
Francisco; ficando desta forma pertencendo a esta
Província de Sergipe as vilas da Abadia e de Ita
picuru de Cima; e o Julgado de Jeremoabo; cada uma
das quais distam da'Capital da Bahia mais do dôbro
do que distam desta Capital; porque, além de que
parece ter a natureza dado para divisa das duas Pr~

'víncias o Rio I~apicuru, que é caudal e perene, e

não o regato Rio Real, que ao toque da menor sêca
corta e fica inteiramente sêco; evitar-se-á com i~

to que as cinco lagoas intermediárias entre os dois
rios não sirvam COmo atualmente servem de valhaco~

to de malfeitores e facinorosos, que até se evadem
da vindicta da Lei ......

H •

Com o tratado de arm~stfcio de HAYA, de 12.01.1641,
por 10 anos, ficava estabelecido o Rio Real como limite da Capita
nia de Sergipe com a Nova Holanda Brasileira. Sergipe, na posse HQ
landeza, limitava-se pelo Rio Real (! primeira metade do ~éculo

XVII). O Rio Real, já conhecido em 1515, em mapas europeus, devido,
principalmente,ã sua exploração pelos franceses, aliados dos indí
genas, era tão importante como o sâo Francisco(devido ã foz, nav~

gãvel em alguns quilômetros).

e

O historiador e deputado DT. Felisbello Freire apr~

sentou, a 4 de agosto de 1891, com o apoiamento de Ivo do Prado,M.
Valadão e Leandro Maciel, o seguinte Projeto, restabelecendo parte

dos primitivos limites do Estado de Sergipe, ou seja, até o plana!
to divisor de águas do Rio Itapicuru, contestados pela Bahia:

"Traça o limite do estado de Sergipe

providencia para que seja este observado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 - Fica o estado de Sergipe lim!

tado pelo modo seguinte:

De um trecho photographico, mostrando as barras dos rios Reàl e haplcurú, no mappa
geographico.

* _ lUsroria .àno; Lilll'.te.o; _enr.re SeJ;"ire e Ba'Ua. Jlutor: "'ranC1S= de carvalho
Lima .Jun í.or, 1'ag. ;11.>

Em 1830, os dois Estados trocavam pareceres sobre o

assunto, enquanto no Decreto ng 323, de 23 de setembro de 1843, o

Impe;ador indicou os limites provisórios entre as duas Provínci~s.

Continua a demanda pelo tempo afora, até que, em a

gosto de 1882, O Senador José Luiz de Coelho Campos advoga, com
'veemencia, na Câmara Alta, a causa de Sergipe e, com o apoio de
Prado Pimentel (Barão de Estância) e Geminiano ~.O.Goes, apresen

ta, no dia onze do referido mês,projeto,tratando sobre os limites

em questão.

Expulsos os holandeses, sedimentou-se, por parte da
Bahia, o hábito de considerar o Rio Itapicuru como a fronteira en
tre ela e Sergipe ( Francisco Carvalho de Lima Junior, "História dos
Limites entre Sergipe e Bahia", pâgs . 172 e 387 a 392). Há também Q
caso do povoado de Abadia, que se transferiu de local, avançando por
terras reclamadas por Sergipe, aproveitando-se, dessarte, do Rio R~

aI. Seus habitantes recusavam-se a a~itar a jurisdição do Capitão

Mor de Sergipe e seus Govern~dores, o que complicou e retardou a fi
xação definitiva da fronteira no Itapicuru, conforme o seguinte ma

pa da época:

Inclua-se no art. 447 do Anteprojeto os, seguintes pará
grafos 4g e 5g, renumerando-se os demais:

"§ 4g - A superfície territorial do Estado de Sergipe é
acrescida da área compreendida entre o Rio Real, na divisa
co~ o EstaGo da Bah~a, e o Rio Itapicuru, que passa a consti
tuir-se a linha divisória entre os Estados da Bahia e Sergipe.

§ 59 - Os Municípios localizados na área prevista no p~

rágrafo anterior passam a fazer parte do Estado de Sergipe,na
forma que a lei determinar".

Voltamos a reapreientar Emenda encaminhada ã Subcomissão
dos Estados e ã Comissão de Organização do Estado, por consignar o
seu conteúdo um ato de justiça, consistente na devolução a Sergipe
de uma área territorLal injustamente apossada pela Província da
Bahia, no primeiro quartel do século passado, prejudicada, até h~

je, a menor unidade de Federação por outra de vastíssima extensão
territorial, sem que a presa lhe acrescesse de muito nem o tamanho,
nem o desenvolvimento econômico, nem a pujança demográfica.

~.r~gião reclamada, de área infer~or a.três mil quilôme
tros quadrados, significa menos de um por cento da extensão terri
torial da Bahia, estando mais ligada econômica, geográfica e cult~

ralmente a Sergipe, menos de cemquilômetros 'a distância para Aracaju.

Os três Municípios da área contestada, reicorporando-se
a Sergipe, terão melhores condições de desenvolvimento, bastando
salientar que a d~nsidade demográfica desse Estado supera largame~

te ã da Bahia, com uma rede viária mais eficiente e maior proximi
dade do poder estadual.

~ inegável a vocação natural das populações do Vale do
Itapicuru no sentido da ligaçâo ã comunidade sergipana.

Recuperando essa área, ainda assim Sergipe teria menos
de vinte e cinco mil quilômetros quadrados, quando a Subcomissão
dos Estados considerou ideais, para a extensão territorial das un!
dades da Federaçâo, de cem mil a trezentos mil quilõmetros quadra
dos.

A reivindicação de Sergipe remonta a 1820, quando o De
creto de 8 de julho manda restaurar a superfície original da Prov~

cia (bem como a Carta Régia de 5 de dezembro de 1822), enquanto a
Ata da Sessão do Conselho de Governo da Província, de 19 de junho

de 1827, firmava a decisão de que as fronteiras da Província chega
vam até o Rio Itapicuru, divisa assentada, em 1590, por Cristóvã~

de Barros e "reconhecida. Com efeito, assim reza em seu texto aque
le importante 'dócumento:

"Foi sujeitada pelo Excelentíssimo Vice-Presi

dente a matéria ind~cada na Ata da sessão ordinária do
ano passado, lavrada em deze~seis de fevereiro deste ~

no a fôlhas vinte e nove, dêste mesmo livro, acerca de
ser dividida esta Província da Bahia não pelo Rio Real,
~ sim pelo Rio Itapicuru; fazendo-se a divisa pela barra

deste rio acima até o~de divide a Comarca

da Bahia da de Jacobina, e seguindr sempre pela di

= TEXTO/oJUSTIFICA(;io -,
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ginal).

ferença de mais de 18.000 km2? A mesma Encyclopédia por último
citada consignava à Bahia, na mesma époc~ 420 .427 km

2
em contra~

te com os atuais 559.951 km 2 do grande Estado.
O que mais intr1ga é que não consta ter o Esta

do, a partir de 1915, feito doação ou abdicado desta área. Erro
de cálculo cartográfico não é admissível,porque nestas contas os
cartógrafos já ~ram especialistas desde o tempo das grandes na

vegações pelos idos de 1500.
A.explicação inicial par~ tal fato é que a Bahia

incorporou grande área de Sergipe na divisa Oeste. Outra coisa i~

compreensível é aceitar-se, com O quase silêncio que hoje paira s~

bre O assunto, a fronteira oeste do Estado, definida como uma"li
nha imaginária" que vai da foz do Riacho Xingá, afluente do Rio
São Francisto, que e a divisa oficial com Alagoas, ate as nasce~

tes do Rio' Real, no Sul, que divide Sergipe da Bahia, assim como

essa tal linha (~ deveria ser ~) o divide desse mesmo Esta
do a oeste. Em todos os livros de GeoErafia, Cart~grafia e Geomé
tria, as linhas imaginárias são retas, e portanto a menor distâ~

cia entre dois pontos. Exemplos: os paralelos, os meridianos, a
linha do Equador, o Greenwitch a partir do qual são determinados
os fusos horários, etc. Entretanto, quem olhar a área de nosso
Estado, em sua fronteira a Oeste, ve.rifica que a nossa "linha i
maginária" é a mais torta possível, uma cerca sinuosa que ,entra
em nossas terras para deixar a maior parte do lado da Bahia.

A outra explicação é que a fronteira sul legíti

ma do Estado é no Itapicuru.
Como se vê, a pretensão de nossa Emenda no sen

t1do de restabelecer a fronte1ra sul histórica do Estado, no Rio

Itapicuru, é modesta e recupera para Sergipe somente uma parte da
área temporariamente perdida para a Bahia: não mais que cerca de

3.000 km 2.

Dentre as amostras referidas pelo Autor, colhemos

a mais expressiva: "Faço saber a vós Vasco Fernandes Cezar de Men~

zes, Vice-Rey e Capitão General de mar e terra do Estado do Brazil,
que attendendo ao que me informou o Ouvidor Geral de Capitania de
Sergipe d'El-Rey, sobre ser con~eniente que os moradores do Rio Real,

freguezia de Nossa Senhora da Abbadia, fiquem sujeitos ã correyção
da di ta Capi tania de Sergipe d r El-Rey, e não ã Comarca da cidade da
Bahya". (Carta Régia de 10 de maio de 1728. - Liv. 24 - O.R. f l',

91. - Dr. F. V. Vianna. - Estudos sob!e os Limites Sergipe e Bahia,
pâg , 55. "In" o. c i t , ,pág. 141).

Francisco A. de Carvalho Lima Júnior, ~m sua I~i~

tória dos Limites entre Sergipe e Bahia "(Aracaju, Imprensa Offi
cial, 1918), assinala: "Quando foi constituída a Capitania de Se!
gipe, aindá não existia a chamada Capitan1a da Bahia •.. O que se
constituía então (pela Carta Régia de 7 de janeiro de 1549) não
era uma Capitania, propriamente, como as outras, mas a sede do ~
verno Geral colonial encarregado da Administração de todo oBra
zil, Impondo obediêncüi às demais capitanias e donatarias" (pâgs ,

137 e 138 -·Grafia original).
Prossegue Lima Júnior: "lançados os fundamentos

da cidade, Thomé de Souza,de conformidade com as ordens que tr~

zia, tratou logo da creação do Municíp10 da Capital, que depois
tomou o nome de Reconcavo, dando-lhe por termo 6 léguas para cada

lado, dentro de cujo limite exerceria a Câmara tespectiva a sua j~

r í sd í.câo ... Era, pois, o Reconcavo, uma espécie de Município ne~

tro ..• Só um e meio século depois foram erectas as suaS primeiras
villas .•• Jaguaripe, em Dezembro de 1697; Cachoeira e São Franci~

co, em Janeiro e Fevereiro de 1698. Dado a conquista de Serg1pe e
constituição de sua capitania independente, a Corõa, usando como lhe
aprouvera, de seu patrimõnio dividiu ao meio a doação de Coutinho,
pelo Rio Itapicuru, ficando o domínio de Sergipe para o lado do No!
te até o são Francisco. O restante, a outra metade, para o Sul, fi

coú encorporada à séde do Governo Colonial ... Era, pois,um territf
rio igualou menor que o de Sergipe actual, o que possuía a Bahaa..•
Outro facto: documentos authenticos, ,em manuscripto, Cartas e 0E
dens Régias, referindo-se ã~ da Bahia nunca o dizem, - da
Capitania, mas - da cidade da Bahia, e isto até fins do século 189,

entretanto que os mesmos documentos nunca deixaram de dizer - Comar-
... f ••

ca da Capitania de Sergipe" (pags. 138, 139, 140 e 141. Graf1a or~

Nessa época, o livro "Estudo sobre a Origem H1stóri
ca dos limites entre Sergipe e Bahia," feito por ordem do Exmo.Sr.
Dr. José Gonçalves da Silva, Governador do Estado da Bahia, pelos 
doutores José de Oliveira Campos, Diretor da Biblioteca Pública e
Francisco Vicente Vianna, Diretor do Arquivo Público, edição de
1891, aborda às paginas 8,9 e 31, aspectos interessantes da questão,
que abaixo transcrevemos:
A) págs. 8 e 9:

" O argumento tirado do conceito enunciado a fI. 160, vol.l de
Ignacio Accioli, onde diz:" Para as sobreditas creações foi
auctorisado pela provisão de 9 de fevere1ro de 1725, e outras
anteriores; e comquanto tal auctorisação fosse illimitada, to
davia, para erigir em vilias a~ povoações de ITAPICURO, IN~~\!~
BUPE~e ABBAD~A~ e~perou por orden~ ulter~ores, que se exped1 
ram a sua e~1genc1a; e~tas tres v1llas f1caram pertencentes a
Sergipe, ate que, a requerimento de seus habitantes, as incor
porou de novo ~ comaréa da Bahia", de que ~or estas expressões
conclue-se que Itap1curú, Inhambupe e Abba 1a foram de Serg1pe.'

B) pâg , 31:

a) ao norte, com os estados das Alagoas
e Pernambuco, pelo rio S. Francisco, respeitadas as
posses e direitos desses estados;

b) ao occidente, com O estado da Bahia ,
pelo rio Pontal desde a sua foz no rio S. Francisco
até as suas cabeceiras, na serra da Tiuba;

c) ao sul, ainda com o estado da Bahia
pelo meio do planalto div1sor das águas dos rios It!

picurú e Vaza-Barris, até encontrar o planalto div1
sor das águas do mesmo rio Itapicurú e o rio Real
e pelo meio deste planalto até o oceano Atlântico.

Parágrafo único - A demarcação destes li
mites será feita de maneira que todo o vàlle do Rio
Vaza-Barris fique compreendido no território do Est~

do de Sergipe.
------Ar;. 29 - Fica o governo do Estado de Se!

gipe autorizado a tomar posse de todo território, a

que se r~fere o artigo preceftente e nele exercer a
mais completa jur1sdição, logo que tiver conhecimen

to oficial da promulgação des~e decreto.
Art. 39 - Fica o governo da União autori

zado a empregar os meios precisos para tornar efeti
va a posse e jurisdição de que trata, o artigo prec~

dente, caso seja reclamada pelo governo do Estado de
Sergipe, a sua intervenção para esse fim.

Art. 49 - Revogam-se as disposições em
contrário."

Mas não é apenas a referida publicação que regis
tra essa área de Sergipe. Também AJ>thur Dias, em seu "O Brasil !'ô.
tual" (Rio, Imprensa Nacional, 1904, verbete "Sergipe"), docume.!!
ta possuir Sergipe 39.09Ó km2. Onde a diferença?

E não é tudo. A Encyclopédia Britannica, vol.
XXIV, 1911, verbete "Sergipe", informa que a área de nosso Esta
do é de 15.093 square'miles (milhas quadradas), as quais, conver
tidas em quilõmetros, dão 38.939 km 2. Onde a niferença?

E ainda há mais. A Enciclopédia Universal Ilus
trada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1927, infor
ma ter Sergipe 39.200 km2. Mais uma vez indagamos:aonde foi a di

., X- PRO-VINCIA DE SERGIPE
HI~.vKIA - O territorio de Sergipe foi conquistado e colonisa
do em 1590 por Christovão de Barros, governador interíno da Ba
hia, que ahi fundou a actual cidade de S. Christovão; Sergipe
ficou sujeito à Bahia, de que formava uma comarca, até o anno
i820, em que foi elevado a capitania independente e passou na
fundação do Império a ser uma de suas provincias. .
LIMITES - Ao N. a provincia das Alagoas; a L. o Oceano Atlanti
co; ao S. e ao O. a Bahia. -
SUPERF!CIE - 39,090 kilometros guadrados.
POPULAÇÃO - 234.643 habitan~es, dos quaes 22.623 escravos segu~
do o recenseamento de 1872."

E' relevante ressaltar como uma p,;blicação oficial
da Bah1a, de 1891, versando sobre a disputa de limites entre ela~

Sergipe, consigne a nosso Estado a área de 39.090 km2, quando sua á
rea atual é de 21.057 km 2. Onde foram parar os l8.~33 km 2 da diferen
ça?
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Em seguida, Lima Jún~or arrola o testemunho hist§
rico de autores ~nsuspeitos, "Entre as muitas autoridades que as

signalam os limites de Sergipe ao Sul pelo Rio Itapicuru, citamos
em primeiro lugar Ignácio Accioli de Cerque ira e Silva ("Memórias
Históricas e políticas da Bahia"), autoridade insuspeita, por ter
estado sempre a serviço da Bahia, que adoptou como pátria, elle,
nascido em Portugal. Este autor não foi, nesta parte, lembrado p~

los escriptores bahianos .•. mas não passou despercebido ao Senador
Cândido Mendes de Almeida ("Atlas do Brazil)".

"Outra autoridade que nâo pode ser posta em dúvi
da, e talvez a mais respeitada de todas: "Sergipe d'El-Rei (a pr~

víncia) - Divisão administrativa do Império do Brazil, limitada,
ao N. pelas províncias d~ Alagôas e Pernambuco; a O. e ao S. pela

Bahia. O Itapicuru, o S. Francisco, e o Vaza-barris, são ~ seus
principais~ d'água (Do Grande Dic. Universal de Larousse
vol. 149 - pág. 588) ... Esta passagem de Larousse, bem como todas
da lettra - S - foi achada ~ manuscriptos dos séculos 169 ~ 179,
quando teve origem a Capitania de Sergipe ... A fonte não pode ser
suspeita ••. " (págs. 152, 153,154).

"Corrobora a informação de Larousse, um dos cronis
tas de maior valor quando, de passagem, ao falar de Sergipe, escr~

veu: "Não trato do rio de Sergipe, do rio Real e~~ ficam
~ limites desta Capitania da Bahia, por não ser prolixo,e também
porque ao diante pode ser tenha lugar (Fr. Vicente do Salvador.Hi~

tôri~ do Brazil, pág. 44, Publicação da Bibliotheca Nacional-1889).
Vê-se dos termos griphados que, excluídos o Sergipe e o rio Real
os limites com a Bahia acham-se mais ao Sul" (pág. 154).

"Para reforçar as opiniões dos autores citados,
.~is o que diz outro mundialmente acatado: "Bahia - Divisão admi
nistrativa do Brazil. : Supe~fície 230.000 km 2, dividida em e
districtos, com uma população de 800.000 hab. - Seus limites são
os rios S. Francisco, de Contas e Itapicuru , e outros rios men~

r'es e o oceano (Dicc. de la Conversation et de la Lecture, Tomo III-.
1933 - Paris)" (id., ib., pág. 155).

Analisando a parte do Regimento dos Capitães-M~

res de Sergipe, que dá à então Capitania a extensão de 25 ( vin
te e cinco) léguas a partir da barra'do são Francisco para o sul,
diz Lima Júnior, quanto às interpretações ~rradas ~ respeito, d~

minuidoras da área de Sergipe: " ••• como não havia dois pêsos e
duas medidas, o padrão pelo qual foi medida a doação de Franci~

co Pereira Coutinho, com os mesmos instrumentos e o mesmo Agrime~

sor, não podia deixar de ter sido o mesmo que serviu para medir
as vinte e cinco léguas do Regimento dos Capitães-Môres de Serg~

pe .•• Se, pelo contrário, a medida que serviu para a doação, foi
verdadeira, ~ vinte ~ cinco léguas da Cppitania de Sergipe, co~

forme o Regimento citado na sesmaria de Muniz Alvares, ajustam _
se perfeitamente a metade da doação de Coutinho, que foram 50 l~

guas; e nesie caso a-Capitania de Sergipe, sendo metpde das 50,
vai ter a barra do rio Itapicuru, e a Bahia nunca poderia legal
mente teanspô-Lc • .Q Regimento, pois, dos Capi tães-~Ióres de Sergi
~, passado pelo Rei, resolve cathegoricamente ~ ~ dos limites
territoriais das Capitanias de Sergipe ~ ~ahia pelo álveo do Ita

picurú, de modo a nâo deixar nenhuma dúvida e dispensar outras
indagações, como se tem feito".

"Em outros te:r:mos: se 25 é metade de 50, (25~50-25)

e 50 é igual a 25 mais 25, (25+25~ 50) segue-se que ~ Rei partiu ~
meio a doação de Coutinho revertida ã Córôa, dotando a Capitania de

Sergipe d;EI-Rei com a metade, que vai do rio Itapicuru ao rio São

Francisco.•
"li éis a razão porque os primeiros Capitães-Mores d

Sergipe concederam sesmarias de terras da margem esquerda do Itapic
ru para o Norte, como, entre outros, Porto Carreiro e Cosme Barboza'

"Certamente a medição de 50 leguas de Coutinho não
foi bem feita, foi um mais ou menos: obedeceu a um cálculo muito d~

saproximado, porque, do padrão da barra da Bahia à barra do São
Francisco, devem ir~~ milhas marítimas, ~ correspondem à
11 léguas, isto ~, iQ ~ mais II de quebra. Bem approximado. Neste
~ Sergipe tem ~ entrar ~ igual na partilha da quebra, fican
do ~ !!2!! total correspondente ~ metade de 11, ou sejam, 35 léguas,

~ ~ !!. distância do §,. Francisco ~ Itapicuru. Approximadamente".

Também 36 léguas é a extensão da costa de Se.!:.
gipe, (até o Itapicuru), segundo o ilustre chronista Augusto Fausto
de Souza, propugnador da igualdade territorial dos Estados (Estudo
sobre ~ Divisão Territorial do Brazil. Rev. do Inst. Histórico Br~

zileiro - 1880 - Tom.II - pâg , 50)" ..
"Ninguém, porém, media COm tanta precisão ~ dona

taria de Francisco Pereira Coutinho, ~ Sebastião Rocha Pitta (Hí.st ,
da America Portugueza - pág. 10, n. e c), dandO-lhe 70 léguas, ou
sejam 35 até o rio Itapicuru, ~ d'ahi outras tantas até o São Fran
cisco, pertencentes a Sergipe, de accôrdo com as 25 do Regimento"
(id., ib., págs. 207, 208, 209, 211. Grafia original).

Além disso, " '" a Capitania de Sergipe, fundada
cerca de dous seculos antes de ser dada ã Bahia o titulo honorario de
Capitania , já contava uma serie de Capitães-Móres que, por nomeação
do Rei, governava-a de accôrdo com o seu Regimento dado pelo mesmo, e
com tal independencia, que lhes era facultada a concessão. de sesmarias

poder que mais tarde foi limitado, não só a ella, mas às outras Capi
tanias, para cohibir abusos de concessões demasiadas, consistindo a 11
mitação em sujeitar as doações ã approvação régia"(id,ib, pago 226).

O mesmo Francis~o A. de Carvalho Junior. ad,erte às

págs. 247 a 25&:

Os limites territoriais da antiga Capitania de
Sergipe com a Bahia, desde 1590, foram pelo Rio
Itapicuru". Logo acrescenta o ilustre historiador:

"A própria Junta Provisional da Bahia, apesar de
revolucionária e armada do arbítrio, reconheceu e
resp~itou os limites da Capitania autônoma em 1820,
pelo Rio Itapicuru, deixando em sossego os morado 
res entre ele e o rio Real, isentando-os do serviço
militar obrigatório, como se viu do tópiço citado 
na proclamação de Cézar Burlamaqui."
Mais adiante"assinaIa:
.. A restauração, pela segunda vez, da autonomia da
capitania em dezembro de 1822, com a denominação de

Província, não alterou os limites de ltapicuru."
Ivo do Prado, disputando com o baiano Braz do Ama--

ral, por ocas~a~ do 69 Congresso Nacional de Geografia, sustenta, a
propósito da a1egação de que Sergipe pertencera ã Bahia:"Fóra o tempo
decorrido entre 1763 e 1820, durante o qual Sergipe, Ilhéus, Porto S~

guro, São Salvador e seu reconcavo, juntos formaram uma só Capitania,

a História não revela o menor facto que demonstre haver chegado ao m~

dio e ba~xo São Francisco a Pequena Capitania formada em Todos os S~

tos" ( A Ca itania de'Ser ipe e suas Ouvidorias, ~remoria sobre uestoes

de limites - Rio, Papelaria.Brazil, 1919, pág.355, Grafia' original}.

o meSmo Ivo do Prado fe~ consignar em ata, na ll~

Sessão da Conferência dos Delegados dos Estados, realizada a 4 de se
tembro de 1919, protesto em cujo'primeiro item consta,nítido, o inco~

formismo de Sergipe com o esbulho territorial de que é vítima na fro~

teira sul: .....Sergipe vem declarar, se bem que muito e muito esperan
çoso: 19 - que tolera, simplesmente, a divisão pelo rio Real da Praia,
antigo Itanhy, até que o poder competente decida sobre o arbitrário

e provisorio decreto n9 323, de 23 de setembro de 1843, e que mantem
seus direitos às antigas villas de Abbadia, Iiapicurú e Inhambupe, vil
las que lhe pertencem, desde a orlgem de cada uma dellas, motivo pelo
qual protesta contra a manutenção de tal decreto que fi~a sem valor ,

por não existirem mais, da Assembléia Geral Legislativa do Império

nem o Senado nem a Câmara dos Deputados, camaras a que elle (o decre
to) allude e de cujo poder e critério dependia sua existência toda.....
(op. cit., pág.363.Grafia Original).

Rebatendo outra proposição de Braz do Amaral, aduz,
mais: fi Aanda em 1679,. vinte anno s depoif' conforme~ o beLl o testemunho

de Frei Raphael de Jesus (Castrioto Luzitano, pago 5) Sergipe tinha

cincoenta léguas de costa ~ ~ Bahia, então, menor, tinha, apenas
~ trinta. Não é tudo; vamos adiante. Em 1695, trinta e seis anos
depois, o Conselho Ultramarino, em um parecer, dado a 09 de fevere1
ro, parecer que V. Exa. publ ica em s eu Memorial, informa, ~ Sergi
~ tinha cincoenta léguas do São Francisco ~ ~ahia... Ém 1755, já
sessentaanno~ depois, D. Joseph Vaissete, o grande benedectino, em
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"História de Sergipe 
do de ?7 de outubro de

~eu trabalho célebre (Geograph1e, Historie, Ecclesiastique et Civi
Ir, etc.) a Sergipe dá, mais ou menos setenta ~ cinco léguas de ~

ta ... Tudo confirmando, ve i.o a palavra of f í.c í.a I (de accordo, com ella,
estão os illustres bahianos Drs. Eduardo Espínola e Teive 'Argollo)

de Alexandre de Gusmão, secretário de D. João V: "A oitava Capi
tania, ou Província, é a de Sergipe: esta cap1tania se estende a

uma e outra parte das companhias por onde passão os rios São Fran
cisco e Real, até as nações obacatiares •.. " (op. c1t., pág. 370).

Sobre a fantasiosa subordinação da Capl
tania de Sergipe ã Capitania da Bahia, em determinada época do p~

ríodo colonial, argúi, a1nd~ Ivo do Prado: " ... em 1659, quando os
sesmos foram dados, a pequenina Capita~ia de São Salvador e seu r~

concavo ou a Bahia de Todos os Santos não tinha ascendente algum sobre a

Capitania de Sergipe. Esta nem só não fôra subalterna, como ainda,

era maior que a pretendida mandante. Sergipe era subordinada; não
a tal càpitania, como diz V. Exa., mas, como todas as irmãs, São

Salvador inclusive, ao Governo Geral do Estado do Brazil. V. Exa,
quer alludir talvez a capitania geral da Bahia; esta, porém, surge

na História, 104 annos depois!" (op. cit., pág. 381).

Em 1920, os governos da Bahia e Sergipe
concordam numa comissão arbitral, que levaria o laudo definitivo

aos ~ongressos dos dois Estados, não tendo chegado a termo esse

protocolo de intenções.
Assim, torna-se público acordo firmado

entre' os Presidentes J. 4. Seabra, da'Bahia, e Pereira Lobo, de

Sergipe, no sentido de constituir-se uma comíssão de- seis membros,

três de cada Estado, para discutir o problema que, ria base de lau
do de um árbitro neutro, seria l~vado'ao ~ongresso de cada um do;

Estados.
.2 de tod~ jllsti~a que se realce•. nessa

ocas1ao, o trabaiho realizado pelo General, Engenheiro, Geógrafo e
Parlamentar Ivo do Prado, por ~er sido'ele que, em suá obra ~A ~ª-.

pitan'i~ de Sergipe ~ ~ OQ~idorias", melhor e s t.udou a qu;sti;
dos limites entre Sergipe e a Bahia. ,

, O historiador J. Pire~ Wynne,em

157~/19~0", ass í.na l.a a ,resp'~ito des se
1920:

~'Também muito se fazia J\otar o interês
se revelado pelo Presidente relat~vâmente ã solução
da emperráda questão do~'limíi~s"e ~~m a presença
do Governador Seabra, êle, aproveitando-se da opo~

tunidade, tratou do acôr~o: , .

"Dentro de trinta dias a contar da data

da asssinatura do presente acôrdo. Serg~pe se louvará

em pessoa competente assim como no mesmo prazo o G~

vernador da Bahia e em terceiro árbitro desempatador

escolhido por acôrdo das partes entre seis cidadãos de

capacidade reconhecida, cUJos nomes serão apresent!

dos, três pelo Presidente de Sergipe, três pelo Gover
nador da Bahia. Serão entregues aos árbitros todos os
documentos e provas de çada qual dos Estados, a rim d~

firmados nêles, ser resolvida a pendência, ficando, en

tretant~, dependendo o laudo final da aprovação em
duas sessõeS ordinárias ou extraordinárias do Congre~

~o de cada um dos Estados. O laudo dos árbitros deve

rá ser apresentado dentro do prazo de oito meses, a
contar da data da assinatura do presente acôrdo, pe!os
Excelentíssimos Srs. Presidente e Governador respec~l

vamente dos Estados de Sergipe e Bahia, e demais pe~

soas presentes a êste ato. Estado Federado de Sergipe,
Aracaju, aos vinte e sete d1as do mês de outubro de
mil novecentos e vinte. Em tempo: do presente acôrdo
que será transcrito em livro de Notas de Tabelião p~

blico, serão extraídas seis cópias, três das quais se
rão entregues ao Exmo. Sr. Governador da Bahia. Arac!

ju, 27 de outubro de 1920. - José ~oaqu1m Pereira tô
bo - Presidente de Sergipe. J .. J. Seabra, Governador
do Estado da Bahia.

"Em discordância, naturalmente, desde o

Congresso de Geografia, realizado em setembro de 1919,

na cidade de BelO Horizonte, os representantes da

Bahia e de, Sergipe, ,dr. Braz do Amaral e general Ivo

do Prado Montes Pires da -Prarica , indicava, logo depois,

o Presidente Pereira Lôbo para louvado o ilustre eng~

nheiro dr. Getúlio das Neves, e fazendo razoáv.eis co~

siderações pedia ao Governador da Bahia a indicação de
outro, que não o dr. Braz, já declaradamente em posl
ção opos:a, e já de comum acôrdo para desempatador se

escolhia o dr. F. A. Bueno de Paiva, Vice-Presidente

da República.
"Sergipe viveu momentos de grande expect!

tiva e por um momen~o a figura do Presidente ce!cada
de maior simpatia, todos numa justa euforia cívica' e

a louvar a sua iniciativa.
"O acôrdo lavrado no dia 27 de outubro, de

1920, feliz iniciativa, encontrara franca acolhida

por parte do ~overnador J. J. Seabra, mas fruto das
alegrias daqueles dias e da aproximação ,dos dois h~

mens de Govêrno, também não passava de uma fácil sol~

ção em se'tratando de um caso tão debatido, de uma

questão tão pos~ergada por uma das partes.
'~ncerrado o prazo estabelecido no dia 27

de i?nho de 1921, logo o general Ivo do Prado entreg!
va o seu laudo ao árbitro desempatador, mas ~ mesmo

não fazia o d~. Braz do Amaral, ~ logo ~ Mensagem

do Governador~. ~. Se abra 'elucidava, dirigid~ ~ E!!
sidente de Sergipe.

"Terminado hoje o prazo para ser proferl
do o laudo no arbitramento de que trata o Convênio de

27 de outubro último~ sem que houvessem chegado a um

acõrdo os louvados dos dois Estados conforme a corre~

pondência que ~í vai junta por cópia, s?bre o assunto

~ :discutir, denuncio ~elo presente o referido Convê
~~'de 27 de o?tubro. Declarô, .entretanto, estar pro~
t~ a recomeçar ~s negociações precisas para ser feito
~utro, a fim'de levar, à uma solução próxima a dúvida
sõbr~ â linha de 'fronteira, pedindo a Vossa Excelê~

cia que, no ca~o de aceitar êste alvitre, se digne de
i~diéar os meios práticos de sua realização.

;'Q Presidente Pereira Lôbo respondia:
"Estou di'sposto a novas negociações para

liquidação do caso, dependendo isso de um entendime~

to com o'delegado do meu Estado. Penso, entretanto,

não constituir motivo suficiente o não terem tido os

dois louvado~ um entendimento, por isso que, em face
d~ letra insofismáve1 do contrato lavrado em notas de

Tabelião público, ,não havendo entendimento entre os

louvados, funcionará o desempatado r por ambos os Est~

dos escolhidos. Cúmpre salientar que era a questão de
limites muito antiga e quando não houvesse o louvado
de Sergipe determinado sua proposta por demais debati

da, já tendo havido troca de idéias entre o Snr. Gen~

ral Ivo do Prado Monte Pires da Franca e o dr. Braz

Hermenegildo do Amaral quando do Congresso de Geogr!

fia de Belo Horizonte e da reunião para a solução das

questões de limites, promovida pelo Exmo. Snr. dr. A!
fredo Pinto-Vieira de Melo, ilustre Ministro da Justl
ça - era muito antiga para que não fôsse bastante c~

nhecida pelo proficiente louvado de Bahia a proposta

do de ~ergipe. D1ante disto, penso não tinha o,ilustre
louvado de Bahia outro caminho que defender o que ju!
gaSSe o direito de seu Estado, abordando 'tôdas as li

nhas da proposta do louvado de Sergipe, expressa em d~

cumento públic~ de caráter oficial, e registrada tax!

tivamente no telegrama de 6 de maio de 1921, o qual
assim diz: Exmo. dr. Bràz Amaral - Bahia - Recebi cal'
ta 19. Insiste V. Excia. em dizer que rujo de informar
qual a tese sergipana. Eu penso, entretanto, ser ~.

quarta vez que o faço. Fi-lo pelo telegrama de 20 de
dezembro de 1920. Depois ainda a 24 de fevereiro e ain
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da em março de 1921, não obstante repetirei: Meu Esta- ,

do reclama a regular execução das conhecidas leis for
madoras da Província de Sergipe, execução perturbada
pela Província da Bahia. Quer, portanto, a execução da
carta régia de 5 de dezembro de 1822 e decreto de 8 de
julho de 1820. Sendo assim, para conhecer os fat9s,
não há entendimento nenhum porquanto o decreto de 8 de
julho de 1820 declarou a Capitania de Sergipe indepe~

dente do Govêrno Regional existente na Bahia, e a car
ta régia de 5 de dezembro de 1822 manda que se li~ite

a Província tomando como norma uma comarca mais antiga
que á existente em 18Z2. Ora, o limite ao sul dessa O~

vidoria era o Rio SUQaúma, conforme a carta régia de
28 de ab~il de 1729,-10go a mais antiga era a de 1695,
limitada pela por-t ar âa' ,de 13 de julho de 1696. ,.cpmo;'
.p.~is, fi1:Qu isto {nd~:t;erminado para Vos,sa Excia. que
tais documentos conh~~e'e publica,em seus trabal~os? ~

Dianté desta afi rnacâo. julgo não poder o honrado- I0E.
vado de »ahia alegár ti não conoecimento da proposta do'
Estado d~: sêrgipe, ':p'~~~uanto ela é clara e ânequívocamen>.

te determinada. AO invés de nortear a defesa dos inte
.rêsses d; ~eu Estac:l():~j)r.'êSte laitO;' o ilust:re lou;ad~
,d~ Bahia, passou a im~?; ao louva~o- de Sergipe,~ só as
"pecao pelo qu;l1 pOdêt.:i;á- s,eti encarado o .c.aso: - O G~ve!.

no da Bahia SÓ admite: discussão no terreno em'ijpe ,fo~
~~~ocada:à qu~stão"~~~limités,~~1a proposta fei~~' a~
mesm~ Gov~rno em 1~13" qUf é' ~ reprodução do pr~jet9

apresentado ao CongFésSo pelos:~rs. deputados seT~ip!

nos" a saber ; o c0l1!~~'tente senhor 'F"elisbei·lo Freire e
'mais os senho.res Mo:rérta Guimârães;, Dias de Bar rcs ,
joviniano de CarvaIh9 ~ outros, em 13 de novembro' da
mesmo, ano de 1913. C_ol1lpreendfl-se, nifidamente s: .que não
haVia boa vontade m~ior que a da louvado de lSerg1pe,
pois que procurou ló~~ e logo declarar qual o seu obj~

tivo, o que continu~u fazendo, se~do que, quando não
pôde mais' o seu interpelante alegar,que não lhe conh~

cia a proposta, passou, a limitar a face da ' questão.
Como se depreende da correspondência trocada,o ilustre
louvado da Bahia procurou com o estabelecimento de pr~

~iminares e condições não um meio prático para a sol~

ção do caso, meio que seria a entrega ao desempatador
das suas razões, o que também faria o- louvado de Ser
gipe, a fim de que da divergência entre os dois louv!
dos pudesse emergir a linha definitiva que os reconh~

cidos sentimentos de justiça e os conhecimentos do
eminente desempatador houvessem por bem traçar; Con
trarlamente, porém, o honrado louvado do Estado da Ba
hia procurou ainda uma Vez debater a multissecular
questão tentando a análise de tópicos e particularid~

de estranhas ao interêsse atual dos dois Estados ami
gas, irmãos pela raça, pela tradição e pelos feitos

assinalados, e, melhor ainda entrou de negar valor a
documentos de indubitável veracidade, muitos dêles da
Bahia e citados,tendo sid? apreciados como verdadei
ros quando se resolveram delicadas questões interna
cionais de interêsse do Brasil. Em suma: e~quanto ~

louvado de Sergipe determinava ~ proposta - de ~

dar execução ~ decreto de -ª- de julho de 1820 ~ i ~
ta régia de ~ de dezembro de 1822 - o operoso louvado
da Bahia impunha que só aceitaria discussão colocado
o caso dentro da proposta de novembro de 1913.

"Em cumprindo, o ilustre Louvado de Bahia,
a letra do Convênio, teria de apresent~r ao eminente
desempatador, dentro do prazo marcado s- seu laudo, c~

mo o deveria fazer o louvado de Sergipe, não um laudo
constante de preliminares, mas encarando pOnto~ hlst~

ricos, determinando razões, tudo documentado devid~

mente. Tenho a declarar a V. Excia. que o louvado de.

Sergipe cumpriu a letra do Convênio, apresentando a
27 d~ junho findo ao Exmo. Snr. dr. FranciscQ Ál~~

ro Bueno de Paiva o seu laudo devidamente instruí
do, visto saber, por informação oficial, que O pr~

ficiente louvado de Ba~ia não tinha uma proposta a
fazer, por isso que se firma~a em proposta de ou
trem, critério, aliás, por êle mesmo condenado.Assim.,poi;,

° louvado de Sergipe, general Ivo do Prado Monte Pi
res da França, tendo conhecimento de que a propo~

ta do dr. Braz Hermenegildó do Amaral, honrado lou
vado de Bahia, era a mesma apre~entada ã Cãmara Fe
deral em novembro de 1913, entregou no prazo pref!
xo ao ~lustre desempatador a seu. laudo e,os docume~

tos a, respeito da mut t í.s secutar ques.tão de l!Jnites e,!l
tr~ Ó :glôrioso Estado da Bahia e o pequerríno Estado de Sergipe".

, ' '

Existe uma carta ao Conde dos Arcos
(89} .que', ind~vidã(iíente,' 'gerou j.urisprodênci-~ a favo,i 'da Bahia. 'Há
confuJão e superposição de'jurisdiçõe~: divis;'m±lita±es ~ ecla' ~
",~ " - -~ "-'-

, siástícas, o- que não implica, como não acontétià habitualmente re'
flexos sobre a integridade do território fi~icamente co~ider~do~'
Ccnfund'íuvse- a fav~r, da Bahia, dada sua importância' política e cur .".
t.u raL, ,"JlJRISDlÇÃOI!'.ç~m ":rERRIT6RIO". , .' c' '';, 'c' -r-. '

. Algumas ve zes,: por'écipveni&n~ia' admi
nistr~tiva, d~' justiça ~ do clero, houve duarid~dé h~er~rquica ne;,
ta ieiiã~ tlr e 1?e-I de .ã lei;; e incidênci~ 'd~ 'cl-iminalidad~ e ab~.;s~s';~~

,:Até i~43 ne~huma lei 'alteróu a front:eira.~iio. 'J:t:a~ic."u;~-.. Jàl-iou. '. a~:'
"Serg,ipe mais' agressivic1;cie, em dar cons~qUênciíLi!q:p~.J~oc~l~ de I,,' in .
:tençõe~ dos gove-rnadores 'em 1920 - J. Jí:: SEAI'lM'BrPBRElRA'WBO. "",
. ' ',' ALGUNS' DÀDOS SOBRE BAHIA/SERGIPE',,', :' ',./', ' , v,

. . ~l>ULAÇÃO ' ' ,r:"DJmS"~:~~~~~" ,,~ ~ , ÁRiA ~ r.,'.::
BAHIA:'~'.3.36 mímicíp,;i~s 9.597.393hb 'i6,~3 '!ríi/~m~, ',559.95h:m,",

.SERGIPf':: ,7:4'municr-~ios, - L156.642hh -:o'.: S.~~~2' hhlKiiÍ",.' -," h:942>J;JÍI'1"

Área e pOPulaçã..,.: dos: l)lunJcípios> ho-J e 'dá
,Bahia, na área dis~utida e que ficariam do iaa~ ~e'S~rgiye: '

MUNICIpIOS POPULACÃO DENSIDADE' , : . e ÁR,EA
Jandaira 6-.,575 hb 9,5& hb/KJÍ1' : ',679-'Km'

Lt.apacu-ru '19.690 hb 13,06 hb/Km'" 1. 508 Km'
Rio Real 19.246 hb 27,18 hb/Km" 708 Km'

Mas não se trata, aqui, pura e simplesme~

te,de defender um pleito mais do que sesquicentenário de Sergipe, se
não de demonstrar, também, que ele se harmoniza com as premissãs do

de~envolvimento nacional integrado.
, Assim é que a Bahia, numa área de quase

seiscentos mil quilômetros quadrados e menos de dez milhões de habi
tantes, apresenta u~a densidade populacional de cerca de dezessete h~

bitantes por quilõmetro quadrado; enquanto Sergipe, com.menos de ,i~

te e dois mil quilômetros quadrados, apresenta uma densidade de~ogri

fica de cerca de cinqUenta e dois habitantes por quilôm~tro quadrado.
Na área discutida, de quase três mil qui

lômetros quadrados, em três Municípios, Jandaíra, Itapicuru e Rio
Real, vivem êerca de quarenta e cinco mil habitantes.

Fisicamente, Sergipe tem condições para

integrar os Municípios de Jandaira, Itapicuru e Porto Real, com cerca
ae quarenta e seis mil habitantes e menos de três mil quilõmetrQs qu~

drados.
A densidade dessa área é de cerCa de quin

ze habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a de Sergipe é de ce~

ca' de cinqUenta e dois habitantes e a da Bahi a de Jlouco mais de de zes
seis habitantes por quilômetro quadrado.

Está claramente demonstrado que a grande
latitude da Bahia preJudicou seu crescimento demográfico, em algumas
regiões, como na área reclamada, com repercussão, também, no desenvol

vimento econômlco.
Recuperadas as fronteiras hlstóricas de

Sergipe com a Bahia, os' três Mun i.cIp í os citados teriam, em breve te~

pó, um novo imp~lso econômico, aproximando-se do crescimento demogri
fico de Serglpe, que cuida de apenas setenta e quatro,enquanto a Ba
hia detém nada menos de trezentos e trinta e seis MunIcípios.

Quando se fala em redivisâo territorial do
, Brasil, pensa-se, justamente, em reduzir a larga extensão de alguns
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EMENDA MODIFICATIVA:

privado •.
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JUSTIFICATIVA:

Apresente emenda busca resgatar a vontade, do reãatõrãç e do ante-projeto,
ue,,Cfuerem garantir ao servidor público um ganho no mínimo igual ao que fizer jus por

lei,o trabalhador do setor privada. Da .forma que,está redigido,o ítem permite qúe a
introdução de .uma nomenclatura diferente paralela ao salário mínimo para fins de pag~

ento de.ixand.o ao salário mínimo a função de valor de referência.possa se prestar a
vencimento;inferior. ao recebido na base do setor privado.
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EMENDA SlPRESSIVA:

Suprima-se o' parágrafo único do artigo 202.

JUSTIFICATIVA:

A vinculação remunerativa dos auxiliares de justiça em todo o territó
rio nacinal não leva em consideração as di ferenças de encarqes assim como a capa
cidade financeira expecífica dos membros da federação,além de não permitir a fle
xibilização tendo em vista' as diferenç.as regionais. Consegue o contrário do que
pr~tende,ou seja se tornar inaplicável -ou al'ir.har por baixo. .

, Esta emenda procura tornar compativel êste texto com os dispositivos re-
lativos a autonomia dos ~stados. ,aó controle orçamentário e finânceiro e aos direi
tos ddos servidores.

Substitue a ítem V do artigo 85 dando a seguinte redação:

ART 85.... V.Ds cargos em comissão ou funções de confiança farão parte dos plana

de carreira,de .forma a garantir a seu exercício privativo por funcionários públi
cos dentro"áas linhas de atribuição técnica,exceto o nível de autoridade máxima ái
retamente -subordinado à autoridade política.

JUSTIFICATIVA:

A nova redação busca precisar o conteúdo deste dispositivo. Só faz sentido
garantir aos funcionários públicos o acesso privativo a cargos em comissão a rtível
técnico, se êstes fizerem parte dos planos de carreira.De outra forma teríamos uma
distorção tão grande quanto a atual,com a escolha política a apadrinhados que já
façam parte dos quadros do func~ona1ismo.

Com a-nova redação resgata-se o espírito original,impedindo a substitui
ção de uma distorção por outra.
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Suprima-se o ítem 111 do artigo 278•

EMENDA SlPRESSIVA!
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EMENDA CS00045-5
fJCOl4ISS1\0 DE SISTEMATIZAÇI\O.

~A MODIFICATIVA:

Medifica o texto do artigo 137.
artigo 137. O controle externo será exercido pelo Poder legislativo, organiza!!

.. do para tal fim, Tribunal de Contas.

=------------- 1'U.TO/ollUS1'lFICAÇio -.,
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EMENDA CS00042-1 .

fOI

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

Da forma que se encontra o texto,o Tribunal de Contas se torna um elemento
híbrido entre-o poder executivo,o legislativa e até o judiciário, fato que não corre
pende ao que pretende il1lPlicita ou explicitamente a relatório da comissão e o presen
te ante-projeto.

Por .esta razão CUl1lpre definir claramente tais atribuições da Poder legisla

tivo alocando 'de maneira correta a funcionalidade do Tribunal de Contas.

O illÇlosto sobre vendas a varejo proposto contraria o própria texto
que em seu artigo 266 proíbe a criação de il1lPosto queXlÕO< tenha fato gerador ou
base de cálculo· identicos a já existentes.Contraria também o §2Q do artigo 262 no
que se refere a sua iniquidade social.

Tal imposto se instituído produzirá as distorções seguintes:
1. E um imposto em cascata;
2. E regressivo socialmente;
3. Exclui da isenção micro-empresas anteriormente isentas por canta do

illllosto de circulação de mercadorias estâdual;
4. Intruduz importante distorção por canta do custo e dos efeitos .da má

quina fiscalizadora qui;' operaria com ê'ste fim.
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EMENDA SUPRESSIVA.
..,..,~---------------TE:no/JUST'F1C'r;;;O----------------~

AU101t---------------

CONSTTTUTNTJ:" TNQC-eoNCTO OI DrETRll

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

ANTEP~o.:[ETO DE CONSTITUIÇÃO CAPíTULO VIII DA ADMINISTRAÇÃO POBLICA

ssçxo II - DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS

ARTIGO 86

§ 39

o artigo assim garante a observação dos di versos relatórios das comissões

que convergem neste sentido.

EMENDA CS00048-0
tJ

r.1---------------- TEXTO/.luSTlfICAÇ;.O------------------,

w.----------- .LI:N....uezee ...ts'io/su.Co..I"iar-

~om-;]fi 061 Z7.

CESAR MAIA.

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIl0.

Por tais razões é que o texto nos artigos citados previne contra

distorções deste tipo,que seriam introduzidas não havendo a supressão proposta.

Se o :elatório e o ante-projeto quizerem guardar harmonia tributária,

no máximo poder-se-ia criar um adicional sobre o ICM nas vendas a varejo distri

buindo-o direta e globalmente aos municípios.

EMENDA CS00046·3
f=J
w--r----------- PLtNA"'0/cOUI'SÃo/sUIlCONISSÃO.[-

Suprima-se do texto do ante-projeto, os seguintes dispositivos:

* §5Q do artigo 51.

* artigo 238.
* §1Q do artigo 239.

CO~ISSÃO DE SISTFMATIZAÇÃO

JUS'l'IFIgçlo

I el.."SO O .6MJ:o de M4i_ ei...u OU 11111.- apae=
doa, 4. nnrra _ nj!oraadoa ~ .xaroe CIlU:9O ou elllPftgo prJ,Yat:1

di! M4iao .. .a.1D18traçio p&blloa 41ftta 011 1a41nta.
lIau. .._ -'41_ enCODtr__.. _ ~c1. Ia_.

~ de 'O _ \Se la.4e, _ 20, 30 Oll -.1. '_011 4a aerriços pzu
tad~ eo aegaa40 'f!aGulo pGbllao q-. _t:ea _ aUY1\Sel'le, ..ggaao
odDC1I1o .... qa .. grmKIe lIll10ria ... _ .........do ••rc1do
a j!oma de tlIIpngo (oal.U.ta).
~•• __ta a1Ja4a q-. o "cUao lIPO.u~a40, .. n

OQ nf-.Jo, ttlrl todo • tieIIpo llw:. qaa ••j. Oll ftDha ••ar &Xl

_1 para aDIlUnuar _roaaao o -'11D'do ClUVO Oll -.prego.

ACRE'SCENTE-SE AO § 39 A SEGUINTE REDAÇÃO:

A proibição de acumular proventos não se aplica aos apose~

tados quanto ao exercício de mandato eletivo, de magistério ou de
cargo em comissão e quanto ao cargo ou emprego de médico civil ou

militar da reserva ou reformadó que já vinha sendo exercido por oc

sião da promulgação desta Lei.

w.----------- 'l.ucÃlIIlo/cOllllSsio/cuaCOllllssio

ê

EMENDA CS00049·8
cm'STITUINTF n'oc~Nci';;'"OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA:

Os dispositivos que solicitamos sejam suprimidos são incompatíveis com ou

tros e com o próprio espírito reitor,das seções que tratam do Drçamento,da Federa

ção e dos servidores públicos, além de contrariar técnicas primárias de administra

ção pública.

Bastaria

ções, dentro da

textos.

que citássemos o artigo 304 deste ante-projeto,que proíbe vincula

boa técnica orçamentária,para demonstrarmos a incom;Jatibilidade de

No entanto,ademais disto cumpre lembrar princípios constantes

de outras seções que seriam contrariados.

A vinculação proposta cria uma inflexibilidade horizontal que
estimularia uma cadeia de vinculações. Poderíamos exemplificar com a polícia judi

ciária,que teria justificativa próxima.Em seguida outras vinculações senam justi

ficadas. Criaria t.anoém uma inflexibilidade vertical para os orçementos .na medida

'que os planos de carreira específicos,vinculassem remunerações dentro de um mesmo

órgão ,criando assim um emaranhado de vinculações indiretas.

Não seria demaís lembrar as diferenças regionais de todo tipo, inclusive
as financeiras,que com tais dispositivos estariam sendo atingidas.Uma decisão a (

nível federal poderia produzir em cascata,e por todo o País,aumentos de gasto ~n~

suportáveis.

Afetaria também o direito de outros servidores que tendo em vista aumen

tos compulsórios de certas categorias se veriam impossibilitados de reivindicar.

Pelas razões expostas e dentro da pura compatibilização peço tais supressões.

=> TUToIJUSTlfICAÇio----------------~

EMENDA ADITIVA:

= TEXTO/olUSTIFICAC;;.O --,

EMENDA CSOO047·1
l: CESAR MAIA.

r:-lc---------- "lfNÂ,uo/cDWlssio/sUllCO"'I~SÃO------------'

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlD.
~om-;]
~D6 /87.

ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TITULO x
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

ARTIGO 480

PJ\RAGRAFO tlNICO

O parágrafo único do artigo 480 passa a ter o segui~

Inclua após o artigo 133, renumerando os demais:
ARTIGO 134: O Orçamento compreenderá dois períodos fiscais:

§1Q.Até quatro meses antes de encerrado o exercício fiscal,o Poder

Executivo enviará ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária,contendo a

versão final ajustada do orçamento para o período seguinte e o orçamento para o pe

ríodo sub-sequente j

§2Q.O orçamento para o período sub-sequente será analisado pela co

missão permanente mista,a partir de sua apresentação ,discutindo e neqoc.iando com o

Poder Executivo os ajustes necessários ao encaminhamento de sua versão final.

JUSTIFICATIVA:
A emenda ora proposta.procura compatibilizar o texto do relató~io com a

vontade expressa em todo o ante-projeto do legislativo ter par-ticipação re.levante

nas questões não meramente' ádiministrativas, das quais o orçamento é certamente pon

. to fundamental.

A /intrbdJ;ão deste artigo garante esta vontade. Esta é a forma que garante

efetivamente tal participação, sendo a prática de países aonde êste poder é exercido
de fato' pelo legislativo, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.

Só através do orçamento bi-anual é possível o acompanhamento e a análise

orçamentária. De outra forma,guarda-se apenas a aparência.

te acrescirno:
Artigo 480 ••••••
Parágrafo único

"Fica assegurado como direito adquirido o exercicio

de dois cargos ou empregos privativos de médi~o que vinham sendo
exercidos por médico civil ou médico militar na administração p~

blica direta ou indireta".

.:nJHI:no.clo
lo CJrADdllIIll1or1. doa -'41_ eiYia • lI111tanl apo

aeDt.a4oe, .. ftNrYa GIl nf~, trabalha sob. -.u.'i'io 4a -oa
ht:1a..•(~) • _A _ ~ a1Dor.la ~ a -.u.9io di!
..tat1ltlr1o (!!!ml: .

lo ndaçio aa1u cita o~ ... eo cmt:U: o~
i2~ \Se ..ttlDélar I -.1or1. do...rY1dorea _ pe1Ita a pnt&DlU.

4a ~araüla do cUn1110 a4qI11r1do • peJ:1l1te lDt&rpnt&qÕM qaa p0de

rio ezo11l1r a ~dblls.a.ae do lI5d1ao ÇOHDtado, .. n ••na 011 no
tomado ..ter-se _ aUY14ada DO .-meio do .~ earqo .... __
~ -
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,..,.,;- Tf.no/.nl~Tlrl:.~~:::------ ~

consumo .

MENDA NQ

Art.363

§ ~nico - OS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA P~GOS

PELA PREVID~NCIA SOCIAL -SERÃO REAJUSTADOS SEMPRE QUE OCORRER A DEPRE
CIAÇÃO"DA MOEDA. A Fm DE QUE SEUS VALORES MANTENHA!4 ,PERI"ANÊNTEI~EN

TE , A~XPRESSÃO MONETARIA DA DAT~ DE CONCESSÃO
JUSTIFICAÇiío

T"TO/M"""'iO_-i
Incluir no AnteprOJeto da Constituição

Título : Da Ordem Social
Seção 11 - Da Previdência Social .

JUSTIFICAÇÃO

Existem pessoas que são.nascidas no Brasil - País que
concede nac'ionalidade sob regime" Jus soli ""- de pais ou mães es t r an
gelt,0s , or í q.márLos de países que adotam o regime" Jus sançuan í s li •

ficando com dupla ou múltipla nacionalidade
Considerando que o regiRe :nternacionalmente reconheci

do é o de cada pessoa possuir uma única nacionalidade , é mister ente~

der o direito de escolha também aos que possuem duas ou mais nacionall
dades de origem. A lei deve admitir tamoém neste caso , a possibilio~

de de renúncia à nacionalidade bras:leirõ .

EMENDA CS00053-6liJ AUTOR

C=Constituinte ANTONIO UEND

.....--' ----

alíquota do imposto sobre produtos indu~

vallosíssimo do Rouer Executivo para ,d!
mercado , desaquecer a demanda de bens de

trializados
pendendo do

Incluir no Anteprojeto da Constituição
Título : Da Tributação e do Orçamento
Capítulo I - Dos Sistemas Tributário Nacional
Seção 111 - Dos Impostos da União

Art. 275
§ 2Q •. ,

111) O IMPOSTO DE QUE TRATA O ITEM IV DESTE ARTIGO TE

RÁ ALÍQUOTAS GRADUADAS EM FUNÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS PRDDUTDS I I~- I
DICADOS PELO PODER EXECUTIVO I E NÃO SERÁ CUMULATIVO , ABATEND~=SE E~\ I
CADA DPERAÇÃO , O MONTANTE CORRESPONDENTE ÀS ANTERIORES .

JUSTIFICAÇÃO I
Remeter a lei complementar a competência para fixação'

de aliquota do imposto sobre prodl'tos lndustrializados , quebra a fI!
xibilidade hoje eXlstente de o Presidente da RepGblica alterar por d!

creto as alíquotas .
A fixação de

é um instrumento
comportamento do

EMENDA N~ _

EMENDA CS00050-1
&stitUinte ANTONIO lJENO

r.r--------------- Tfna/olvSTIFIC,loÇ;,O---- _

t:r---C-OM--I-S-S-A-O-D-E-SIP~~;;;~~~~i~ou.~tio

JUSTIFICAÇÃO

A partir do momento en que.• no início deste Século, a
filosofia do Estpdo Provioência passou a inspirar , de forma domin~n

te , os sistemas de governo das principais naçaes civilizadas do Glo
bo • a previdência social foi erigida à condição de lnstituição fund~

mental . E • de acorao com as pregações de ~?urice Diverger , George
,Burdeau e Leon Duguit , bem como de conformidade com a concepção hoje
nredow.ina~te na éonsciência coletiva de todos os povos , previdência
social é • acima de tudo, seguridade, pessoal e familiar, identifl
cada com a possibilidade de , qualquer um • ante qualquer evento ad
verso , poder recorrer a um socorro que , n~ forma de contraprestação

ou dever do Estado , lhe garanta uma sobrevivência condigna . No Bra
sil , a previdência social não ostenta essa característica • porque a

defasagem existente entre o valor de seus benefícios e o do salário dc~

contribuição do segurado não propicia a êste ou à sua família ,nos ~
sos de velhice • invalidez ou morte • a possibilidade de proverem à]
sua subsistência • nas condições que lhes eram habituais à época' em
que o trabalhador mantinha-ie na atividade .

Várias são as causas dessa. distorção . O sistema inco~

reto e .,por que não dizer, capcioso de reajustamento dos valores dcsl.

benefícios , no entanto , é , ao Kosso ver , o principal fator nesses I
~robl~mas . Por isso • assumlmos a presente iniclativa , objetivando
lnserlr no texto da futura Constituição salvaguarda que impeça o legis'
lador ordinário ou o Poder Executivo , através de meros atos adminis-l
trati~os , d~ prop~rem reajustamentos de benefícios mediante a utiliz~

çbo de índ2ces inferiores aos da inflação real verlficada em determin~

do· período .

Incluir_no Anteprojeto da Constituição
Dos Direitos e Liberdades Fundamentais .
IV - Da Nacionalidade

EMENDA NQ

Título
Capítulo

Art. 21 •..

§ Único - OS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO QUE COI~PLET~REI.l

VINTE E CINCO PNOS DE RESIDÊNCIA NO BRASIL , PODERÃD NATURALIZAP.EM~SE

MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO

Permitir aos estrangeiros residentes no País há pelo
menos vi~te e cinco anos • adquirir a nacionalidade braslleira median
te simples requerimento . O estrangelro que res~dir nu7. pa:s dura~te

vinte e cinco anos , Já adquiriu ci~adanla de fato , pêrque ama o paí~

o adotou como sua pátrla , e contribui com o fruto de sou trabalho ,
na participação de seu desenvolvimento . Nada mais justo que se facili
te sua naturalização .

'---_---'---~_'___'..:C:=-=---.c= --ll L;;~o0:J

]

EMENDA CS00051-0
(Jconstltuinte ANTONIO UENO

EMENDA CS00052-8
tJconstituinte ANTONIO UENO

r.r--------------- 'f[x:T(l/,!,J5,.lrl::t.çi~---------------__,

EMENDA CS00054-4
fi] AUTOI!:

(-constituinte ANTONIO UENO

TtxTO/<JUSTIFlC,l,ÇÃO-------

EMEI~OA Nº _

Título
Capítulo
Seção IV

HIENOA NQ
Incluir no Anteprojeto da Constituição

Título : Dos Direitos e Liberdades Fundamenta~s.

Capítulo IV - Da Nacionalidade

Art.22 ..•

111 - O BRASILEIRO QUE TIVER DUPLA OU MÚLTIPLA NACIONZI
LIDADE PODERÁ REI~UIJCIAR f, r:';CIONALIOhOE BRP.SILEIRA

Incluir no Antéprojeto da Constituição
Da Tributação e do Orçamento.
I - Dos Sistema Tributário Nacional.
- Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 277 •••
§ 2º - O II~OSTO DE QUE TRATA O HE!4 I DESTE ARTIGO , CDJI.POR

SE-Á OE UMA PARCELA CALCULADA SOBRE O VALOR VENAL D;' TERRA E OUTRA DETERMINADA EI"
FU~çlIO INVERSl\ DE SUA UTILIZAÇÃO E , SEGUNDO CRITÉRIOS QUE SERÃO ESTA8!ÕLECIOOS Et·l "
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tJ-P.U;.TI/)0....--J
PEI

Agrár1a.

, Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Ordem Econômica e Fin~nceira .

Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma

Er~ENDA NQ

Título Da

Capítulo II

A1't.326 •••
§ lQ - A INDENIZAÇÃO DAS TERRAS NUAS POOERÁ SER PAGAS

EM TÍTULOS.DA DÍVIDA PÚBLICA, COM CLÁUSULAS DE EXATA CORREÇÃO MDNET~

RIA, ACRESCIDOS DE JUROS, RESGATÁVEIS NO PRAZO DE DEZ ANOS ,EM PAR
~ELAS SEMESTRAIS , IGUAIS E SUCESSIVAS , ASSEGURANDO A SIIA ACEITAÇÃO,

A QUALQUER TEMPO , COMO MEIO DE PAGAMENTO DE QUALQUER TRIBUTO rEDERAL
OU OBRIGAÇÔES DO EXPROPRIADO OU DE TERCEIROS PARA CO~ A UNIÃO

~--------------- TtXTOIJLlSTIFlcArrÃO-----------i

LEI NACIONAL • o I~1POSTO NÃO INCIOIRI\ , SOB QUALCU~R D.'\S DUAS l,jQCJALIDADES, SOBRE

GLEBAS RURAIS DE ÁREA NÃO EXCm:::NTE A UM Il,j:JULO RURAL DA REGI;\O , QU,1NDC AS CULTIVE,
Só OU COM SUA FAt~íLIA , O PROPRIETÁRIO QUE NÃO TENHA A POSSE i'EM A PROPRjEDADE DE
OUTRO II~ÓVEL .

JUSTJFICAÇilO

A imunidade atualmente vigente de viru,e e cinco hectares foi ba
seada na presunção que esta seria à área mínima na qual um agricultor poderia obter
a produção para seu sustento e o de sua família .

Entretant.o , esta área mínima de região para outra de srordo com
o tipo de .cultura ou de aproveitemente e da tecnologia apliceda pelo a~,icultor e
desta forma a área de vinte e cinco hectares pode ser pequena para a amazõnía e
grande demais para São Paulo .

Dessa forma , em se fixando em um m:5dulo rural da região , pode
rda compatibilizar as diferenças reqíonaas ou municipais . Qélanto a imélnidade trib.':!.

tária de florest.as ,nativas, é IncompatIve.l com a parte do mesmo parágrefo,quundo f.§

Iou-se em função dnverss de sua ul.ilizeç~o.Além disso,a lei ordinária vigente,já CD.':

templa a isenção de florestas cons.íderadns de preservação permanente •

~-------_._------
JUSTIFICAÇÃO

O acréscimo de juros e/ou de terceiros visa a remune
ração de um título que hoje Ja existe e o outro arréscimo , visa a uti
lização do título da dívida agrária pelos herdeiros ou sucessores para
quitação de tributos federais e/ou outras obrigações para com a União

GI"-PA!lTlDO~

L-PEI

EMENDA NQ

Art. 325 ..••

§)Único .•••
e) FORTALECIMENTO OA AGRICULTURA E VALORIZAÇÃO 00 HO

MEM NO CAI~PD •

Incluir no Anteprojeto da Constituição .
Título: Da Ordem Econômica e Financeira .

Capítulo 11 - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

A falta de uma política agrar1a e agrícola por parte

do Estado, vem esvaziando o campo e sacrificando o homem do campo(t~

to produtor, como trabalhador empregado) .. Não 8stá sendo dada a de
vida ênfase à " produtividade rural " e ao empreE'lldir;ento agrícola c.'?
mo fonte de riqueza . É preciso incluir na Constituição um princípio

que dê tal ênfase .

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00059-5
AUTOf!--------------

[Jconstituinte ANTONIO UENO

EMENDA CS00058·7
li] AUTOR

(-c;nstituinte ANTONIO UENO

pr;;~"''':J

cç;-;~'~;J

IIutOIl----- _

JUSTIFICAÇAO

Incluir no An~eprojeto da Constituição.
Título Da Ordem Econômica e Financeira .

Capítulo I - Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado , Regima d

Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica
Art. 306 '"
VIII - LIBERDADE DE INICIATIVA

IX - VALORIZAÇÃO DO TRABALHO COMO CONDIÇÃO DA DIGNl
DADE H~MANA ;

X - EXPANSÃO DAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO PRODUTIV
XI IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

A finalidade da Ordem Econômica é visar e propiciar o

desenvolvimenYo nacional , tendo por base esses seguintes princípios
logicamente se fundamentará nos princípios de uma adequada just1ça so
eial e , logrará ~xito em seus objetivos assegurando a todos , indis _

eriminadamente , uma existência dígna , conciliada a liberdade de ini
ciativa à valorização do trabalho .

, MENO A NQ

fílr---------- PLlhARIO/COLlISsio/suaCO"IS:;:,ioê COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
--------~

r.r--------------- TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO --,

EMENDA CS00056-1
f1COIlsbtuinte ANTONIO UENO

r;'T--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇ:C- -.,

EMENDA NQ

Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Título Da Ordem Econômica e FinanceIra.

Capítulo I - Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado , Regime

da Propriedade do Subsolo e da Atividade econômica •

Art.310

§ 3Q - ESTÍMULO ÀS TECNOLOGIAS INOVAOORAS E ADEQUADAS'
AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL .

JUSTIfICAÇÃO

Esta redação especifica do Anteprojeto , parece-nos
relevante como princípio , especialmente , quanto a edIcão de leis

ordinárias em metérias outras, tais como: Tributária,fir3nciamento
público , prioridade creditícia , informática , automação industrial,

etc •.•• Esta Emenda, vem, certamente, à nível de aprimorawento
em busco de um , cada vez melhor , desenvolvimento de nosso País .

,.,-, TEXTO/JUSTIFICA;i.O----------------

EMENpA NQ

Incluir no Anteprojeto da Constituição.
Titulo Oa Ordem Econômica e Financeira .
Capítulo I - Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado , Regima d

Propriedade do Subsplo e da Atividade Econômica
Art. 307 •• ,

§ 3º - CONSIDERA-SE EMPRESA BRASILEIRA OU NACIONAL
AQUELA CONSTITUIDA SOB AS LEIS BRASILEIRAS E QUE TENHA SUA ADI~INIS

TRAÇÃO SEDIADA NO PAÍS , E COM A MAIORIA DOS DIRIGENTES DE NACIONA
LIDADE BRASILEIRA , NATOS OU NATURALIZADOS .

~USTIFICAÇi\O

O fato de uma empresa estar constituída de acordo com
as leis brasileiras e sua administração sediada no pãís , não assegur
à empresa a qualidade de empresa r,acional , se todas as decIsêes são
tornadas no exterior e na defesa dos interesses alienígenas .
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Art.307 o••

§ 4º - A LEI NAo DISCRII-lINARÁ AS EflPRESAS LEGALMENTE
CONSTITUÍDAS NO PAÍS .

A idéia básica desta Emenda é no sentido de dôr opor
tunidade à nova geração de administradores que estão surgindo no Bra
sil e devam ocupar espaços no futuro para a defesa dos interesses na
cionais

PlENARIOlco"',ssio/SUllCOMlssi;o--1\-------

dJ ót~t~~l!:,-------_

rOR RURAL, E ESTABELECERÁ AS DIRETRIZES PARA DELIMI1AÇÕES DAS ZO
NAS PRIORITÁRIAS SUJEITAS A REFORMA AGRÁRIA

JUSTIFICAÇ7\O
Nada mais instavel , no Brasil , do que a política agrí

cola que , quando existente , porta-se pelo sabor volúvel dos sspectos
conjunturais e , frequentemente , pelos interesses mais distantes dos
que laboram sacrificialmente no campo. Ao apresentar este Emenda que,
por sua abrangência , estabelece o marco da regionalização corno princi
pio constitucional para a reforma agrária , estou certo de que ellmina
se-ão grande parte das fontes de incertezas que produzem a instabilid~

de dos preços , a ineficácia dos inveslimentos e O con~equente cortejo
de proble~as sociais da ocupação da terra e dos fluxos migratórios que
deseguam nos afligentes problemas urbanos .

EMENDA CS00063-3
~tuinte ANTONIO UENO

~.m~
2u06/87)

EMENDA CS00060-9fi AUTOR

tconstituinte ANTONIO UENO

Incluir no AnteprOjeto da Constituição.
Título Da Ordem Econômica e Financeira .

Capítulo 1 - Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado,Regime da
Propriedade AQ_~~~lo e da Atividade Econômica .

ECONÔIHCO QUE
DOIIoINAR OS

Arto31D o.•
§ 4º - A LEI REPRIMIRÁ D ABUSO DO PODER
TENHA POR FIM ELIMINAR A CONCORRENCIA
MERCADOS OU PREJUDICAR O CONSUMIDOR

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do anteprojeto as letras Q, ~, Q, ~,

L, ~, e ~, do item I do art. 13.

EMENDA NQ.

JUS T I F I C A ç 11 O

O País tem assistido um agigantemento cada vez meior do Estado
na economia . Três. têm sido as pr;incipai~ formas de intervenção : pela Tributação,
pela Regulamentação e pela Participação Direta na Produção e na Circulc;;.ão.Quanto
as duas primeiras , são ,na realidade atribuições privativas do Estado , cêb~ndo

estabelecer apenas os I ímrtes e condições desse tipo de intervenção na alividade

econômica.

Emenda supressiva

Dispositivo Emendado: art. 13

Incluir no Anteprojeto da Constituição
Título Da Ordem Econômica e Financeira .
Capítulo I - Dos Princípios Gerais , Intervenção do Estado Regime d'

Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômlca

Existe hoje um excesso de reçuramentação , desde questões gerais

até questões particulares de pequena importância . ~las falta uma díretriz mais cl~

ra no sentido de evitar a ação abusiva ~e práticas que acabam por eliminar a sadia
compelição no mercado , e assim , gerando distorções que prejudi cam os consumidores
Essas práticas estão em geral associadas a monopólios , cartéis , formas monopolí
ticas ou outro tipo de controle exercido sobre o mercado . Empresas públlcas ou de
economia mista , que detém o monopólio " de fato e de direito , devem também se s!,!

. jeitar às sanções da lei quando praticam atos abusivos valendo-se da condí ção de

terem o monopólio

[J~C-0-M-I-S-S-I1-0-D-E--S-I-S-T-E:;~~R;~c~~s~Ão/suacoMIBSÃO'----- -,

,-, TEXTO/,JUSTIFICAÇAO----- --,

EMENDA CS00064-1e: DEPUTADOA FRANCISCD DIOGENES

L;~':O-J

R9 ;~ /;;;J

~--;~~":J

~;;-7~~~;J

IMPOSTOS SOBRE A INDENIZAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO

Art.326
§ 7º - NÃO INCIDIRÃO
GA EM DeCORRÊNCIA DE

A redação vigente da Constltuição ~ria controvérsias
desnecessárias , e é hora de dar melhor redação .

No jogo da economia de mercado , qualquer discrimina
ção poderá prejudicar seriamente o seu desenvolvimento .

o progresso de uma nação , de u~ regime capitalista- ~pressupoe 19u~ldade de oportunidades a todas a~ empresas legalmente
constituídas .

JUSTIFICAÇÃO

..,- TExTO/.lUSTII":;AÇio _

EMENDA Nº ~
Incluir no Anteprojeto óa Constituição.

Título: Da Oróem Econômica e Financeira.
Capítulo 11 - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária

·'1
PA I

I
JUSTIF1CAÇÃO I

Estando mais de acordo com a técnica legislativa , se,
a isenção benefj:iasse apenas a transferência , d~ acordo com a reçra!
de interpretação do código tributário nacional(Art.111) ,beneflclarial

I
apenas da isenção do imposto sobre a transmissão e não poderia atindir

a parcéia de indenização . I
A administração tributária federal entende que o lu

cro imobilizado na desapropriação é tributável pelo imposto sobIe a I
renda e o Poder Judiciário , em alguns casos , tem julgado pela ise~

ção deste lucro

EMENDA CS00061-7e"l AUTOR

~ Consti tuinte ANTONIO UENO

r:-! TExTotolO'lTIFICAQÁO _

EMENDA CS00062-5
f:constituinte ANTONID DEND

MENDA Nº
Incluir no AnteprOJeto da ConstitulÇ~O.

Título: Da Drdem Econômica e Financeira.
Capítulo 11 - Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

Arto326oo.
§ 82 _ LEI CDMPLEMENTAR DISPORÁ SOBRC UMA. POLÍTICA

AGRÍCOLA PERMANENTE E APLICÁVEL , SCM QISCRIMINAÇÕES , A TODO PRODU

Não se erradica a pobreza absoluta com amparos,
assistências ou caridade apenas, mas sim com a expansão econômica,
pela ger~ção .de novos empregos, ou seja, pela exigência de mais tr~

balho em decorrência da maior produção. A intervenção do Estado, na
ordem EConômica, justifica-se quando indu tora da ordenação e expa~

são da produçãO, com consequente maior geração de empregos, mais ~
balho, maior absorção da população economicamente ativa. Caso con-
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trário, gostemos ou não, sua ação redundará, apenas, em aumento cr~

nico da despesa public~, pela não contrapartida do aumento da prod~

ção, da renda, da arrecadação tributária. Em outras palavras, redun
dará em inflação, a qual, em pouco tempo, corroerá toda e qualquer
ação assistencial db Estado.

Ainda que nosso País se filiasse à plena estati
zação , com a eli minação total de qualquer modo capitalista de orga
nização econômica da sociedade, ainda assim o trabalho seria o uni
co meio de erradicação da pobreza absoluta, da inflação e dos de
mais males que afligem as nações em processo de desenvolvimento. O
Estado Deus, o Estado Fa?á,- tncantqDaf. o Estado-Milagre, nunca e
xistiu, não existe e jamais existirá - ainda mais quando o ~stado

é arrecadador e não produtor.
De resto, o fundamento ético do preceito está

perfeitamente enunciado no art. 306 do Anteprojeto.

EMENDA CS00067·6
tJ

COMISSAo DF SISTFMATIZAÇAO

Dê-se ao art. 13 , inciso XV, letra B, a seguinte
redação:

"Art ••• , A lei não poderá excluir da apreciação do /
Poder JudiciáriO qualquer lesão a direito ou interesse individual,
coletivo ou difudo".

EMENDA CSOO065·0l!1 AUTORc: DEPUTADO FRANCISCO DIOGENES

m "1.ENÁ~to/CONIS=io/(;UflCO"ISsÃO

C:COMISS~O DE SISTEMATrZAç~O

Emenda Supressiva.
Dispositivo Emendado: art. 5Q

tr=P"AItTIOO---,
• PDS I

JUSTIFICAÇ1l0

A inclusão de lesões a direitos ou interesses indivi
duais, coletivos ou difusos impõe-se por dever de justiça e impe
rativo democrático, a fim de evitar as odiosas restrições do § 42

do art. 153 da €onstituição de 1969, impostas pela Emenda Consti
tucional nº 7, de 1977.

SUprim a-se do anteprojeto:

A:rt. 5Q - O Estado brasileiro exercerá soberania política e ec0!lÊ.
mica perm anente sobre todos os recursos natúrais que se encontram no seu
teIIitóIjo e sobre os bens criados pelo empenha e pelo trabalho de seu povo.

JUSTIFICAÇAO

o art. 32 dõ-anteprojeto já esgota o assunto - " O Estado é o
.instrumento e a mediação da soberania do Povo." Soberano é o Povo e não o
EStado. E não se alegue que a soberania do povose instnJ mentaliza pela ação
do E;,-tado, daí a necessídade de se precisar essa ação, na Constituição.Essa não
é matérla constitucional, mas sim "Cloutrinál:la.

EMENDA CS00066·8fi AUTOII

C- DEPUTADO FRANCISCO DIOGENES

,.,., TIEXTOloJU$TIFICaçio, --,

Emenda aditiva

Dispositivo emendado: art. 13

Inclua-se na letra~, do inciso XIII, do art.
13 o seguinte:

Art. 13 •••••_••••••••••••••••••••.••.•••••.••

EMENDA CSOO068·4
f? CONSTITUINTE ULDURICO PINTO
..,.., ,.L~H ..'uo/c::QWISS.\o/su.CQIIIS~jO---- _,

f? COMISSÃO DE SISTEMqTIZAÇÃO
= TUTO/olUSTlfICAÇÃO --,

Dê-se ao art. 13, inciso XV, letra S, a seguinte red~

ção:

"Art. '" Nenhuma pena passará da pessoa do ~ondena

do. A obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens poderão
ser judicialmente decretados e executados contra os sucessores /
do autor do delito, até o limite do valor do patrimônio transfe
rido e de seus frutos, respeitados, todavia, em quaisquer cir
cunstãncias, os ~ireitos alimentares dos dependentes menores, i~

clusive 'direitos de nascituro".

JUSTIFICAÇÃO

A proteção aos menores é dever do Estado e de toda a
comunidade. O estigma da criminosidaae não pode atingir os depe~

dentes ao ponto de privá-los dos meios indispensáveis à sua so
brevivência. Em tais casos, o Estado e a comunidade devem assu
mir o ônus da habilitação desses menores à vida social produtiya.

c) as desapropriações urbanas e as desapro
priações de imóveis rurais não caracterizados como propriedade teK
ritorial rural improdutiva nos termos do art. 326 desta Constitui
ção, serão sempre pagas à vista e em dinheiro.

EMENDA CS00069-2 AUTOO'--------.,

F: CONSTITUINTE ULOURICO PINTO
,..-, I'LtHAI'lIO/cOlllSsio/suacOllllSsÃO-----------,
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t:;PARrl000PMDB/BA

JUS T I F I C A ç A O

A exceção prevista no art. 326 e §§ limita-se
às propriedades territorias mais improdutivas. A redação da letra
~, do inciso XIII, do art. 13 restinge o pagamento à vista e em
dinheiro às desapropriações urbanas.

As desapropriações de imóveis rurais, não co~

preendidas na exceção, devem ter o mesmo procedimento indenizató
rio que os imóveis urbanos.

,-, TtlCTO/,lUSTI'tcA(;ÃO----------------.,

Dê-se ao art. 36 do Anteprojeto da Comissão de Sistema
tização a seguinte rédação, alterando-se, por conseqüencia, o seu
parágrafo, a fim de adaptá-lo aos termos do "Caput":

"Art. 35- Conceder-se=. mandado de segurança para pro
teger direito ou interesse, individual ou coletivo, concreto ou
difuSQ, baseado em fato certo e determinado, devidamente comprov~

do, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, seja qual for
a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder.
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§ 12 - o mandado de segurança será admitido contra atos
de agente.de pessoa jurídica de direito privado, quando decorren
tes do exercício de atri~uições do Poder Público.

~ 22 - As associaçõe~ civis e sindicais e as represent~

tivas de categorias profissionais terão legitimidade para repre
sentar seus filiadós em pedidos de mandato de segurança".

•
JUSTrFICAÇ/lO

A quase unanimidade dos juristas tem profligado o em
prego attécnic~ da expressão "direito individual líquido e certo"
que deve ser finalmente expurgada do texto constitucional, a fim
de que a sua ambiguidade e imprecisão não restrinjam ainda mais I

os direitos e garantias constitucionais dos cidadãos.
Ao contrário, aproveitando o clima de liberdade que se

respira em nosso paIs, impõe-se 80S verdadeiros democratas ampliar
ao máximo esses direitos e garantias. Ao lado do hab~as-corpus,

o mandado de segurança tem sido o remedium juris por excelência na
defesa dos direitos dos cidadãos. Infelizmente, durante longo pe
ríodo da nossa história recente ambasl garantias constitucionais e~

tiveram suspensas enquanto vigeu o Ato Institucional n2 5. Hoje, I

constitui dever de todos os patriotas e democratas fortalecer ou
revigorar as garantias constitucionais, estendendo-as à-proteção I

dos direitos coletivos e interesses difusos, bem assim como reco
nhecendo legitimYdade processual a sociedades e entidades represe~

tativas de segmentos organizados da sociedade. Os direitos coleti
vos e interesses difusos também necess~tam ser protegidos pelas g~

rantias oonstitucionais. Somente o mandado de segurança e a ação I

popular podem assegurar a todos os cidadãos indistintamente, indi
vidual ou coletivamente representados, a proteção dos seus direi
tos e interesses constitucionais.

,.,..,.---------------TExTotJUSTIFICAÇÁO----------------j.

EMENDA MODIFICATIVA
OISPOSITIVO EHENDADD: ARTIGO 28, INCISO I, ALíNEA b

A alínea "b" do inciso I do Artigo 28 do an
teprojeto, passa a ter a seguinte redação:

Art. 28 - ••••••••••••••••••••••••••.••••.•••

I - ..........•.................•............

b - são obrigatórios o alistamento e o voto
dos maiores de dezesseis anos, salvo para os analfabetos, os mai
ores de setenta anos e os deficientes físicos.

JUS T I F I C A ç /I O

Todas as constituições brasileiras incluíram,
no seu texto, o limite mínimo de idade para o exercício do voto.

Assim o fez a Constituição de 1824, no seu
artigo 92 § 12, fixando em 25 anos de idade para os solteiros e
21 para os casados.

A constitui~ão de 1891, no seu artigo 70

reduziu este limite para 21 anos, casados ou solteiros.

A Constituição de 1934 - que'concedeu o di
reito de voto a mulher - reduziu, mais ainda, este limite a 18
anos, para todos os sexos, no seu artigo 1b8.

As Constituições posteriores mantiveram o li
mite de 18 anos.

Isto significa dizer que de 1824 a 1891, num

período de 67 anos de duração da Constituição Imperial, o limite
de idade para se votar foi reduzido de 25 para 21 anos.

'De 1891 a 1934 compreendendo 43 anos de vi
gência da primeira Constituição Repúblicana reduziu-se este limi
te para 18 anos.

Como as demais constituições mantiveram a
mesma fronteira de idade, dizer-se-á que este limite prevaleceu
durante 53 anos.

Se o critério da redução de idade fosse es
tandartizado e substancialmente matemático, a nova constituiçêo
deveria consagrar a idade de 15 anos para o exercício do voto.

Mas esta aferição é sociológica e não matemá
tica. E como não existe a sociometria, o legislador se louva em
dados políticos, econômicos e sociais e nos efeitos provocados
pela revolução científica, tecnológica, dos meios de comunicação
e da infomática s6bre o meio social.

Atualmente, impedir o menor que atingiu a
idade de 16 anos de exercer o direito de voto é uma violência
que não se compatibiliza com a realidade dos nossos dias. Com a
massificação dos meios de comunicação social, o jovem de 16 anos
tem, hoje, uma vivência, uma maturidade, uma experiência e um c~

nhecimento dos fatos muito maior do que o cidadão de 18 anos na
década de 30, ou o de 25 ou 21 anos no século passado. A fonte
de conhecimento, no passado, se restringia a leitura de livros e
alguns jornais. Atualmente, além destes, o rádio e a televisão,
por mais alienados que sejam, levam informações constantes, até
mesmo àqueles pouco interessantes com os problemas do cotidiano
político.

'As grandes concentrações urbanas, permitem,
por outro lado, uma maior sociabilidade e uma permanente social!
zação das informações. Mesmo o homem do campo, divorciado, no
passado, dos fatos políticos, pela ausência de mecanismos infor
mativo~, tem, hoje, através do rádio, conhecimentos surpreenden
tes do que ocorre no País.

Um argumento que já ouvi, utilizado até por
constituintes, Qe que a redução do limite de idade para votar
significaria, por outro lado, acarretar um ônus ao menor, que
passaria a ser, penalmente, responsável é uma aberração. Toda a
fixação de idade para atribuir responsabilidades ou negá-las
tem uma pequena dose de arbítrio.

Quando o legislador fixou em 18 anos, a ida
de limite para que o menor possa requerer a sua emancipação, em
juízo, ou adquirir o direito de alistar-se como eleitor, o fez
alicerçando-se na realidade do País e no grau d~ desenvolvimento
e maturidade psíquica da média dos indivíduos e não no resultado
da avaliação concreta da c~ênci~s exatas. AS5im ocorreu quando
fixou a maioridade em 21 anos e não em 19 ou 23 anos.

A responsabilidade penal, nada tem a ver com
a respónsabilidade eleitoral. Embora, também entenda ser neces
sário rever o conceito, na legislação penal, do ser absolutamen
le capaz e do relativamente incapaz.

= TCX"tO/.JuSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 38~ PARÁGRAFO ÚNICO

D Parágrafo Único do artigo 386 do anteproje
to, passa a ter a seguinte redação:

Art. 386 •••••••.••.•••••••.••••••.••.•••.••..

PARÁGRAFO ÚNICO - O ensino privado somente é

permitido observadas as disposições legais, desde que não uti-
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lize repasse de verbas públicas para a criação e manutenção de
entidades de ensino particular, incluíndo-se como repasse de
verbas públicas concessões de bolsas de estudo, auxílio ou
subvenções orçamentárias, isenções fiscais, bem como abatimen
to nas rendas para efeito de tributação.

EMENDA CS00072-2
t: DEPUTADO FR';NCISCO f-INTO
'-T--------- 'U:MAluo/cOIIlIlUio/sul!lCOl'ISSio _

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~--------------- T[XTO/.lUSTIf'IC.. çio _

JUSTIFICAÇÃO EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADE: Artigo 86

111 - a de juíz com um cargo de professor.

Acrescente-se um inciso ao artigo 86.
Art. 86••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

As razões eram as mesmas. O juiz, o desembarga
dor, de um modo geral, são quadros qualificados na sociedade. A
proveitar os seus conhecimentos de teoria e prática jurídica, co
mo professor, nas Faculdades de Direito, se tornava uma necessid~

de vital. E no interior, pela cultura geral que preside a sua fo~

mação profissional, permitir-se que lecionasse nos colégios e gi-

justi f'Lt.a r am

para que os
Porque, de

e a acumula-

Quais os motivos que presidiram e

ção foi a de
professor.

O ideal, porém, seria o de tempo exclusivo e in
tegral de serviço, em função ou cargo que exercesse, com salários
pignos, que atendesse as suas necessidades e lhe permitisse a
primorar seus conhecimentos.

Por que não se abre exceção, também,
demais servidores públicos exerçam atividades afins?
um modo geral, a mão de obra é abundante nesta área
ção acarretaria mais desempregos.

Ora, hoje, o número de professores (sobretudo) e
médicos é abundante. Milhares de pessoas formadas, cOm enorme sa
crifício, perambulam pelas portas das repartições públicas e nas
casas de políticos, solicitando a oportunidade de trabalhar. ~ um
quadro constrangedor e humilhante para estes profissionais. é, a~

sim, procedem porque são úteis à sociedade e precisam sobreviver.
O País, no entanto, continua semi-analfabeto e

doente, mas o médico pode trabalhar no seu consultório, nos hos~

pitais privados (embora explorados) em função pública e, ainda,

pode ensinar, fechando assim as portas para milhares de outros. ~

que, quem mais acumula cargos e empregos, são aqueles que se si
tuam na faixa da classe média alta, ou são oriundos de classes
privilegiadas, que lhes permitem um acesso e uma influência maior
junto ao aparelho do Estado ou às empresas privadas.

3º A outra exceção à norma proibitiva da acumul~

permitir-se que o Juíz pudesse exercer o cargo de

12 Em um Pais de analfabetos e doentes, com e~

cassez de professores e médicos, a acumulação seria a forma de su
prir ou, ac menos, atenuar, os efeitos da falta destes profissio
nais. Exigiam-se deles um maior eSforço para atender a demanda.

22 Como estes profissionais passaram a ser ex
cepcionalizados e permitida a acumulação remunerada de cargos e
funções públicas, seus salários se aviltaram de tal sorte, que
a acumulação passou a ser uma necessidade da própria sobrevivên
cia.

as exceções?

A regra consagrada nas diversas constituições
brasileiras e, ainda, no Anteprojeto da Comissão de Sistematiza
ção é a da proibição de acumulação de cargos e funções públicas.
O ideal seria que à essa regra, não se abrisse exceção alguma. A
final, o operário de um modo geral, mesmo na iniciativa privada,
não tem duas carteiras assinadas, porque depois de oito horas de
serviço na indústria ou no comércio, as horas perdidas na locomo
ção e transporte - ida e volta para casa - o impedem de exercer
dois empregos.

Há uma concepção privatizadora no Brasil que es
barra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. Ninguém nega
que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de
agir, nos limites que a própria lei estabelece. E os limites est~

belecidos pela lei são permanentemente burlados por empresários
ávaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesmo em países conside
rados esteios e p~ladinos da livre empresa, como os Estados Uni
dos, onde a.livre concorrência encontrou enormes barreiras com o
desenvolvmento do capitalismo que induzia empresas mais poderosas
a formarem trustes e, a estabelecerem monopólios que destruiam o
próprio princípio da livre empresa. As leis anti-trustes foram
tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roos~

velt, nos Estados Unidos para evitar o desvirtuamento do rEgime.
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada

e que tumultua despropositada e profundamente a realidade social
de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado
um verdadeiro apadrinhamento das empresas, nelas investindo re
cursos do povo, a elas concedendo isenções de impostos, favorece~

do-as com jurose energia subsiados e a construção de toda a in
fra-estrutura necessária ~o funcionamento das empresas. Reclama
se do Eitado pelas suas deficiências, cobra-se ~o Estado atendi
mento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra
o Estado quando pretende interferir no mecanismo dos preços ao
consumidor, este, em últi~a análise, o responsável pela injeção
de meios e recursos para atender as empresas.

Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre e~

presa deve subsistir, existem setores, porém, que não podem, em
nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Edu-
cação e a Saúde, por exemplo, não podem, nem devem, nem se con
cebe possam ser objeto de negócios. Ganhar dinheiro a custa da
saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma aberra
ção inconcebível, em um País que pretende desenvolver-se cultural
e economicamente.

Nossa emenda, porém, para não ser inquinada de
radicalismo e possa ser examinada com isenção, até mesmo pelos
eternos defensores dos detentores do poder econômico,procura ape
nas, estabelecer limites a situação penosa e abastardadora em que
vive a educação e a saúde do povo.

Não extingue, de vez por todas, como deveria, a
ação dos colégios particulares. Prucura, porém, estabelecer limi
tação a sua ação, permitindo o seu funcionamento para atender aos
filhos dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado,
obriga o Estado a oferecer, gratuitamente~ para os demais, as va

gas necessárias em escolas públicas.
Coibe, e nada mais justo que isto, que os colé

gios particulares engordem a custa dcs recursos públicos, ou se
beneficiem com desvios dás vérbas orçamentárias, que deveriam ser
aplicadas na const;ução de novas escolas, no melhor nível de ensi
no e, no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietá
rios destas "indústrias".

De nada adianta aumentar o percentual orçamentá
rio para a educação e a saúde, se estes recursos são canalizados
para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que
nada adiantou ~umentar o percentual para a educação no Orçamento
da República de 4% para 13% se estes recursos tem servido, apenas,
para melhorar a vida e enriquecer os donos de colégios.

Se tudo continuar, como está previsto na atual
constituição o ensino continuará um privilégio de ~lguns e a saú
de uma vã esperança.
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DEPUTADO FRANCISCO PINTO

O Inciso I, do art. 379 passa a ter a seguinte reda-

r=-r--------------- T[)"TO!,JusTlrIC,lçÃo ------,

o Estado quando pretende interferir no mecanismo dos preços ao
consumidor, este, em última an~lise, o responsável pela injeção
de meios e recursos para atender as empresas.

Mas, se dentro da lógica capitalista, a livre e~

presa deve subsistir, existem setores, porém, que não podem, em
nenhuma hipótese, ser objeto de especulação e de negócio. A Edu-
cação e a Saúde, por exemplo, não pndem, nem devem, nem se con
cebe possam ~er objeto de negócios. Ganhar dinheiro a custa da
saúde e da educação do povo é um crime intolerável e uma aberra
ção inconcebível, em um País que pretende desenvolver-se cultural
e economicamente.

Nossa emenda, porém, ~ara não ser inquinada de
radicalismo e possa ser examinada com ~sençao, até-mesmo pelos
eternos def~nsores dos detentores do poder econom~co,procura ape
nas, estabelecer limites a situação penosa e abastardadora em que
vive a educação e a saúde do povo.

Não extingue, de vez por todas, como deveria, a
ação dos colégios particulares. Procura, porém, estabelecer lim!
tação a sUa ação, permitindo o seu funcionamento para atender aos
filhos dos abastados que possam pagar, enquanto, por outro lado,
obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, para os demais, as va
gas necessárias em escolas públicas.

Coibe, e nada mais justo que isto, que os colé
gios particulares engordem a custa dos recursos públicos, ou se
beneficiem com desvios das verbas orçamentárias, que deveriam ser
aplicadas na construção de novas escolas, no melhor nível ~e ens!
no e, no entanto, são canalizadas para enriquecer os proprietá
rios destas "indústrias".

De nada adianta aumentar o percentual orçamentá
rio para a educação e a ~aúde, se estes recursos são canalizados
para os donos da educação e da saúde no Brasil. A verdade é que
nada adiantou aumentar o percentual para a educação no Orçamento
da República de 4% para 13% se estes recursos tem servido, apenas,
para melhor~r a vida e enriquecer os donos de colégios.

Se tudo continuar, como está previsto na atual
constituição o ensino continuará um privilégio de alguns e a saú
de uma vã esperança.

_I1TO,. _

Diante do exposto, não se justifica manter a e~

ceção para as duas primeiras profissões e vedá-la aos juízes. ~

uma discriminação injustificada e odiosa, porque os fundamentos
que motivam as duas exceções, seriam os mesmos que se arrazoariam
a terceira. Com um razão maior, ainda, porque os juízes são um nQ
mero infinitamente menor do que os das demais profissões e não s~

crificaria o acesso de tantos que querem trabalhar e não conse
guem, o que não ocorreria se a exceção abrangesse a todos os ad
vogados.

Enfim, ou se mantém a proibição para todos e, a
todos médicos e professores, garantindo-lhes salários compatíveis
com as suas necessidades materiais, e aquelas outras, essenciais,
como pesquisas e aprl~to profissional e de suas famílias e,
deles, exigindo-se exclusividade no serviço público que optou, ou
não há porque excluir-se o juíz das garras da proibição constitu
cional.

násios .públicos e, hoje nas universidades que se interiorizam, e
ra uma contribuição que somente os homens do interior sabem ava
liar.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITVO EMENDADO: Artigo 379, Inciso I

Esta emenda, tomando como ponto de partida a fi
losofia que presidiu o anteprojeto que mantem exceções a regra g~

ral, já previstas em constituições anteriores, pretende corrigir
a exoausão discriminatória dos juízes.

~ PL( .. .LIlIO/tC""'IS!iO/SUfl::ONssio-- ---,

[J COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS00073-1
[J

ção:

Art. 379 .... : ....•.....•..•...........•.......•.....

I - O Ensino é obrigatório e gratuito para todos, dos
6 aos 16 anos, incluindo,na gratuidade/material escolar e alimen
tação básica e, na obrigatoriedade, uma habilitação profissional.

EMENDA CS00074-9
~ AUTOR

~TITUINTE RENATO VIANNA

PLEfI"1ll0/CO'AISSÃo/suac:OI.ll~SÁO-- ~

FCOMISSliO DE SISTEMATIZACiíO

JUSTIFICAÇilO ~

EMDNDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR

Embora contemplados nos art. 13 da Com~ssão I e nos
§§ 19 a 39 da Comissíio lI, os dispositivos 'supra não foram aprovej

tados na compatibilização do Senhor Relator.

Inclua-sé parágrafo ao art. 29, n?s seguintes termos:

"A língua oficial do Brasil ê o Português, e são
símbolOS nacionais a Bande~ra, o Hino, o Escudo e
as Armas da República. Lei federal regulará o uso
dos símbolos nacionais."

TEXTO/JUSTlFIC/lQ;,O--------------l

E~IENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Suprima-se o art. 49

~om---:-l

~~

'---------- =:J
liJ PLE'.I.Jl.O/COM1S<;i.o/sUacO~lssiio--- ~

f COMISSÃO DE SISTD.IATEACÃO ~J

EMENDA CS00075-7
ri]L_ CONSTITUINTE RENATO VIANNA

Há uma concepção privatizadora no Brasil que es
barra, transgride e ultraja a realidade dos fatos. Ninguém nega
que em um País capitalista a empresa privada tenha liberdade de
agir, nos limites que a própria lei estabelece. E os limites esta
belecidos pela lei são permaneRtemente burlados por empresário;
ávaros de lucros fáceis. Isto ocorre até mesma em países conside
rados esteios e paladinos da livre empresa, como os Estados Uni
dos, onde a livre concorrência encontrou enormes barreiras com o
desenvolvmento do capitalismo que i~duzia empresas mais poderosas
à formarem trustes e, a estabelecerem monopólio; que destruiam o
próprio princípio ~a livre empresa. As leis anti-trustes A foram
tentativas de vários governos, inclusive de Franklin Delano Roos~

velt, nos Estados Unidos para evitar o desvirtuamento do regime.
Uma outra questão vinculada a iniciativa privada

e que tumultua despropositada e profundamente a realidade social
de alguns países, sobretudo o Brasil, é a de exigir-se do Estado
um verdadeiro apadrinhamento das empresas, nelas investindo re
cursos do povo, a elas concedendo isenções de impostos, favolece~

do-as com juros e energia subsiados e a construção de toda a in
fra-~strutura necessária ao funcionamento das empresas. Reclama
se do Estado pelas suas deficiências, cobra-se do Estado atendi
mento rápido das reivindicações empresariais e protesta-se contra
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JUSTIFICAÇÃO Art. 48 -

o art. 4i do Anteprojeto contém disposições semelhantes.

EMENDA CS00076·5
t= CONSTITUINTt RENATO VIANNA

~~--------- PLENAFUa/cOld\SSÃo/sUBCOIolISSÃO- -,

COMISSÃO DE SISTE~IATIZAÇÃO

""---------------- TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO--- ~

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Coloque-se o Capítulo Ir, que sucede ao "Dos Direi
tos Ind~viduais" no Título lI, como sendo referente ao "Dos Dire~

tos Coletivos", nomeando-se o Capítulo 111 como "Do D~reito dos

Trabalhadores" Com o conteúdo dos arts. 14 a 17. Em consequência,
inclua-se o direito de greve (alíneas Q a R do inciso V, do art.
18) entre os D~re~tos dos Trabalhadores.

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 - Ê assegurada aos Estados, aos Territór~os, aos
Mun~cip~os e à Mar1nha a particlpação no resultado da explora_

ção.econôm~ca de jaz~das, minas e demaís recursos minerais que
dependam do transporte aquav1árío para sua comerc~alização, na
forma preVJ.sta em le~.

JUSTIFICAÇi\O

O relator da Comissão IV - Organização Ele1toral, Partidária e

Garant~a das Inst~tu1ções - sugeriu à Comissão de S1stemat~zação o
texto aC1ma, constante do Artigo 47 § 39, que melhor compat~b~liza o
assunto.

Os Estados, Territôr~os e Municip~os, de onde são extraídas r~

guêzas minera2s, parecem merecer uma retribuJ.ção sob a forma de paE

ticJ.paçâo na exploracão econômica de seu subsolo. Tais riquezas, nor

malmente transportadas por via marítlma ou fluvlal, exigem controle

e p~oteção em seu transporte, parecendo 19ualmente Justa a part~cip~

ção da Mar~nha, na forma que a lei estabelecer.

Sendo os recursOs minerais ~o subsolo Bens da União, é necessá
rio prever-se tal d~sposit~vo, como proposto pela Comissão IV, dando
respaldo à futura lei.

A expressão "Pireitos Sociais" ê muito mais ampla
que "Direitos dos Trabalhadores". Como na prime~ra só constam di

r&itos destes (arts. 14 a 17) é melhor qu~ o Capítulo '~os Direito
Coletivos" os antecedam porque genéricos a todos e não apenas aos
trabalhadores. Em consequência, ficaria o dixeiro de greve elenca

do entre os direitos dos trabalhadores, conforme se aprovou na
Comissão VIICart- 29, XXIII), segu~ndo-sc a preceituação de suas
garantias consoante aprovado na Comissão I (art. 49, V, alíneas

Q a R ).

EMENDA CS00079-0 ..", ---,
t: Const~tu~nte RENATO VIANNA

~--_----------- __ TE'l.TO/"u:lTlflCAÇio------_---------~

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Suprima-se do inciso VI do Art. 48 as palavras "e pat'rimon~al".

JUSTIFICAÇÃO

IZJ
E~lliNDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Dê-se ao § 19 do Art. 48 a seguinte redação:

Art. 48 -

C-?A~T100=:J

PMDB
AllTOR---------------

COMlSSll0 DE SlSTEtlATlZACr.O

CONSTITUH'TE RE~IATa-v.IANl>!~IAA __

Acrescente-se aD Artigo 49, o seguinte incisD:

"XIX - estabelecer princípios e diretrizes para o Sis
tema Nacional de Transportes Viação".

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO 00 RELATOR

A expressão "Nar Patr~monial" foi utilizada - e abandonada - d~

rante as negoc1ações real~zadas durante a III Conferênc1a do D1rei
to do Mar, pelos paises, ditos patrimon~alistas, que deseJavam exe~

cer dlre~tos numa falxa além das 12 milhas maritlmas que consti

tuem o Mar Territorlal pela convenção das Nações Unldas do 01relto

do Nar, resultante daquela conferênc1a.

Dessa discussão nasceu o conceito de Zona Econômica Exclus~va

que ~tendeu aos propós~tos daqueles países, e sobre a qual exercem

uma soberania limitada tão somente à exploração, aproveitamento,co~

servação e gestão de recursos naturalS.

Assim sendo, como a expressão lImar patr~monlal" não foi instit~

c~ona11zada na Convenção, e nem mesmo no Decreto-le~ n9 1098 de 25

de março de 1970, que estabeleceu os limites de nosso mar te;r~tori

aI em 200 ml1has, a sua utl1ização na nova Const1tulÇão const2tu1r

se-á numa impropriedade. Por outro lado, não se just~fica l1star
se a Zona Econômlca Exclusiva entre os bens da Unlão, uma vez que a

soberania que O Estado Costeiro exerce sobre a mesma ê l~mitada, d~

ferente, portanto, do que acontece com o Mar Terr1toríal.

g importante fr~sar que a citada Convençãp está em v~as de rati

f1cação pelo Bras~l, sendo conven1ente que à nova const~tu~\ão não
venha a conter d.spos1ções conflitantes com aquele Tratado ~nterna

ç~onal.

EMENDA CS0008Õ-3
~

~
~ -- -_-_---TEXTO/.lllSTlFICAÇÃO------_----------

l

RENATO VIANNAConst1tu1nte

ComJ.ssão de SJ.stematização

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Dê-se ao § 29 do Art. 48 a seguinte redação:

§ 19 - A lei d~sporá sobre a forma e cond~ções de par

hcipação, por institu~ção de Dire~to Pública Federal Esta
du~l e Nun~c~pal nos resultados da exploração c conônu ca e

do ,aproveitamento dos recursos natura~s, renováve~s ou não,

da plataforma continental, do mar territorial e do subsolo.

JUS~IFICAÇÃO I
O relator da Comissão IV - Organ~zação' Eleitoral, Part~dár~a e i

Garant1a das Inst~tu~ções - s uçe.ri.u à Comissão de S~sternatização o
texto aoama , constante do Art. 47 § 29, que melhor compatibiliza o a~

sunto, po i s a Le1 n9 7453/85 assegurou aos Estados, Terr1tór10s, 11un.:':,

cípios e a Har1nha, indenização sobre o óleo, xisto betuminoso e gás

extraídos da plataforma con t i.nen t.a l , Sendo a plataforma con t arien t.a L

um Bem da UnJ.ão, é necessárJ.o prever-se tal dJ.sposJ.tJ.vo, como propos-.

to pela Com~ssão IV.

~ fOt.EH."IO/col.l.,sÁU/SullCONI",i.O

tU Comissão de Sistematização

EMENDA CS00077-3
tJ Constitu~nte RENhTO VTANNh

,-,------------ TEXTQ/JU3tIFICACÃO-- _

EMENDA CS00078·1
[!J



Comissão de Sistematização _ 031

JUS T I F I C A ç A o
~ necessário compatibilizar o que dispBe 'o Art. 2', Inciso

I. da eomissão VII (Ordem Econômica) que complementou os assuE
tos de competência da União. Ao elencer os assuntos da compe
tência da Uni§o deveria o Ilustre Relator ter aproveitado os 
temas que n§o fossem conflitantes, com os já estabelecidos no
Art. 49, e seus incisos. Omitir a competência da União de es
tabelecer princ~pios e diretrizes para o Sistema Nacional de 
Transportes e Viação representa grave omiss§o.

AU10R-------------,

V T Promover adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo
u'i;bano e rural.

JUS T I F I C A ç ~ O

A presente emenda visa compatibilizar o Artigo 32, § 12, do
Artigo 62, do Anteprojeto do. Relator Geral, com o dispositivo n2
32 aprovado na Comissão da Ordem Econômica, que inclui a compe
tência exclusiva do Município o parcelamento do solo urbano. O
inciso V, do Art. 62, omite o parcelamento cujo conceito é dive~

so tanto do uso como da ocupação. Assim, a inclusão da expressão
"parcelamento" viria a corrig-ir à tempo a omissão apontada, pro
movendo a compatibilização necessária dos dispositivos citados.

r:-r-------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------,

Brasilia, 29 de junho de 1.987

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

Transponha-se ~ conteúdo do § 6Ç do art. 65 para o
TItulo X, "Disposiç5~s Transitórias".

EMENDA CSOOOI;W-6
(J RENATO VIANNA

~-------- f"LlNÃ"ra/col,llssÃo/sUBCOMISSÃO----------

PJ COMISSÃO DE SISTEMATI2AÇÃO
JUSTIFICAÇÃO = <fEXTO/JUSllf'lCa.çÃO ---,

"Lei Orgâniql, í-espe í t ada a competência da União
e aprovada por dois terços da Cãmara Legislativa,
d1sporã sobre a organização ,do Legislativo e do Exe
cutivo do Distrito Federal, v~dads a d1visão deste
em MunicIpios".

EMENfrA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao § 59 do art. 65 a seguinte redação:

A redação propostâ visa compatibilizar o texto do art.
21, § 3~, da Comissão 11 (art. 65,& '39, no Anteprojeto) com a comp~

tênc1a da União para organizar o Ministério Público, a Defensoria
Pública e, especialmente, a polícia militar e corpo de bombeiros
do Distrito Federal (art. 49, XII e XIII do Anteprojeto). Outrossim,
as express5es "Distrito Federal" e "deste",cujo acréscimo se propõe,
visam dar mais organ1cidade a~ dispositivo pois as expressões "vedàda
a divisão em MllllicIpios" e"tão "soltas" ~o texto otiginal.

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

~MENDA ADITIVA Aa ANTEPROJETO 00 RELATOR
Acrescente-se ao Art. 49, !t~m XIX, mais uma alines, ou

compatibilize-se com o estabelecido na alínea V, Item XIX do
mesmo Artigo:

•.• proteção ao meio ambiente e controle da poluição:

Conforme disposição inserida no Art. 23, Item V, letra
"f" da Comissão VII (Ordem Econômica).

No dispositivo supra, or1g1nar1o do .art. 21, § 69, há
determinação po sentido de que, dentro de~ ~ oitenta dias, a
União transferirá ao Distrito Federal os bens que devam passar ao
seu domIn10. fi uma regra eminentemente tl'ansitõria, não devendo
permanecer entre as disposições permanentes da Constituição.

EMENDA CS00082-,

IiJr--------- PLENAIIIO/cOr.lISSÂo/sUDCOMISSÃO---- _

C-
=--------------TEX.TO/Jl.ISTlFII•.açio---------------

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

EMENDA CSOO085-4
tJ CONSTITUINTE RENATO VIA~~~

JUS T ~ F I C A ç n O

Incluir mais um § ao Artigo 65, do Anteprojeto do Rela
tor, com a seguinte redação:

§ e da exclusiva competência do Distrito Federal o

parcelamento do solo urbano.

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

= Tf.UOFJl.IST1F1CAÇÃO --,

~O

AurOR-------------

Embora disponha a/alínea "V", Inciso XIX, Art. 49, do An
teprojeto do Relator que compete à União legislar sobre flo
restas, caça, pesca e conservação da natureza, é preciso in
cluir a proteçãp ao meio ambiente e controle da poluição.Ape~

feiçoar o preceito do Artigo 4Q, Item XIX, letra "v" ou acre~

centar alínea contemplando a proteção ao meio ambiente e o

qontrole da poluição.

JUS T I F I C A ç ~ O

EMENDA CS00083-8

tJ
= TElf:TO!Jl.ISTlFICAÇÃO _

EMENDA ADITIVA

Incluir no Inciso V, do §lQ, do Artigo 62, do Relator Ge

ral a expressão "parcelamento".

Art. 62: ..••...•••.•••.•.•..•.

Excluiu-se o dispositivo que trata da competência exclu
siva do Distrito federal de parcelar·o solo urbano, omitindo-se
parcialmente decisão já aprovada no Artigo 32, da Comissão de
Ordem Econômica, "in fine" que estabelecia: Art. 32: - O parce
lamento do solo urbano é de exclusiva competência do Município
e do Distrito Federal".
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Impõe-se, pois, seja adaptado ao texto constitucional o
dispositivo aprovado na Comissão Temática que tratou do assunto,
pois, assim como ao Município, é da competência exclusiva do Dis
tr!to Federal o parcelamento do solo urbano. -

Rrata-se de uma compatibilização necessária para fixar
na competência exclusiva do Distrito Federal a matéria em ques
tllo.

Brasilia, 29 de junho de 1.987

JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por objetivo retirar do texto a

expressão "habilitação", pois que o Juiz de Paz apenas celebra

o casamento, enquanto a habilitação para o mesmo é atribuição
do· Oficial de Registro Civil, que detem estrutura para tanto ,

e , em cujos Ofícios se encontram hoje arquivados todos os pa

péms das habilitações e também dos livros de casamentos.
A retirada desta incu~ência aos Oficiais de Registro

Civil esvaziaria, em muito, aquelas serventias, e ex~girja, uma

completa reformulação de sUas atividades.

~ PlENAJUO/COliISdo/sUBCOMI:lSÃO

~SSÃO DE SIST.Ê~ATIZAÇÃO Constituinte IVO MAINARDI

EMENDA CS00086-2
f: RENATO VIANNA

AUl'OR---------------J 5~~;;o~

J ~~9·;~T;'7i7J
EMENDA CS00089-7.
l: tJM"UTIOO~• PMDB

r--.- ---------.,-------TtlCTO/,JuSTIFICAÇÃO------------------,

mlENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

,-,.,. 'LUÃIUCl/ço"'lnio/aulcOlll...io- _

COMISSjio DE SIS"'E'~TIZAç:ÃO

1:"1----------------TtxTO/olUSTlnC&;io,-------------------,

Transponha-se o conteúdo do § 19 do art. 333 para o Titulo

X, "Disposiç6es Transit6rias".

EMENDA 1l0DIFlCATIVl'.

DISPOSITIVO E!ffiNDADO: artigo 423

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se
"§ 19

ao § 19, do artigo 423, a seguinte recação:
O casamento civil é forma de constituição da
família, sendo gratuita a sua celebração".

Quando se diz no dispositivo supra que a Lei Agrí

cola será "promulgada no prazo de um ano", tal preceituação não po
de fazer parte do texto definitivo da Constituição, devendo ser re

metido às Disposições Transit6rias.
JUSTIFlCATTYA

EMENDA CS00087-1
f? CONSTITUINTE RENATO VIAN~A
mr;:;;:; PLEIIAtHO/cOlJlSSÃO/$/J9COI.IISSÃO

~ISSÃíJ DE SISTEMATIZACliO

t:;-.---------------~- TEXTOIJUSTIFICAÇÃO'- --,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR

~ransponham-se oS arts. 81 a 94, Seções I, 11 e 111, do
Capitulo VIII para o Capitulo 11 do Título I.

A presente el'lenda retira do texto a exoressão "seni'o

gratuito o proce:;:so de habilitação", pois que o mesno const~

tui oneroso expediente i'os Ofícios de Registro Civil, que, de

acordo com o art. 203, "são exercidos em caráter privado", e
necessitam, portanto, de emolumentos para cobr~r as cespesas
de func~onários, impressos e di12gências, necessár20s à exe 

cução desta incumbência.
A atual leg~slação já assegura gratuidade dos atos i'e

Reg~stro Civil às pessoas carentes, sendo necessár2D que as

pessoas mais a~ui~hoadas paguem ta1S serviços a fir- ce possi

bilitar o seu funcionamento.
Há, portanto, um conflito nas c1sposições cos artigos

423 e 202, que esta emenda procura dirimir.

JYSTIFICAÇÃQ

r--.,----------------- TEXTolJlJSTlFICAÇÃO- --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13

fI!V ..n"••~• PI1DBConstituinte IVO I1AINARDI

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

0-,----------- "LtN4'uo/cOIl15Sio/SUIICOIl.ssio

(-

EMENDA CS00090-1
l!J

Os servidores públicos, civis e militares, são tra

balhadores como quaisquer outro:; brasileiros. Dessa forma fora);)

tratados na Comissão VII (art. Z9) ..Ao compatibilizar referido
dispositivo, incorporandb-o no art. 14, o Senhor Relator separou

os servidores públicos (arts. 81 a 94) e retirou-lhes os direitos
garantidos no art. 29, caput, da Comissão VII. Faz-se mister, pois,

compatibilizar os dois assuntos de modo a retratar, com fidelida

de, o que foi aprovado na Comissão Temática.

r--.---------------- TtXTO!oIUSTlfICAÇio,-----------------,

"g", inciso III, artigo 13, a
expressão "e os de

A por obJetivo dir~m~r o conflito
e a incompatibilidade eX1 entes entre a redação da alínea refe 
r~da, determinando gratu1dade a t000S os atos do Registro r1v~1 ,

e a redação do artig~ 203 e §~ segu1ntes, esta estabelecendo que

lias serviços r~egistralS são exercados em caráter privado, cuja a

tividade serã regulada por Lei complementar, e, mais, que Le~ Fe
deral disporá sobre o valor dos atos pratícados u•

A leg~slação em v~gor Já contempla com gratu~0ade o

registro c~vil para as pessoas carentes, sendo 1njusto, do ponto

Q".II'TIOO~
PMDB

'I.ENARIOICOlolIS3liO/.Ulc:Óllllllio,-----------] 5U~r~7ã1J

Constituinte IVD MAINARDI

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"i'I . "'\\ 'r:~:'l,suprima-se do § 19, artigo 197, a expressão:
, "V'!

" •.•hab LLatação

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 19 7

'EMENDA CS00088-9
(:J
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o decor-rer- do tempo, não representando mat.e r-aa que deva ser infl~

xivelmentc, tratada a nível de Constitu:>.ção.
de vis~a'social, que o Estado vá subsidiar às pessoas abastadas,
todos os atos, como casamento a dom1cílio, emanc1pação, separação,

divórc~o, e outros de ~nteresse part~cular do c~dadão.

Para o bom funcionamento do Reg~stro Civil, é indis 
pensál haver o pagamento por parte õaqueles que têm recursos, sob
pena de transferir aos Estados , gratuitamente, pesados encargos
burocráticos.

Por estas ra~ões, justifica-se a aprovação da
emenda.

presente

= yElllOIJUSTlFlCAÇÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 13

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14 do CApítulo lI-Dos Dire:>.tos Socials

Na alínea XX do Artigo IA do CApítulo lI-Dos
Direitos Sociais onde se lê: saade e segurança do trabalho"
leia-se "segurança do trabalho".

O direito à saade consta explicitamente como direito de todos,
no artigo 349 da Secção I do Capítulo lI-Da Seguridade Social.
Não há,pois,necessidade de repetí-lo. Ao trabalhad~cumpre ass~

gurar,especifica~ente,a segurança no trabalho.

JUS T I F I CA ç A D

PLEHAIllO/COUISSÃols\.lBCOMISSÃO-----------, ~PATA~tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J. ~~6~rJ
.r.1- TEXTO/,JUSTIFICAÇAO --,

EMENDA CS00093-S.li} AIJTORl: ARNALDO PRIETO

Constituinte IVO MA INARO I

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

A alinea "g,", Lncaso III, artigo 13, passa a ter a seguin

te redação:
"g) serão gratuitos todos os atos necessários ao exercicio

da d1dadania, incluindo-se os de nature~a processual e os de re 

gistro éiv~l relativos às pessoas po

c---------- I"L.ENARIO/CON,SSÃo/IUilCOIfIs"io------------,

f:J

iEMENDA CS00091-9.
tD

=-- TEXTO/.luSTlfICAÇAO --,

PI.ENARIO/cONISSÃo/s!JBCOI.lISSÃO-----------

c: COMISSAO DE SrSTEMATIZAÇAO

A' presente e ar a expressão "relatirJos
às pessoas pobres", tem por ob etivo tornar compatível a redação
acima com o estabelecido no t. ;/03, onde consta que "os servi

ços registrais são exercidos em caráter privado, cuja at~vidade

será regulada por Lei complementar e, mais, que Le~ Federal dis

porá sobre o valor dos serviços".
Convém salientar que o Registro Civil compreende inúmeros

atos de interesse exclusivo do c1dadão, corno casamento a dorn~cí

lio, emancipação, separação e d~vórcio, e outros, que passar~am

a ser gratuitos, subsidiados pelos combal~dos cofres dos Estados.

O art. 199 determina que " a prestação jurisdicional é
gratuita, desde que a parte af~rme a impossibil~dade de pagar
custas e taxas". Por qU,e então serão gratuitos todos os atos de
Registro Civil, para pobres e para ricos, com enormes prejuízos

aos Estados que deverão indenizar serventias hoje existentes ?

E serão os Oficios privados, sem qualquer remuneração?

EMENDA CS00094-3
t: ARNALDO PRIETO

A\.lTCR----------------,
cr;~R1100~

Suprimam-se do anteprojeto o artigo 356 e suas alíneas,
exceto a alínea III,que deve ser incluída entre os artigos 14 do Ca
pítulo lI-Dos Direitos Sociais.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 356 e suas alíneas.

AUTOR------- -,

EDIVALD::l MonA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
f?c---------- PI.l:.tlAfllo/cONISSÃO/EiUDCOhlISSÃO

EMENDA CS00092-7t:CON9j:ITUINTE

=- H.1;,o/.JUSTlf\Cll.«ÃO -,

Emenda Modif~cativa

JUSTIFICAÇAO

D~spositivo Emendado - Art~go 432
O Artigo 432 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"ART. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas a sua
posse permanente, cabendo-lhes o ~sufruto exclus~vo

das rlquezas naturalS do solo, das utilldades nelas
exiqtentes e' dos cursos fluviais, ressalvad9 o d~rel
to de navegação. -

J U S·T I F 1 C A ç Ã Q

A presente emenda mod~ficativa visa compat~b~lizar ou
adequar o art~bo emendado com o artlgo 47, ~nClSO VIII, combinado
com O Artigo 48, Lnc i so XIX, letra "~".

Na verdade, as riquezas minerais do subgolo após serem
definidas como bens da Un~ão pelo lnciso VIII, do Art~go 47, mcr~

ceram, no que toca ao seu aprove~tamento o tratamento prev~sto na
letra "i", do inC1SO XIX, do Art~go 48, o qual desloca a mcit';r~a

do âmbito const:>.tucional, para o da lcg:>.slação ord~nár~Q,atribuln
do à União a tare:fa de fazê-lo. --

Nem poôe r-a a o apr-ove ã tamento de recursos mã ner-a a s , que é
objeto de polítJ.ca econô~ica e, por ~sso, passível de mudonçascom

A introdução no texto constitucional da expressão "saade ocupa~ional"

(tradução literal e imprópria de "occupational health") tem o objeti
vo , que se evidencia na leitura de suas alíneas, de inclu1r na área
da saade,a segurança do trabalho que,em âmbito internacional,fica,c~

mo os demais assuntos relacionadm com O trabalh~ aos cuidados da Or
ganização Internacional do Trabalho e não da Organização Mund1al da
Saade.Não tendo surtido efeitoiem passado recente,as iniciativas de

caráter corporativista de transferir do Ministério do Trabalho para
o da Saade a ~cretaria de Segurança e Medicina do Trabalho e a FUNDA
CENTRO tenta-se,agora,usar o texto constitucional para atingir ames

mo objetivo.
Quanto à alínea 111 o assunto de que trata é pertinente ao artigo 14

citado.
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- Afastaf)d~-se do carqo para elle.E.
cer ma~dato eletivo, o tempo '
de serviço será co~tajj para

tojos os efeitos legais, in=l~

sive promoções I e o ôTgã~ em
que servia co~tinuará res,on 
savel pelo r eco Lhímerrto d~ sua
parte às e:ltid3d~s da previdê~

cla social, públicas ou priva
tias

.. § 9º

r""""-:J• PM08

DA COMISSAO
ART. 158 .

COMISSAO O~ SISTEMATIZAÇA~

AlJTOR--------------

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR
O~ SISTEMATIZAÇAO,VISANOO A AOEQUAÇAO NO DISPOSTO NO

PROPONHO A SEGUINTE REOAÇAO :

, .

EMENDA CS00095-1
f:
f?
.....~--------------TEXTO/.lu!ITlfIC.çio----------------__,

JUSTIFICATIVA

Inúmeros servidores públicos,celetistas o~ estatu
tários,disputa~ cargos elet~vos e são a ele co~duzidos. Neces
sita~ afastar-se do trabalho e ai enfrenta~ gra~d~s dificulda 
d~s : nã) sã) promovidos, sofre~ com a inveja dos colegas e,
muitas vezes·, são obrigados a =ontin~ar contribuindo para a
previdência sJcial co~o se fossem autônomos .

Esta proposta contorna todos esses in=ovenientes
e oferece ao servidor, nessa qua l í daae , todas as g.uantias pa
ra Q~e exerça o seu mandeto co~ dignidajed e ind~pe:ldência

E preciso prestigiar as.voca;ões politicas .

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

Será permitida a reeleição d~ titular

de ~andato executivo, por uma só oca

sião .

JUSTIFICATIVA

O Brasil não tem e=eito a reeleição d~ Presi
d~ntes da República, Governajores e Prefeitos, apegado aO pre 
conceito de que haveria u~a influência nefasta do poder favore 

cendo essa reeleição •
Creio q~e é hora de repensarmos a matéria.Vi

vemos tem~os noVas em termos d~ evolução politica. Não devemos'
ter m~do de fa~tas~as. O povo d~ve ser o juiz da administração '
d~ u~ homem pú~lico : se estiver satisfelto, que o rreleja. Se
não, qJe lhe neg~e a volta ao cargo. Essa a manelra malS d~mo 
crática de aferição da vontade pOPular . EMENDA CS00098-6

l-:J
AUTOR---------------, prPAkllD0OB]

P~lOB

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO
=__~ TEXTO/olUSTIFICAÇÃO---------------_,

r.:-l--------------- TEXTO/"usTlf'lCAÇ'io------ --,

=--------_PLfHÁftIO/COUISsiO/slJBCOMIUÃO _

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO

.. PARAGQAFO ONICO - A exploração do transporte
rodoviario de carga caberá
exclusivamente à iniciat~

va privada nacional . ..
JUSTIFICATIV/'

TE RE:DAÇAO

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR O" GO~ISSAO

DE SISTEMATIZAÇAO VISANDO A AOEQUAÇAO NJ DISPOSTO NO ART.30S.
PR0PO~HJ O ACRESCIMJ OE·OM PARASRA~O CO~ A SEGUIN-

DO00 TEXTO

GibsonNilson
.4.UTO..-------------_

Sistematizaçãode

Constituinte

Comissão

EMENDA CSOO096-0:
fJ

Justificativa

r.:-l--------------- TEXTO/JUSTIf'ICAÇAO---------------~

ANTEPROJETO APRESENTADO PELO SENHOR RELATOR, no inc. V, do

artigo 192

EMõNDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR DA COMISSAO DE SI~

TEMATIZAÇAO, VISANDO A ADEQtJAÇAO NO DISPOSTO NO ART. 108 • ACRESCENTE-SE

UM PARAGRAFO DOM A SEGUINTE REOqÇAO :

O Governo brasileiro, através de legislação especi
fica , vem evitando o lngresso de capitais forãneos em alguns
setores das atividades de transporte rodoviário de pessoas e
de cargos , na navegação de cabotagem e no transporte aéreo.

O serviço de transporte rodoviário de cargas , ca
racterizada como de utilidae pública, é de interesse da econ~

mia e da segurança nacionais
A~ grandes organizações internacIonais de trasnpor

te intentam, através de intensos contatos e levantamentos do
mercado, meios de estabelecerem no Brasil, para competirem
com as empresas genuinamente nacionais, que operam com eficá
cia o sistema de transporte rodoviário de cargas, atendendo'
plenamente às necessiaddes de demandas em todo o território

nacioanl .
E evid~te que, na época e~ ~~ Brasil não dis 

punha de rede rodoviária hoje existente, nenhuma empresa mul
tinacional cogitou de aqui instalar-se, auxiliando o transp0.E.
tador bras~leiro no alargamento de nova fronteiras sócio-eco
nômicos , tarefa esta executadâ solitariamente às custas do

sacrifício dos brasileir~~ .
Dessarte, não seria justo permitir que investido

res estrangeiros hoje viessem obter lucros que apenas se tor
naram possivel graças aos esforços de gerações de brasileiros

e de pesados'investiemntos públicos jogados na expansão de

nossa malha rodoviária .
Todas estas razões nos levaram à elaboração da

presente sugestão, dando exclusividade à ~niciativa priyada I

nac~onal para a exploração do transporte rodoviario de car 
gas do país .

EP"RT'OO~' PM08

~"'A~UQ/ O§8

após dez anos de exercíCio na judicatura".

suprima-se no inciso V, do artigo 192,

PI.E»AR10/CQI,I1'SiO/SUBCOt,lISSÃO-------~

CO~ISSAO DE SITEM~TIZAÇAO

AUT(lk_--- ~ 1
CO~STITUINTE NILSON GIBSON

~ efeito,

a parte final

Data~, trata-se de tratamento discriminat~

rio para os Magistrados oriundos das carreiras do Ministério /

pfilico, bem assim, advogados.

EMENDA CS00097-8
tJ
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CONSTITUINTE NILSON GI8S0~

COMISSAO DE SISTEMqTIZAÇAJ

EMENDA CS00099-4

l!J
,----------- Pl.EflÂR\o/c.GKI~:;.t,;Q.tS\Jllçl),,\SS;'O_- _

tJ
,."...---------------1l:.XlO/J\lST1F1CAÇi.O _

EMENDA I~ODIFlCAT1VA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR DA COf.1ISSAO D=:
SISTEMATJZAÇAO,VISANDO A ADEQUAÇAO NO DISPOSTO NO ART.113

, PROPONHO A SEGUINTE REOqÇAO :

JUSTIFICATIVA

A a~sê~cia da norm~ juridica contid3 nesta E 
~~nda trouxe bastante 1nquietaçãJ à vlda politica braslleira'
quando da doe~ça e do martirio do Pre51dente Ta,crado Nev.s
Creio que S~ ceve r e so í ve r essa na t é r í a , Será fator de tra,qIJ.!.
lidaje democratica para todos

"ART.113 - O Congresso N3cionsl fu'cionará
anUalme~te, na Caoitalda R~~ú _
bLí ca , no ue r Iudo de lº di: Fev~

reiro a 3D de JJnho e d3 lº d3
agosto a 15 d3 dezembro . "

JUSTIFICATIVl\

r'"''''.---=J• P:~DB

r="T---------------- TEXTOI.ll.STIFICA;ÃO----- -,

O Pod3r Legislativo deve diminJir os seJS P3ri~dos

de rec~sso para o estritamente necessarlO. A o~i,iãJ públlca '
mJito espera d: nJssos trabalhos e nãJ pod=mos dec~pcioná-la I

so~ pe~a d3 comprom'3termos a pró~ria im~cle~ da d3mocrail~a re
partiçaõ dos Poderes

As datas ora propostas, p3re~em·me ad~qJ3jas D3ra
uma v í são meIho r do s próprios t r ab a l ha s legislat iVJS ;, d~ 00'3

rosid3dl~ d= s~us integra,tes .

EMENDA MODIFICATIVA PARA AD~QJAÇAQ DJ TEXTO 00 qNTEPRQJ~TO ,A
CRESCENTANDO-SE O INCIS~ XII NO ART. 14 E RENJM~RANQJ-SS 05

DEMAIS DE-SE A SEGUINfE R~DA~AO : --

" XII - Tojos te~ direito a igual remuneraçào'p~r

igual trabalh~ . A lei não permitirá qJe
a consideração d3 fatores P!sso3is, ainja
que legítima como no caso d~ tempo d3 se~

viço OJ dos en=arg05 de familia, opepe a
lém dos limites da complementaried3d3,sO
lapando a eficácia d3sta n~rma .

EMENDA ADITIVA
TEI~A TIZAÇAO ,
ACRESCEt,TE-SE

AUTOR----------------,
CONSTITUI~TE NILSON GIBSON

COMISSAO DE ~ISTEMATIZAÇAO

r="T--------------- TEXTO/JUSnnCAç:o ..

AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOR DA COMISSAO DE SIS-
VISANDO A ADEQUAÇAO DA ALIN~A "A",INCISO I DO ART .13.

A SEGUINTE REDAÇAO:

O Estado garante o direito à vi
da, desde a concepção sendo puni
das por lei prátlcas e normas a
bortivas

JUSTIFICATIVA

A presente Emenja d3 adequação, 'procura evitar
qJe subsista , OJ qu;, se reproduza no futuro, em ~Jalquer s~

'tor da ativid3de privada ou d3 serviço público, o ~ue hoje ~

contece co~ aJM~gi.tratura brasileira, dep~is d;, uma serie '
d3 decretos-leis d3 exP!diente : o scessório ( o adicion31 '
por qJinq~encios ) foi transformado em principal, senjo p~~

sivel que; em função do temp~ de serviço, um Ministro dJ S~

prem~ Tribunal Federal P!rceba remu,eraçàJ ~ferior ~ ~3tade

dsque La de Ull JuiZ-Substituto dos Territórios. P..o.r estas r a
ZÕ!s,justifica-se a ~~rovação da prese~tp Fmenda procurando
adequar o Antepro ét6

r="T--------------- TtICTO/olUSTlFlCAÇE.O------------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
tGPA~llOO~

PI·lOB
.-- PLENARlo/CoUISsÃO/suacOMlssÁO- -,

f:

EMENDA CS00103·6
l!J

Ninguém pode tirar a vida de seu semelhants ,
pois ela somente a Deus pertence. Se já vonsideramos um crime
grave o homicidio, em quaJquer de suas formas, o que se dlzer
da prática do aborto, quando o atentado é dlrigido contra quem
sequer pode defenser-se ?

JUSTIFICATIVA

EM~NDA MJDIFlCATIVA AO ANTEPROJETO DO SENHOR RELATOq DA COMISSIl.O OS
SISTEMATIZAÇAO, VISANDO A ADEQUAÇAO NO DISPDSTO NO A.'H.262. ACRES 
CENTE-S'õ _UI~ INCISO ÇOM 1\ SEGUINTE REOAÇI\O

=- TClCTO/JlJSTIFlCA-;ÃO. -,

CO~ISSAO DE SISTEM~TIZAÇA~

CONSTITUINTE NILSON GIBSO~

• 111 - Pelo menos 3% ( três por cento ) da
receita tributária naclonal serão '
destinados, durante vinie anos, pa
ra aplicar em obras de combate à s~

cs na região nordeste do Pais .

LPA'lT'DO-~
P:~D8

~---------- PLE,U,q,O/COl-lt<;sÁo/suaCOllllsSÃO

l!J

EMENDA CSOO101-0
t:

EMENDA ADITIYA AO ANTEPROJETD DO SENHOR RELATOq DA COMISSAO
DE SISTH1ATIZAÇAO, VISANDO A AD~QUAÇAO NJ DISPOSTO NO ART .160 ACRES 
CENTE-SE LJ~~ PARAGRAfO COM A SEGUINTE REDAÇAO :

JUSTIFICATIVA

PARAGRAFO úNICO. " Se a morte dJ Presid3nte se der a~ós sua
eleiçao e antes de sua posse , o Vica-Pra
side~te assu~irá por tojo o perioj~ do
manjato

A seca é calamidade antiga e que, até hoje, ainda

preocupa a todos. Cumpre que haja um programa nacio~al da mais a~

pIa sensibilldade social e que redundará em evidentes-beneficios'

para todo o Brasil
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..., TElttOI.rUSTlFICAÇÃO----------------

CONSTITUINTE NILSON GI8S0N
AUTOR----------------,EMENDA CSOOI06-1

t:
y- PLEtlAtIlO/COI,l\SsÃo/suaeOlollss40-----------t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

= TEXTO/oIUSTII"ICAÇÃO-------------------,

r'm"'~<4 PMD8

y- PLEt:A~IO/co'.llssio/sullCOI,lIS$ÃOt: COMISSAO O~ SISTEMATIZAÇAJ

EMENDA CSOOI04-4'w AUTORr= CONSTITUINTE NILSON GIBS0N

~MENDA ADITIVA AO ANTEPROJETD 00 SENHOR RELATOq DA CDMISSAO DE
SISTEMATIZAÇAO,VISANDD A ADÉQWAÇAD NO DISPOSTO NO ART.l04.ACRESCEN

TE-SE U~ INCISO COM A SEGUINTE REDAÇAO. :

EMENDA ADITIVA AO ANTePROJETO DO SENHOR RELATOR DA COMISSAO DE
SISTEM~TIZAÇAO,~ISANDO A ADEQUAÇAO NJ DISPOSTO NO ART. 88

PROPONHQ A SEGUINTE.REOqÇAO :

"111 - As concessionárias d! serviço de
som e imad~~tdeverão entrar em ca
daia nacional, diarla~nlte, pIlo

períodJ dI cinco minJtos, a fim
dI transmitirem progra~a das ati

vidades dJ Poder Legislalivo

JUSTIFICATIVA

As emissoras de rádio já são obrigadas a transmitir

diariaTante una hJra da prograna~ão sobre atividades dos três

Podares da República
Esta proposta,considlrando ser a televisão um servi

~o con~edidJ,'exallcita Que todas as emissoras dlveraJ enlrar'

em cedia na~io~al, diaria~nete, para um boletim dI cin~o min~

tos a-respaito d3s ativida~ls parla~e,tare3, ~O~J meio de ma2

ter o povo informado a resplito de nosso trabalhJ .

Os proventos da inatividade não
poderão ser inferiores aos Que
o àposentado percebia na atlvi
dade

JUSTIFICATIVA

Não se pode permitir, sob pena de cometermos grave
injustiça social, Que o aposentado perceba proventos inferiores ~

queles Que auferia, quando na atlvidade . A aposentadoria, antes
de ser um prêmlo a quem trabalhou durante longos anos,passaria a
significar um termendo castigo. Obrigaria ela ao aposentado ter

de diminuir o seu padrão de vida e , em alguns casos, até mesmo

a solicitar o au~ilio de parentes e amigos
Devemos fIxar, a nivel constitucional. essa norma

para que vejamos repetidos, no dia-a-dia , trlstes exemplos Que
ocorreram devido a uma sistematlca injusta

CONSTITUINTE NrLSO~ 3IBS0N

EMENDA CSOOI07-9
l!J

AuTott--------------, f='-I':'IITIDtl~

P:·lOS

CO~rSSAQ JE SISTeMATIZAÇAl
-,- PLEuARlO/eOl.llssÃO/SIJ9COI,lISSÃO-----------

t?

EMENDA ADITIVA AO ART. 13 , IN:ISO 111 p~q~ ~DE

QUAÇAJ AJ A~TEP~JJ~TO .
ACRESCENTE-SE A LETR~ "A" O SEGUINTE

.-::-0--------------- 'TEX'TO/,JUS'TIf'ICAÇ;.O----------------,

CO~5TITUINTE NILSON GIBSON

COMISSA0 3~ SISTEM~TrZAçAJ

y- PLENA...10/COI.lISSiOI$UaCO"'lssAO-------~

f: _J

EMENDA CSOOI05-2fi AUTOR'----------- ]

ê .

..., TUTO/JuSTIFICAÇÃo--------------

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO 00 SENHOR RELATOq DA COMISSAO DE
SISTEMATIZAÇAO,VISANDO A ADEQUAÇAO NO DIS~OSTO NJ ART.Ba, A:RES

CENTE-SE UM INCISO COM A SEGUINTE REDAÇAO :

- A'maioridaj! da hJmem e da mulhlr s~

adqúiri aJS 18 (dezoitola'Js"

JlJSTInCATIVA

"·111 - O trabalhador rural será aJJ51,ta
do aJ atin~ir sessenta a~JS de ida
de se da s~~o masculino e cinq~e~

ta 9 cin~o s~ do S8XO feminlno

PA'lAG'lAJ:"O ulnco . Ne:lh'J~a ao os-eot ado

ria 'do tra3alhador rural padlrá .ser

inferior a um salário-mínima
I

Se a~s dezoito a'05 o ind1víduo está aDto para
interVir n3 direção dos interess~s da coletividade nacional c~

mo eleitor e como eleito, seria ilógico d~sconhecer-lhe a cap!
cidade para g~rir seus próprios negócios .

Substitua-se, no Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização,
toda a Seção I II do Cap"ítulo IV, que trata do Judiciário, pelo seguinte :

SEÇ~O IrI

JUSTIFICATIVA

~ Preciso fixar, a nível co~stitu~ional, a a
ps oantado r I a do h~omi~:n d::J ca noo , qu e COi11I~.;a 3. t r atia l h s r a í nd a 1l~ni

no • Ao atingir 55 Oú 60 a,05 d! ldad~, já lõta alQúlorajo, s~~

forças para co~tinJar o seu tra3alho pIsado e extenJa~te .
Por oJtro ladJ, é Dieciso assegúrar-lhesum mínI

mo' de dIgnjdaj~ , o QJe se obterá com a norma do parágrafo 0nlco.

EMENDA CSOOI08-7ti]
~enador MAURO BENEVIDES

ff - .1<...../""''',./,.,•••,'',.

5 Comissão de Slstematizaçào

TEXTO/oIUSTlfIC4ÇÃO

J

~f'AR111)O~

flDB/ CE

00 TRIBUNAL SUPERIOR FEOERAL
Art , 208 - O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e sete ministros vi

talícios, com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados pelo Presidente da Re-
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última

quando a

pública, sendo dezessete dentre Juízes dos Tribunais Regionais Federais; cinco den

tre membros tio' Ministério Público Federal e cinco dentre advogados, de notório sa

ber jurídico e idoneidade moral.

Parágrafo único - A nomeação só se fará depois de aprovada a escolha pelo Se

nado Federal, salvo quanto à dos magistrados, que serão indicados ao Presidente da

República em lista trípl~ce pelo próprio Tribunal Superior Federal.

Art. 209 - Compete ao Tribunal Superior Federal
I - processar e julgar originariamente :

a) os membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Elei-

torais e dos Tribunais Regionais do Trabalho e os do Ministério Público da União

que oficiem perante Tribunais;

b) os mandados de segurança e o habeas data contra ato de Ministro de Estado,

do próprio Tribunal ou de seu Presidente;
c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer das pessoas

mencionadas na letra "a". deste artigo, ou Ministro de Estado;

d) os conflitos de jurisdição entre os Tribunais Regionais Federais, entre es

tes e Juízes subordinados a dif~t;S Tribunais Regionais Federàis, e entre juízes

federais e juízes subordinados a outros Tribunais, ou ainda entre Tribunais Fede

rais e Estaduais do Distrito Federal e TerrJtódos ,_ressalvado o disposto no art.

205. I, fie";
e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer juízes e

Tribunais, ,.cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, quando

decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finan

ças públicas, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida e para que o c.2.

nhecimento integral da lide lhe seja devolvido;
g) reclamação, para preservação de sua competência e garan1;ia da autoridade

de suas decisões.

H - julgar, em recurso ordinário
a) os habeas corpus e os mandados de segurança decididos em única ou última

~nstância pelos Tribunais Regionais Federais,' quando a decisão for denegatória;
b) as causas em que forem partes Estados estrangeiros, ou organismo interna

cional, de um lado, e, do outro, Município ou, pessoa residente ou domiciliada no

País.
. IH - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última

instância; pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorr-Ida

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato do governo federal, contestado em face de lei federal;

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atríbuído outro

Tribunal, o próprio Tribunal Superior Federaâ ou o Supremo Tribl!nal Federal.
§ 12 - O julgamento do recurso extraordinário, interposto juntamente com re

curso especial, aguardará o julgamento do Tribunal Superior Federal, sempre que a

decisão puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.
§ 22 - Funcionará junto ao Tribunal Superior Federal o Conselho da Justiça Fe

deral, cabendo-lhe, na forma oa lei, exercer a supervisão administrativa e orçamen

tária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

JUS T I F I C A ç Ã O

fiesta emenda é estruturado o Tribunal Superior Federal, para que funcione ape
nas na 'área da Justiça Federal, como órgão superior dos Tribunais Regionais Fede-

rais e da Justiça Federal de Primeira Instância.

EMENDA CSOOI09-5
tJ Senador MAURO BENEVIDES

.., Pl.EUiAIO/cCMIS<:Ão/sU9CONISSÃO-------------,

Comissão de Sistematização

TEXTO'..UST1FlCAÇAO------------------,

aI e do Distrito Federal e Territórios e oito dentre advogados de notório saber ju

rídico e idoneidade moral.

§ 12 - A nomeação só se fará depois de aprovada a escolha pelo Senado Fede

ral, salvo quanto à dos magistrados, que serão indicados ao Presidente da República

em Vsta tríplice pelo próprio Tribunal Superior de Justiça.

§ 22 - Lei Complementar poderá elevar o número de Ministros do Tribunal Supe-

rior de Justiça, mantida a proporcionalidade de sua composição.
Art. 234 - Compete ao Tribunal Superior de Justiça :

I - processar e julgar originariamente :

a) os membros dos Tribunais estaduais, do Distrito Federal e Territórios, e

dos Tribunais de Conta dos Estados e do Distrito Federal, e os membros do Ministé

rio Pú~lico que oficiem perante esses Tribunais, ressalvada a competência da Justi
ça Eleitoral.

b) os manda~os de segurança e o habeas data contra ato do próprio Tribunal ou
de seu Presidente;

c) os habeas corpus, quando coator ou paciente- for qualquer das pessoas men
cionadas na letra "a" deste artigo;

o) os conflitos de jurisdição entre Tribunais estaduais ou do Distrito Fede
ral e Territórios e entre estes e juízes subordinados a Tribunais de Estados diver-

sos, inclusive os do Distrito Federal e Territórios;

e) as revisoes crímínaãs e as ações rescrsoraas de seus julgados;

f) as causas sujeitas à sua jurisdição processadas perante quaisquer juizes e

Tribunais, cuja avocação deferir, a pedido do Procurador Geral da República, quando

decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finan

ças públicas, para que se suspendam os efeitos da decisão proferida e para que o c.2.

nhecimento integral da lide lhe seja devolvido.

g) reclamação, para preservação de sua competência e garantia da autoridade

de suas decisões.

H - julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus e os mandados de seguran

ça decididos em única ou última instância, pelos Tribunais estaduais e do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.

. IH - juígar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou

instância; pelos Tribunais estaduais, do Distrito Federal e Territórios,

decisão:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato de governo local, contestado em face de lei fede-

ral;
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro

Trãbunal , o próprio Tribunal Superior de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único - O julgamento do recurso extraordinário, interposto juntameD,

te com recurso especial, aguardará o julgamento do Tribunal Superior de Justiça,
sempre que a decisão puder prejudicar a do Supremo Tribunal Federal.

JUS T I F I C A ç Ã O

Segundo a proposta de divisão do Tribunal Superior úni.co em duas Cortes esta
emenda objetiva estruturar e fixar a competência do Tribunal Superior de Justiça,

em moldes basicamente semelhantes ao que se propõe para o Tribunal Superior Fede
ral, com pequenas diferenças devidas às respectivas áreas de atuação.

~NDA CSOOII0-9
~dor MAURO BENEVIDES

r:o---------- PI.ENARIO/COM,ssiolsUDCOIolISSÃO

~comlssão de Sistematização
= TElCTOIJuSTlrlcAçio -,

de

SEÇÃO IX

Do Tribunal Superior de Justiça.

Art. 233 - O Tribunal Superior de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e

cinco M~nistros:vitalícios, com mais de trinta e cinco anos de idade, nomeados pelo

'presidente da República, sendo dezenove dentre magistrados da Justiça Estadual ou

do Ditrito Federal e Territórios, oito dentre membros do Ministério Público estad.!:!.

No Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, Capítulo

que trata do Judiciário, modifique-se o título correspondente à Seção IX, e

ao art. 233, que lhe pertine, a seguinte redação, renumerando-se a Seção e os
sitivos subseqúentes

IV,

dê-se

dispo

Fede-
rais;

IH - Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juizos
do Trabalho;

IV - Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Elei

torais;

V - Superior Tribunal Mi~itar e Juízes Militares;

VI - Tribunal Superior de Justiça, Tribunais e Juízes dos Estados, do Dist,ito
Federal e dos Territórios;

VH - T.ribunais e Juízes Agrários.
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JUS T I F I C A ç ~ o

Propõe-se a divisão do Superior Tribunal de Justiça, suçerddcpe.la Comissão

de Organização dos Poderes e de Sistema de Governo, em dois Tribunais, a saber; os

Tribunais Superiores Federal e de Justiça. O primeiro, como conseqüência da descen
tralização da segunda instância da Justiça Federal, antiga aspiração da respectiva

carreira, que se justifica em face da extensão continental do País e do conqestIona
menta existente no Tribunal Federal de Recursos.

Quanto ao Tribunal Superior de Justiça, é proposto em função da alteração da
competência do Supremo Tribunal Federal, que passa a ser, basicamente, uma Corte

Constitucional.

Pela proposta que se oferece, as questões oriundas das Justiças Federal e Es

taduais passarão pelo crivo dos Tribunais super.íores , Federal e de Justiça, antes
de chegar ao Supremo Tribunal Federal, em hipóteses mais restritas.

A primeira conveniência da criação desses dois Tribunais, ao invés de um só,

está em que, embora sejam as mesmas as leis processuais, são di versas as questões
julgadas pelas Justiças Federal e Estaduais, e~ razão, principalmente, das pessoas,

sendo, pois, cjiversas as experiências hauridas pelos magistrados de carreira, fede
ral e estadual, que integram, majoritariamente, essas Cortes.

Ademais, para poder funcionar a contento, a Corte Única haveria de alcançar

proporções gigantescas, tomando ares de verdadeira Assembléia, sendo desnecessária,
por óbvijl, a demonstração dos inconvenientes desse gigantismo.

É importante observar-se que, de saída, já seria insuficiente a composição mi
nima de 36 membros, proposta para o Superior Trdbuna.l de Justiça pela Comissão de
Organização dos Poderes. Só no atual Tribunal Federal de Recursos, de que surqí.râa

aquela Corte, existem 27 Ministros, de nada adiantando, na prática, acrescentarem-se

apenas 9 membros, pois os recursos especiais oriundos dos Tribunais de Justiça de
imediato congestionariam o Tribunal Único.

De outro lado, para que não continue o Supremo Tribunal Federal sobrecarrega
dode atribuições, seria de todo conveniente que os mandados de segurança e habeas
corpus impetrados contra atos de Ministros de Estado continuassem na competência

originária do Tribunal Superior Federal, como incumbe, há quarenta anos, ao Tribu

nal Federal de Recursos, com resultados plenamente satisfatórios.

EMENDA CS0011l-7
f:J Senador MAURO BENEVIDES

f: .".Á,,,'e,",,,"""'"''''''
• Comissão de Sistematização

= TEXTO/.7USTlfICt.ÇÃO _

No art. 205 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização, im-
primam-se as seguintes alteráções :

Art. 205

I -
a)

b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros dos Tribunais Superio

res e os do Tribunal de Contas da União, e os chefes de missão diplomática de cará

ter permanente;

c)

d)

e) os conflitos de jurisdição entre os Tribunais Superiores da União ou entre

estes e qualquer outro Tribunal;
f)

g)

h)

i) os mandados de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da RepQ

blica, do Primeiro Ministro, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo

Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, ou de seus Presidentes, do Procu
rador Geral da República, bem como os impetrados pela União t:ontra atos de governos

estaduais ou do Distrito Federal;

J)

1)

m)

n)

o)

p)

lI-
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais S!!.

periores da União, se denegatória a decisão;
b) os mandados de segurança e o habeas data decididos em uruca instância pe-

los Tribunais Superiores da .União, se deneqatór.la a decisão;

c)

III

a)

b)

c)

IV - julgar recurso extraordinário contra decisões definitivas dos Tribunais

Superiores da União, nos mesmos casos de cabimento do recurso especial, quando con

siderar relevante a questão federal resolvida.

JUSTIFICAÇ~O

Com a divisão do Superior Tribunal de Justiça em Tribunal Superior Federal e

Tribunal Superior de Justiça, há que se fazer pequenas alterações de adequação na

seara do Supremo Tribunal Federal e apenas uma modificação de substância, de modo a

transferir-se para o Tribunal Superior Federal a competência originária para proce~

sar e julgar os mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra Ministros

de Estado, salvo quando se tratar de atos do Primeiro Ministro, cujo controle fica

rá com a Corte Suprema.
Não seria lógico retirar-se do futuro Tribunal Superior Federal uma competên

cia que, há quarenta anos, vem sendo exercitada a contento por seu antecessor.

= TEX.,.o/JuSTlfle~çio------------------,

No Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização sub~

titua-se, no Título pertinente às -Disposições Transitórias, a redação

dos arts. 454 e 456 pelo seguinte :
"Art. 454 - O Tribunal Federal de ~ecursos fica transformado no

Tribunal Superior Federal, aproveitando-se nele os Ministros daquele,
inclusive quanto à respectiva direção,que completará o mandato para

que foi eleita.

§ 1º - Ficam criados os Tribunais Regionais Federais com sede em
Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, devendo o

Tribunal Superior Federal determinar-lhes as respectivas jurisdições,

elaborar as listas tríplices dos candidatos à composição inicial, e
promover-lhes a instalaçãô no prazo de seis meses contados da promul
gação desta Constituição.

§ 2º - Até que se instalem ps Tribunais Regionais Federais o Tri

bunal Supérior Federal exercerá a competência a eles atribuída em to
do o Território Nacional.

Art. 456 - O Tribunal Superior de Justiça será instalado, no pr~

zo de seis meses contados da promulgação desta Constituição, pelo Pre

sidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 1,9 --In:-é""umbe ~ Supremo Tribunal Feder~l'elaborar as listas tri

plices dos candidatos à composição inicial do Tribunal Superior de Ju~

tiça, observando-~e, no que couber, o disposto no art. 233.

§ 2 º - Até que se instale o Tribunal Superior de'Justiça o Su

premo Tribunal Federal exercerá a competência a ele atribuída.

JUS T I F I C A ç ~ D

Tomando-se por premissa a criação dos Tribunais Superiores Fede

ral e de Justiça, procura-se, nas disposições transitórias, efetivar
de logo a idéia, a fim de que não fiquem os dois Tribunais Superiores

e os Tribunais Regionais Federais apenas programaticamente previstos

"no papel", o que não consulta aos elevados interesses da Justiça e
dos jurisdicionados.
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EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO ARTIGO 310 DO ANTEPROJETO

Inclua-se no Art.310 do Anteprojeto.
Art. 310 ..............•...•..•..•••••••••••..•..•.•.
§ 52 - As EMPRESAS PRIVADAS COMPETE , COM O ESTíMULO
E O APOIO DO ESTADO , ORGANIZAR E EXPLORAR AS ATIVI
DADES ECONÔMICAS .

l:J mN,..o/co.""OI,."o...,io

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOOl16·8fJ AUTOR

~ Constituinte ANTONIO UENO

~ TUTO/JUSTIFICAÇio,-----------------,

&010R---------------

J U S T I F I C A ç A O

____ PLEt:ÀRto/COI,I1S~io/suacO"'JssÃO-----------_,

S omissão de Sistematização'

No Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização su
prima-se o art. 210, renumerando-se os demais.

"" TUTO/"OSTII'ICAÇio,-----------~---___,

EMENDA CSOOl13-3
rrsénador-MAUR~ BENEVIDES

Dada d modificação proposta na Justiça Federal, com a criação do
Tribunal Superior Federal, fica prejudicado o dispositivo cuja supre~

são se sugere.

EMENDA CSOOl14-1
l!J Senador MAURO BENEVIDES

PI..E ..."'C\\l)(cO"'\s~i.o/sl.l&eOII.lSsio----------·-..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"" TrXTO/JuSTlFICAÇio--=-------------___,

No Anteprojeto de Constituiç~o da Comissão de Sistematização sub~

titua-se, no parágrafo 12 do art. 144, a referência feita aos "Minis
tros do Superior Tribunal de Justiça" Ror "Ministros do Tribunal Sup!'.
rior Federal."

JUS T I F I C A ç A O

o Tribunal Federal de Recursos tem sido, tradicionalmente, o pa
radigma dos Tribunais Superiores em matéria de vencimentos, como se
extrai do disposto no art. 62 da lei Complementar n2 35/79.

É natural, pois, que' o Tribunal Superior Federal, em que se trans
formará o Tribunal Federal de Recursos, mantenha essa tradição.

.JUSTIFICAÇÃO
Na participação direta do Estado na produção ou na ciE

culação de bens e serviços há que fazer distinção entre setores que,
pela própria característica , ou mesmo por tradição ,seriam mais
apropriados no atual estágio de desenvolvimento econômico do País
deixar ao Estado a responsabilidade de sua administração , cabendc à
iniciativa privada um papel complementar . São os setores ditos de
infraestrutura econômica , como a produção e transmissão de energia,
os sistemas portuário,viário,de telecomunicações,de metrô, de ág~a

e esgotos, postais , etc .... também poderia ser incluído neste grLpo
os setores com o caráter de monopólio de Estado por q~estões de seg~

rança nacional • A participação direta do Estado nos demais setores
da e~onomia , com base no argumento da incapacidade do setor privado,
como'consta na atual Constituição, é hoje inteiramente dispensável.

O argumento tinha validada n~ passado , porém , com o
desenvolvimento econômico verificado, com o fortalecimento do setor
privado , com a estruturação do sistema financeiro e do mercado de
capit?is , o mesmo, não tem procedência. Muitas das experiênciasre
participac80 direta do Estado , utilizando rccur~os dos contribuintes
têm sido desastrosas . Essas parti~ipações tem sido responsáveis por
parcelas significat~vas do déficit do setor públioo e continuará a
exigir novos fiuxos de recursos de contribuintes, e em detrimento
de investimentos do Estado em áreas que são de sua inteira responsa
bilidade . Além disso , o surgimento do Estado empresário em determi
nados setores da economia em geral inibe a iniciativa do s~tor priv~

do , que não raras vezes encontra-se em situação de inferioridade e;
termos de competição , pois , enquanto que para empresas privadas 'os
recursos financeiros sempre têm um custo , para o empreendimento es
tatal os recursos são originários do Tesouro Nacional , ~ortanto se;
custo financeiro, sem falar no tratamento diferenciado que institui
ções governamentais em geral dispensam às empresas privadas e à e;
presa estatal . Portanto ~ fevem ser ;igidam~nte limitadas novas pai'
ticipações do Estado .

EMENDA CSOOl15-0
pJ Senador MAURO BENEVIDES

PLEr.ÁIlIO/CCI.lIS,,-io/SO&COMISSÃO.

, omissão de Sistematização
= TExTotolUSTlFICAÇÃO------------

Altere-se a redação do inciso. I do art. 235 do Anteprojeto de
Constituição da Comissão de sistematização para o seguinte:

"Art. 235.
I - O Ministério Público Federal, que oficiará perante o Supremo

Tribunal Federal, o Tribunal Superior Federal, o Tribunal Superior de
Justiça, o Tribunal de Contas da União e os Tribunais Regionais Fede
rais e Juizes Federais".

JUS T I F I C A ç Ã O

Trata-se de adequar o funcionamento do Ministério Público Fede
ral junto aos Tribunais Superiores Federal e de Justiça.

EMENDA CS00117-6(il AUTOR

Constituinte ANTONIO UENO

~---------------TUTO/ ..usTlrlcAçio_--------------__,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 333 do Anteprojeto

Inclua-se no Art.333 do Anteprojeto , os seguintes p~

rágrafos
Ãrt.333 ..........................•....•..............
§ 52 -O COOPERATIVISMO SERÁ ESTIMULADO COMO INSTRUME~

TO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL , ORGANIZANDO-SE ,FUNCIONANDO E .SE
AUTOCONTROlANDO NA FORMA DE ,~EGISLAÇÃO PRÓPRIA .

§ 62 - O ATO COOPERATI~O,PRATICADO ENTRE A ASSOCIAÇAo
E A COOPERATIVA , OU ENTRE COOPERATIVAS ASSOCIADAS , NA REALIZAÇAo
DE SERVIÇOS , OPERAÇÕES E ATIVIDADES QUE CONSTITUEM O DBJETO SOCIA4'
NÃO IMPLICA OPERAÇAO DE MERCADO OU CONTRATO OE COMPRA E VENDA DE
PRODUTO , MERCADORIA OU SERVIÇO , ESTANDO , COMO TAL , IMUNE A TRI
BUTAÇÃO
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~ TExTot,lUSTlfICAÇÃO------------------,

JUSTIFICAÇ/lO

Sala da COMISS/lO, em 29 de junho de 1987.

~-PART100~

~DB-BAJ!IA

p:r-;;PAfIITIDO--l
~DB-BAHICONSTITUINTE FERNANDO GOMES

.,- PLENARIO/cCiI.lISSÃO/SUIlCONISSÃO-----------tJ .COMISSIIO DE SISTE.JATIZAÇil:::O:...... ...J

EMENDA CS00119·2
LCONSTITUINTE FERNANDO G;~~~

EMENDA CS00120·6
tJ

O Estado nem é o único instrumento nem a mediação
exclusiva da soberania do povo, que Sé manifesta como fundamento prl
mário da organização estatal. Não há Estado sem Nação e nJo há Nação
sem povo.

Se o artigo pretende, apenas, uma definição jurídi
~a do termo, preferimos a conceituação clássica:

"Estado é a nação poli.ticamente organizada e inte~

nacionalmente reconhecida".
Mas à Constituição não interessam definições e con

ceituações teóricas, a menos que se queira dotá-la de uma "Lei de In
trodução", como acontece com o nosso Código CiviL .•

Suprima-se o art. 3º do anteprojeto.

§ 7º - os PROGRAMAS DE ENSINO OFICIAIS INCLUIR~O A
EDUCAÇ~O COOPERATIVISTA EM TODOS OS NíVEIS , VISANDO A EXPANS~O DO
SISTEMA COOPERATIVISTA BRASILEIRO , SOBRETUDO NO MEIO RURAL .

§ 8º - O COOPERATIVISMO DE CRÉDITO SERÁ UTILIZADO CO
MO INSTRUMENTO APTO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA , DENTRD DE NORMAS
OPERAtIONAIS EFICAZES .

JUSTIFICAÇAQ
Considerando a importância do cooperativismo para o

desenvolvimento sócio-econômico do País em todas as áreas da ativi
dade econômica , por suas características de espírito comunitário ,
sua doutrina humanística , pela conjugação de esforços e pela soma
de recursos escassos , sem ele dispersos e poucos produtivos ;

Considerando ser o cooperativismo excelente meio edu
cativo para a construção de uma sociedade mais justa e mais satisf~

tória para todos ;
Considerando que o País já dispõe de um sistema coop~

rativista construído laboriosamente ao longo do tempo , que precisa
ser amparado e estimulado por concenso geral , explícito na lei bá
sica em torno de seus conceitos essenciais , e de importância fund~

mental para sua sobrevivência ;
Conside+.a~do mais que , se convenientemente atendido

em seus requisitos básicos de funcionamento , como os que se refe 
rem à i~unidade tributária do ato cooperativo e às condições que pe~

mitem ao crédito cooperativo um desempenho eficaz , principalmente
no que respeita a sua função de provedor de recursos à agricultura e,

Considerando que , na base , a educação cooperativis
ta que permitirá não só a vivência consciente da doutrina como o
preparo de profissionais capacitados , deve ser disseminada e por
todas as formas incentivada .

PLENARIO/COMISsÃO/suacOMlssÃO-----------

j
~OAT"'~

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇAD bel 06/8?J
REOAÇAO

_-------~-------TEll:TOI"uSTlfIC ...çio---------------_,

grafo
Inclua-se no Art.333 do Anteprojeto , o seguinte par!

JUSTIFICAÇ/lO

Dê-se ao preâmbulo da Constituição a seguinte redação:
"Os representantes do povo brasileiro, em Assembléia Nacional

Constituinte, sob a proteção de Deus, afirmam seu propósito de orga
nizar a grande Nação brasileira baseada na liberdade, da igualdade e
da fraternidade, observados os direitos fundamentais da pessoa hum~

na, na equitativa distribuição dos bens materiais e culturais, sus
tentando que isso só se obtém tendo como instrumento político a demo
cracia representativa e a forma republicanâ e federativa de Governo,
repudiado todo e qualquer autoritarismo e sustentada a plena particl
payão do povo no processo político e eleitoral.

Somente o povo é detentor da soberania, fonte de todo o poder,
que exerce pelos seus representantes, eleitos pelo voto direto, unl
versal, secreto e obrigatório, assegurados os direitos políticos das
minorias".

EPARTlOO~

rEI

ARTIGO 333
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

~- PLEHAIl.1o/cor.1l5sio/sUBCOMISsio----------

tJ COMISslIO DE SISTEMATIZAC~O

EMENDA CSOOl18·4,
; AUTOR

tJ Constit"i rrt e' ANTONIO U NO

f: coarssno DE SISTEMlíTlz~çA~"'""'·'''''-------.~~~~~~~1 (!~~ ;~6JY7)

Com pouco mais de dois terços das palavras usadas, podemos

substituir o preâmbulo proposto. O princípio da igualdade já proscr~

ve preconceitos raça, cor, procedência, religião "ou qualquer outro"
(sic). Evidentemente~toda e qualquer nação, mesmo as totalitárias,
pretendem velar pela saúde, felicidade e segurança do seu povo.

Também a democracia representativa é um "modo de convivência
e de organização estatal" (sic).

____ O segundo período da presente emenda faz a m~sma afirmação. do
-- anteprojeto, usando menor número de palavras.

Se "a lei deve ser clara, correta e concisa", exija-se isso
da Constituição.

ART.333 .
§.4º - S~O IMUNES A TRIBUTOS FEDERAIS ,ESTADUAIS E
MUNICIPAIS OS PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS

JUSTIFICAÇ~O

Por constituirem a base da alimentação de todos os s~

tores da população brasileira , a imunidade tributária sobre esses
produtos constitui a forma m~is eficiente para a redução de seuspr~

ços e estimulo à sua produção .
Concedida a referida imunidade, os produtos hortifr~

tigra~jeiros tornar-se-ão insuscetíveis às mudanças repentinas dit~

das pelos interesses fiscais dos Estados .
É um fato incontestável que os produtos nortifrut~ra~

jeiros , por sua importância como componente bás1co e indispensáveí
a uma aliment~ção saudável , devam ser consUmidos por todos os bra
sileiros , e a imunidade é a forma mais eficaz para se alcançar es
se objetivo .

EMENDA CS00121~4

tJ CONSTITUINl E FERNANDO GOMES
piIMOPARTICO~
'MoB-BAHIA

= TEXTO/~uSTII'ICAliÃO-----

to de
•

Substituam-se os §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do art. 445 do Anteproj~

Constituição, pelo seguinte:
"Parágrafo único. Nomeados pelo Presidente da Repúbli

ca, dentro de 30 (trinta) dias, os integrantes da Comis-
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l!ão de que t r'at a o "caput" deste artigo, instalada 48

(quarenta e oito) horas após a nomeação, dentro de um ano

ela apresentará os anteprojetos de redivisão territorial

ao Congresso Nacional, que os apreciará no prazo de um ano

submetidos, se aprovados, ao plebiscito da ,população int~

ressada".

JUSTlFICAÇ1lO

Apesar da sua amplitude, nada menos de quatro dispositivos, o

conteúdo dos quatro parágrafos do art. 445 resta incompleto. Assim é

que o § 3Q manda obedecer, para a aprovação pelo Congresso Nacional
"as disposições dos parágrafos 3Q e 5Q do art. 3Q desta Constituição·

Mas o art. 3Q declara, pura e simplesmente - num largo vôo de

ontológico - que "o Estado é o instrumento e a mediação da soberania

do povo".

Em todo o caso, é melhor a omissão - decorrente de um cochilo

do legislador do que o famigerado art. 3Q do Substitutivo da Comis

são de Organização do Estado.

Sala da Comissão, em 29/06/87

àe da c~lebração do casamento, a exeroplo do textc constltu 
cional vlger.te.

JustIfIca-se a redação ora proposta ~~a vez ~~E a tabl

11 tação paze ca sernerrto representa um custo r epresent at aVO p~

ra os OfíCIOS de RegIstro CIVIl, os qJêlS exerce~ e~ carã~er

prIvado tal serVIço, com funclonárlOs, lm?reSSos, FréCIO,

e outras despesas necessárIas.

OutrosSIm, é lmCOMpatível a referIda gratuiêaõe co~ b

dISposto no artIgo 203 e seus parágrafos, pOlS c~e LeI com

plementar regulara a at2v2àade de Reglstros Públicos e Le2

Federal dlsporá os respect2vos valores.
As pessoas carentes jã dispõem de dispOSlt2VO legal que

as Isenta de qualquer pagaMento.

Constituinte DARCY POZZA

COMISSÃO DE SISTEMATI~AÇÂO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSTIVO EMENDADO: artigo 197

~ Ttl'rC'oIUS.. I"CA;i.: .....

...,,--------------,J ~'P"D"S"~
CONSTITUINTE DARCY POZZA . ~ ~J

EMENDA' CS00122-2
l:J

CO~ISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
= -tITC/~ .. ~T.tl:&: ..:::-- __,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo l~

Suprlma-se do § 19, artigo 197, a expressão:

" ... hab212tação

Supr~ma-se, na alínea "g", lnC1SO 111, artigo 13, a

expressão "e os de reg2stro civil".
JUSTIFICATIVA

Constltu2nte DARCY POZZA

JUSTIFICATIV..

A gratu2dade 2mposta a todos os atos de Registro C2v21

canfli ta cor. a redação do a r t a qo 203, que de't e rmí.n a sererr. "05

serVlços reglstralS exercldos em ?aráter prlvado, cUJa atlvlda- 

de será regulada por Le2 pomplementar e a2nda que Le2 Federal
disporá sobre o valor dos atos prat2cados.

Ãs pessoas sem recursos para o pagamento de ta2s atos,

a leglslaçâo em vlgor assegura gratulàad€, bastando uma sl~Fles

declaração desta impos~2b211dade.

Num momento de enorme dlflculdade das flnãnças Estadu

,ais, é 2mcompreansível seJam fornecidos gratu!taMe~te, até mes

mo às pessoas aqu2nhoadas, todos os docuv,entos de Reg2stro C2 

vi1. p02S que todo serv2ço eX2ge instalações, funclonárlos, ma-

ter2al.

o ato de hab212tação para casamento é de co~p€tênc2a ào

Of~clal de Reg~stro Civ~l deste que o mesmo fo~ crlado, não sen

do co~pr~ensível corno poder~a o Ju~z õe Paz aSSUITIr tal encargo

não te~dc este lnstalações e funcIonários e exercendo ~~ cargo

teJ""pcr5r~o.

Sempre f 01 de competência do JUIZ de Paz a celetração ãc

casa~ento, e esta é mantIda no referIdo artIgo.

EMENDA CS00125-7
f:

COMISSÃO DE SISTE~~I7AÇÃO

='r---------------- .. t) ..t"~ .. t .. f.:..;io.t-----------------,

E~~NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art290 13

Constituinte DARCY POZZA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A alínea "g", InCISO 11, do artIgo 13, passa a ter a

segUInte redação:
"g) ser~o gratuItos todos os atos necess~rIos ao exerclclc

da clàaêanla, lnc]Ulnco-se os de fiatureza processual e os ce re 

glstro CIVIl re2.atIvos às pesscas porres".

1":'1r---------------- ..o,.c:'.Il.~·ff"~Â~.ic------ ~__,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO E~ENDADO: artIgo 423
JICS'TIFICATI\'p

Dê-se ao ~ 19, do artigo 473, a segulnte redação:

" § 19 - {) casamento CiVll é forma de constltl.:1Ção da
familIa, sendo gratuIta a sua celeb~2çâo".

Através desta enenda, propõe-se a retlraàa êa ex~ressão

"é gratl.31 to o processo de h aba La tacão", mant.endc 2. qrat:n.da-

A p r e s en t e e:7lEnêa, ao acrescentar a e)'rressâo "re l e t avos

~s pessoas pobres 'I terr por otJEtlVOS-:

a) ga~5ntlr a gratuIõaóe ÕOS a~cs àe Peçl:tro rl\ll sc-e~

te a q~E~ ~ão possa Dêsar, não crla~cc ~rlv21Églos às ~eEs~as rl 

cas ou ~~e tE~~arn recursos ~ara ta~to:

~) Irrpedlr que o Reglstro C1Vll se tor~e arr serVlro l~vlg

vel ce ser Eyecutaào, pelos custos que teffi àe funcIo~ârlos, rate 

rlal e 2nstalações:
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c) evitar que os Estados se veJam obr~gaõos a aSSUffi~r este

serv~ço, com onerosas lnQenlZações, absorção de milhares de funcl

onãrios, e sem ter, e~ contraprestarão, qualquer recelta:

d) garantIr aos atualS OfIclals de Reglstro C1Vll U~ dlre:

to líqü:ào e certo, oara CUJO cargo en~rentãra~ concurs~ PÚCllCO e

que estão agora assegurados pelo art. 203, do Ar.tepro)eto.

pobrecidas, se não receberam substanciais reforços de verbas, que
lhes possibilitem a consecução de obJ~ importantes e fundamentais
ao seu desenvolvimento.

Por isso, a Reforma Tributária, reclamada por amplos
segmentos da opinião pública nacional, precisa levar em considera
ção as condições que caracterizam essas desigualdades, garantindo,
através de mecanismos eficazes, prioridade às áreas mais carentes.

DEPUTAOO LUIZ VIANA NETO

JUSTIFICATIVA

r.T--------------- TExTo/.n..STIl'Il;A;ic------ -,

A obrigatoriedade de aplicação de percentuais orça
mentários mínimos em determinadas regiões, como a Amazônia e o
Nordeste, vem ao encontro da necessidade em se obter um hamônicod~

senvolvimento interregional, inclusive como principio para o pro
cesso de integração nacional .

Durante as fases iniciais dos trabalhos Constituin
tes, apresentei proposta de que se garantisse alocação para a Ama
zônia, de no mínimo cinco por cento do produto dos impostos fe
derais, o que caracterizaria volume de recursos necessário às exi
gências prioritárias ao desenvolvimento regional.

A Subcomissão de Tributos, Participação e Distribui
ção de Receitas acolheu apenas pêrcialmente referida sugestão, ao
~arantir, no texto do anteprojeto que aprovou, a distribuição ao
Norte e Nordeste, de dois por cento da arrecadação dos impostos so
bre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos in
dustrializados.

Art. •• "O Govêrno Federal aplicará na região do Vale do São Francisco, durante,
pelo menos, vinte an?s consecutivos, quantia não inferior a 1% (um por cento) de
suas rendas tributárias, para pleno aproveitamento de sua potencialidade econômica
e melhoria das condições de vida de sua população."
§ mico .•• "Um terço, pelo menos, dessa quarõtia será obrdçatorí.emeote aplicado
nos setores de eoucação e saúde. Outro terço, pelo menos, será obrigatoriamente
aplicado em irrigação."

..----------~LtlU."C/CC..1Jlsi::l/SUIlCOMlssic----------

tJ

EMENDA CSOO126-S
tJ
'-- CO:=.M:.:.IS::.:S~:;Q DE SISTC~=ZA-"ÇLII:::'O --J

É de tal modo inadiável o resgate da dívida do País com a Região
do São Francisco, que não se pode deixar escapar a oportunidade histérica desta
Assembléia Nacional Constituinte para se fixar solução definitiva ao secular pro
blema.

De fato, não me parece aceitável deixar o equacionamento da rel~

vente qcest.ão à imprevisíveis inclinações do Legislador ordinário.
Por isso, volto à submeter à apreciação da Ilssembléia Nacional

Constituinte a proposta que visa incorporar à Carta Magna dispositivo que vincula
1% do Orçanento da União a aplicações na região banhada pelo Grande Rio da Inte

gração Nacional. Proposta idêntica à acatada pela Cor-st i tuírrte de 1946, e ora
reeditada e melhorada. Proposta, enfim, cuja aprovação reacenderá a esperança de
melhores dias no coração de miIbões de brasileiros.

A Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças igualmente acatou o dispositivo, tam~ém agora inserido no
anteprojeto que oferece o ilustre Relator da Comissão de Sistema
tização.

Há, entretanto, verdadeiro consenso na Região de que
as soluções para os reais problemas da Amazônia requerem somas mui
to superiores àquelas que adveriam com o percentual ora es~abeleci

do.
Daí a perseverança com que tenho lutado para dotar

as áreas mais atrasadas do País, de verbas compatíveis com suas ne
cessidades, o que motivou emenda por mim apresentada e agora reite
rada à Comissão de Sistematiza;ão na convicção de que a intensifica
ção dos debates sobre o tema levem à conscientização e, por cons~

guinte, à aprovação, pelo respectivo plenário, desse dispositivo
configurado em bases realísticas e na problemática das desigualda
des regionais de nosso País.

EMENDA CSOO127·3
~ CONSTIT'UINTE GERALDO FLEM~~~

Permanecem presentes o espírito e os fundamentos da
justificação que tenho apresentado,_desde antes de instalada a Cons
tituinte, na defesa desta tese.

",.,. Tl:llTO/"U'TI'II::&.;ic ~--..,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIÇO 282, INCISO I E ALINEA C.,

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCcH:ELLOS

':T--------~. 'LU""IO/COIl'ssio/IU.COIlIl.Ão----------,

Emenda mod1ficativa

AuToa--------------,

COMISSlIO DE SISTEMATIZAÇIlo
e-r TUTO/olustIFIC.çio---~-----------..,

EMENDA CSOO128-1Dê-se nova redaç~o ao Item I e respectiva alínea c,
do art2 282 do Anteprojeto de Constituição.

Art9 282. A União distribuirá:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industriali
zados(artigo 12, 111 e IV), quarenta e nove por cento, na forma se
guinte:

a): ..
b ) ••.

c) cinco por cento para aplicação nas re~iões Norte
'e Nordeste.

JUSTlFICAÇJlD

As desigualdad~s regiona~s, no Brasil, vêm-se acen
tua 'Ido sobremaneira nas últimas décadas, face à manutenção de in
justos critérios de distribuição de recursos,. para a realização de
investimentos nos mais diversos setores da vida nacional.

Dê a segu1nte redação ao artigo 317.

11 Art. 317 _ Compete aos Estados, nas áreas rnetrCJ,.lolitanas e rn~cr2E.

reg~ões, e aos Municip~os, nas demais reg1ôes, ~At'lorar diretamente,

ou med1ante concess~o, os serV1ços públicos 10ca1b ue gás combustí

vel canalJ.zado 11

JUSTIFICATIVA - A presente redação vem compat1v111zdr o art1gD com
os do capítulo IV, art1go 67 e segu1ntes.

As Regiões pobres por serem desprovidas de infra-es
trutura, embora ricas em potencialidades, tenderão a permanecer e~
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CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

~~---__--__ ..LEIlAJIIIO/COIllIS.lo/aUICOMruio------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

~~--- - __------T[XTO/"USTI..IC"çio----------------__,

EMENDA CS00132-0
tJ CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

~--------- "LEN.lIIIO/cow."Ão/IUICOIlI.do-----------

P? &OMISS~O DE SITEMATIZAÇ~O

r;,---------------- TEXTO/olUSTlf'ICAÇ;,O-----------------,

Emenda supressiva
EMENDA MODIFICATIVA

Suprima-se o art. 430

JUSTIFICATIVA:

110difique-se a redação do inciso I, do § 19, do Arti
go 341, para a seguinte:

A materia e disciplinada de lei ordlnária e não
constitucional.

"1 - contribuição dos empregadores, incidente sobre a
folha de salários, faturamento ~ lucro, conforme se dispuser
em 1e i .

jus.t i f I cação:

AUTOJl---------------

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VI\SCOlICELLOS

EMENDA CS00133-8
tJ
r----------- 'L[IIlA'IlD/CO"'I"iol.u.COIlI••io----~------

P? COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

A incidência deverá ser fixada tomando-se como base
as pecul I a r r da d e s de cada setor, pois, por uma questão lógica
nenhum setor poderá ter a contribuição incidente sobre os
três itens simultâneamente.

.".,. Tt:xTO/olUSTIF'ICAÇÃO------ -,

EMENDA SUPRESSIVA

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA CS00130-3
t-J

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

aUTOIt---'------------

Suprima-se o artigo 79.

~~-------__------TEXTO!oIUSTlftCaçio-----------------, JUSTIFICATIVA

pr1nci
COntl

Emenda Aditlva

Acrescimo do parág~afo unico ao art. 322. com a segulnte
redação:

"Parágrafo unico - lei ordinárla deverá regulamentar os
pios básicos dos mel~s de transporte
dos neste artlgo".

JUSTIFICATIVA:

A administra cio p~blica ji possui norma~ que regulam a auto~

ga de concessõe~, autorizações, permissões, licenças à entidades

privadas, como também mecanismos de fiscalização, não podendo ha

ver concomitantemente a interferência -popular no processo.

~ necessário haver autonomia do Estado para e5colha~ nas for

mas das leis pertinentes, a delegação dos serviços ou privilêgios

econômicos.

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
I

A medida proposta vem combatiblllzar o presente a!
tigo com o 16 ~o ~_nt_~P!...!JJeto _da C.?~s~ã~ _~a Or~~lTI Econiim t ca e
unificarla as leglslação existentes sobre a materla. EVltaria
tambem, 'a desuntf or ma cê'o entre os Estados não deixando que cada
um legisle e ap1ique normas dlferenciadas, peneficiando uns e
prejudicando outros, quando da fixação de determlnadas normas,
p01S delxaria de eXlstlr o criterio de comparação.

EMENDA CS00134-G
tJ

Al.ITOIl-------- ~

---------- ..LtH ..."IOlcow.'sÃolsuacour'sÃo----_______ DATAtJ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O I tGõj067J

.".,. TExToJolUST1F1CAÇio-- -,

:::;~~~~~....::~:.::..=..~:...:~=--.UTO.--------------__,
CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

~ 'LUlA"IO/COMISlio/IUICOIlIISÀO------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

~ Tl:llTOIJUSTlfIC...ÇÁO----------------__,

EMENDA COMPATIBILIZADORA

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao artlgo 18, lnC1SO VII, alínea "e" as expre,!

sões " e/ou permlss1onárlo", fJ.cando assim a redação:

" nos serV1ços púb11cos e at1v1dades essencia1s executados d1reta

mente pelõ Estado ou adrnlnlstrados sob regime de permlssào ou con

cessão, haverá obr~gatorlamente uma comissão da qual partJ.cl~arão

r€presentantes do órgão concedente, da empresa concess10nãr1a e/ ou

permJ.ssJ.onárJ.a, de seus empregados e dos usuár10s, para efe1to êe

f1sca11zação e planeJamento, na forma da le).."

Acrescerao inciso V,.do § 19, ~o a r t l qc 6~ as expressões:
" rt.::ssalvadss as áreas me t r o po I Lt a n a s e mí c r o r e g v o e s JUSTIFICATIVA:

Just Ificat r va .

A expressão vem compatib!lizar o inCISO ao capítulo VI,
do mesmo capítulo, artIgo 67 e segUIntes, que refere-se ao assunto.

Sendo os serv1ços adm1n1strados por perm1ssão ou concessão ,

ou seJa, por permlss10nários ou concesslonárl0s dos serVlços púc~~

cos ou destes serviços, portanto, nos locais ou de haJa um ou o~

tro ou ambos, devem haver representantes d~st~ntos na com~ssão, po~

pr1ncípio de democrat1zação das dec1sóes.
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EMENDA CS00135-4
.\UTOIt---------------

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

':T------:::------ PU,.AIIII0/cOlol"sÃo/suacoMls5Ã0-----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS00138·9
tJ

IoUTOII----- --,

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

(6Jr---------- PLt:N""lo/eOlillssio/'UleOlllluÃoê CO'lISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

=----------------TU:TO/.luSTltlcAÇio --, =----------------TtXTO/JU5TIFIC..Çi.O-------------------,

Emenda supressiva EMENDA MODIFICATIVA

Parágrafo Gnico - A.lei disporá sobre:

Modifique-se a redação do artigo 311 para a seguinte:

"ART. 311 - Incumbe ao Estado, di retamente ou sob o ore
gime de concessao ou permissão, por prazo determinado e sempre
através de concorrência públ ica, a prestação de servlços pübl!
cos.

~ o regime das empresas concessionárias e permissio
nárias de serviços públ icos, o caráter especial e de prorrogaçã...9

de s eu contrato, e fixarã as condições de -caducidade, res
ci~ão e reversão da concessão ou permissão; -

I I ~ os direitos do usuário;

I I I - o regime de fiscal ização das empresas concession~
rias e permissionárias;

tarifas que permitam satisfazer-se o custo, a r~

capital, a expansão e o melhoramento dos serviços.
a obrigatorIedade de manter o servIço adequado;

a prioriz~ção dos transportes públicos de passagel
demãjs na organização da circuJaçao dos centros u!

IV 
mune raçâo do

V

VI 
ros sobre os
banos.

São amplas as competências do Congresso Nacional.

Atribuir-lhe a apr~vação prêvla para a concessão de
linhas comerciais de trasporte marítimo, fluvlal, de transporte
interestadua) de passageiros em rodovias e ferrovias federais e

de transponte aereo, vem retirar de órgãos como o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem a sua prlncipal competêncla

que nada mais e do que a concessão e fiscalização dos serviços a
ele subordinados.

Transferindo a comp~tência desses Orgãos para o Co~

gresso Nacional, este dificilmente terá posslbi1idade de ava11ar
a cor~eta e real necessidade de ser ou não implantado determina
dos serviços em determinado local do Pas. Tal providência ger~

rã forte trãfego de influência em detrimento do povo.

Suprima-se a letra "b" do í nc i s o XVI do art. 99.

JUSTJ.FICAI IVA :

JUSTIFICATIVA:

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

=---------------- TtITO/oIUST1f ICAçio,- - - - - - - - - - - - - - - - -,

Emenda supressiva

E necessário que seja dispensado tratamento igual para
todos as permissionárias e concessionárias de serviços públ icos
nas três esferas.

Fixando expressamente os itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma co-relação entre custos
e despesas, poss)bil itando ao poder púb l ico real izar projetos e
planejar sobre a melhor forma de viabil izar os sistemas públ icos
de prestação de serviços ã população.

A redação dada ao ~aput do artigo permite ao Estado deci
dir sobre o regime de concê5Sãõ ou permissão, porém, em seu par~
grafo único só dispõe sobre o instituto da concessão.

"UTOII'---------------

,..----------- PLt:IiI.i"10/c:O.UllSio/.u'eOIlI'.ÃO-----------tJ CO'lISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA CS00136·2
l!J

Suprima-se o artigo 274
Nenhu~ serviço pode ser explorado sem previsão de poder

expandí-l0 e melhorá-lo.

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS

JUSTIFICATIVA: A hodierna preocupação com a qual Idade de vida, com a
distinção dos poderes e a efetiva prestação dos serviços essen
ci~is perfazem alguns dos principais pontos discutidos para ~

nova Constituição.

Para a manutenção de qualquer segmento da iniciativa prl
vada é necessário a garantia da revisão periódica das tarifas e
retorno do empreendimento.

E necessário também haver prioridade para a coletivid~

de em todas as atividades a ela destinadas.
Atualmente, um em cada tr~s brasileiros, mora em um gran

de centro urbano. Dar a necessidade de os serviços metropol ita=
nos se adequarem aos novos tempos. O transporte representa se~

viço público essencial e, portanto, deve ter preferência,a fim
--de que a maioria da população do País, ou seja, a de baixa renda,

tenha me}horada a sua condição de vida, reduzindo O seu tempo
de deslocamento ~ç~idência/trabalho,

.UTO"------- --,

Se a isenção ou outro benefício f1scal for concedido
por disposição legal, o poder legislativo jã partlcipou de sua
elaboração, não havendo necessidade de ser reavaliado.

EMENDA CS00137-1
l!J

~---------------- TUTO!oIUSTlf"ICAÇio --,

Emenda supressiva

EMENDA CS00139-7Emenda ao art. 14, ltem XIII.

Surpima-se a expressão "ou nas ações".
AUTOR-- ~

CONSTITUINTE JOSÉ SANTANA DE VASCDNCELLOS fIT!F~RTIDO~

JUSTIFICATIVA:

o inc1so faz menção a participação nos lucros ou
nas ações.

r;-,---------------- TEXTO/JU~ICAÇÃO-----__--_-------.,

A participação nos lucros jã existe e é corret~,

pois o trabalhador e parte integrante do processo que o gera e,
portanto, deve dele usufruir.

Por outro lado, as ações constltuem princlpio do

dlreito de proprledade.

Emenda Adltiva

Acrecente-se a letra "c", ao inciso lI, do § lO, do ar
tigo 277, com a segulnte redação:

"c) - sobre o transporte urbano de passagelros, nas ãreas metro
politanas e microrregiões".
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r.T----------------TEXfO/"u5TlfleA~io----------------__,

A representaçao judicial d~s Estados e do
Distrito Federal co~pete privativam~nte'

aos se~s procuradores organizados em car
reira ; com lngresso m~diante conc~rso p~

blico de provas e títulos

" § 4º -

EMENDA'S~PRESSIVA PARA ADEQUAÇAO DO TEXTO bo ANTEPROJõTO
DO SENHOR RELATO~, ART 61 • § 4 Q

DE-SE A SEGUINTE REDAÇAO :

EMENDA CS00141-9
tJ

JUSTIFICATIVA:

Os serVlços publicos de transportes dados em concessão
ou permissão e~tão sUJeltos a diversos tributos.

Incidem o ISSQN - Imposto sobre serVlços de qualquer
natureza, tendo como fato gerador a prõpria prestação dos serviços
do ICM - Imposto sobre Circulação de Mercadorias quando da compra
de peças, pneus e demals componentes para o setor; IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados, quando da aquisição, de Veículos
Tais impostos oneram sobremaneira as tarlfas com reflexos dlreto
na locomõção da população.

Isentar o setor do ISS a semelhança do que f 01 felto
em outros, sõ viria colaborar com a acessiblidade do transporte ã
todas as camadas sociais.

JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

:EMENDA CS00140-1
tJ ,Consti tuinte MAURO BENEVIDES

1"":""1-----."----- PLEN,C,RIO/cO"'ISsAo/suaccllll!:5ÃO------------,

Comissão de.Sistematização

= TEXTO/JUS1IFICIl.ÇÃO ---,

Emen~a Supress1va

Suprima-se o art. 366 do Anteprojeto da Comissão de Siste
matização.

JUS T I F I C A T I V A

1- O preceito contido neste artigo se revela nao equ1tat~

vo quando comparado com o que d1spõe o Relatório para o serv1dor
público civ1l e m11itar, aos quais se assegura aposentador1a inte
gral sem qualquer contribuição do segurado.

2- Igualmente, agride-se o prlncípio da eqUldade quando
se determina que os segurados da previdência social não contrIbuam
com 50% dos recursos que se fazem necessários para o custelo dos
seus benefícios, uma vez que, ao lado da contr1bu1ção do empregador
e do empregado, há um conJunto 'numeroso de outras fontes de recur
50S, ·como as Já vigentes coptrlbuições da Unlão, as decorrentes dâ
exploração de concursos de prognósticos e a1nda as recém-cr1adas
contribu1ções sobre o patrimõnio líqU1do das pessoas fís1cas e so
bre os prêmios de seguros pr1vados.

3- Ademais, sendo a contribu1ção do empregador um salário
diferido leglt1mamente cOnqu1stado em campanhas sindicais anterio
res, sua redução contraria o espírlto progressista de maiores ávan
ços socia1s que deve presidir a fe1tura desta rlbva carta constitü
cional.

_ 4- A disc1plina contida no artigo sob referência desestru
taria~e até mesmo inviabil1zaria um setor de ativldades compostõ
hOJe por mais de 150 entidades que se const1tuem em express1vos 1n
vestidores 1nstltuc10nais no cenário econômico do pais, contrlbul~
do com poupanças s1gn1ficat1vas (Cz$ 200 B1lhões) para o processõ
de 1nvestimento e desenvolvimento econ&mico da Nação.

5- Cumpre destacar que o ~ontante de Cz$ 200 B1lhões aci
ma aludido não deve ser comparado com o total dô orçamento do INPS
por serem conceitos f1nance1ros radicalmente diferentes.A prev1dên
cia soc1al trabalha sob o reg1me f1nance~ro da repart1ção simpl~~

isto é, sob orçamento anual, cU1dando para que as receltas de con
tribuições do exercício cubram as despesas previdenclárias e adml
nistrativas desse mesmo exercicio. Já a prev1dênc1a complementar~
que opera sob o r'eg i me finánceiro da capi t.aLa z aç áo , reúne .- fundos
que não se dest1nam a cobrir apenas as despesas do exercíc10 cor
rente, mas const1tuem uma reserva de r1queza necessár1a à cobertu=
ra dos benefic10s fu~uros Já conqu1stados pelos segurados.

6- Por f1m, preceitos const1tuciona1s devem ser reserva 
dos para a definição de pr1ncipios, e não para a explicltação de
procedlmentos, os quais seriam tratados em 181 ordinárla.

A proposiçao em andlise, suprime d~ dispositivo a ~on

súltoria juridica" talvez p~r desconhecim~nto da estrutur~

administrativa dos Estados , incorrem em grave equivoco tecni
co e sua aprovação do texto como esta acarrataria efeitos 1nd~

sejaveis no b~m funcionamento de orgãos publicos estaduais, a~'

tingind~ sefV1dores concursados e, o Que e pior, sem trazer be'
nef1cio a qJem Quer qJe seja Isto p~rQue os serviços juridi _
cos de muitos Estados, estao organizados de tal forma QJe , ao
lado dos procuradores judiciais ou d~s Que funcionsm apenas p~

rante instâncias administrativas, militam, entre outros servi
dores, consultores juridicos, tanto Quanto os prim~lros in 
cum~idos de funções especificas ns drea juridica, legalmente'
d-"finidas

Este. e o caso do Estad~ de Pernambuco Que p~ssui ums
Consultoria Geral e Consultorias S~toriais, valend~ destacar e~

tre elas, a :onsultoria JJridica da Fazenda, co~ atrib~ições e~

pecilaizadas n~ cam~o do Direito TribJtario e Financeiro.E mis
ter registrar Q~e as Consultorias d~s Estados de São Pa~lo

Rio de Janeiro , Minas G~rais , Bahia , Rio Gra,de do Sul , Pa
rana, etc. , sã) idênticas ao d~ Es t ado de Pernambuco

EMENDA CSOOl4,2-7
tJ
1"":""1---------- PI.EUAfllo/cor,nssÃo/suacO ...lssÃO------------,

COMISSAO DE SISTE~ATIZACAO

= TEXTO/JUSTlFICAÇÃO ...,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 49, do Anteprojeto do Relator, o
seguinte inciso, preferencialmente ap6s o Inciso VII.

Art. 49 - Compete à União
I

II
administrar as reservas cambiais do País;

JUS T I F I C A ç ~ O

A Comissão V - 00 Sistema Tributário, Orça
mento e Finanças, incluiu na Seção 111, que tratou da competen
cia da União, no seu Art. 73, Inciso 11, para administrar as

reservas cambiais do País. Os incisos I e 11 do referido Ar
tigo foram compatibilizados com os incisos VII e VIII, do Art.
49, do Anteprojeto do Relator. Inexplicavelmente, o Inciso 11

foi pura e simplesmente omitido. Daí, a necessidade de inclusão
no elenco de incisos que trata da competência da União.

Brasilia, 30 de junho de 1.987
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EMENDA CS00143-S
tJ SENADOR ~ID SABOIA DE CARVALHO

~Pt,.kTIDD~

PHDB

EMENDA CS0014S-1
[ AUTORc: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

fSrAATIDO~

PI~DB

=-r---------- PlE,,;IHO/cC"UlssE.O/:;u9C:lUrssi"at? COJ.lISSJ\Q DE SISTEI1ATIZAÇJ\Q

~·----------------TEXTO/J.JSTIFl::t.;i.o---""::------------

..,-,. PI.I:",I.,1I0/CC01.lISS!O/SU!leONlssÃO-----------

êjCOMISShO DE SISTE"~TIZAÇAO
r;-,---------------- TI:XTO/JUSTlrlc4çÃo-------~--------__,

Dá nova redação ao art. 87 do Anteprojeto de Constltuição: Suprimir o art. 64, parágrafos e inclsos do Anteprojeto do

Art. 87 - A aposentadoria ocorrerá voluntariamente, por ln
vaJidez ou será cowpuJsória, aos setenta (70) anos de idade. O ser
vidor públlCO poderá aposentar-se, voluntarlamente, aos trinta(30)
anos de serviço, desde que não seja ocupante de cargo, função ou
emprego temporárlo.

§ Unico - São equlvalentes os critérios e valores para a
aposentadoria e reforma no serviço público CiV1I e mllitar.

JUSTIFICAÇJ\O

Relator.

JUSTIFICAÇJlO

o "Conselho de Ouvidores" proposto, conflltará com a Câmara

Municipal e será motivo de perturbação política no Municipio.

Cumprindo a Câmara Municipal SU8.S atribuições e o Conselho

ou Tribunal de Contas dos municipios fiscallzando a contento e com

cessário se torna a crlação de mais um Orgão de fiscalização da ad

m~nlstração pública municipal.

Daí a razão da emenda supressiva.

No momento em que têm êXltO as lutas pela igualdade dos dl
rei tos do homem e da mulher é, na verdade, eVIdente que não mais
se justifica, na aposentadoria) prazos d2ferentes para a formação
do dlrelto de que trata o presente dispOSltivo. A aposentadoria
premio aos trinta (30) anos foi abordada em centenas de sugestões
à Assemblela Nacional Constituinte.

Não se trata, aqui, de modlficar disposição advlnda da Co
missão competente e sim de compatibilizap as disposlções da apose~
tadorla às demaIS Igualdades de dire~to$, sem que se faça dlfere~

ça em razão do sexo do servidor.

seriedade as despesas feitas pelos Ordenadores de Despesas, desni:.

EMENDA CS00146-0
t? SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

r=P~RTIDO~

PI·IDB

.----------- PLC";P,lD/COl,llSSÃO/StJ8COMISSÃO-----------~

tuCOMISSJ\O DE SISTEMATIZAÇJ\O

r=-t---------------- itXTO/JUSTI<"IC.\ÇÃO----------------__,

Modiflcar a redação do art. 137 do AnteprOJeto do Relator,
para:

"Art. 137 - O sistema de c.ontrole t'inancelro e orçamentárlO

dos órgãos da Administração direta e indireta da União, dos Estados

e dos Municipios, será exercido pelo Tribunal de Contas da Unlão com

referência aos organismos federals, pelos Tribunais de Contas dos

Estados, com referênsia aos organlsmos estaduais; _e, pelos Conselhos

EMENDA CS00144-3
t: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

.,.,.. PLEN4JlIO/CCif,(15Si.':)/S1J!l~':)1IIISsio_- _t? COIUSSAO DE SISTEI.1ATIZAÇAO
ou Tribunais de Contas dos Municipios, com referência aos organi~

-------------- TEXTOI..1J5TIFICAÇio------------------,

Inclua~e, onde couber, nas Disposições Transitórlas do A~

teprojeto do Relator, os seguintes dispOS,t,VOS:

mos munlcipais. Ao Tribunal de Contas da União compete: (manter

redação do anteprojeto).

a

"Art. ( .......... ) - A efetividade é direi to inerente ao exerci
cio de cargo público, não importando a forma de lngresso, até a da
ta de vigência da presente Constituição. O servldor que estiver ocu
panda cargo, há pelo menos clnco anos, torrrar-se-á efetivo, enqua~
to os que não contarem com esse tempo de serviço serãG submetidos ;
provas lnternas, em Seus órgãos, cuja aprovação significará a aqul
sição do dlreito.

Há milhares de servldores na País sob situação plenamente
anômala, em face de lngresso irregular no servlço público. Ocorre,
porém, que esses servidores têm aéé tempo suflciente para á apose~
tadoria se a ela tivessem direito, razão pela qual necess~tam de um
mecanismo legal que normalize o seu relacionamento funcional com os
respectivos organlsmos oflclais.

A proposição objetiva ajustar, de modo deflnitlvo, a estru
tura estatal, no setor de pessoal civil, excluindo dos seus quadro~
fUnclonais sltuações at~picas que têm preJudicado um considerável
número de abnegados servldores ..

Todos sabem que o emprego é patrimônio da ~amília e nada
mais justo do que se oferecer a determinadas classes profissionals,
integrantes do serviço público, a oportunldade de alcançarem os mzs
mos direitos desfrutados por aqueles regularmente admltidos.

Afora os aspectos Já enumerados, devemos observar que o dis
pOSitlVO ora proposto apresenta importantes característlcas de cu
nho social, uma vez que beneficlará um nUMeroso contingente de ser
vidores, que a exemplo de outras categorlas, preClsam ter os seus
interesses devidamente conslderados pela Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇJ\O

t:=N~TID0:=J

?/olDB

Antep~o
externo da Câmara Munlcipal será exercido
ou Trlbunal de Contas~dos Municípios. Onde

o atual sistema de fiscalização financeira e orçamentária
já não corresponde às necessidades da hora presente.

Imperioso se faz que, no próprio bojo da Constituição Fe
deral se agasalhe prlncipios e normas gerais e obrigatório perml
tindo a criação e funcionamento efetivo de um Sistema Nacional de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Este Sistema deve apresentar de forma nít2da e explícita,
três esferas de competência: a federal, a estadual e a Munlcipal.
Esta última, através de um órgão estadual, para"não onerar os mu
nicipios brasileiros, na maioria carentes;~e recursos e mão de
obra especializada.

§ 1º - O controle
com o auxillo do Conselho

,.---------- PLC,,:.AIO/t::1.l ssÃe/SiJ9C:lI,l,S!:ÃO---- _

tJ COI~ISSJiO DE SIS,[E!<jATIZAÇJ..Q

~---------------- TI:XTO/JUST,FlC..;ÃO----------------

Dar nova redação aos parágrafos l' e 2º do art. 63 do
jeto do Relator da Comissão de Slstematização:

EMENDA csooi47-S,
p: SENADOR CID SABOIA DE-CARVALHO

pela"Parágrafo Único - Os ocupantes de funções e regidos
Consolidação das Leis do Trabalho terão idêntico tratamento.

JUSTIFICAÇJ\O
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Ao mesmo tempo, estabelece confusão com os atuais Conselhos

ou Trlbunais de Contas dos Municipios que são orgãos estaduais, cr~

ainda não existir referldo órgão, enquanto o mesmo não for criado pe
l~ Assembléia leglslativa escadual, o controle será exercido pelo Trl
bunal de Contas do Estado."

§ 22 - Somente por declsão de dois terços dos membros da Câma
ra Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio emitldo pelo ór
gão fiscalizador,' sobre as contas que o Prefelto municipal deve pres
tar anualmente.

ados na Copstituição do Estado e disciplinados pelas

leis organicas.

respectivas

JUSTIFICAÇAO

r.r---------------__ TEX..O/.ruSTIFIC~Çt.O----....---------_-__,

Remete para as D1Sposições Transitór~as do Anteprojeto do

Relator os parágrafos do artigo 326 e todo o artigO de n9 327 e ar

tigo 239; os parágrafos do artigo 326 e todo o artigo de n9 327 e

artigo 239;' os parágrafos do artigo 333 e artlgo 334.

Em vários Estados brasileiros, como no Pará, a fiscalização
f1nanceira e orçamentária dos municípios vam sendo feita, a conten
to, pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos municlpios, órgão esta
dual, com a ~esma estrutura dos Trlbunais de Contas e com jurlsd~
ção abrangendo todos OS municiploS do Estado. -

Referidos Conselhos ou Trlbunals de Contas dos Municipios ,
inovaram em matéria de flscalização. Não possuem a síndrome da pun~

ção. Mantêm em sua estrutura um órgão de apoio aos munlclploS, dan
do uma ajuda técnica, administrativa, contábil e jurídica aos gest~

res municipais.
Através de inspetorias regionais, os Conselhos e Tribunais

de Contas dos Municipios não vêem apenas o aspécto formal das pres
tações de contas, mas verificam, "1n loco", o andame-nto das obras;
serviços bem como o volume dos materiais aplicados.

Importante, pois, que conste do texto constitucional, de
forma explícita, referidos órgãos estaduais.

EMENDA CS00150-StJ SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

r.r---------- PL.ENi~IO/co"'ISS~/sUBCOIlISSi:O-----------tJ CO~IISSAO DE SISTI:HATIZAÇAO

~PAfltIDO~

PlmB

JUS T I F I C A C Ã O

~QMTSSÃQ DE STSTE'17l,TTZ71C'Ão

SF;lyADOB Cln SABOTA DE CAPVllT.HO

Entendemos que as disposições acima indicadas, por terem

aspecto transitório, ficarão melhor na parte reservada a esse tipo

de disposições que alcançarão seus objetivos com a elaboração da l~

gislação ordinária aqui prevista.

5PAATIOO~
PlIDB

AUTOR------- _

__________ PLC ..I,ll.lD/co"'ISSi.o/sUBCD"'ISSÃO----- ~

t:

EMENDA CS0014S-6·
tJ

r.r----------------TCXTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------,

Nova redação para o capitulo lI, art, 425, do Anteprojeto ão

Relator.

Capítlllo II

Da Reforma Agrárla; da politica Agricola e Fundiárla

Art. 325 - O uso do imóvel rural subordina-se ã função social,
obtida quando o imóvel:

a) está racionalmente aproveitado ou em vias de sê-lo, conse~

vando os recursos naturais e o meio w~biente;

b) é objeto do bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores
que dele dependam, com a observação das justas relaçóes de trabalho.

J li S T I F I C A C Ã O

I1
~Trata-se de tentativa de uma redação mais breve, ao mesmo te~ i

po em que destaca, no título, em primeiro lugar, a Regor~a Agrária,por;
se tratar de um fato central do qual dependem a política agrícola e
fundiárla.

EMENDA CSOO151-6
t: SANTINHO FURTADO
,..,.., PLENAAIO/cOMISsÃo/suecolllll"io------------,

MISSAO DE SISTEMATIZA AO
~---_--_---------TEXTO/.,lUSTII"ICAÇÃO----------------..,

EME~!OA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTiGO 42?
Inclua-s~ no Artigo 429 do anteprojeto, o seguinte pa

rágrafo únko:

Art. 429: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARAGRAFO ÚNICO - Ao atingir 6S(sessenta e cinco) 

anos de idade,será devida, a todo cidadão brasileiro,uw.a aposentado
ria mensa~ eq~ivalente a lOD(cem)por cento do salário mínimo vigen

te no país.

~-----_-----__---itxTC/.l~STlrlc...çÃO---------------_ ___.

Suprimlr o parágrafo único do art. 148 do AnteprOJeto do
Relator.

EMENDA CS00149-4,
PJ SEI~ADOR CIO SABOIA DE CARVALHO

______ PLE"I.~I'J!CCY,:Sr.Q/suÍl:;OI,lI:sio-_-_------~

~SAO DE SISTEMATIZAÇAO

cr=;"ARTIDO---,
PI4DB"_--l

JUS T I F I C A ç A D

Entendemos que a medida proposta é das mais justas 

no tocante à idade e,também em relação ao valor da aposentadoria.
Com a inFlação e o Forte aviltamento do poder aqui

sitivo da moeda,~ma aposentadoria com meio salário mínimo chega até

a sér ultrajante à dignidade humana.

JUSTIFICAÇAO

Referido pa~ágrafo, confllta e não se compatlblliza com o

§ 3' do art. 62 do mesmo anéeproJeto onde a matérla de Crlação óe

Tribun~is de Contas Municipais foi devidamente regulada.
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COMISSÃO DB SISTEMATIZACÃO

;.UTOR----------- -,

COSTA FERREIRA

r
- - - - - - - - - - I"l.ENAJlIO/clJIIISSÃo/sUBCCWI5SÃO----- --,

tJ

EMENDA CS00154·1.
t:JCOSTA EERREIRA

""'----------------TEXTO/olUSTIFIC,l,ÇÃO-----------------, õ-1----------------TEXTO/.lU5TlfICI,ÇÃO---------------__-,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 13

A alinea "g", incisonI, artigo 13, passa a ter a se
guinloe redação:

"g) ser~o gratu~tos todos os atos necessários ao exer
cicio da c~dadania, inclusive os de natureza processual e os

de registro civil relativos às pessoas carentes "

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDJlDO: artiqo 423

Dê-se ao § 19, do artigo 423, a seguinte redação-

"§ 19 - O casamento civil é forma de constitu~cão da fa

mília, sendo gratu~ta' a sua celebração "

JUSTIFICATIVA
Esta. emenda acrescenta a expressão "relativos às pessoas

carentes", no que tange aos atos de registro civil, retiranélo a
gratuidade generalizada éle ta~s·atos.

O não pagamento de qualquer ato de registro civil torna

ria estas servent1ãs' inviáveis, uma vez que funcionam em carã 

ter privado, agora ratificado no art. 203, do Anteprojeto.

Mesmo que fosse estatizado tal serv~ço, nãp ser~a Justo
atr~bu~r-se ao Estado um serviço que exige enormes despesas éle

manutenç~o, sem qualquer rece~ta. Compreende o Registro c~v~l

inúmeros atos de interesse particular do cidadão, cOrno casamen
tos luxuosos (em domicilio, hotéis, Igrejas', etc.), emancipação,

separação, divórcio, tràsladações e outros.

t fácil imaginar o quanto custaria ao& cofres públicos
absorver as milhares de serventias hoje existentes, pois crue em
cada municipio ex~ste ao menos um Oficio de R~gistro Civil, com
seu titular, ajudantes,·funcionários, material de exped1ente e

arquivos.

JUSTIFICATIVA

A.presente emenda retira do textlo a expressão "sendo gra
tuito o processo de habilitação", pois que o mesmo const~tui on~

roso expeqiente dos Ofícios de Registro C~v~l, que, de acordo
com o art. 203 "s ão exerciàos em caráter prJ.vado n

, e necessitam

portanto, de emolumentos para cobrir as despesas de func~onários,

impressos e diligênc~as, necessár~os à execução desta ~ncumbênc~a.

A atual legislação já assegura gratuidade dos atos de Re

g~stro civil às pessoas carentes, sendo necessár~o que as pesso
as mais aquinhoadas paguem tais serviços a fim de poss~bilitar o

seu funcionamento.
Há, portanto, um conflito nas dispos2ções dos artigos 423

e 203 , que esta emenda procura dirimir.

Constituinte ANT~l~O

EMENDA CS00155-9
tJ CÂHARA

COSTA EERRE:IRA õ-1----------------TEXTO/.lUSTlfICÀÇÃO--------------__~

Dê-se ao art.SOO do Anteprojeto de Const~tuição da Comissão

~e Sistematização a seguinte redação:

~DATAsmlpO~
:-r--".-------- Pl.ENÀAIO/COlolISSÃo/sUBCOlolISSAO'- _

EJ 'C Comissão de Sistema,....tizacãoEMENDA CS00153-2,
l!J
mr---------- PLEHAIlIO/COI,l1ssio/SUIlCOlIIlSSior- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

""'--------~-------TEXTOI"USTIF'ICAÇio----------------_,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 197

Suprima-se do § 19, do artigo 197, a expressão:

" ••• habilitação

"Art .500. Dentro de doze meses, a contar da data de promulga
ção desta Constituição, o Congresso Nac~onal aprovará leis que
fixem as diretrizes das políticas agrícola, agrária, mineral,
tecnológica, ~ndustrial,-urbana, de transporte e do comércio
interno e externo. u

JUSTIrICAÇJ\.O

----

JUSTIFICATIVJI.

A hab~litação para o casamento é ato de competência do

Oficial de Registro C~vil, pois que o Juiz de Paz é quem presi
.de a sua celebração, nãcr tendo este estrutura admin~strativa p~

ra promover aquele processo.

Sal~ente-se, a~nda, que o argu~vo de documentos e de l~

vros constitui acervo do Ofício de Reg~stro Civ~l. A permanecer
a competênc~a para os JuIzes de Paz promover a hab~litação, se
r~a necessãr~a uma completa reformulação das servent~as oe Re 

gistro C~v~l hoie existentes, as quais estariam esvaz~adas de

suas funçõe~.Senélo o cargo de Juiz de Paz temporário e eleti
vo , como poderia ele assumir tal encargo ?

Não há, pois, nenhuma justificat~va para retirar a ha 

bilitação de casamento dos Ofíc~os de Registro Civ~l, quando es
tes possuem func4onârios qua11f2cados para tanto e são presta =
dores desse serviço desde que se ~mplantou o Registro C~v~l no
País.

O,~bjetivo da presente emenda. é a inclusão da p~

lítica mineral no rõl de que trata o art.SOO do Anteprojeto de

constituição da Comissão de Sistematização,. a fim de que, pela pr~

meira vez na História do rais, o Congresso Nacional tenha vez e vàz

na formulação das diretrizes específicas de política para o setor

mineraL
A regra geral, nos países centrais, é que as poli

.ticas públicas sejam discutidas no parlamentõ~ Depois de aprovadas

é que são imple~entadas pela burocràc~a estata~.

O que tem ocorr~do no Brasil é uma excrescência
conceitual e legal. O Poder ?xecutivo estabelece planos por àecr~

tos; as autoridades mjnister~ais revogam leis por portarias; si~

~les tecnocratas e burocratas estabelecem politicas públ~cas a
seu nuto, sem passar pelo Con'1resso Nacional.

A tentativa de investigação da existência, hoje,

de urna polítJ.ca mineral brasileira irá conduzir a constatação de

que o últJ.mo ~ocumcnlo í~xando as diretrizes básicas data de
1964: a Expos2ção de Mot~vos n9 391, do M~n~stro das Minas e Bner

gia, aprovada pelo Presidente da República, estabelece as diretri

zes gera~s da ação governamental ~ na mineração I explic~tand9 os

seus objetivos fundamentais e prioritários.
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alguns subsetores

Dessas diretrizes originou-se o Plano Mestre Dec~

nal para Avaliação dos RecursQs Minera~s do Bras~l~ instituído p~

lo Decreto n9 55.837, de 12 de março de 1965, cuja ~dministração

foi confiada a um conselho e a execução atribuída ao Departamento
Nacional da produção Mineral.

Anos depois, em. 1980, foi d~vulgado o II Plano bE

cenal de Mineração para o período 1981-1990, segundo o qual "a me
ta maior da política mineral brasileira deve ser a de se procurar,

na medida do possível e dos condicionamentos geológicos do Pais, ~

tingir a curto prazo a mínima dependência externa em matérias-pr!
mas minerais e a intensificação da produção dos recursos minerais
ora conhec~dos e já trabalhados" Para a consecução deste objet~vo

-síntese, recolhe dois outros enunciados já contidos no I Plano
Mestre: a} a ampliação do conhecimento do subsolo brasileiro e
bl a intensificação do aproveitamento dos recursos minerais conhec~

dos.

Inciso é qualquer destaque da norma escrita.

por 11 í t em" •

Substitua-se, no § 19 :do art. 263 a palavra "inciso"

mo "ítem".

Qnümero romano, na preceituação legal, é lido c2

Todo o anteprojeto esta eivado por essa imperfeição

tde técnica legislativa, que ence na uma desagradável sinonímia

dando-se mais de um nome à mesma coisa, quando o texto legal deve
fugir a essa liberdade, que t erm ína produzindo confusôes conceituais.

COMISSÃO IDE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r----------- ..L.(f.ÃlI.lo/eOLlI3s;.o/su.eO.,I:lsio-----~---..,

EMENDA CS00156·7
f: DEPUTADO .ross eM·IARGO

.,-_-.:.... TI:X10'..USYlf'CaÇ..O--------------,---,

o documento prossegue detalhando os objetivos de
e fixando as ações políticas a adotar.

A falta de um mecanismo de avaliação permanente

e as imperfeições dê elaboração que contém fo

pe19 total desprcsQgio de que goza no meio m!

de sua execução

raro responsáveis
neral.

ninei

CONSTITUINTE JOsl! efu~RGO

No presente caso, o § 19 do artigo fala em

50", enquanto o § 29 fala em '('Tem, para a mesma indicação.

Não custa corrigir, unificando a denominação, papel

que nos parece caber - antes da radação final - ã Comissão de Si!

tematização.

Sala da Comi~são, em 29 de junho de 1987

nacional do subsolo alheio co~

ca que norteou
rida EM nl? 391,

nal, a análise

Em síntese, a despeito da correta filosofia bás~

a fixação das diretrizes gerais contidas na ref~

de 1964, e a elaboração do I Plano Mestre Dece

da atualidade mineral brasile~ra revela que:

não houve ô aprobeitarnento intensivo dos recuE
sos minerais conhecidos na escala desejada;

- o subsolo nacional é ainda pobremente conheci
do em termos geológicos. e de sua potencialidade m~neral;

- o setor não tem recebido do Governo o apoio
indispensável ao seu fortalecimento;

- a participação do empresariado privado nacio
nal nas atividades de mineração não atingiu os níveis esperados;

os mecanismos de estímulo aplicados, ao contrário, bencficiaram
o capital estrangeiro;

- a dependência
tinua muito elevada;

- não se tem dado prioridade ao desenvolv~men

to de tecnologia nacional a fim de permitir o aproveitamento

mais têcnico e racional- das jazidas ocorrentes em nosso terr!
tório;

= TIEXTot.JUSTII'ICAÇio ---,

- a
para solucionar os
bretudQ na Amazônia

mineral na região;

legislação mineral' tem-se mostrado inepta

graves conflitos que se verificam hoje so
e que ameaçam o futuro do desenvolvimento

EMENDA CS00157·5
e: DEPUTADO SAULO QUEIROZ
r:-r---------- Pl.IE:H,I,RIO/Col.l.SSÃO/SI.BCOM1SSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

~PARTIOC!~

FI _Me;

Constituinte ANTONIO CÂMARA

a estrutura administrativa existente mostra
-se_ absoluta~ente incapaz de prover os meios adequados para
a realização dos grandes objctivos da política mincral.

Cumpre, portanto, promover-se a total reformula
ção da política global para o setor mineral, v~sando a torná-lg
um instrumento efetivo de construção econôm~ca e soc~al.

No momento em_que um novo disc~plinamento con~

tituciona~ será dado 'às ativ~dades de explo~ação e aproveitarne~

to dos recursos minerais do país, nada mais adequado do que tra
zer-se à apreciação do Congresso Nacional as diretrizes da

polítiça setorial, a fim de que a chancela da legitimidade, au
sente de todas· as outras tentativas anteri~res'de fixação de
políticas para a mineração, possa garantir-lhes as condi9Ões de

que careciam para sua implementacio eficaz.
Este o propósito da presente emenda, que se

destina a suprir incompreensível laCill1a do texto constitucional
em elaboração.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo ú
nico do Anteprojeto da Constituição.

/
Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redig~ o
texto atinge instituição de indiscutíveis propósitos" sociais,

que integralizam benefícios securitários, contemplam grandes
massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de empre

go e dinamizam o desenvolvimento econômico e social.

Além de constituir matéria cujo trataamento extrapola ao prin

cípios que devem informar o texto constitucional, já se encon
tra ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu
regulamento, Decreto nº 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decre
to nQ 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterado por inicia

tiva do próprio Poder Executivo visanto a aperfeiçoar os disp~

sitivos nele criados.

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de particl
pação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de
previdência das entidades fechada&, por eles patrocinadas, es
tabelecendo a paridade na contribuição de empregados e empre

gadores, estendendo a regra a previdência parlamentar.

de junho de 1987.Sala das Sessões, em
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Não é demais lembrar que na manutenção da previdência compl~

mentar privada, hoje já com mais de 6 milhões de trabalhadores

e dependentes associados, não é equitativo limitá-lo apenas e
de forma diferencial para aquelas ligadas ao Setor Público. O

Estado e ~uas empresas possuem a mesma necessidade de retenção

de mão de obra especializada que o Setor Privado, o que justi
fica a flexibilidade na concessão de benefícios. Caberá a le
gislação ordinária a regulamentação da matéria.

iJUSTIFICACÃO

o mandato do Presidente da Republica finda-se
em março de 1.989. Isto decorre dos comprom;Lssos assumidos no
grande movimento popular que cul~inou com a escolha da cba~a

Tancredo Neves-José Sarney. Por outro lado, a tradição republ!
cana ê no sentido do quadriênio.

""----------------TEXTO/JU5TIFIC...çio----------------.....,
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 107

AUTOII---------------,
CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 19

r---------- PLtHÂnlotcol,ll$sio/IUacOlllssÃO-- _tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~---------------- TUTO/.lu'T1FlCAÇio-----------------,

EMENDA. CS00160-5
l:J

thPAftTl00;=J
PFL - MS

AUTQIt---------------
DEPUTADO SAULO QUEIROZ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.- I'1.tHARIO/COU1SSÁO/sU8COYJ55ÃO _

(:J

EMENDA CS00158-3
!:J

Suprima-se do anteprojeto:

a) a letra ~ do ítem 111

A escolha do presidente e dos diretores do Ban
co Central do Brasil e do Banco do Brasil so
bre a sua exoneração.

Substitua-se a expressão "Estado democrático

de Direito" pela expressão "Estado de Dire;L
to democrática"

JUS T I F I C A ç Ã O JUSTIFICACÃO

Especificamente no caso do Banco do Brasil,
a norma constitucional se aprovada suprimiria relevante compete~

eia do Conselho de Administração, que abriga, inclusive, represe~

tante dos acionistas minoritários.

Parece-nos inadequado estabelecer
ao Legislativo para escolher Dirigentes de orgãos da
ção Direta e Indireta.

competencia
Administra-

A emenda pretende trazer ao texto a idéia que,
certamente, inspirou o Anteprojeto, de reforçar nossa opção d~

mocrática, isto é, um estado de direito democrático. Não apenas
Estado de D;Lreito, inclusive as ditaduras, que não perdem a sua
juridicidade, mas um Estado que optou por um determinado direi
to ~ o direito democrático, em oposição ao direito autoritário.

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=----------------nxTo/JuSTIFICAÇio -,

AUfOft- _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 99

.----------- roL~lu.luofcOLlISsiolsuacOMlssÃO--- _

f?

EMENDA CS00161·3
tJ

Como defesa da supressão uma pergunta:

Porque só o Banco do Brasil dent~e as empr~

sas de Economias mistas? E a Petrobras, e a Cia. Vale do Rio

Doce e outras tantas.

Por outro lado é de se lembrar que o Banco do
Brasil é empresa de Capital aberto, com ações negociadas em Bol
sa, razão porque o texto constitucional poderia merecer justo
questionamento de grande qualidade de acionistas e refletir nega~

tivamente na cotação de seus p~is.

Acrescentar ao texto as seauintes expressões:

"ou de aÇlressão a povos e naçêe s amigas. 11

CONSTITUINTE JAMIL H~DDAD

EMENDA CS00159-·1
{:J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=----------------TUTO/olUSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDA: ARTIGO 464

JUSTIFICAÇÃO

Não basta 1mpedirmos que conflitos 1nternaci~

n~is, de que não participemos, atingindo o nosso território ,

se transformem em, fator de desgregação de nossa gente. E pre

ciso, tttmbem, inscrever disposição mais nobre: a de não perm!
tir que tais conflitos se transformem em agressões a povos ou
nações arnJ..gas.

Onde se lê "quinze de março de 1.990"', le;La-se

"quinze de março de 1.989.".•
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CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

"nem'",

,."., n:XTO/JUSTIPICAÇio -,

A disposição que se deseja suprimir foge ao b~

lo enunciado do caput e dos incisos do art. 30. O princípio consa

grado fo~ o da liberdade na criação. Á organização e o funcioname~

to foram deixados ã lei, com a recomendação d~ observância dos pr~

ceitos contidos nos incisos.

g de se observar que a Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão Il disci 
plinará o tema no capítulo "Dos Direitos polIticos", estabelecendo,
no art. 59, V, "c", o seguinte:

na lei disporá sobre a organização e
o funcionamento dos partidos polít!

cos, que não poderão ser dissolidos

compulsoriamente, n~ por de
cisão jud~l, uma ve~econhecida

a validade de seu registro".

AUTOA---------------

Substitua-se a conjunção II O U " pela conjunção

JUSTIFICAÇÃO

,- PL[NAFUo/CON1~SÂo/5U.CD""IS5ÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÂGRAFO 69 DO ARTIGO 1139

EMENDA CS00162-1
[!l

A emenda visa a melhorar a redação.
Todavia, das alíneas do referido dispositivo

a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo nobre

Relator da Comissão de Sistematização foi esta.~ precisamente ne~

sa alínea é que está preservado o espírito do Anteprojeto,como de
inicio se ressaltou.

'1':"I n:xTo/JUSTlflCAÇio -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 39 do art.' 30

J A M I L

De notar, ainda, que o Anteprojeto, l?go no
seu art. 29 indica, no inciso V, o pluralismo político como ga 
rantia de plena liberdade de assunção de ideologias e formação
de partidos ã conta de um dos fundamentos constitutivos da RePÉ
blica Federativa do Brasil.

Assim, deve ser procedida uma adequação no
texto. Se o Anteprojeto adotou a linha de liberdade na formação
dos partidos, deixando a organização e functonamento dos mesmos

para a legislação ordinária, por que, na mesma oportunidade, im
por, contraditoriamente, restrições ã existªncia de tais agremi~

ções •• Ou hâ liberdade ou não hâ liberdade:

H A D D A D
AUTOII---------------

EMENDA CS00163-0
l!J CONSTITUINTE

Suprima-se o texto do § 39 do art. 30

~~ TCXTlt'JUSTI1'ICAÇÃO-----------------,

1-:-1.------~---.LlN"'uo/çON1Sl"'o/aulcOMlldo------------,

COMISSÃO DE SISTEI1ATIZAGÃO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do art. 30

HADDAD

EMENDA CS00165-«r
tJ CONSTITUINTE J A M I L

->
Esta emenda é decorrência de outras, supressi-

~as, ,que ofereci em relação aos textos dos §§ 19 e 29. do art. 30 •
Se adotadas tais emendas, a presente dev~rã ser aceita necessaria

mente.

JUSTIFICACÃO

~uprima-se o texto do § 19 do 'art. 30

EMENDA CSOOl64-S
EU CONSTITUINTE J A M I L HADDAD

~""IlTIOO~

pSB

JUS T I F I C A ç,Ã O

__________ 'LItN ....IO/cONIUÃO/.u.cOllllasÃo-----------

EU COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
,."., '-- TEXTOlolUSTI.. ICAÇIo -,

EMENDA SUPRESSIVA
Dispositivo Emendado: § 29 do art. 30 '

Suprima-se o-texto do § 29 do art. 30

A disposição que se deseja suprimir foge ao

belo enunciado do caput e dos incisos do art. 30. O princípio co~

sagrado foi o da liberdade na criação. A organização e o funci~n~

me;to foram deixados ã lei, com a recomendação de observância dos
preceitos contidos nos incisos.

E de se observar que a Comissão da Soberania

e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (comissão Il dis
ciplinará o tema no capItuló "Dos Direitos PolIticos", estabele .:

cendo, no art. S9, V I tt c", o seguinte:

JUS T I F I C A C Ã O

Adoto a mesma justificação que ofereci ã emen
da supressiva, do texto do § 19 do art. 30.

"a lei disporá sobre a organização
e o funcionamento dos partidos p~

líticos, que não poderão ser dis

solvidos compulsoriam~~te,nemme~

mo' pgr ..-àecTsâo ju~ial,uma vez
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Todavia, das alíneas do re~erido dispositivo

a única que, infelizmente, não veio a ser perfilhada, pelo nobre
Relator da Comissão de Sistematização foi esta. E precisamente
nessa alínea é que está pr~servado o espírito do Anteprojeto, co

mo de início se ressaltou.

De notar, ainda, que o Anteprojeto, logo no
seu art. 29 indica, no inciso V, o pluralismo político como ga
rantia'de plena liberdade de assunção de ideologias e formação de

partidos ã conta 4e um dos fundamentos constitutivos da República
Federativa do Brasil.

Assim, deve ser procedida uma adequação no
texto. Se o Anteprojeto adotou a linha de liberdade na formacão
dos partidos, deixando a organização e funcionamento dos mesmos

para a legislacão ordinária, por que, na mesma oportunidade, im

por, contraditoriamente, restricões ã existência de tais agremi~

ções. Ou há liberdade ou não ~á liberdade:

Daí, a emenda, que, coerentemente e por lógi

ca, será endereçada, também, aos §§ 29 e 39 do art. 30.

"Incumbe ã Defensoria do Povo zelar pela efetiva

submissão dos poderes do Estado e dos poderes sociais de relev~

cia pública à Constituição e às leis."

E~ARTIDO~

PSB

reconhecida a validade do

registro" •

seu

JUSTIFICAÇÃO

Parece-me que a emenda suqere redação mais

acordo com a técnica constitucional.

EMENDA CS00168·L.
uTO

• _

t9 CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

de

ÇQMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r - - - - - - - - - - PL.INÁ'uo/cONI5SÃo/SUiCOills.sio-----------

tJ
= TExTot..USTlfIC...ÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PAR1\GR1\FO 19 DO ARTIGO 1259

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

EMENDA CS00166·4
tJ

.LUAIIIO/COMISSÃO/SUICOM.SdO,-----------j ~DATA--:-:I

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Nr ~-p.r J
,.,.,r---------------- ,.l:.xTo/olUSTI'ICAÇio----- __,

.Dê~se ao ~pará9rafo 19 do artigo 125 a redação

seguintel
"Sendo emendado, o projeto voltará ã Casa de

origem. 11

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XIV DO ARTIGO 999 3USTIFICAÇÃO

Dê-se ao inciso XIV do artiqo 999 a redação s~ A emenda visa a tornar mais técnica a redação.

guinte:

"XIV - Conceder e renovar a concessão de emiss~

ras de r.ãdio e televisão."

JUSTIFICAÇÃO

AUTOJt---------------,

COMISSÃO DE SISTSMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: P~RÁGRAFO 19 DO ARTIGO 1219

,, ::-- ,,1.s:N.uuo/C(UIlUÃO/SU8COM1.llSÃO---------'--

EMENDA CS00169·9
PJ

= TUTO/"lUSTlrlc...çÃo-----------------,

O nobre Relator da Comissão de Sistematização i~

dica corno fonte desse dispositivo do ~nteprojeto o inciso XIV do

artigo 59 daquela Comissão. Mas, O texto do Anteprojeto não CO!
responde ao daquela Comissão.

o Anteprojeto usa a expressão "referendar a con
cessão e renovação". Todavia, não é isto q que se acha aprovado
no trabalho da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de
Governo (comissão LII).

Por isso, a emenda para fazer a corrpatibilização
do Anteprojeto com a sua fonte.

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
JUSTIFICAÇjiO

Substitua-se a expressão "devendo submetê-las,
de imediato, ao conqzesso Nacional, para a cQ!lversão", pela e~

pressão "devendo submetê-las, de imediato, à ,apreciação do Co~

gresso Nacional. 11

AUTOIt---------------EMENDA CSOO167·2

tJ
,---------- .LEW;.III0/cONISSÃO/IUICOMI"Ão---------_--,

l:J
,.,.,r---------------- nxTO/~U'T1F1CAÇÃO----------------__,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 1509

A conversa0 poderá ocorrer ou não, Pode dar-se,
porém, a rejeição. Assim, parece-me que o certo é falar na apre
cí.acão , Dar, a emenda.

Dê-se ao artigo 1509 a redação seguinte:
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r-r- "--_ PLtN.lRl0/cON1"io!8uacoNISSÃo----------__,

f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

J A M I L

EMENDA CS00170-2
f:J CONSTITUINTE

AUTOft---------------

H A D D 1\ D

"O Presidente da República, 'ao solicitar a de

cretação do Estado de SItio, relatará os motivos determinantes do

pedido ao Congresso Nac~onal, que decid~rá por maioria absoluta

podendo, quando necessário, autorizar a prorrogação da medida".

=< TEXTO/JUSTlfICAÇÃO ---,

JUSTIFI'CACÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso VI do art. 245

.Dê~se ao inciso VI do art, 245 a redação se ~

Faltou dizer no texto do Anteprojeto a quem

será feito o relato. A emenda procura dar sentido ao que prete~

de o Anteprojeto •

guinte:

"VI intervenção nas empresas concessionárias
de serviços públicos>

=<- TUTO/oJUSTIP'ICAÇAO-------------------,

~O.T.~y("!U

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00173-7
tJ
w.---------- ,LUARlO/COMISSÃO/IlU.COM.UÃO

ê-

\l'V S T I F I C A C i: O

Parece-me, com a permissão devida, que faltou

o termo concessionárias para aclarar .que empresas seriam as re~

feridas '!lo texto.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: PARl\.GRAFO 49 00 ARTIGO 1289

Dê-se ao parágrafo 49 do artigo 128 a redação
seguinte:

...,. TUTO/JUSTlfICAÇÃO-------------------,

r---------- PLlHA"IO/CONI"ÃO/SUICQIllI'SÃO-----------,tJ COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

J A M I L

JUSTIFICAÇÃO

"Comunicado o veto, este ser~ apreciado dentro

de trinta dias, a contar do seu recebimento, 'considerando-se ma~

tido se obtiver o voto da maioria absoluta de cada urna das Casas

do Congresso Nacional, reunidas em sessão conj unta. "
HADPAD

AUTOR---------------EMENDA CS00171-1
l: CONSTITUINTE

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 89 do art. 241.

Com a devida vênia, a redação do Anteprojeto não
se encontra clara neste passo. Por isso, a emenda.

Dê-se ao § 89 do art. 241 a redação seguinte:

'''Findo o Estado de Defesa, cessarão os seus e
feitos, sem prejulzo das responsabilidades pelos illcitos cometi

dos durante sua vigência! e o Presidente da República prestará ao
Congresso Nacional informações detalhadas das medidas tornadas, in
dicando nominalmente os atingidos e as restriç~es aplicadêls".

J' U S T I F' r C' A' ç ti O

EMENDA CS00174-S
e= CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

r:;,---------- PLENARlO/coUISSÃO/.aUIlCOUISSIo-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
=<_--------------- TtxTO/JUSTlfICAÇÁO-------------------,

~ preciso compatibiliar a letra do § 89

art. 241 com a do art. 250. Trata-se de adequadação.

do EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PARl\.GRAFO 19 00 ARTIGO 809

Substitua-se a expressão "o ato será declarado"
pela expressão tta medida será deciarada", bem como a palavra J1rn~

diante" pela palavra "após".

Dê-Sê ao Parágrafo Onico do art. 242 a sequin-

...,.,r----------------TUTotJOSTlflCAÇÃO-----------------,

r:;,---------- ~l.IN"AIO/CONIS!i.o/sulleoul'~ÃO----------__,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO'

que o parágrafo 19 quer explicitar é a impos!
A quem cabe declarar a medida. Aceita a subs

é conveniente alterar o termo "mediante" pelo

Assim, o
çào dessa punição.

tituição proposta,

vocábulo tt após" •

JUSTIFICAÇÃO

Que ato é esse a que se refere o parágrafo 19 do art!

go 809 do Anteprojeto. NO'caput, diz-se que,os atos de cbrrupçao

administrativa importarão uma série de punições.

HADDAD
AUTOIt---------------,

J A M I L

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo Onico do art. 242

EMENDA CSOOl'72-9
fl CONSTITUINTE

te redação:
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CONSTITUINTE JAMIL H~DDAD

w---------- PLU..."IO/COuISlio/auacOM....i.o-----------
C CXMIssPo IE SISTEMATIZAçiíO

AVTo"---------------
CDNSTITUINTE JA/<'IL !ll\DIJ)\D

EMENDA CS00178-8
l!J

COMISS$O DE SISTE}ffiTIZAÇ~O

EMENDA CS00175-3
l!J

~ 'rIEXTD/"USTlfICA.Ç;\O ~ "" Tl!XTO/.lU'Tl.. ICAÇio ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO , INCISO III DO ARTIGO 119

EMENDA MJDIF'ICATlVA
DISPOSITIID EMENIJ)\DO: INCISO !II DO ARrIro 79.

Acrescentar as seguintes exPressões. "em qua~2.

quer de suas formas".

Onde se lê "qualidade", leia-se "boa qualidade".

-JUSTIFICAÇÃO

-JUSTIFICAÇÃO

A condenação ~ terrorismo deve ficar bem cl~

ra. A emenda quer compatibilizar o texto com a clare2a.

Trata-se de fazer a adequação do. texto à real intenção

do Anteprojeto. 'Qualidade, empregada isoladamente, não traduz o

sentido desejado. -Boa qualidade é que dá o verdadeiro sentido.

H fi. D D A D
AUTOIt'---------------

J A M I L

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: letra "c" do inciso III do art. 13 '

EMENDA CS00179-6
tJ CONSTITUINTE

r=1r---------- '..UARlO/coulsdo/auacoulssio------------,

u. COMISSÃO DE SISTE}ffiTIZAÇ.ÃO

.-.c---------------- TEXTO/.lUSTIFIc:AÇÃO-----------------,

Suprima-se a expressão intermediária:

"legítimos ou não','

R~ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: letra "c" do inciso V do art. 13.

=r---------------- Tl!.XTOI"u'TIFIc:AÇÃO----------------~

EMENDA CS00176-1.
I:' CONSTITUINTE J A M I L H A D D A D

JUSTIFICAÇÃO

,Suprima-se a expressão final:
"com a única exceção dos que têm a sua

origem na gestação, no parto e no aleitamento".

Parece-me sem razão estabelecer, no texto con~

tituc~onal, essa diferenciação - filhos legitimos ou não.Os filhos
são naturais ou adotivos. E entre estes não haverá d~ferença. E
isto o que o Anteprojeto pretende. Portanto, melhor dizê-lo com

simplicidade e clareza.

JUS T I F I C A ç Ã O

Por certo, nos poderes da

tiza~ão, mesmo nesta primeira fase, inclui-se

com a lógica. As expressões que se pretende
ta venia", pela ociosidade.

Comissão de Sistema
o de adequar o texto

suprimir pecam, "da

rnr---------------- TI:XTO/"u'TII'"ICAÇio,--- ~

EMENDA CS00180-0
(l CONSTITUINTE J~IIL HADDAD

~ PLI:NAftlOICOlilsaÃo/au.coM'u,io------------,

[J COMISSÃO DE SISTE}ffiTIZAÇÃO

HADDAD

AUTOft-------- _

J A M I L

EMENDA CS00177-0
l!J CONSTITUINTE

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: letra "n" do inciso XV do art. 13-

r.t---------------- Tlll:To/.luSTlfICAÇio,-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: letra "d" do inciso I do art. 13

Suprima-se a palavra "quàlquer"
Suprima-se a palavra "absoluta".

JUSTIFICAÇÃO JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda tem por fim aprimorar a redação.

Com a devida vênia, não vejo sentido em qua
lificar-se a pobreza. No texto, está prescrito que é dever do Es

tado estabelecer progra~as e organizar plano~ para a erradicação



---------------------------~-_____.c.orn~-~hJ;~:'!~~.acã~

da pobreza absoluta. Sabe-se o que é pobreza, mas a colocacão do
qualificativo "absoluta" só trará dificuldade ao intérprete. Ba~
ta ver que, no dispositivo imediato, ou seja na letra "e", o te~

to limita-se, corretamente, a falar em "programa nacional de er
radicação da pobreza", sem qualificar esta.

Dai, até por coerência, impõe-se uma obra de
adequação,su)?rimindo-se o vocábulo a mais da letra "d". Por isso,
a emenda.

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

,.,.,----------------TII!:XTO'''USTI'ICAÇ,iO-------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 71,~

Dê-se aO'Caput do artigo 719 a redação seguinte:

""A União não intervirá nos Estados, salvo para:"

EMENDA CS00181-8 "UTO.'-------
fl CONSTITUINTE J A M I L H A D D A D
---------- PLUAllllO/cONISlio/.U-COlllldo _

f: COMISSÃO DE SISTEMATIZArÃO

r:-r---------------- TUTO'''USTlflCAÇio-------------------,

'JUSTIFICAliÃO

A emenda é de redação, a qual pretende aperfe!
çoar.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: letra "h" do inciso I do art. 13

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOOl84-2,
t:
,.---------- PLIHÃ'UO/cON1SSlotIUICOllllsÃO--- _

[:J
JUS T I F I C A C Ã O

Suprima-se a palavra "absoluta".

No texto, está prescrito gue "até a erradica

ção definitiva da pobreza absoluta, as vitimas têm direito ao ~
paro e assistência do Estado e da sociedade".

t o caso de indagar-se: que significará pobr~

za absoluta? Por que razão qualificar a pobreza, dificultando o
trabalho do intérprete.

Por outro lacro, a letra "e" do mesmo inciso I
do art. 13 fala em "programa nacional de erradicação da pobreza",
sem qualificar esta.

Penso, que o texto da letra "h" deve ser es 
coimado daquela demasia, adequando-se ao da letra "e".

=.----------------- Tt:lCTO'.lUSTI'lcAÇ.io--------- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DI.SPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 729,~

Dê-se ao caput do artigo 729 a redação seguinte:

"O Estado só intervirá em Município localizado

em seu território e a União, no Distrito Feperal ou em Municípi
localizado em Territór1.o Federal, quando:"

'JUSTIFICAÇÃO

A emenda objetiva aperfeiçoar a redação do te~

to do Anteprojeto.

CONSTITUINTE J~MIL HADDAD

r:-r----------------TExio/..USTlfICAÇio-------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 429

EMENDA CS0018S-1.
@CONSTITUINTE J A M I L H A D D A D

,---------- I'LINAJno/cONlsaio/aulcOwlsaÃo- _

PJ COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO
r:-r----------------TEXTotolusTlfICrçÃO---------- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: letra "d" do inciso III do art. 13

Substitua-se a expressãp "no art. 309 "pela e2'
pressão Uno art.' 339".

JUSTIFICl'ÇÃO

Suprimam-se as expressões finais:

"por palavras, imagens, oU,representações,
em qualquer meio de comunicação."

Com a devida vênia, parece-me que o Anteprojeto
incorreu em equívocq em fazer remissa o artigo 309. A remissão
certa é ao artigo 339,

J TI S T I F I C A C Ã O

A leitura atenta das expressões cuja supressão
proponho mostra que nas mesmas se abriga uma restrição.
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CONSIITUINTE·MANOEL MOREIRA

lide

AUTOR--,-------------

---------- PLENARlo/cor,u!lsÃo/suacOulssÃO----- _

f:

EMENDA CSOO188-S
l:

Por certo, o que o Anteprojeto. pretende ver p~

nido como delito inafiançável é "qualquer discriminação atentatõ 

ria aos direitos e liberdades fundamentais". Todavia, quando, pe

rigosamente, passa a exemplificar formas de discriminação, acaba
por retirar da punição muitas dessas formas, pois se reporta ape 
nas às que são praticadas "por palavras, imagens, ou __=representa~
ções, em qualquer meio de co~unicação".

Assim, é evidente que o enunciado mais simples
é preferível, porque, na verdade, mais abrangente:

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

C~ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
..,. -c- TUTo/JUSTI'ICAçlo --,

Incluiu-se entre os bens dos Estados, tanto as águas superficiais
fluentes (rihs), situados dentro de seu território, como as de âmbito
interestadual, quer pelo fato de assim dispor o art. 311 deste ante 

.. projeto, que atribui aos Estados a competência para explorarem a pres
tação dos·s~rviços públicos em seus lindes territoriais, entre os quais

"estão os serviços de energia elétrica, como também, pelo fato de o
Código Civil Brasileiro dispor que os rios situados entre propriedades
linde iras são de propriedade comum entre seus títulares de domínio,que
dividem tal curso d'água entre sí, para fins de aproveitamento, através
de uma linha longitudinal e imaginária que perpassa o leito do rio ao~

meio .
Logo, os cursos de água que banhem mais de um Estado devem ser di

vididos entre os mesmos, para fins de aproveitamento do potencial de
energia hidráulica.

AUTOIt--------------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO El.JENDADO: ARTIGO l2~-~

__________ PLIltUIO/cOWISlÃo/suaeoauISÃO-----------,

l!J

EMENDA CSQ0186-9
[D'

Suprimam-se as e~ressões intermediárias;
·os que virem simplesmente a executar, aperfe~

çcar , interpretar ou prorrogar -tratados prê..eJeistentes e",

-mISTIfICAÇÃO

escopo da emenda é sanar contradição,

Os tratados abrangidos pela exceção constante do

texto são tratados da nesma natureza que os referidos no início
na dí.sposLçâo Podem 5ê~10; eventualmente; até de ~r impo.;:
tância, Por isso, devem sujeitar~se a mesma disciplina.

EMENDA CS00189·3
CU CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

_________ PLENÁRIO/CONISSÁO/SUBCONlssio----- _f:: coxrssno DE SISTEMATIZAÇ~O

_~--------_TEXTO/.lUSTIFICAÇio---------------.......,

EMENDA SUPRESSIVA - no Título IV - Capítulo 11 - art.48 inciso 11.
supr íma-s e, do inciso II. do art. 48, a seguinte expressão: "banhem

mais de um Estado".

JUSTIFICAÇ1l0

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~D

DA CSOO187-7
CONSTITIlINTE MANOEL MOREIRA

r---------- PLIiNÂIIIO/cOlolI3SÃo/sUBCOllISSÃQ.

[!J

As correntes de água que banhem mais de um Estado são os rios in
terestaduais, de interesse dos Estados, pelo que se constituem em ben;
de propriedade destes e não da União. Ademais, o art. 311 defere com
petência aos Estados para explorarem (diretamente ou via concessão/per
missão) pres~ação dos serviços públicos em seus respectivos território
e, nestes serviços, se incluem os de exploração das corresntes de água
para geração de .energia elétrica e outros fins, sejam elas somente do
Estado ou interestaduais.

= . TE,X.TO/olUSTlFICAÇiO '-_· -,

'EMENDA SUPRESSIVA - no Título IV - Capítulo 11 - art. 49, inciso
XI, letra "b".

Suprima-se da alínea "b", do inciso XI, do art. 49 a coni!!.nção
aditiva "e", e mais a expressão "no âmbito interestadual", inserindo
vírgula após a palavra "serviços".

JUSTIFICAÇ1l0

COMISSlIO DE SISTEI~ATIZAÇIl0

=---..------------TExTot.lUS';'lfICAÇio--------- --,

EMENDA SUPRESSIVA - Título VIII - Capítulo I - art. 312 "caput".
Suprima-se, do art. 312, caput , a expr essão i u e os pot enc í aãs

de energia hidráulica."

Uma vez que aos Estados se def~re competência pa~a a prestação
dos serviços públicos, diretamente ou mediante concessão ou permissão
(art.3ll) e, entre tais serviços, estão a 'exploração dos serviços e
instalações de energia elétrica deferida aos Estados, dos rios inter
nos aos seus territórios e dos rios interestaduais ( em conjunto .com
os Estados por eles banhados), à União fica reservada a exploração,
ape~as, desses serviços e instalações que a ela já peréencem, separan
do-se aquilo que é dos Estados.

JUSTIFICAÇ1l0

Dado qu~ a prestaçãó de serviços público~, no território dos Es
tados, foi cometida à competência dos mesmos pára axplorá-los, dire
tame~te ou via concessão ou permissão, a teor do arl. 311 deste ante
projeto, bem como tendo presente que entre esses serviços públicos se
coloca os de energia elétrica que deriva do aproveitamento dos poten
ciais de energia hidráulica, inexistem razões para se incluir t?is po
tenciais como de propriedade da União, para efeitos de exploração ou
aproveitamento, visto que a competência para tanto é dos Estados.
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.- PLENARID/cONISSAO/sUBCO..15S.iO'--- ~

~COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:-r--------------- TEXTOIJU5TlfICAÇio------

EMENDA MODIFICATIVA - Título VIII - Capítulo I.
Dê-se a seguinte redação ao art. 314 e seu parágrafo único:
"Art. 314 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como

o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de con
cessão ou permissão do Poder Público Federal e Estadual, resoactiva
mente, no interesse nacional, e não poderão ser transferidos ~em a
prévia anuência do Poder Concedente:"

Parágrafo único - "Não dependerão de concessão ou permissão o
aproveitamento do potencial de energia renovrvel de capacidade redu 
zida."

Aliás, a adoção do novo sistema, legiti
mará com maior intensidade, as administrações Estaduais e Municipais,
uma vez que os respectivos Parlamentos, onde têm assento representa~

tes populares eleitos em pleitos locais, participarã~dos Governos.
A~sim, os Deputados e V:readores, sensíveis aos problemas comunitá 
rios, darão grande contribuição a execução das metas do Executivo
Além do que, o novo sistema, representará o fortalecimento do Poder
Legislativo, tão humilhado e hostilizado nos últimos tempos,

EMENDA CS00193·1 AuTOilt--------------

~ DEPUTADO MAURICIO NASSER

~

EMENDA SUBSTITUTIVA

r:-r TUTO/JUSTlf'ICAÇio --,

@STIFICAÇIlO

JUSTlFICAÇAO

Artigo 342 - A folha de salários, também
fonte de recursos fina~ceiros da Seguridade Social, continua a servir
Me base para a contribuição privada da indústria e do comércio ao
SESC, SENAC, SESI e SEN~I, instituições particulares de serviços so
ciais e de formação profissional.

a) com relação ao "caput" do artigo:
A redação visa, em sintonia comoutros dispositivos constitucionais

relativos à competência e aos bens da União e dos Estados Federados ,
compatibilizar o texto do art. 314 com os artigos 48, 49 e 52 do ante
projeto, no sentido de reservar-se à União a competência para a pes 
quisa e a lavra dos recursos minerais e aos Estados a de aproveitarew
os potenciais de energia hidráulica, fixade a premissa fundamental ,
adotada em outras disposições, de que será prioritariamente respeitado
o princípio básico do regime federativo. Assim, nessa linha do prin
cípio adotado, é de competência dos Estados Federados a exploração dos
potenciais.de energia. hidráulica a fim de que possam estes prestar o
serviço público de fornecimento de energia elétrica que lhes foi re
servado pelo próprio art. 311 do anteprojeto.

b) com relação ao § único do artigo:
A substituição da palavra "autorização" para, em seu-lu~ar, uti

lizar-se a expressão "permissão", justifica-se por duas ordens de ra
zões. Em primeiro lugar, é evidente que "autorização" é gênero de
Que são espécies a concessão e a permissão, conforme assinalam nume 
rosos autores. O texto estaria, assim, baralhando os conceitos de gê
nero e de espécie. O anteprojeto, em várias de sua~ disposições ( ve
ja-se por ~xemplo, os artigos 49, inciso XI, e o art. 311) já fez a
devida correção que ora se propõe, trocando· a expressão" autorização"
pela palavra "permissão".

Substitua-se o texto atual do artigo
no Título IX, Da Ordem Social, Capítulo 11, Da Seguridade Social,
Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, pelo

guinte:

342,
do

se-

EMENDA CS00192-3'
fi DEPUTADOC MAURTCTO NASSER

r:r;;"aItTIDO--
PMOB

r:r-------- - 'L~"'A'1ll0/cO..ISSÃoISlSllca""ssÃo'------ _

eu COMISSAO DE SISTEMATTZArAO
1':'1r-------------...:...- n::lTot.lUSTIPIc:AÇio----------------

EMENDA ADITIVA

Ao artigo 442 do anteprojeto, no senti
do de t r ans f'ormar .o §- único em 12 , incluindo-se um §2 2 , assim redigi

do:
"§ 22 _ Na adaptação a que ~e refere o

"caput", será adotad~ o Sistema P~rlamentarista de Governo, para os
Estados e Municípios, adaptando-se, no que couber, 85 disposições V~

capítulo 111, seções 1,11,111 e IV (artigos 168 a 189) cento e oite~

ta dias após a promulgação das respectivas Constituições Estaduai~".

JUSTIFICAÇAO

Fiel ao princípio Constitucional da si~

metria, os Estados e Municípios terão que se adaptarem ao novo Sis
tema .de Gqverno, o neoparlamentarista.

A Seguridade Social poderá participar
dessa fonte de recursos, mas sem a lesiva exclusividade, ,dispondo
ainda de outras mais, instituídas no artigo 341, seus parágrafos e
incisos. Conservemos as árvores que dão bons frutos.
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r;-r TElCTO'''U:sTt'IC&Çi.O _

EMENDA SUPRESSIVA

seguinte paragráfo único:

Ta1S disposJ.tivos acarretarão o fim das enti

dades mencionadas, e que há mais de ~ anos, estão manten
Do serviços e atividades dirig~das exclusivamente par~ os
rrabalhadores. Alimentação sub~idiada, formação profissio
nal, lazer, cultura, colônias de férias, hospita1s, centros

de reabilitação, são conquistas dos trabalhadores da ind6s
tria e do comércio, mantidos exclusivamente pelo empresa

riado dessas duas áreas.

Além disso, são entidades que, há qu~se me~o

século, são administradas pela inJ.ciativa privada, com

eficiência e correção.

Tais serviços permitem não só ao Jovem traba

lhar a iniciação e formação profissional que lhe permiti
rão conseguir seu primeiro e,!,prego, corno também profissio
nais que Já atuam no mercado e pr6curam especialização e

atuaiização técnica em diferentes áreas.

Desenvolvem um trabalho totalmente subsidiado

com populações econômicamente carentes das periferias urba
nas que lhes permite engaJar-se no mercado de trabalho.
Proporcionam atividades que gerem ou aumentem a renda pes
soal ou familiar dos trabalhadores, além dos programas de
educação comunitária que visam integrar o homem à sua rea

lidade socio-polit~co-economico-cultural.

.Oferecem quadro amplo e diversificado de ser
viços e atividades que visam diretamente o desenvolvimento

humano e institucional, e corrtr Lbua para o' crescimento do

indivíduo enquanto pessoa e enquanto profissional.

Devem, pois, ser mantidos. Não podemos tirar

do trabalhador estas 1nstituições.

O artigo 342, proíbe que a folha de salários

seJa base de cálculo das contribuições dos empregadores e
que mantêm as entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI. Os de
mais artigos pretendem'vincular tais contribuições ao

Fundo nac a.one L de Seguridade Social, inclusive os atuais

recursos.

~~.. ftTIOQ_-

PMOB _

JUSTIFICAÇAO

Art. '168 ....

Parágra~o único - O povo escolherá, em
plebiscito nacional, a forma de governo desejada.

Dispositivo emendado: artigo 168

Inclua-se no artigo 168 do anteprojeto o

Observa-se linha parlamentarista no an -.
teprojeto, com a criação da figura do primeiro ministro e do Conselho
de Estado. Mas, para introduzir essa modificação na forma de governo,
ninguém consultou o povo, para saber se ele a quer. Como diretamente
interessado na questão, tem de se~ ouvido em plebiscito nacional.
Não se repita o que ocorrera com a emenda constitucional ~ 4, de 2
de setembro de 1961, que, à revelia do povo, instituira o parlamenta
rismo, a fim de permitir a posse de JOAO GOULART na presidência da
República. O povo derrogou-a, em plebiscito posterior.

Por desejarmos a estabilidade das insti
tuições democráticas, propomos a realização de plebiscito nacional
em que o povp dirá livremente se opta pelo parlamentarismo ou pelo

presidencialismo.

,....., .. LE,." ...lO/co ...lss.io/su.CO..1SSÃO------ ~

~ :COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CSOO194-0
l!Jc: DEPUTADO MAURTCTO NASSER

r;-r----------------TEXTO/JLlSTlfICAÇio------------------,

---J
PLU.Aq')/CO""S5Aol:;uaCQ'U55i~- -------~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00195-S
tJ DEPUTADO FER:-lAND8 :!;::::':P.RP. CG":LH;~'OR

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do Ante
projeto da Constf.tuí.çãc,

J U 5";T I F I C A ç li O

O dispositivo cuja supressão é proposta f.i.xa limite de participação dos órgãos
e empresas estatais no custeio dos planos de previdência das entidades fecha
das por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de emorega
dos e empregadores, estendendo a regra à previdência par lamentar. -

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos princípios que devem
informar o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada tanto pela
Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nQ 81.260 de 20.01.78, quan
to pelo Decreto nQ 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterado por iniciativã
do próprio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos nele criados.

parágrafo342.

EMENDA SUPRESSIVA

Supr1marn-se do anteproJeto:

a) o .artigo 342
b) o parágrafo único do artigo 343

c) o artigo 494
d) o art~go 495

D~SpOS1tivos Emend~àos: Artigo

único do artigo 343, artigo 494 e 495

r,.-----------,...,""'·''"'''-----1
I

JUSTIFICATIVA

As disposições contidas nestes art1gos acar

retarão a extinção das entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI,

que foram criadas unicamente para ser~~~ ao trabalhador e

sua famíl1a, e que são mantidas através de contr~bu~ção

das empresas. calculada sobre a folha de salários. são

ent~dades autônomas, pr~vadas e sem fim lucrativo. Repre

sentam a d~sposição do empresar~ado em assum~r maiores res

ponsab~lidades soc~ais.

são ent~dades que em quarenta anos acumularam

urna histór~a de vida que lhes garante trad1ção e respeito

nos campos da edJcação para o trabalho e do serviço soc1al,

sempre com o propósito de valor~zar a classe trabalhadora.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o texto atinge insti
tuição de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefícios securT
tários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem fren ::
tes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico e social.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência complementar privade, ho
je já com mais de 6 milhões de trabalhadores e dependentes associados, não e
equitativo limitá-la apenas e de forma diferencial para aquelas ligadas ao Se
tor Público. O Estado e suas empresas possuem a mesma necess ídade de recenção
de mão de obra éspecializada que o Setor Privado, o que justi~ica a flexibili
dade na concessão de benefícios. Caberá à legislação ordinária a regulamenta-
ção da matéria.
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m---------------TEXTO/J1J.Snftc~kO---------------~

li] I'LEUÂIllO/col.usSÃO/sUDCOfo!ISSÃO

C:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00197-4.
f=DEPUTADO JORGE LEITE

.&tlTOR--- ~

UPAPTIOO~

PMDB _.-1

"§ 32 - No' ~1L!.nicípio com população acima de três milhões

de habitantes, o cont r-cl e externo da Câmara Munk~.

paI será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas do Município.

J U S T I F I C A ç Ã O

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 148

'Acrescent~-se ao art. 148, do Anteprojeto de Constituição,
o seguinte parágrafo, alterando-se a numeração de seu parágrafo único
pari? § 12:

§ 22 - O número de membros dos Trlbunais e Conselhos de
Contas, a que se refere este art., não pode ser s~

perior a 09 (nove)."

J li S T I F I C A ç Ã O

Os Tribunais ~e Contas, bem como os Conselhos de Contas
são orgãos de colaboração técnica com o Poder t.eq í s Lat rvo , ao qual se
encontram vinculados, para exercer diretamente o controle externo va
le dizer, a auditoria '~~t~rna dos atos de índole financeira do po~e~
Públ~co, ~xaminando a legalidade das concessões de aposentadorias
pensões, reformas e transferências para a reserva remunerada, julga~

do os ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e valo
res públicos e" finalmente, emitindo parecer prévio sobre as Conta;

de gestão dos Chefes do Poder Executivo para posterior Julgamento p!
lo respectivo Poder Legislativo. Com o advento da Lei n2 6.223, de
14.07.75m às ~tribuições do Tribunal de Contas somou:se a fiscaliza
ção financeira e orçamentária das entidades com personalidade jurídl
ca de direito privado (empresas públicas, sociedade de economia mi;
ta e fundações instituídas ou mantidas pelo poder Público), na form~
do art. 7º da referida Lei. D~correu daí substancial aumento nas
atribuições das Cortes de Contas, talo número de entidades tanto no
plano Federal, quanto no dos Estados e Mun~cípios.

Por outro lado, é crescente a quantidade de processos re
ferentes a in~~ivos e pensionistas que tramitam pela adMinistração 
pública e vão aos Tribunais de Contas. Este número se avulta em co~

sequencia da necessidade de inspeções in loco para o adequado exerci

cio do controle.extern~.

A.n,tes de promungad~' a Émenda' Constitucional nº 1·/69,..·.qu.e.

fixou no máximo de 7 (sete) o número de membros das Cortes Estaduais,
vários Tribunais de Contas das unidades federativas Já contavam com
9 (nove) membros. De então a esta parte, decorridos quase 20 (vinte)
anos, aumentou consideralvelmente o trabalho dos Tribunais de Contas,
bem como o dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais de alçada, etc.,
tendo sido elevado ó número dos membros dos Tribunais Judiciários,em
face de suas novas responsabilidades. O número. de membros dos Tri
bunais de Contas Estaduais, fixado, repito, há quase 20 a~os, perm~

nece o mesmo:'A'present~ emenda objetiva corrigir esta anomalia, peI

mitindo às Cortes de Contas Estaduais, Municipais e do Distrito Fed~

ral terem, a critério do Poder Legislativo, nO máximo de nove (9)me~

bras, possibilitando, assim, maior agilidade no exame dos processos,
uma vez que também facilitará sua divisão em duas (2) Câmaras para
descentralização dos seus trabalhos. Esta proposta que ora submeto á

apreciação de meus ilustres p~~es, consubstanciada no párágrafoúnico,
~ma vez que o caput apenas estabelece à' aplicação, no que couber,aos
orgãos nele mencionados, das disposições referentes ao Trlbunal de

Contas da União.

Esta Emenda se fundamenta na soberania do povo, e em se
gundo plano, na tradiç~o jurídica que informou a adoção do critério
demográfico.

,I Visa. a presente iniciativa, estender a municípios de
consi derável popul ação o inesmo mecarü smo de fiscalização finarlceir:::.
e orçamentária, mediante controle exterQo da Câmara Municipal, com o
auxilio de 'Tribunal de Contas Próprio.

Com efeito,.uma população superior a três milhões de ha
bitantes já pressupõe a estrutura de um Estado e não se compreende

que, com tal complexidade, se lhe aplique um controle remoto de fis
calização dos dinheiros públrcos, quando o deve ter próximo dos fato~
e atos regidos ,pelo direito público financeiro.

Os Municípios que, atualmente, já possuem Tribunal de Con

tas fiscalizam orçamentos sup~riores aos de vários Estados. O do M~

nicípio do Rio de Janeiro controla a execução orçamentária no valor
de Cz$ 15.995.D23.DOO,DO (qu~nze bilhões, novecentos e noventa e c~n

co milhões e vinte e três mil cruzados), e o do Município de São paul;-,

no valor de Cz$ 28.905.271.000,00 ( vinte e oito bilhões novecentos
e cinco milhões, e duzentos e setenta e um mil cruzados), sendo de re~

saltar que o ~rjmeiro tem mais de 6 (seis) anos de existência e o da
capital de São Paulo 19 (dezenove) anos, ambos com relevantes serv!
ços prestados aos respectivos Municípios.

Além disso, seria inconcebível, em termos de sober~nia p~

pular, fonte do poder que estratifica ~ princípio constitu~ional, fi
car o Tribunal de Contas sem a proteção desse mesmo'poder, ao' sabor
portanto, de oscilações políticas.

Na redação do Substitutivo a semântica do verbo poder cria
a instabilidade para a instituição Tribunal de Contas, impedindo os
Municípios com grande população de possuirem uma eficiente fiscaliza
ção financeira e orçamentária.

EMENDA CS00199-1
fOI'DEPUTADO JàRGE LEITE

r;-r--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 144

Inclua-se no caput do art. 144, do Anteprojeto de Consti
tuição, após União e a~tes de serão, a expressão:

fiem número de onze."

JUS T I F I C A ç Ã o

o Anteprojeto de Constituição determina o número de Mini~

tros do Supremo Tribunal FederaT (art. 204), do Superior Tribunal de

Justiça (art. 208), dos Tribunais Regionais Federais (art. 211) do
Tribunal Superior do Trabalho (art. 216, § 12 ) , do Tribunal Superior
Eleitoral (art.224) e do Superior Tribunal Militar (art. 231). No e~

tanto, s~lencio quanto c número de Ministrc~ de T~ibur.al de Contas

= TEXTOI"USTlrtCA';40 --,

..,., PLEU.lR10/CONlSSÃO!SUllCOl.lISSÃO-----------,

COMIsslo DE SISTEMATIZAÇ~O

da União. Ora, pelo texto do Anteprojeto (art. 144 § 1Q)os Ministros
deste Tribunal estão equiparados aos Ministros dos Tribunais Superi~

res, pois"os Ministros ( .••• ) terão as mesmas garantias, prerrogati
vas, vencimentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça." Logo, mantido o princípio de equivalência, há que se deteE.
minar sua composição.

Propoe-se o número de onze Ministros em razão do Assooe~

bamento de trabalho do Tribunal de Contas da União que, além de fi~

calizar a administração direta, tem a obrigação de verificar as con
tas das empresas públicas e de economia mista e fundações, enfim, to

da a administtação da coisa pública.

cr;PJLflTIOO~

PMOB'

de Constitui

AUTOR--------------

Et4ENDA ~10DIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 63, § 3º:

Dê-se ao § 3º, do artigo 63, do Anteprojeto

ção, a seguinte redàção:

EMENDA CS00198-2
t:DEPUTADO JORGE LEITE
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~DA CSOO200-8
'õl;PUTADO JORGE LEITE AUTO'

__________ rLl!:"Â1IIO/COUl'do/suaCOt.lISsio- _

e:CDMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00203-2
tJ DEPUTADO JORGE LEITE

AI,ITOII----- _

= TUTOIJUSTIFICAf;io-----------------.,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

'Inclua-se nas Disposições Transitórias, do Anteprojeto de
Constituição, o seguinte artigo:

" ~rt. - Fica a União autorizada a desapropriar no prazo
de dois anos, as refinarias em funcionamento no pais, amparadas pelo
art. 43 da Lei ng 2004, ~e 3 de outubro de 1.953."

r.r---------------TUTO/JUSTlfIC·...ÇAO--- --.

EI~ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 168

InclUa-se no art. 168, do Anteprojeto de Constituição , o
seguinte.parágrafo:

Art. 6g•••..•.••••...•.•.•••.•••.•••••••.•.••••...••...•.•
"Parágrafo Único - Dentre os membros do Conselho de Mini~

tros será designado o Vice-Primeiro MI
nistro, pertencente ao Congresso Nacional."

JUS T I F I C A ç Ã O
Jus t i f i c a ç ã o

O monopólio da União sobre o petróleo há de ser integral,
não se admitindo o privilégio constante no art. 43 da Lei 2004/53.

Daí a autorização à União para desapropriar aquelas refinarias, com
a justa indenjza~ão aos proprietários.

A existência de Vice-Primeiro Ministro, substituto eventu
aI do Chefe de Governo, serve para que não haja solução de continul
dade na execução das políticas do Governo, permitindo, até, ao Pri
meira-Ministro ausentar-se do país sem prejuizo de suas atividades.

AU101t------ _

EI~ENDI\ MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 110 § 19

= TEXTO'"'USflf'lCAÇÃO -,

r.r--------- .LEHÃ,uo/tOllISsÃO/l:UDCOLllssio

E:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOO204-1
f:DEPUTADO JORGE LEITE

AUTOIt- _

f!J EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107, Parágrafo ~nico

m- TEXTOIJusTlneAçio --,

.- I't.~Nl"'IO/CONI5$Ão/.u.CO...lssio- __,

e?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOO201-6
l!J DEPUTADO JORGE LEITE

'Exclua-se do parágrafo único, do art. 107, do Anteprojeto
de ConstituIção, a expressão:

~xclua-se do § 19 , do art. 110, do Anteprojeto de Consti

tuição, a expressão:

"por oito anos"
"6iJ a percepção de vantagens indevidas."

Admitir-se a con~enação das autoridades nomeadas no.art.
107, por suas altas e graves responsabilidades, é estarmos diante de
caso que exige a sUp eliminação da vida pública. O princípio deve,
pois, ter mais rIgor, para lembrar-lhes q~e o mal feito à nação não
lhe permitirá, 'jamais, fazer o bem ao povo.

JUS T I F I C A ç Ã O

A expressão excluida, por tão vaga, fere õ princípio
'nullum crimem, nulla poena, sine lege. Os casos de incompatibilidade
com o decoro parlamentar devem ser 'tipificados no regimento interno
da Casa a que pertença o parlamentar. Aliás, a parte inicial do par!
grafo modificado é bastante para definir o que é incompatível com o
decoro parlamentar, vez que o regimento interno fará a necessária ti
pificação.

= Tr.nOIJUSTIFlCAÇÁO -,

__________ PLtNÁIU"/COUISsÃO/sUlJCOIoUSsio-------------.,

'f:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
AUTOII---------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 113 § 69

= TEXto/JUSTIf'lCACio --,

= PLCNAAIO/COUlSsÃo/suacoulssio----------,

EMENDA CS0020S-9
(J 'DEPUTADO JORGE LEITE

decisão

194, do

p:r;f'AftT100~

Pt~DB

IoUTOIt--------------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Acrescente-se ao inciso IJ, do art.
'Ante~rojeto de Constituição, a seguinte alinea:

·julgar ações sobre atos de que parti~ipara em
administrativa."

J!MErlDA CSOO202-4:
l: OE;UTADO JOR~E LEITE '

JUS T I F I C A ç Ã O

'Inclua-se no texto do § 6g, do art. 113, do Anteprojeto
de constituição, após ano e antes de legislatura, a expressão:

"e no último semestre"
Ap6s a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, os Juizes

passaram a julgar Mandatós de Segurança contra seus próprios atos.
Tal atitude constitui aberração, já que o poder de conhecimento dos
atos cabe a apenas uma pessoa, A técnica do recurso não resolve, po~

que os mesmos são formais e a limitação em sua propositura enseja a
que ~e pratique injustiça nos orgãos encarregados de ministra-la.

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda proibindo a dissolução da Câmara dos Deputados no
último semestre da legislatura visa a compatibilizar o dispositivo m~

di ficado com o § 49, do art. 176, do Anteprojeto de Constituição.



Comissão de Sistematização • 061

I'":"T-.:---------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO-----------------,

,..- ,l.cr:.:"lo/cOlolISdolcuIl'CQllll:lSÃO-----------...,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACAo

EMENDA CSOO206-7
fic= DEPUTADO JORGE LEITE

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EII,ENDAOO:

J.UTOR---------------

Artigos 446 e 447

temente, o Poder público tenha viabilizado os equipamentos urbanos
infraestruturais. Dàutra parte à edificação antecede 9 respectivo
projeto, cuja apresentação já fixa o início do curso do aproveitamen
to racional do bem. É atento a essas realidades que se ap~esenta essa
emenda, que,Oa par de-dar contornos mais precisos à idéia da função
social da propriedade urbana, supre as omissões da regra original
anteriormente apontadas.

Exclua-se os artigos 446 e 447 do Anteprojeto de Const!

tuição.

J U S T I F I C A ç Ã O

~"AItT1D0§J

,:<-1/2/6·
) )

r---------:--- f"1.ENAI'lIO/COWIS'Ão/suacOllllss.i:o---------__

tJ rO/nl15 $.::";: cL-.~ s., !.e Rro/d ~ecz~
o I

r.;---------------- Tt'XTO/"'USTIF'lCA1iÃO--------- ..,

Matéria não constitucional, que deve ser regulada por
Lei Complementar.

Qual~uer divisão territorial deve ser precedida de consul
ta popular, mediante plebiscito.

E~IENDA SUPRESSIVA

OISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 316, parágrafo único
7

"". .UNÂluo/c:oUIS'S;'o/su,co.UUISÃO

E: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
""-- TE.XTO/JU$l'IFICI,ÇÃO "I

EI4ENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 326, § 12

JUS T I F I C A ç Ã o

Exclua-se o parágrafo úni~, do art. 316, do Anteprojeto
de Constituição.

o monopólio da União sobre o petr6leo deve ser integral e
completo. Diante disso, não há razão para a manutenção da excessão
expressa no parágrafn aue se suprime.

AUTOft _EMENDA CS00207-5
E: DéPUTADO JORGE LEITE

Acrescente-se ao final do § 12, do art. 326, do Anteproj~

to de ConstituiçãO, a seguinte expressão:

I~ até o limite fixado em Lei"

Arnaldo Prieto
JUS T I F I C A ç Ã O

A fa;ta de recursos tem sido um dos grandes 6bices para
a efetivação da reforma agrária. O orçamento do Ministério da Reforma
e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a ind~

nização das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a
reforma agrária no país.

EMENDA CSOO210-5

E:
r.r---------- f'LENÁRtO/c:OllISSAO/suacOlillssio-----------

éOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

'-',..----------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio-------------'------,

EMENDA ao "caput" do artigo 14 .

O "caput" do artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a seguinte
redacão:

EMENDA CS0020S-3
P: DEPUTADO JORGE LEITE
= ,LIENÂ'uo/cOI,ussÃo/auacQl.ll'do------------

pu COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

cr='ART1DO~

P~4D8

Art. 14 - são direitos sociais dos trabalhadores urbanos
rais e dos servidores públicos federais, e~taduais, ~o D~strito

ral, dos Territórios e dos Municípios, os seguintes direitos,

de outros que visem à melhoria de sua condição sociâl:

JUSTIFICAÇÃO

e rl!
Fed~

além

"" TUT()/.lU5TIFlCAÇÃO-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318

Substitua-se o art. 318, do Anteprojeto de Constituição:

" .rt. 318 - O Poder público estabelecerá a cobrança de
imposto progressivo, no tempo, e sem caráter
expropriat6rio, a incidir sobre áreas urbanas
dotadas de infraestrutura urbana adequada

não edificadas e que não estejam em curso de aproveitamento."

JUS T I F I C A ç Ã O

A redação do art. 14 exciuindo os servidores públicos, não o~

servou o que foi aprovado na Comissão da Ordem Social, caus~ndo com

isto, inúmeros prejuízos aos servidores públicos, tais como os est~

belecidos nos itens V, IX, XIII, XVI, XIX, XX, matérias estas que
não foram tratadas ria seção 11 dos servidores públicos civis em seu
artigo 85, que assim reza (aplicam-se, ~, aos servidores públicos
civis as ~eguintes n~rmas específicas:).

E' claro queoa colocação da palavra "ainda" bem como a citação
de "normas específicas" pressupõe a existência de outras normas, esp~

cialmente normas genéricas, que são indubitavelmente aquelas precon!
zadas no artigo 14.

Dúvida não resta a que a ociosidade imotivada, da área u~

bana, constitui fronLal desmentido d funçâü social da propriedade.E.!l
treta~to, inimaginável é qualquer utilização do bem sem que, precede.!l
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- A exportação e reexportação de material bélico de qual

quer espécie fica sUJeito ã prévia autorização do Con
gresso Nac aonu L,

Art.
AUTOft---------------J trP;.~ID0=:J

J

Arnaldo PrLe to

=- -:-_1't.f.:NÁ"10/co"ISSio/$u&~O ..15Sio------------,

EMENDA CS00211·3
l!J

..., Tf.:XTO!olUSTIP'ICAÇÃO'------------------.

JUSTIFICATIVA

EMENDA ao inciso V do Art. 85 do anteprojeto.

EMENDA ao Art. 87, item aba' do Anteprojeto.

EMENDA CS00212·1
eu· Arnaldo Prieto

Os titulares de mandato eletivo, legítimos representan
tes que são da vontade popular, devem passar a ter uma decisiva par
ticipaçâo em assunto tão grave e de intensa repercussão histórica.-

Ã medida que a indústria bélica nacional cresce em tama
nho, qualidade, e sofisticação dos equipamentos produzidos, tende, a
haver uma crescente procura dos respectivos bens pelos mais diver

sos países do globo terestre, interessados em modernizar suas força;

armadas. B notório que, hoje, encontramo-nos numa posição privile

giada no tocante ao comércio internacional de armamentos, o que, d~
resto, contribui para ampliar as fontes de receita de divisas es

trangeiras.
O aspecto estritamente comercial destas operações, por

mais atrativo que seja, não deve ser único a ser levado em conside

ração. Ninguém ignora que a venda a países estrangeiros de qualquer

artefato que se <!."s!ine a ter utilização militar tem graves conot~

ções polítiCaS. Tanto o ato que negociar com um governo allenígena

e entrega de armamentos, como a recusa a tal procedimento, tem im

plicações de relevância no quadro de relacionamento internacional.
Na primeira hipótese, faz-se a opção de ajudar alguém a fortalecer
seu aparato defensivo ou ofensivo enquanto'no segundo caso nega-se
esta faculdade. são procedimentos, portanto, que relevam muito mais
do campo político, do equacionamento do equilíbrio do poder mun

dlal, ~o_qual propriamente do estrito âmblto mercantil.

Cumpre ainda acrescentar que a decisão de vender ou não
vender armamentos' pode ser decisivâ na construção da paz e do pro

gresso das nações. Dlscute-se hoje intensamente no âmbito externo,

o problema de contenção dos gastos em equipamentos bélicos e a con
sequentç reorientação de recursos para o fim de promover o desenvol

vimento de regiões menos favorecidas. Está o tema intimamente lig~
do ã problemática do desarmamento global que ~onstitui um dos mais

.angustiantes pro~lemas com que se depara a humandidade pois, da so

lução que vier a ser adotada, depende o futuro de todos. As nações
produtoras de u rmunicut os têm uma grande responsabilidade na manut cn
ção da paz e da segurança coletlva, visto depende~ de sua vontade ~

contenção da corrida armamentista e, por via de consequência, do re
cuso ã guerra como meio de solução das divergências entre os govei
nos.

: {.:".

..c)-
d)":-. ', • ':

87 -

a)-..••

b)- Compulsoriamente aos 70 (setenta) anos- de

idade:

-- TexTO/,ruSTlnCAçÃo--------- ,

PI.ENÂRIO/COJJISSÃo/sUBCONISdo-- .

SISTEMATIZAÇÃO

Art.

DECOMISSÃO

JUSTIF.ICAÇAo

.=~"..::! L'. -;':0 'diSposto no item 'ob"' "dó Ait~" 87 est6. "em confron

to com o disposto na alínea "a", inéiso III do Art. 13, do títu

lo II -.Dos Direitos e Liberdades Fundamentais, que consagra que
"todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado", na

alínea °e", que consagra a igualdade dos ,DIREITOS e obrigações'
do homem e da mulher, na alínea "f", que éonsagra'.que.ninguém s~

rá privilegiado óu prejudicado em razáo de sexo, ou qualquer 'o~ .
tra condição social ou individual, não se justificando a discri
minação odiosa de limite de idade diferenciado quanto ao prazo •

estabelecido para a compulsória.

V - Os cargos em. comissão ou funções de confiança serão exercidos

privativamente por servidor ocupante de cargo de carreira té~

nica'ou profissional específica da ~espectiva estrutura admi

nistrativa, exceto os da confiança direta da autoridade máxi

ma de cada Organização e os da Presidéncia da República.

COMISSÃO DE SI~TE~~TIZAÇÃO

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99

EMENDA ,CS00214-S
t?

r.r---------------- TElCTO/.luSTlrICAÇÂO-----------------,

m,---------- PLENÁRIO/cONlssio/sUBCONISSÂOr-
A norma estabelecida no inciso V do art. 85 é inequivocamente

a mais salutar para o exercício de urna administração estável, inde
pendente de possível instabilidade política. Necessário no entant~

se faz, para melhor explicita..câo , a inserção da palavra"respectiva,

••• ,Organiza~ão e os da Presidência da República", para evitar pos
síveis interpretações abusivas# tão comuns em nosso país.

JUSTIFICATIVA:

Acrescente-se ao artigo 99, o seguinte inciso:

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,..,.., PLEHAR10/cO"'ISsÂo/suecONlssÂO-------------,

Art. 99
Inciso - aprovar a indicação do PrimeirO-Ministro e dos Minis

tros de Estado feitas pelo Presidente da República.

AUTOR---------------
EMENDA CS00213-0
t:

r.r TEICTot.lUSTlflCAÇÂO -,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EME~DADO: Seção I,do Capítulo I, do Título V.

JUSTIFICATIVA

A ação parlamentar se faz sentir pelo Congresso Nacional

Acrescente-se o seguinte artigo ã Seção I do Capítulo I (Das

atribuições do Congresso Nacional) do Título V:
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CONSTITUINTE ITA}~R FRANCO

EMENDA CS00215-6
l!l
---------- PLENÂluo/cOMISSio/sUBCON.'sÃO------'------

l!l

§ • Constatada por junta médica a ocorrência de uma das hi
póteses ps-ev í s t as no parágrafo anterior, será o .fa t o
imediatamente comunicado ao Congresso Nacional, sob p~

na de responsabilidade.

m---------------TuTotolusTIFICAÇio-------------__---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, inciso I

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 107

JUSTIFICATIVA

A relevância das atribuições acometidas ã Presidência da
República não permite que haja solução de continuidade no respecti
vo exercício do alto cargo.

Suprime-se o inciso I do artigo 99, e acrescente-se ao art. 107
o seguinte inciso:

Inciso r~~'olver, definitivamente, sobre trat-áÍÍos, convenções,
acordos e atos internacionais celebrados pelo Preside~

te da Rep~blica, bem como todos os demais instrumentos
que vinculem o País externamente a qualquer título,
ainda que complementares ou regulamentadores de outros
já ratif.icados.

CONSTITUINTE ITAMAR FRA~CO

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA
=---------------TEXTO/JU'T1FICAÇÃO---- -,

A intensidade é·o crescente vulto que assumem as que~

tões externas, seja de ?rdem pOlítica, econômica, militar ou so
eial, estão a demandar a agilização dos mecanismos relativos ao exa
lIe. e decisão sobre os ..atos -de qualquer natureaa, :l?irmados pelo Pre
sidente da República, vinculando o País na ordem internacional.

O Senauo Feueral é trauicionalmente competente para apre
ciar a indicação dos nomes pa~a o exercício das Chefias de Missãe;
Diplomáticas de caráter permanente. Na qualidade de órgão represen
tativo dos Estados-membros, cabe-lhe, com exclusividade, opinar s~

bre tão relevante assunto de interesse da pofítica externa. Entend~

lias que, a exemplo do que ocorre em outros estados federados, ã C~

_JIl!!.l! .AltlLdey,C.-s er-utr iburda,t>riYati.va-· eexclü-s:Lvament'é,- ã- nlissã;
de opinar, em definitivo, sobre OS compromissos externos consubsta~

eiados em tratados, convenções ou atos de qualquer espécie.
A...ínovação ora apresentada tem o mérito, além de introdu

zir maior flexibiliuade e rapidez no processamento das Mensapens
Presidenciais eqvolvendo tais assuntos, evita a possível solução de
continuidade no trato da política externa que inevitavelmente advi
ria todas as vezes que a Cãmara dos Deputados fôsse dissolvida na
forma do Parlamenta~ismo proposto.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 162, inclso I.

Dê-se ao inciso I do artigo 162, a seguinte redação:

Art. 162

I - nomear e exonerar,- após aprovaçao pe o Congresso Nacional,
o Primeiro-}linistro e os Ministros de Estado.

JUSTIFICATIVA

No regime que se propõe parlamentarista não há ato, poli
ticamentemais relevante, doque a aprovação pelo Congresso Nacional do
Primeiro-Ministro e Ministros de Estado.

CONSTITUINTE ITA}~R FRANCO
EMENDA CS00218-1
tJ

Art. 162

XIII celebrar tratàdos, convenções e quaisqner atos interna
cionais sempre "ad referendum" do Senado Federal, veda
da a vlg5ncla provisória em qualquer hip6tc5c.

Dê-se ao inciso XIII,do artlgo 162~ nova redaçâo:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 162, inciso XIII.

=-----------'.....,.... --- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO------ -,

/

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescente-se ao artigo 161 os seguintes parágrafos:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 161

= Pl.dIAR10/cot.lISSÃo/sUBCOr.lISSÃO----------,

= TEXTO'olUSTIFICAÇÃO---------------,

EMENDA CS00216-4
tJ CONSTITUINTE ITA}IAR FRANCO

§ • _ Constitui impedimento para o exercício da Presldência
da República encontrar-se o respecltvo titular:

_ acometido de distúrbio cardiovascular ou síndrome
neurológica que requeira internação e lepouso;

11 - sob efeito de anestesla geral para ílns terapêuti

JUSTIFICATIVA

O tratad~ internacional, sendo norma jurídJca, nada mais
16glCO que seja submetldo, no caso, ao Senado da República.

cos;
111 - privado a plenitude de suas funções intelectuais.
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Fernando
Tribu

Art. - Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e
de Noronha fi~~m 'sob a juriSdição, respectivamente, dos
nais Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco.

r.-r--------- PI.ENAR10/cOl.llssÃO/suacOMlssÃO----------

EMENDA. CSOO219-9'
[J

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------TEXTO!JUSTIFICAÇÃO------------------,
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 158

Dê-se nova redação ao art. 158 das atrIbuIções do Poder Executivo:

Art. 158 - O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro)
anos, vedada a reeleição.

§ únICo - O prazo do mandato do atual Presidente da República é
de 4 (quatro) anos, contados da data da posse.

JUSTIFICATIVA

O aperfeiçoamento do processo democrático eXIge, no nosso entendi
mento, eleIções para Presidência da República de quatro em quatro a
nos.

A instituição da Justiça Eleitoral no País constituiu um
avanço democrático já que teve o mérito de coibir as fraudes até en
tão generalizadamente praticadas.

Tendo em vista a especialização que a matéria exige, a
brangendo não só aspectos eleitorais propriamente ditos, mas igual
mente penais e administrativos, entendemos necessarIO a institucio
nalização permanente da Justiça Eleitoral. Ressalte-se que o aprim~

ramento democrático levará, sem dúvida, a um crescente mimer o de
pleitos, com o consequente aumento do volume de causas afetas a es
ta instância judiciária.

Convém recordar que, nas épocas eleitorais, a Justiça C~

mum já não é capaz de arcar com todo o enorme contingente de feitos
sem o prejuízo do normal andamento das causas cíveis e criminais,
tornando assim mais moroso o processo judicial.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE ITAMAR F~ANCO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título)' (Disposições Transitórias).

~ I"LENAAIO/cON.SSÃo/sUbCOlllllSSÃo-----------

tJ
= TEXTO/"USTlflCAÇio ---,

EMENDA CS00221-1
[J

PLuiPlIO/CONISSÃOt'U8COMISsÃO-----------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Seção VII do Capítulo IV (Do Judiciário)

COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÁO

EMENDA CSOO220-2.
~ AUTOII:

~ CONSTITUINTE IrAMAR FRANCO

1":'I TEXTO/JU3TlflCAÇio ---,

Dê-se ã seção VII do capítulo IV a seguinte redação:
Acrescente-se ao Título X o seguinte artigo:

Art.

Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralidade da pro~

rogação de qualquer mandato eletivo. Torna-se, no entanto, necessá
rio, constar do texto constitucional a fim de evitar quaiquer mano
bras, futuras, prorrogacionista.

- A Justiça Eleitoral é composta dos seguintes órgãos:
I - Tribunal Superior Eleitoral,
11 - Tribunais Regionais Eleitorais;
111 - Juízes Eleitorais;
IV - Juntas Eleitorais.

Art. - O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á de sete mem
bros, com mandato de doze anos, nomeados pe!o Presidente da Re
pública, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, den
~re brasileiros natos, com mais de trinta e cinco e menos de
sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e ilibada re
putação.

Art. - os atuais mandatos eletivos federais, estaduais e muni
cipais não poderão ser prorrogados.

JUSTIFICATIVA

JAC'l SCAlIA.GAT~

Art. - Haverá um Tribunal Regional Eleitoral, na Capital de
cada Estado e no Distrito Feneral, integrado por nove membros,
vitalícios, nomeados pelo Presidente da Repáblica, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos,
maiores de trinta anos de idade, integrantes da carreira - da
Justiça Eleitoral:

Art. - As funções'inerentes ã Justiça Eleitoral de rrimeira
in~tincia serão exercidas pelos Juízes Eleitorais na forma defi
nida em lei complementar.

Art. - A lei ordinária disporá sobre a organização e funcion~.

mento das juntas eleitorais.

Art. São assegurados aos membros da magistratura eleitoral
todos os direitos e garantias previstos nesta Constituição.

Art. - Lei Comp1ementar definirá a competência dos diversos
órgãos da Justiça Eleitoral, sua organização administrativ~car
reir~ e demais assuntos inerentes ao respectivo funcionamento~

inclusive o critério de provimento dos primeiros cargos vitalí
cios nos Tribunais Regionais. -

EMENDA CS00222·9
P

PLENAR10/CO"'ISSÁO/suaCO\llssÁO----------j ~OArA.~
~}CI' lI!>']crt::rrs1(o m STfi~I"A'i'I"~n.A",,,:E.!J..lQL...- ..J. ~_ L _-

= TEXTD/~USTlf'ICAÇAO----------------.

E!.'I:m:A ADITIV.~

DISl:'OSI1Iro EL:BllDADO: DI5rOSlçO":'s TRAll5ITÓRIAS, Acm::sC'.c::T.U;DQ

ARTIGO

Inclt1::3.~oa no eall:tt'Ulo das Disposições TranaitÓl.'iM do (l.lltopr.1l

jato o 13oG'Jinte o.rt:l.go:

"Art. - Deni;ro de J.80 (cento e o:l.tental diao da a..~

ta (la procltll,'(O.g1!o dosta. Conotitüiçâo, a Justiça Eleitoral rce.li~
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ACRESCENTA-SE AO TÍTULO IV, DA LIBERDADE, O SEGUINTE

JUSTIFICATIVA .

AUTOR'------------~J =Pp'F"LIDo~
JACY SCANAGATTA' . C- _J

O PREÂMBULO DA NOVA CONSTITUIÇÃO DÁ UMA SEQUÊNCIA ONDE A SOBER~

NIA DO POVÓ QUE É A FONTE DO'PODER,ANTECEDE A SOBERANIA DOS RE

PRESE~TANTES EL~ITOS.

JUSTO É PORTANTO, QUE O POVO SEJq O PRIMEIRO CONSULTADO
NOS CASOS DE FORMAÇÁO DE NOVOS ESTADOS E NÃO A ASSEMBLÉIA LEGI~

LATIVA COMO CONSTA NO § 32.
AO SOLICITAR O ACRÉS~IMO DA EXPRESSA0 " SEM ÔNUS PARA

UNIÃO " NADA MAIS JUSTO QU::: O PAÍS NÃO SEJA SOBRECARREGADO
FINANCEIRAM:::NTE AINOA MAIS POR AVENTUREIRISMOS POLÍTICOS E
SIM fUNOADO EM REAIS E CONCRSTAS CONDIÇÕES DE AUTO-SUFICIÊNCIA

ECONÔMICA DA REGIÃO.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO'EMENDADO : ART. 13

" t _ A LEI NÃO PODERÁ IMPEDIR O LIVRE EXERCício DE PRO~ISSÃO

VINCULADA À EXPRESSÃO DO PENSAMENTO E OAS ARTES, NEM TAMPOUCO
CRIAR EMBARAÇÜS OE QUALQUER NATUREZA 'À INTEGRIDADE ABSOLUTA DE~

SE DIREITO

= ,:EXTOIJUSTlFICAÇÃO ----,

EMENDA CS00224·5
f:

C0110ulta plobioc;l.t!Íri3 junto ào populações d1ret=nta envolvidas,

I>c-.ra üecid:l:c> sobre a ~riasrão ou não do Eotado do Iguaçu, bem como a

rasll'30t:l.va capit31.

§ 'I1nico- O Eot<J.do do I,g1.1a.çu compreonderá área. (los 

mon.'broda doa c.tuais EotrJ.doo do paraná e StU'lta. Catarina, constituin

do-oe pelos oeguintoo 1,\unic:Cpioo: do paraná - ADpore, Aooia Chatea.:,!

briand, Darrooão, Doa Vista. da Ap~oida., 1lranaJwy, Cn.felâna:la, C~

to.~o, capitão Leôn1ils t~quaa, Co.pa.neoo, Cnsca.wl, Catanduvao,Cóu

Azul, Ohopinzinho, C1evelâ.."ldia., CorM1:ía, Coronel Vivida, Doia Vi 

z1n1106, Enéo.a I~ueap rormosa do Oesta, Foz do I~u, Franoisoo

llo11n."Íi.o, GUtÚra, Gunrnniaçu, Ita.pejara do Oesta, Jeouito.o, t..=je:!,

rao do Sul, I.:a.'1c,ueirinhll., l.!nrecha'l cândido Rondon, 1mrióll01io, !':''ll'"

l!!cleiro, l.lat~lândia, Medianeira, Missal, Nova Aurora, NoVa. Prata do

IGl'.açuk, Nova Santa Rosa, Pa'lmas, Palotina, Pato Branco, Pérola do

Oeote, Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renasoença •

SaJ.(lrldo Filho, SaJ.to ~o Lontra, Santa Helena, Santa Izabel do Ocste,

Santa Tere.zinha do Itaipu, Santo Antonio do Sudoeste, são João, são

Jorge do Oeste, são José das Palmeiras, são Migue1 do Iguaçu,Terra

Roxa do Oeste, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi. Vera Cruz do

Oeste, verâ, Vitorino; de Santa Catarina: Abelardo Luz, 19ua Doce,

19uas de Chapeoó, Anchieta, Arroio Trinta, Caçador, Caibi, Campo

Erê, Capinzal., Catanduvas, Caxambu do Sul, Chapaoó, Conc~dia, Cor~

neã, Freitas, Cunha Pori, Descanso, DiolÚsio Oerqueira, Fachinal dos

Guedes, Galviio, Guaraoiaba, Guarujá do Sul, Ipira, Ipumirim, Irani,

Im, Itapiranga, Jaborâ, Jõaçaba, Lacerdópolia, Maravilha, Mode10 ,

Monda!, Nova Ereohim, Ouro, Palma S01a, Palmitos, Peritiba, Pinhal

zinho. Pinheiro Preto, Piratuba, Ponte Serrada, Presidente Castelo

Branco, ,Qu:l.lombo, Rio das Antas, Romelândia, Salto Ve1oBo, são Car

10B, são Domingos, são José do Cedro, são Lourenço do Oeste, são LI.!
guel do Oeste, Saudades, Seara, Treze Tllias, Vargeão, Videira, Xaa
xerê, Xavantina, Xaxim.

JUSTIFICATIVA

Foi uma Constituinte - a de 1946 - que extinguiu o ent:l.

go ~orr1tório do Iguaçu, sob geraia protestos de seus habitantes,para
REINCORPORAR SUA AREÃ AOS ESTADaS DO PARANA E SANTA CATARINA;

INCONfORMADAS, AQUELAS POPULAÇOES ASPIRAM INTEGRAR WM
NOVO E PROSPERO ESTADO - O DO IGUAÇU, As CUSTAS DO ESfORÇO DE
UMA VASTA COLETIVIDADE QUE CONSTRUIU O PROGRESSO DAQUELAS RE
GIOES. -

NADA MAIS DEMOCRATICO QUE, ANTES DE SER CRIADO o ESTADO
DO IGUAÇU, OS HABITANTES DAS AREAS A SEREM DESMEMBRADAS SEJAM
CONSULTADAS. SOMENTE ASSIM O ATO TERA LEGITIMIDADE POPULAR.

É o QUE PROPÓE A NOSSA EMENDA.

JUSTIFICATIVA

A LIBERDADE DE PENSAMENTO E O DIREITO DE EXPRESSÁ-LO, SEJA
NA LITERATURA OU NAS ARTES, DEVE SER PRESERVADA COMO MANDAMENTO
C~STITUCIONAL DE UMA NAÇÃO QUE PREZA SEUS VALORES CULTURAIS E
ESTIMULA OS TALENTOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS.

TOLHER O LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÕES VINCULADAS AO CAMPO
DAS IDÉIAS E DAS ARTES É DESFERIR PROFUNDJ E PERVERSO GOLPE'A
EXPANSÃO CULTÚRAL DE UMA SOCIEDqD::: E, AO MESMO TEMPO, UMA REPRE~

SÃO A UM DIREITO INDIVIDoJAL. <.1
O PRECEITO POR NÓS SUGERIDJ MERECE, PORTANTO, SER INSCRl

TO NA CARTA MAGNA POR St COADUNAR COM O PERfIL DEMOCRÁTICO DO
DIPLOMq JURÍDICO FUND~MENTAL QUE ESTA~OS REDIGINDO.

AUTO/t-------------,

_________ Pt.f.:HÂRIO/Co"'ISSÃo/suBcomss;;o--_----~--

AUTOR-------- ~

JACY SCANAGATTA
EMENDÀ CS00223-7
t:

r;;-.------------- nxToIJuSTIFICAÇÃO-- ~-_

= fEXTO/JUSTIFICAÇÃO ----,

Etl,ENDA ADIT.:Vf,
EMENDA MODIfICA~IVA E ADITIVA

DISPOSIT1VO EMENDADO ART. 44 § 3
D!5POSiT:va EME~DADC ART. 445

MODIFIQUE-SE E ACRESCENTE-SE AO § 32 DO ARTIGO 44. "
§ 32 _ OS ESTADOS PODEM IMCORPORAR-SE ENTRE SI, SUBDIVIDIR

SE OU DESMENBRAR-SE PARA SS ANEXAREM A OUTROS OU FORMqRcM NOVOS
ESTADOS, MEDIANTE APROVAÇÃO DAS POPULAÇÕES DIR~TAMENTS INTERES
SADAS, POR PLEBISCITO'- DAS ASS~MBLEIAS LEGISLATIVA, E DO CONGRcS
SO NACIONqL POR-LEI COMPLEMENTAR E SEM ÔNUS PARA UNIÃO. -

~"CLUA-SE O SE~Ui~TE

11 PP.RÁGRAFO _ A APROVAÇllo DE PROJÇTO DE CRIAÇIlo DE NOVAS U~,";'

[)~j)C:S F:::D::::R,~T:VPS L:::VAR,5; ~ivl CG~lTA, ~,~~T:::5 ~c TUDO, CCl~:PRQVP,CO;

CONO:ÇÃO DE PUTO-SUF ':C:~:-.!Clf. ECONÔ~EC~ CA P:::1..:1\0 p. SE:1 E~~Pi\:

C:PADA E DESDE QUE ~~O ~CARRETE ô.~us ALGUM AOS COFRES J~ u~:Ao
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r:-r-------------- TltXTO/JUSrl'.CAÇ..O- ~ _

t?-.......~• PFL-RJ

AUTO"'- _

FRANCISCO DORNELLES

mr - - - - - - -:-- - I"LltN.i"lo/cOlmdo/'UICOIfIU"Oc= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00227-0
PJ

JUST:F~eATIVA

A CP:~ç~G DE NOVOS ESTADGS N~G PO~E 5E~ U~ ~TO ~E

PV;::UTURE:RIS:-40 POL~T:ca., VEVE SER FU~lr:r~D,'!. ~~'Í R~::::::S E CCr~C;t~T.4S

CQ~n:Cõ~s D~ AUTa-5UF:~;!C:~ ~CO~Ô~iCA 0A ~E::~O A SEP EMP~C_PA

D~~ AL~M CE S~R, EV!8ENTE~~.JTEM~~TE, q~5ULTPDO DE ~XSE:a popu
LA~ CQ~STATADO Et1 CCNSULTQ PLE3:S~C1T~R:A 2UNTO As POPULP~Ô~S

znvaLV~OAS. ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇAo
ADEtiA:S, o:.. C:;PO,E'Q D~5S,(l.S COrJO-::;ÕES ECO,~ÔM:C,C.S, ~JÃO

É. JUSTO qUê: r.', C.iIAÇÃO rol:: ~!o\,.,1S UNi:D,~OES J:ERE:" DESPES:'S {-tO

!::R,'5.RIO F~C~!1AL J .JOTPr)P.:~E,·JTS GU.~.~DO SS 2USCh r EL:.\'Í:,~.t;ç?\o (.lOS

O~F:C:TS PÚSL:COS.
ASSUNTO: PARTICIPAÇÃO TRIPARTITE EM ENTIDADE DE CARATER SOCIAL

EMENDA SUPRESSIVA DA ALíNEA "Pu
DO INCISO IV, 00 ART. 18 DO AN
TEPROJETO.

EMENDA CS00226-1
l'J--';;~;- DORNELLES

.---.-- .....--.. - -J
~
' I - "."".,-

PFL-RJ----_.-
JUSTIFICATIVA

-- I"LlHÃ"10/cOLlI"'õt.fl/sURCONI'SÃO -- __ ~---- __ • __

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

• •• ~ w__ IrIlHJ/Ju'l:rlr.l"lIç;,o----. _

ANTEPROJETO DE CONSIITUIÇAo

AOemenda se ~estlna a corrigir a in~omp~tibilidade existen
te entre os artigos 306 e 313, do anteprojeto. Logo, a proposta tem
amparo no art. 23, § 29 , do Regimento Interno da Comissão de Sistema
tização (Resolução nº 1/87-CS), que se refere .s exigências de "ad~

quação do trabalho apresentado com o teor dos Anteprojetos Temáticos'~

ASSUNTO: DESTINAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXCLUSIVAMEIHE AO

FUNDO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 342, DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 343, DOS
ARTIGOS 494 E 495, DO ANTEPROJETO.

O art. 306, do atual anteprojeto, é a reprodução do art. lº,
do anteprojeto da Comissão da Ordem Econômica, que assim se ex~ressa:

"A Ordem Econômica, fundada na livre iniciativa e na valori
zação do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos
exidtência digna, conforme os ditames da justiça social e
os seguintes princípios:

JUSllrICAr~VA

o dispositivo illcorre Cfll excesso, ao se referir ~ todDS as

contrlbuiçõE's sodais instituídas pela UnIão.

Esta abrangência confere ao dispositivo um colar estatizan
ll, inconciliável com os princípios gerais estabelecidos no art. 306,

do anteprojeto. Sendo este reprodução do art. lº, do anteprojeto da
Comissão da Ordem Econômica, incumbe a imprescindível adequação, nos

termos do art. 23, § 2º, do Regim~nto da Comissão de Sistematização,

de vez que o texto a ser suprimido por emenda é oriundo de out r a Co
missão temática, que examinou a Ordem Social.

Logo, foi instituído, pelo anteprojeto da Comissão de Sist~

matização, '0 princípio geral que acolhe a concepção priva tis ta na Or
dem Econõmica, baseada na livre iniciativa e nas regras da economia
de mercado. Além disto, cumpre observar que o art. 310 corro ora os
câ~ones fundamentais da âtividade econômica inscritas no art. 306, ao
prever que as funções de controle planejamento e fiscalização serão
imperativas para o setor público, porém meramente indicativas para o
setor privado.

O principio geral acima invocado nao pode ser maculado pelo
principio especial contido na alinea "p", do inciso IV, do art. 18,

que, em fórmula tripartite, prevê a participação do Governo nas enti

dades de orientação, de formação profissional, cultural, recreativa e
de assistência social dirigida aos trabalhadores.

Se' o art. 306, supra refer í do , garante o primado da livre

iniciaJl.',@ e, considerando que as interferências do Estado na vida

econômica do pais tlm conaLaçDo puramenLe excepcional, não pode pre-
tender a PrevidGlJcia Social apropriar-se de cont r Ibu í ç õ e s sociais
que se destinam a entidades com personalidade juridlca de direilo

p~ivada.

Logo, tendo em vista as amplas fronteiras da livre inicia
tiva, fundamenta-mar da atividade econômica brasileira, incumbe •
Previdência Social respeitá-l~s, pelo que se impõe fixar limites no
seu direito de arrecadar recursos oriundos de contribuições sociais.

Entre as entidades a que nos referimos acima, de's t ac am-cs e
o SESC, SENAC, SESI e SENAI que constituem, hoje, empreendimentos v!

toriosas • custa de recursos hauridos dos ~npresários de comércio e

da indústria e que se destinam a fomenlar, n,~ Brasil, a Paz Social,
mediante uma valiosa obra no campo da profisslonalização e da assi~

t ênc í a social.

Tendo em vista que, ~ntre estas entidades, existem as de 'ca
réter privado, como o SBrviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial' - SENAI, serviço

. Soc~al do Comércio - SESC e Serviço Social da Indústria - SESI, com
relevantes serviços prestados à classe dos comerciários e dos indu~

triários na. campo do ensino profissionalizante e da assistência social,
a norma do art. 313 reflete tendênCia estatizante inconciliável com o
principio-mór da economia brasileira que, segundo o anteprojeto cons

titucional, funda-se 'na livre iniciativa. E, se as entidades supra
mencionadas constituem pesspas jurídicas de direito privado, é curial
concluirmos que qualquer tipo de planejamento, nos termos do art. 244,
lhe será meramente indicativo e nunca imperativo.

Inviabiliza-se, portanto, a administração tripartite, por

que se traduz numa ingerência permanente do poder governamental ~ue

se choca com o caráter puramente excepcional da intervenção do Estado

na sociedade brasileira, assim definido no art. 243, do anteprojeto.

É preciso, pois, resquardarlllos E. iniciaLiva grivada ~

área assistencial em suas experiências vitoriosas, pelo que a apro
priação das contribuições sociais que as susLentam pela Previdência
Social constituiria abuso não compatível com O modelo Sócio-econõmi
co que pretendemos abraçar, devidamente previsto nos dispositvos do
anteprojeto a que ora aludimos, e contra os quais não pode haver no,!:
ma colidente, sob pena de flagrante Lncoe r ênc í a do fuLuro texto con~
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FMENDA CSOO228-8
tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES J
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Por outro lado, é público e notório que determinadas ent rdaoes r!. .
ligiosas prestam serviços de natureza s )cial a várias camadas da sociedade

brasileira, principalmente àquelas mais carentes, razão pela qual, entend!

mos oportuno conservar a redação antes citada, para maior clareza dos cam

pos socí ars, que devem ser apoiados pelo Estado, evitando, em conse~êncla,

a prloriza ão de outros se mentos sociais de menor re levànc ia ,

EMENDA SuPRESSIVA

DISPOSI TIVO EMENDADO: Art 13

SUprima-se, da redação da letra "1", do inciso IIl, do artigo 13, do

anteprojeto constitucional, a expressão: "comportamento sexual".

JUS T I F I C A ç n D

Inserir, entre os direitos e liberdades fundamentais, os homossexuais,

é a mesma coisa que.~dmitir-se o joio no meio de trigo.
Nllo se trata da necessidade de respeito a una característica normal do

ser hunano, como a cor, o sexo, a raça, etc, ou a um aspecto de conv rcção po

lítica ou ideológica, e s.ím.uma deformação de ordem moral e espâri tual , repro

vável sob todos os pontos de vista genuinamente cristãos.
Aos olhos de Deus - que ama o pecador. mas não ama o pecado, desejando

que o pecador se arrependa e viva - tem de haver a dist roção entre os que pr,!!

ticam O bem e o mal. A prática homossexual está sempre relacionada com o jul

zo de Deus.' Tão sério é o problema causado por essa prát rca sexual anormal,q.e

aí est;á o terrí..el f 1a;lelo da Aids .

Deixemos que cada um siga o seu caminho, certo ou errado, como res

IJons'lbllidade individual; jamais poderemos ,porém, dar um cunho de aspecto le

gal a práticas aoerrantes como o homossexualismo e o lesbianismo,
Obviamente, o foco principal dessa doença está no sexo praticado contr!

rio à natureza.
As pessoas envolvidas nesse processo chegam ao extremo de perder o sen

so da vergonha pelo que fazem. I:: preciso encarar o aspecto moral da questão.

Não se provoca a ira Ee Deus impunemente.

A Bíblia se pronuncia sobre o assunto, co~ absoluta clare
za, quando d,Z em I Coríntios 6-9: "Não vos enganeis: nem impu-

ros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomltas,

nem maldIzentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus"

Fazemos, P9is, este apelo, para qye se suprima do texto

do anteproJeto, a referida expressão,qu; não se coaduna como sen

timento da maioria do povo brasileiro.

Constituinte ELIEL RODRIGUES

COMISSAO DE SISTEMATIZAçnO

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Art 18

Suprima-se, do ant.epr o j e t o cons t t t uc i ona I a letra "h", inC1SO IV,

do Art 18.

JUS T I F I C A ç ~ o

Somos Inteiramente favoráveis à livre associação pro í rssionaj ou Sl~

dical, vedando-se ao Poder Públlco qualquer interr erênc i a na sua orçeruzação
(

Achamos ser legítima a dei esa dos di re i tos e interesses da catego-

ria, sejam eles coret ivos ou individuais.

Contudo, assegurar a essas orparnzações o estabelecimento de relações

com organizações s índicais internacionais é tuar-lhes o aspecto nac ronal i s

ta, tão lmportante ao slndicalismo.

A possibilidade que se abre, pelo c i taco ~iSPOSltivO legal,.de llli~

ção às InstLturções congêneres mternacrooais.pooe conduz i r à deformação e

inautenticidade dos s mdícatos , federações e conf ederações nac ionaí s , sujer

tas que f icarão a inj"unções até mesmo de natureza iceotõçrca

..,.., ,.II:ITO/"lUITI'IC.ÇAO ·__-,

~DA CSOO229-6
'COn;t1tuinte ELIEL ROO'lIGUr-S
~ 'Lr. ......O/COfllIS.io/.u.CO....i.o---------------,

tJ COMISSIIO DE SJ5TEMA.TIZAÇIlO

~ ...""~
C-PMDB_J

EMENDA CSOO231-8
f: Constituinte ELIEL RODRIGUES ~~~~.~

f:~C-O-M-I-S-S-Il-D--D-E-S-1-S-T-E-M~~~~~O;ç~~io/cu.eoM •••io -----------) t5V&'~6' 87)
..,.,------ Tr:xTD!.IUnlr.t4çio _

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Art 13

Suprima-se da redação da alínea I, letra "e", inciso IV,

do Art 13, do Anteprojeto ConstituClonal, o trecho flnal, onde
se lê:

Inclua-se, na parte final da redação do Inca.so I, do art. 46, do

anteprojeto constllucional , após a expressão, "na forma e nos Limí t.es da

lei federal" , mai s o seguinte dispositivo:

"notadamente no setor educacional; no assistencial e no '1osplt.!'.

DISPOSITIVO EMENDADO

EMENfJA ADITIVA

Art. 46

"QUe não terão caráter de censura", ficando, o referido dí spos í t ivo
legal com a seçuínte redação:

Art 13

I - .. J

IV - ..
a), .

lar".

JUSTIFICATIVA

Em que pese a justeza e necessidade do prinClPlO da separação
entre a Igreja e o Estado, não será demai s ev.icenc rar a impnr t.ânc ra do tr~

bal'1o que as entidades re í rçrosas exercem, em mei o à nação bras i Ie i ra , nos

setores eoocac i coaí s , -assistenciais e '-"osPltalares, prestando sua parcela

de solidariedade ao povo.
Participamos, portanto, do mesmo sentimento que levou os const í

tuintes de 1967 a inserirem, no texto constitucional , a redação ora propo~

ta .

e) ....

1) - As díversões e os espetáculos públicos, incluídos os progr2.

mas de televisão e rádio, f icam sujeitos às leis de proteção da soc redade ,

JUS T I F I C A ç n O

Permi til' que os espetáculos públicos e as di versões f rqoem sem um con
trole de proteção à sociedade, é deixar-se em aberto a poss ib í l í.dace da rnva

silo, cada vez maror , de f atores desagregadores da moral, da ét ica e dos bons

costures cristãos.

E preC1.SO manter-se elevado o nível desses programas e diversões para
o bem do país e da sociedade
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~mB nação só é forte quando são fortes os seus valores
morais e espirituais.

As civilizações têm decaído não por falta de valores
culturais de seu povo,.mas pela decadência dos valores de
ordem ,moral.

Nos aspectos político e filosófico deve ser livre a
expressão do pensamento, mas nunca deverá haver a permissão
para exteriorização de práticas que ofendam a dignidade h~

mana e seus valo/es morais e espirituais.

Permi tir essa abertura é deixar brecha para o assédio
terrível'das forças do mal, que levam à desestruturação da
humanidade.

Não pode haver liberdade sem responsabilidade,nem di
rei tos sem deveres.

Pareceu-nos, portanto, muito oportuno e prudente o
disposto, pelo Relato~~-;:;;;'-p,;t 409,' onde trata do controle
dos meios de comunicação, com vista à proteção de valores
básicos da .sociedade.

c) voluntar~amente, após 30 (tr~nta) anos de serv~

ço para o homem e 25 (vinte e c~nco) anos para a mulher;

JUSTIFICAÇÃO

Considerando que grande parte do contigente de tra

balhadores do País ingressa mu~to cedo na força de trabalho e

tendo em v~sta a grande d~versidade de at~vidades que ex~gem gr~

des esforços é provocam desgaste fís~co e mental, julgamos justo

que seja reduzido o tempo de trabalho para 30 e 25 anos para h~

mens e mulheres, respect~varnente, para que possam, em pleno V1

gor gozar 05 benefícios da aposentador~a e usufruir os frutos

do seu trabalho.

m 1'1.ENÃ'UO/COIolISSio/SUléOIlI"io

r:comissão de Sistematização

C".lRTIDD~• PMDB

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescente-se ao Art. 13 do Capitulo I, a seguinte

alínea.

~~~~~~~~:=.==::....::.....:=--:-AUTOR---------------,
lRAM SARAIVA

~__----, rc.EHAllfOICOlt':ssÁO/SUBCOJlIUÁO------------,

~__~~-_--__-----_TEXTO/"usT1FltAÇio------------------,ROCHA

.;,i

EMENDA CSOO232-6,
f=senador LOUREMBERG NUNES

Dá nova redação ao artigo 378 do Anteprojeto de Constitu~ção:

Art. 378 - .•••••• omissis •••••••

VII - val9rização do Trabalho

j) todo cidadão é parte legit~ma para propor ação

pública condenatória contra a União, ou o Estado, ou o Municíp~o ,

a fim de compelir o réu a prestar moradia, al~mentação, vestuãrio,

educação, ass~stência médica e trabalho ao menor de 18 anos de id~

de que se verif~que não possuir, po~ sí ou por seus responsáveis I

meios com que prover aqueles direitos.

JUSTIFICAÇÃO

Na nova constituição; o TRABALHO deve ser inser~do no

Capítulo da Educação, corno um de seus princípi~s e tomado corno ele

mento de formação geral do ser humano.

A atual Educação Bras~leira é conservadora e el~t~sta e

não admite qualquer referênc~a ao trabalho, a não ser em escolas aI

ternativas e de perifer~a.

O problema do menor é um escândalo que brada aos

céus. Não pode continuar. Urge resovê-Io.

Há duz~nto~ anos vive a Humanidade o ciclo das d~

clarações formais de direitos. Há qve pensar, com urgência,no a~

seguramento desses d~reitos.

D~reito sem ação não é direito: é reivind~cação

de direito. O que confere efetividade ao direito é a existência

de ação que converta em realidade. O que torna efetivo um dire~to

é a possibilidade de obter uma sentença de juiz que o assegure

que mande respe~tá-lo, que ordene o seu atend~merito.

Vamos. criar, por via constitucional, o dire~to de

ação, o direito de agir em favor do menor comprovadamente abandQ

nado, comprovadamente carente de recursos e meios com que se pr~

ver dos direitos fundamentais da ~essoa humana - moradia, al~me~

tação, vestuár~o, educação, saúde, trabalho.

A No~ma que suger~mos'é auto-executável. Após a pr~

mulgação da Constituiçâo, todo c~dadãQ poderá compelir judicialme~

te o Poder Público - federal, estadual, munlcipal - a cumprir o seu

dever para com o menor. Recusemos desde logo o argumento de ordem

admin~strativa e finance~ra, de que não haverá d~nheiro. Há, e have

rá, sim. Haverá dinheiro porque a ordem das pr~oridades se estab~

lecerá de forma rac~onal. O espectro das ações jud~cia~s - m~lh~

res de ações - obrigará os governos a ordenarem as suas própr~as

f~nanças, e a se aparelharem para cumprir as ordens Judiciais que a

eles serão d~r~gidas doravante.

py1PARTIDO~
' PHDB

PLENAAIO/COl.llS'ÃO/SUDCOIlISSÃO----------_

COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO

~
LOUREHBERG NUNES ROCHA
Senador Const~tu~nte_

t:=__~. _____

EMENDA CS00233-4.
[!J ~enador Constituinte IRA!-! SARAIVA

r.1r---------------- TEXTO!dUSTltlCAÇAO.------------------,

Altere-se as redações das alíneas b e c do Art. 87,

do Capítulo VIII, Seção 11.

b) compulsor~amente,aos 65 (sessenta e c~nco) anos

para o homem e aos 60 (sessenta) anos para a mulher;



• v

Comissão de Sistematização • 069

EMENDA CSOO235-1
trP:~;o~

'EMENDA CSOO237-7'
&UrÕR

rr;~R~;D~I: Senador Constituinte IRAM SARAIVA I: Senador Constl.tu1.nte IRAM SARAIVA J
fJ

PI.l:w.lI'UO/CONI5SÃo/SU!lCOIl15SÃO
~..,,~ PLENÁAlo/eoNlssÃo/SU.l'lCOII.5SÃO

J ~DATA~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Yet 06/87 t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~06fl7
'-' 'TEx'To/.sU5TIFlCa.Çi.O --,

~ Acrescente-se ao Art. 361, Capítulo 11, Seção 11 o

item V com a seguinte redação:

V - Aposentadoria para as donas-de-casa e campon~

sas.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão das donas-de-casa e das camponesas no

sistema de segur1.dade soc1.al, como direito l.nerente à sua condição

de co-patíc1.pes do processo de geração da riqueza nacional, tem s~

do adiada sem Just1.f1.cativa plausível, a despeito dos notáveis ~

vanços alcançados pela leg1.slação previdenc1.ária brasileira, que
vem incorporando gradativamente ao elenco de segurados em especial

nos últ1.mos vinte e cinco anos - as mais ili.versas oateqcraas sccíaaa, a

exemplo de empregados domésticos, estudantes e pescadores' autôn~

mos.

A presente "Emenda" tem por finalidade corr1.g1.r es

ta s1.tuação anacrônica e rn jusca , atendendo a antiga reivindicação

.de duas categorias que, emb?ra numericamente expressivas e socia~

mente relevantes, não dispõe, até momento,de canais e me1.Os efic~

zes de art1.culação de seUs legítimos l.nteresse junto aos centros

de decisão política.

=,- TEXTO/oIUSTIF"ICAÇio-------------------,

~ Acrescente-se ao Art. 28, Capitulo v, seção I, dos

D1.reitos Políticos, a alínea ~ com a seguinte redação,

e) têm direito a voto os brasileiros maiores,de d~

zesse1.S anos, na data da eleição, alistados na forma da lei.

JUSTIFICAÇÃO

o Jovem de hoje em dia é bem l.nformado,e, por isso
mesmo, pode e deve partic1.par mais ativamente das grandes dec~

sões naciona1.s, l.nclusive da escolha dos governantes e dos repr~

sentantes do povo nas Casas Leg1.s1ativas. Daí entendermos neces

sârio inserir-se no texto constitucional, a ser elaborado, d~sp~

sitivo que cons1.gne a redução da ~dade de dezo1.to (prev~sta no

texto atual) para dezesse1.s anos.

A redaçâo que sugeri~os aos ilustres const1.tuintes

atenderá aos anseios de seguimentos que, até agora, têm sido e~

cluídos, indevidamente, do processo político na~ional, notadame~

te os jovens na faixa etária menc10nadn .

Senador Const1.tU1.nte lRAM SARAIVA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Senador Constitu1.nte IRAM SARAIVA

..,.- Pl.C,NJ,'UO/COlllSSÃolsUllCOllUSÃO'------------t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00236-9
I:

AUTOII:---------------
Altere-se as redações da alíneas a e ~ do Art. 362,

'Capitulo lI, Seção 11 •

aI com trinta anos de trabalho para o homem;

Acrescente-se ao Art. 379, do Capítulo 111, da Educ~

ção e Cultura o ítem V com a seguinte redação, renumerando-se os se

guintes:
Lherx,

b) com v1.nte e C1.nco anos de trabalho para a mu

v - a seleção para a investidura no ensino superior

será feita através das avaliações dos currículos e notas;

JUSTIFICAÇÃO

A Sugestão de Norma Constituc1.onal ae nOSSa autoria

ancanu.nhada à esta Comissão e não acatada, a repete: ." para a l.nve~

tidura no ensino superior a seleção será feita através de avaliações
dos currículos e notas 11 •

A melhoria da qualidade de ensino permitirá a su

pressão do vestibular, tão desacreditado como critér1.o de med1.da de

capacidade l.ntelectual a nível de conhecimento:
AO longo dos anos montou-se no País uma verdade1.ra

"andúst.rí.a do vestibular", que, além de pzopa.cí.az as incontáveis fra~

des comprovadas, privilegia as classes de renda mais favorec1.da, em

detrimento da capacidade intelectual, da vocação potencial e do apr~

veitamento escolar.

Esta propositura visa modificar, desd~ os prime1.ros

anos de escolaridade, ~vício que o vest1.bular impõe ãS'péssoas: c~

nhecirnento imed~at~stas, sem consístênc1a, falsa visão de cultura e

inversão dos valores que só são adquiridos com o correr dos anos de

estudos.

JUSTIFICAÇÃO.

Consid~rando que grande parte do contigente de tra
balhadores do País a nqz'e s s a muito cedo na força de trabalho e ter!

do em vista a grande d1.versidade de atividades que exigem grandes

esforços e provocam desgaste fís1.CO e mental, julgamos justo que
seJa reduzido o tempo de trabalho para 30 e 25 anos para homens

e mulheres, respect1.vamente, para que possam, em pleno v1.gor, g~

zar os benefícios da aposentadoria e usufruir os frutos do seu
trabalho.

CONSTITUINTE ERRLDD TRINDADE

..,r---------- PU:N,\AIO/CctAiSsÃo/suaCoMJssÃo ,

• COMISSAO DE SISTEMATIZ~ÇAO

'-'---------------- TElCTotolusllfICAÇÃO- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 434 do Anteprojeto de Constituição

Suprima-s~ do Anteprojetõ:

rios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em ter

A nova metodologia de ensino deverá, obrigatoriamente,

preparar o educando para o terce~ro grau e nunca submetê-lo ao aprê~

d1.zado de provas de conteúdo meramente momentâneo e que na Pnivers~

dade só acabará formando péss1.mos e despreparados prof1.ssiona1.s.
Ar!.. 434 A pesquisa, lavra ou exploração de miné-
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ras indígenas so~ente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da

Uni~o, no caso d~ o exigir o lnteresse nacional e de inexistirem re

servas conhecidas e suficientes para o consumo 1ntcrno, e explorá -

jeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de te~

ras ocupadas pelos índios qu das riquezas naturais do solo nelas

exis tentes, •

veis, em outras partes do território brasileiro. JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇIlO

A supressão do Art. 4J4 decorre da Emenda ao Art.4J2,

que apresentamos à Comissão de Slstematização. Ressaltamos que ex -

pressões do tipo Ilno caso de o exigir o interesse nacional" e 'rine_

xistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo intelno".

Suprimimos a expressão "ainda que já praticados",

uma vez que, lato senso, poder-se-ia invocar um direito datando

da época do descobrimento do Brasil.

A supressão ~o termo "do subsolo" decorre da manu

tenção da coerência, já que propomos modificação do Art.432.

são inócuas, porquanto subjetivas. A lei deve trilhar o caminho da

isonomia, evitando conceder privilégios a uns em detrimento de ou 

tros.

EMENDA CSOO240-7
~ AU10"

~ CONSTITUINTE ERALDQ TRINDADE

----c------ ~llllll,1II110/ço.. rss ...o/sU.CO..llSio----- _tJ COMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA cs00242-3tJ CONSTITUINTE ERALDO TRINO';'ÓE

~ PU: ..."IO/COIillISSio/IOHOMISsio-----------tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,..,, ,II:UO/JUITlrlcaC.io __.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO:Art.432

Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são desti-

O Art. 432 passa a ter a seguinte redação:
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do Art.310

.!.J
r:'T----------~-----TI.XTO/"'USTI.lt ..Ç.io----------------__.

O § 19 do Art.310 passa a ter a seguinte redação:

§ lU - A lei reprimirá a formação de monopóliQs,

nadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das

riquezas"naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cu~

sos fluviais, ressalvado o direito de navegação.

cartéis e toda e qualLque r forma de abuso do poder econônu co , adm.!. JUSTIFICAÇAO

tidas as exceções previstas nesta Constituição.

JUSTIFICAÇIlO

A presente emenda elimina o usufruto exclusivo do su~

solo, já que é um preceito constitucional B ser preservndo aquele s!

A supressão do termo "oligopólios" resulta da cons

tatação de que a econcní a "!oderna é tipicamente ol1gopolizada. Não

é a eXlstência de oligopólios em si orígem do abuso do poder eco-

gundo o qual as riquezas do subsolo pertencem à União (Art. 312

Anteprojeto de ConstItuIção),

do

nômico.O oligopólio é uma expressão do poder econômico. E a

legislação brasileira não é contrária ao poder econômico, mas, e
I

somente, contrária ,ao abuso do poder econômico.

Neste aspeto, pode-se inspirar tanto na Constitui

ção de 1946 (Art.148) quanto na de 1967 (Inciso VI do Art.157),que

omitem a expres~fio "oligopólio".

EMENDA cs00243·1,
(!J SENADOR CID SABOIA DE' CARVALHO J er='.;;;;-]

..L.•••• IO/C'O.I••lo/ ....co••••M----------- ~DA~&~tJ COMIS5AO DE 515TEMATIZAÇAO I êJOJ 6~
,..,, TC.

KTO'IU1I1'IPtcM;:io
-,

Inclua-se nas disposições finais:

EMENDA CSOO241-S
(:J CONST lTUINTE ERALDO TRIND;~;
r.J----------- P Ll"IIAIIIO/ c o "' . ' s i o / 5 UBC,OIl II SÃO - ,

• COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

ps processos de apQsentadoriaora em tramitação, fundados em lei

anterior a atual Constituição, serão resolvidos de acordo com referi
das leis e, na hipotese de benefIcios, de conformidade com os novos
princIpios aqui contidos.

~ U S T I F I C A ç X O

r:'T---------------- '(ITO/~u'TI.IC...Çi.O--- -------_-_--.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO Er~ENDAOO: Art. 433 do Anteprojeto da Comissão

O Art. 433 passa a ter a seguinte redação:

Deve-se respeitar os dire1tos adquiridos em matéria de aposent~

dor1a, mas na.hipotese de as novas disposiçoes beneficiare~ aos requ~

rentes devem ser aplicadas de imed1ato, com a adaptação dos processos

em curso.

Art. 433 - São nulos e extintos e não produzirão

efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que tenham por o~
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Senador Cid Sabóia de Carvlaho

EMENDA CS00244-0.
t= SENADOR CID SABDIA DE CARVALHO
~~-__---_-_ PLEHAIlIO/COUISSÃO/lilUSCOlilISSÃO-------------,

COMISSAO DE SISTE}mTIZAçAO

EMENDA CS00247-4
li] ~IAIl'l'IOO-~

PMDB

=~-__--__-_-__--_TEXTO/.lUSTlfICAÇÃO'---_------------1

Modifica o item "a" do artigo 362 e suprime o item "b"

Art. 362 ................••.•..•••'•......•.•.•....••.....
Dá nova redação ao § 49 do, art~go 275 do Anteprojeto do Rela-

toro

"a" - com trinta (30) anos de trabalho; Art. 275 ..•.•...••..•.•..••..•••.•••.••.••••.••.•.•

J li S T I F I C A ç li D

Não há,razão para des~gua1dades de direitos entre homens

e mulheres. A apo~entadoria deve ser urna só, independente de sexo.

§ 49 - O órgão jurídico da Fazenda Pública Federal atuará

judicialmente na cobrança de créd~to tLibutário e nas causas refe
rentes a matéria fiscal.

Art. 291 - Os invest~m€nto~ públicos constarão de plano plurianual

ordenado em le~ que conterá d~retrizes, objet~vos e metas para o de 
senvolvirnento~ justiça social e redução ~raduada das des~gualdades.

Nova redação para o ártigo 291:

Na atuação prevista nesse parágrafo é evidente que os Procura
dores da Fazenda Nacional atuarão em defesa do Ministério da Fazenda
o que vem, a1~ás, supr~r urna grande falha até aqui existente. A ref~

rência à União não parece alcançar ~ espírito da disposição e, ao ig'
vês de se mencionar M~nistério da Fazenda, op~namos pela expressão

,Fazenda Pública Federal, haja vista que nenhum ministério deve ficar

congelado no texto constitucional, eXigindo-se reformas da Carta Ma~

'na sempre que for necessárla--ú:ma reforma adrmnLscratrí.va relat~va,por
exemplo, à denominação de pastas.

~'m---:-=l
"w06~~

,l,UTOR---------------,
CarvalhoSenador C~d

Õ-l-----::,----- ..~CI.:;RIO/cOIJ.==:.c/sl.~COllISSAO-----------,
Co~issão de s~stematização

Procura-se, c?m o texto aqui proposto, urna redação ma~s breve, re~

pe~tando o mesmo sentido.

rr}P~RTIOO~
P}lDB

I.UTCR- ---,

Senador C~d Sabóia de Carvalho

EMENDA CS00248-2
f!
[i]~--------- PLE.. Al'{10/c~...I!;S:O/~.J2::.::; ...bSiQ-----------

r- Comissão de Sistematização

Senador Cid Sabó~a de Carvalho

PLt'.:'R o/c('''',~s!')/suac:;u's~Ão
Dá nova redação ao artigo 190 do lillteprojeto do Relator.

Comissão de S1Stc~at~zação

Dá nova redação ao "caput" do artigo 287', do AnteprOJeto do Re
lator.

Artigo 190 - Compete ã Procuradoria Geral a defesa judicial
e extraJud~cia1 da Un~ão.

Art. 287 - O Cód~go de Finanças disporá necessar~amente

sobre: o fato de se mencionar no texto a Procuradoria Geral da União

resulta, fatalmente, em s~a cr~a~ão, sendo plenamente dispensável

a expressão Ué instituída ... _11.

Parece-nos dispensável a referência à futura lei comple
mentar que aprovará esse código.

Por outro lado o texto do artigo 190 ~ dúb~o ém face da
expressão 11 Sua defesa judJ.cJ.al e ext.ra judac i a l '", que tanto pode

ser entendida corno do próprio órgão corno da União. Helhor suprimiE

se lida União" após Procurador.1.a Geral, a fJ.m de permitir urna red~

ção l'1a~s clara.
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L;;'~~;~
EMENDA CSOO252-1

LPAflTIDO~] f:
AUTOIt

DEPUTADO FUlvIO PALMIER DA VEIGA ' PMDB

, ) ~''''-l f:
PLENAIlIO/coWI55.io/su'COMI5~Io

~"TA~'30;06 ;87 COMISSIlO DE SISTEMATIZACIlO YJe'0}

...UTOR---------------
Senador Cid Sabóia de Carvalho

~ pL.E"iR.IO/CGUlssi.o/sUIlr;OI,lI~sio----------~

li] - -c= Comissao de Sistematizaçao

EMENDA CS00249-1
lD

_________________ TExTotoltlSTIFlC.r.çio -,

1ator,

ria de

Inclua-se nas Dispos~ções TransitórIas do Anteprojeto do Re

o seguinte texto, extraído do Anteprojeto da 'Comissão Provis~,
Estudos Constitucionais (Projeto Afonso Ar~nos) .

!!J EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14

Inclua-se no Art. 14 do anteprojeto, o seguinte dísposftívoe

"Assistencia previdenciária à mulher dona de casa"

TEXTOIJUSTlFltM~.i:O I
Reme~e-se para as Dispos~ções Finais e Transitórias do Anteproje- I

to do Relator o artigo 192, até o item "d " do item no;> 11. O a t.ern de

n9 111 passaria a ser o art~go 192, renumerando-se os demais itens.

J1Qs membros e serv~dores da Procuradoria da União, dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Mun~cípios junto do~ Tribuna~s de Co~

tas e Conselhos de Contas serão transfer~dos para os respectivos qu~

dros de pessoal em funções compatíveis com as anteriormente exerC~ 

das, sem prejuízo de todos os direitos e vantagens".

A extenção do direito previdenciário à mulher dona de casa é
medida de ímpostergavel adoção, como forma de fortalecimento da fami~ia e de ~
perfeiçoamento do direito social brasileiro.

Entendemos que se trata de medida absolutamente necessária ,
pois possibilitará à mulher escolher, livremente, permanecer trabalhando no
lar, em atividade doméstica, já que o direito de opção é um dos mais sagrados
numa sociedade, democraticamente organizada.

A universalização da previdência social é matéria que se in
sere entre os direitos humanos fundamentais, pois quanto maior for o manto de
proteção social mais próximo estaremos da afirmação da dignidade da oessoa hu
mana.

Segundo conceituamos, o trabalho doméstico é tão digno e ne
cessário quanto outro qualquer, e a não extenção da previdência social à mu
lher dona de casa, àquela que trabalha no próprio lar (isto é, não se faz ref.!:
'rência aqui ao empregado doméstico, já incluido na legislação previdenciária),
significa discriminação inaceitavel.

Deve ser lembrado ainda de que o sistema previdenciário não
sofrerá qualquer tipo de abalo financeiro com a extensão aqui preconizada, po~

que a mulher dona de casa passará a ser mais um contribuinte aos cofres da pr.!:
vidência Social havendo, portanto, contrapartida em relação aos benefícios a
serem prestados.

Trata-se de providência que irá ao encontro dos anseios de
centenas de milhares de mulhereS donas de casa que precisam contar com um sis
tema de seguridade social, dando-lhes maior tranquilidade e segurança em rela
ção ao futuro.

g-''''7dUo..! 06!Fc'

AtI'TCR----------------,

Senador Cid sabóia de Carvalho

----~---PLU:"Rl0/c!UI!:~;.'J/sllBÇ"IotI~SÃO -_------

~~issão de Siste~atizacão

EMENDA CSOO250-4'
tJ

Os dispositivos indicados nessa e~enda poderão compor as Disposi

ções Finais, haja vista que, elabo~adas as leis a que se refere o

presente artigo 192, as presentes n~rmas resultarão como perfeita~eg

te dispensáveis no texto constitucional,

EMENDA CS00253-9
~ DEPUTADD FLAVIO PALMIER DA VE;~~'
~ PLUÁ"IO/coUl:sdo/sIJIICOY1'SÃo-----------

COMISSIlO DE SISTEMTTIZAÇIlO

Inclua-se no Art. 13 do anteprojeto, o seguinte dispoSitivo:

lIf
EMENDA ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

liA cerUdã? de óbito rerá fornecida, inteiramente gratuita ,

puni vel de lei sua cobrança a qualquer título".

Inclljll-se no Art. 13 do anteprojeto, o seguinte dispositivo:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

!EMENDA CSOO2"51-2', 'UTO'-~---_"'--"""
i:J DEPUTADO FUlvIO .l:P:t!ALb!M~Il;E!1R..10!t!A'_VEY!;d1'GJ,;1iA ~

(:J

liA Constituição assegura a todos os brasileiros o direito à
aquisição de casa própria com financiamento público e amortização mensal nun

ca superior a ':inte e cinco por cento de sua renda familiar".

Em que pese ao mandamento constitucional já consagrado de que

todos são iguais perante a lei; tendo em vista as discrepâncias sacio econômi 

cas verificadas em nosso País, achamos por bem incluir no texto constitucional

a gratuidade da certidão de óbito.

~_-_---__--_-_--_TU'(o/JU$TIf'ltA1ji.1)----------------_,

..-:7---------- ..L[ .. "1l10/cQ...ISSÃc,/sUBCOIlIS5io ~t: conrssxo DE SISTR!ATrxcxo

b) a alimentaçâo, a saude, o trabalho e sua remunera

ção, a moradia, a qualidade do meio ambiente, o sa

..u'tOJl.,--- _

ROLLEMBERG

A alinea "b" do inciso I do art. 13 - Capítulo I, Dos

Direitos Individuais, ~assa a ter a seguinte reda~ãó:

EMENDA CS00254-7
tJConstituinte FRANCISCO

!.iHmSIT1HI'1I§IWl1fi:1;!l;:Jj

Calcula-se que hoje no Brasil cerca (ie trinta por cento de
sua população total não tenha onde morar, vivendo em condições de miséria ab
soluta, habitando as inúmeras cabeças de porco existentes nas periferias das
grandes cidades. • -

O Banco Nacional dé Habitação, ilusão que embalou os sonhos
de muitos brasileiros no início da década de sessenta e 'tjue termin.ou OS" seus
dias de forma melancólica, não apenas não resolveu o problema mas também con
correu para agrava-lo de forma consideravel, já que no período as cencessões
de financiamento habitacional que concedeu o foram em conuíções de prazo e a
mortização inteiramente fóra da realidade da renda familiar dos financiados.

Assim, a única solução é fixar, pela na constitucional, o
direito de todos os brasileiros à aquisição de casa própria, mas em condições
de financiamento cuja amortização não supere vinte e cinco por cento (la renda
do pretendente ao financiamento, como forma de possibilitar-lhe saldar regu
larmente os compromissos e também manter a regularidade no funcionamento do
sistema.-
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Sistematizar é tornar sistemático, ou seja,
estar coerente com determinada linha de pensamento e/ou ação.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal é
a autoridade máxima do Poder Judiciário e o terceiro na sucessão
do Presidente da República, quando de seu impedimento, ausência
ou vacância.

V
VI
VlI
VIlI
lX
X-

166 •••••••••••••.••••••••••.•••••••••

O Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral;

Art.
§ 19
1

lI
IlI
IV -

Esta, a nossa intenção.

Intentamos, Senhor Relator, incluir entre os Direitos
e Garantias individuais invioláveis, além de outras, a qualidade do
meio amb1ente.

neamento básico, a seguridade social, o transporte
coletivo e a educação consubstanciam o mínimo n~

cessar10 ao pleno exercício do direito à existên 
cia digna, e garantí-Ios é o primeiro dever do Es
tado.

A poluição ambiental nos grandes e médios aglomerados
urbanos está em processo acelerado de saturação com prejuízos ã
saúde das populações citadinas.

g necessário," entendermos, que as administrações lo
cais levem ã sér10 os problemas relativos ao saneamento básico e
ao controle da poluição ambiental, provocado por resíduos industri
a1S e pela combustão irregular de óleo diesel.

~ PI.EHARIO/cOIolISSÃO/SUBCOMISSÃO----------

tJ COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO OA ANC

EMENDA CS00255-5 AOTOR--------
tJ Senador FRANCISCO ROLLEMBERG

Por outro lado, as competências do Conselho
da República envolvem pronunciamentos referentes a questões de re
levância não apenas política, ~as de g~de conteúdo jurídico, na
sua máxima expressão: a Justiça. E quem melhor que o representante
supremo do Poder Judiciário para compor o pensamento e/ou a ação
fundamentadas nos mais altos conteúdos oe Justiça.

EMENOA A COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO OA ANC

Redija:se assim o item 3, da letra F do inciso IV do
art. 13 do Anteprojeto da Constituição.

c- TExTotolusTIFICAÇi,O..:." --,

F

IV - ~ Liberdade
f - ••......................................•..•...

3 - ~ vedada a supressão, ainda que parcial, de es
petáculo ou programa, ressalvados os de incit~

mento a violência, cenas de sexo explícito e de
fesa de discriminações de qualquer natureza.

EMENDA CS00257-1
t: DEPUTADO FRANCISCO DIOGÉNES I L~~T;D:=J

tJ COMISSAO DE SISTE~;~i'~AÇA~oI'""D."',iD-----------) ~~M

JUSTIFICAÇAO ~---------------TEXTO/ ..uSTlFICAÇÃO_--------------__,

Um dos pressupostos da liberdade é a garantia de que
ela não deve invadir Ou violentar a liberdade dos outros.

As cenas de sexo explícito, sem restrições, podem r!
présentar violação à intimidade do lar e aos valores que fundamen
tam nossa histórica formação familiar e cristã.

Daí a presente Emenda, que esperamos seja acolhida
por essa douta Comissão.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: arts. 150 a 154 (corr!
latos)

Suprima-se do anteprojeto:
a) a Seção X, do Capítulo I, do Título v - "DA

DEFENSORIA DO POVO"(arts. 150 a 154)

JUS T I F I C A ç A O

Sistematizar é reduzir diversos elementos a
sistema.

r;-r--------- TEXTO/.lUSTlflCAÇÃO __,

As atribuições dos defensores do Povo (art.
153) confundem-se com atribuições típicas do sistema legislativo
e do sistema judiciário,atribuições estas inuelegáveis, pois defi
nidoras desses dois Poderes. Isso posto, a criação da Defensoria
do Povo nada mais seria que a criação de um novo sistema de Po
der, de um quarto Poder, incompatível com a sistemática proposta
no Anteprojeto.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 166

Inclua-se no § 12 do Art. 166 do anteproje
to o seguinte inciso, mantendo os demais: / /
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EMENDA CSOO258-0 AUTOO----------,

tJ CONSTITUINTE ULOURICO PINTO
~ I"LIEH,:fi.IO/CQWI$sÃo/suacONlssÃO _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_---------------TEXTOIJvSllncAçÃo------------------,

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na pa~

te das DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS, o seguinte dispositivo:

"Art•••. A União incorporará imediatamente ao seu pas""

sivo todo o montante da dívida consolidada dos Estaóos do Norde~

te.

§ 12 - Ap6s absorver as dívidas dos Estados do Nordeste

do Brasil, Comissão de Auditoria composta por representantes do

Congresso Nacional, do Conselho de Estado, do Conselho de MInis

tros, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e

do Conselho Federal de Auditores, sob a presidência do primeiro,

submeterá a rigorosa auditagem os gastos públicos dos Estados I

nordestinos nos últimos vinte anos de ditadura militar.

§ 22 - Ao constatar irreguláridades, ilegalidades ou

fraudes no curso d~auditoria, o órgão do Ministérío Público in~

taurará, no prazo de cinco dias, o devido processo legal para cQ

lheita das provas indispensáveis à propositura da ação de respo~

sabilidade contra o autor ou autores dos iiícitos apurados, sob
, "" \a garantia constitucional da mais ampla dei fesa. A hipótese de o

missão do Ministério Público, qualquer dos membros da comissão
de Auditoria terá legitimidade subsidiária para os fins previ~

tos neste parágrafo.

JUSTIFICAÇÃO

Durante os anos sombrios da ditadura militar, sob o
guante da violência e do arbítrio, a inépcia e incúria admini~

trativas, aliadas à corrupção e venalidáde dos usurpadores do
Poder e seus áulicos e sátrapas, dilapidaram o erário públicol
e hipotecaram aos banqueiros internacionais as rique~as e o f~

turo da nossa Pátria .
. Os Estados nordestinos foram os que mais sofreram,

transformados em empórios fornecedores de matérias-primas e
mão-de-obra farta e barata. O latifúndio, aliado ao capital fi
nanceiro internacional, agigantou-se mais e mais, "griland~" I
em sua voracidade pantag~uélica os imóv~is dos pequenos e mé
dios produtores rurais. Na década dos 70, a nação assistiu es
tarrecida a um novo "ensilhamento", quand~ os recursos do Pró
Terra e "empréstimos" tomados no exterior a juros e spreads e~.

corchantes, frequentemente deixados ao alv~drio onzenárioi dos
agiotas internacionais acolitados pelo famigerado Fundo Monet~

rio Internacional (F.M.I), foram desviados criminosamente dosl
seus verdadeiros fins para servir aos interesses escusos, qua~

d~ nã~ ilícitos, dos "marajás" apaniguados "de L'ancien régime".
D povo ainda clama, impotente, por justiça para os criminosos I
"White collars" que permanecem impunes, quando nlo premiados com
indenizações vultosas, e~orquidas da bolsa popular. A impunida
de contemporânea tornou-se, com freqüência, estímulo à delinqüê~

cia.
Em conseqüência das políticas discricionárias e perver~

sas dos governos autoritários e da ação nefasta do Latifúndio a
liado ao capital finance~ro internacional em suam ótica da terra
como bem de capital, quando não mero garante cadastral, para es
peculação financeira, a concentração fundiária exarcebou-se ao
ponto de tangenciar a unidade absoluta do índice de Gini, provo
cando, em conseqüência, o recrudescimento do êxodo rural em pro-

porções jamais vis}:as. Calcula-se que cerca de 30 milhões de ru
rícolas foram obrigados a emigrar para as periferias dos centro~j't.

urbanos ou ditos urbanos nas últimas duas décadas.- Também ai foi
o Nord~ste quem suportou a maior sangria, pretextando-se, mais I

uma vez, o flagelo da seca,
Segundo dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas (ane

xo), o Nordeste recebeu apenas 24,7% do que o Sudeste, 23,7% do
aplicado no ce~tro oeste, 11% dos valores alocados no Rio de Ja
neiro e 3,5% do aplicado em Brasília, em despesas sociais, de fQ
mento econômico, despesas feitas nas empresas estatais e despe
sas sociais "per capita" no Nordeste, que deveriam ser as maio-/
res'do Brasil, por ser a região mais pobre, foram as menores ef~

tuadas.no país.
Como não poderia deixar de ser, estas desigualdades na

alocação dos recursos da Untão geram disparidades aberrantes que
se traduzem em indicadores sociais somente comparáveis àqueles I

das regiões mais pobres da África ou da Ásia.

. 'LtNAltldlcOlllsdo/'/}at:cnllss.O-----------

L
r=--------------- TCxrO!JUSTIFIC.Ç;,C----------------

Dê-se ao § 22 do art. 144 do Anteprojeto de
Constituição a seguinte redação:

"§ 2 2 - Além de outras atribuições definidas
em lei, os Auditores substituem os Ministros em suas faltas
ou inpedimentos e têm as mesmas garantias, prerrogat~vas le

impedimentos dos titulares. 11

JUSTIFICATIVA
A cláusula "quando em substituição aos M;mis

tros" é redundante, ociosa, desnecessária, porquanto quem

substitui alguém faz-lhe as vezes, desempenha as atribui
ções do substituído em toda a sua plenitude.

.t necessário, portanto, que melhor se rediJa o

parágrafo, para que diga melhor e se harmonize com o texto.
Realmente, se aos Titulares se cieferem os predicamentos da
Magistratura, porque são ocupantes de fúnções Judicantes,
é curial que os substitutos dos ,Ministros, quem também
exercem funções de Julgamento, tenham tais garantias.

Efetivamente, ficaria o sistema de controle
das contas públicas altame.nte vulnerável se alguns dos seus
Juízes não tivessem, em toda a sua inteJ.reza, as garant~as

inerentes à função.
Um .ji:liz deve ser tal antes, durante e depois

dos 'julgamentos o- até para"tTcarasãiv'o de-irijuri"Ções - que-'
lhe possam tolher o livre convenéimento, a imparcial forma
ção do seu juízo de valor, nos feitos submetidos à sua dec~

sa

EMENDA CS00260-1 Au.o'-------l r<r'P'F"L'oo~tJ CONSTITUINTE JOS~ QUEIROZ . ~ _J

~ .<o.",o/,0.",1u",IOO"""0
COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

~---------------Tr:XTO/tlI.J5T1,.IC"Ç40---------------_,

EMENOA ADITIVA
DISpOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 397

Acrescente-se o item IV ao Art. 397:

IV - a garantia do direito exclusivo de voto p~ra car
gos de direção de entidades desportivas:
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a) de âmbito federal, às federações esladuais e àSI
associações participantes da Divisão Principal do Qltimo campeonato n

J
8

cional;
b) de âmbito estadual, às associações parlicipanles

da Divisão Principal do Qltimo campeonato ~sladual.

JUS T I F I C A ç A O

.."'Uf.::'!FIc.\'rJ..2'~: h reícrôncia g02n[rica do t.exco , gce repete o

da Cúl"5titulçiio vigoZ'te, torna vago o conceito dos veicuios· a

sexom alcanéi'..dos pe La lmunitlé'c.'ie, e.t1sejc.nclo 1."~itc::r(:.do questig,

narcenco juül.cial e àeC.1.f.0e& cCJ\[litantt~c. o qhe torna innegu::,o

o D""ncl:íc.1.o pret'9nà~c..o pelo lt!giblac1or conatituintl2'. Não se
pxot.ende con o novo tn~:to elin.iHar tcatu3 f1& {lÚ~lida5 conce!

tuaio, c;.l1tret~11to a rccac;ãO,mê'.is pr~ciSa,pL'l:1Jtitirá lüaior clélr~

~a no c.ntendiir.ento ObJf3t~VO ãa nozma cOltGtitucional.

Atualmente, não há mais lugar para as manipulações
econômicas das assembléias eletivas das confederações e federações, on
de a luta polo poder é travada, na maioria dos casos, em defesa lão so
mente de inconfessáveis inleresses pessoais, fazendo-se tabula rasa de
qualquer compromisso para com o próprio desporto.

Assim, os acréscimos sugeridos configuram-se como-i~

gra que, na praxis, limitará e refreará as "maquinaçües" e o comércio
desmoralizanle dc votos na época das elições dos cargos de direção das
entidades desporlivas esladuais e nacionais.

Esse balizamento conslilucional, mais do que uma re
comendação pragmática, exsurge como di ret31ei loral essenci a I para
garantir lc.:gitimidade aos dirigenles dts entidades desportivas.

'----------,{'\

EMENDA CS0026~-6

tJ CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

__________ FLENAAIO/CO"usSÃO/SUllO:Ol,llSsio-----------

80lHSSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;-r-----------------T()(To/.JusTln~AçÃO--------------,-----,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDAOQ: Artigo 87, Alineas "a" e "C".

As alineas "Bn e ncn, do art. 87, do anteproje
to, passa a ter a seguinte redação:

anos de idade.

Art. 87 - ••.••.•••. : ••••..•••..•••.••..•.•.•.

a- Compulsóriamente, aos 65 (Sessenta e cinco)

serviço.
C- Voluntariamente, após 30 ( Trinta ) anos de

----=.:~:..:...::..::~=-"=.:..:..:.:::::'---- . ~] r=;;~o-J
PL[NARlD/COl.ll'SÂO/Sl,lBCONISSÂO---------.~ m-C>AT4~

~\..'~C~O~M~Io.::S"'S~I1~a~D'=E...:::s.=.I"'S.:..TE=:;Mc:A'_'.T_'_I"'Z=:/\"'Ç:<.:I1"'O::...... ~_.~ b;' Ifr J

EMENDA CS00261-0
tJ CONSTITUINTE JOSE QUEmOz"To.

TEXTO/JuSTrflcA;;:ÃO------ -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EIlENDADO: ARTIGO 49, INCISO XIX, ALlNE/\ "U"

JUSTIFICAÇAD

O objetivo da presente emenda é adegua-la ao di~

posto no Art. 13, alinea "E" e "F" que estabelece que o homen e a
mulher são iguais em direitos e obrigações e que ninguém será privi
legiado ou prejudicado em razão de sexo ou idade além do que dispõe
o art. 362, alinea nEn, do anteprojeto, que estabelece a idade de •

Sessenta e cinco anos para aposentadoria por velhice sem distinção
de sexo.Por essas razões; tratando-se de objetivar a necessidade de
de adequação entre dispositivos do anteprojeto aprovado, justifi _
car-se a aprovação da presente emenda.

Alinea "u n, do inciso XIX, do artigo 49 do anteprojeto,
passa a ter a seguinte redação:

Art. 19 - Compete à União:
XIX - legislar sobre:
u) diretrizes e bases da educação nacional; produção,di

tribuição e exibição de filmes cinema lográ ficas e de Vldeo_ca~seteS'J

JUS T I F I C A ç A O

Os filmes cinematográficos e video-cassetes são produto
que integram a chamada indústria cultural. Seu consumo está massifi
cado, e se amplia dia a dia pela eletrônica, a publicidade e o mark~

ting, informardo, fôrmando, influindo nas ideologias de geraçÕes. E
urgente atribuir à União a iniciativa e o dever de legislar sobre e s st

matéria, dada a importância cultural educativa e recreativa que os
filmes e os video-cassetes alcançaram, graças aos padrões de alto

. consumo que ambos desfrutam.

EMENDA CS00264-4
tJ CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

tJCOMISSAO DE SISTEMATIZ:~~N~R10/COIotISSÂO/SUBCOMJssÃo

r;-r----------------TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-------- --,

~A SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 96

Suprima-se' do Anteprojeto:

No artigo 96, as expressões: " até quatrocentos e oiten
ta e sete".

EMENDA CS00262-8
tJ Constituinte DeDutoc'to I:EH1\TO JOSIWSOll

CJPARTIOO~

l?HDJl JUSTIFICAÇAO:

PI.EllARIO/COI,lISSÃO/SI,l('COllll5SÃO-----------

r;-r TEXTO!JUSTlFlCAÇÃO _

Dê-13e à dli:nca d, do inciso Il, do art. 270, ào Jl.nteprojeto da
Constituição, a seguint.e redação:

Art. 270
II

d) livros, jornais, publicaçõ~o técnica.. , cienti:ficas, revi~

t~s e outros pariédicos, b~~ como o papel destinado a nua

iJ:IpressÊio.

Olimite de até quatrocentos e oitenta e sete Deputados
colide com os dispositivos que visam a criação de novos Estados ou

a transformação dos territórios em Unidades da Federação, tendo em'
vista que haverá aumento de representantes na Câmara dos Deputados.

Assim sendo, a composição da Câmara deverá ficar em aberto, 'usando

-se unicamente o critério estabelecido no §2º do artigo que se pre
tende alterar. Essa é a adequação proposta pela presente emenda, que
justifica a sua aprovação.
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EMENDA CS00265-2
tJ CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

0"7"r--------- Pl.E"AR10/co~lssÃo/sUflCOMlssio---~-------,

COMIssno DE SISTEMATIZAçnO
= TEXTOIJUSTll'lC"Ç40-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 362, ALINEA "C".

A alinea "C" do artigo 362, do anteprojeto, passa
a ter à seguinte redação:

Art. 362 - .•.••••••.•••.••••.••.••••••..••••••••
C -'Com tempo inferior ao da modalidade acima, e~

cinco anos,pelo exercicio de trabalho noturno, de revezamento, peno
so, insalubre ou perigoso.

JUSTIFICAçno.

Necessário se faz, estabelecer-se o tempo de re
dução para a aposentadoria pelo exercicio de determinadas atividades
consideradas penosas ou insalubres, adequando-se melhor o texto do
dispositivo.

JUSTIFICAçno.

Incluir os deficientes entre os que terão dire~

to ao amparo especial do Estado é dispositivo imprescindivel, incl~

sive para adeguação do texto a outros dispositivos do anteprojeto.

EMENDA CS00268-7
c: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
~- PLENARIO/CCl,IISsio/SUBCOlussio

~SRO DE SISTEMATIZACAO
r--r---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇ40 -,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 14, inciso XXV.

O inciso XXV, do artigo 14, do anteprojeto, pas
sa a ter a seg~inte redação:

Art. 14 - ••.•.••.•.••.•...••.•••...••••.•••••••

XXV - aposentadoria; no caso do trabalhador ru
ral, nas condições de redução previstas no art. 362.

JUSTIFICAçno.

EMENDA CS00266·}
t: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

PLtNAR10/CONlssÃalsuBcOliISSÃO-- _

tJ COM ISS no DE SISTEMATIZAçno

Necessária a aprovação de presente emenda, em
razão de ser o art. 362 e não o art. 358, que trata da redução de
idade para efeitos de aposentadoria.

I!.I
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA.
, DISPOSITIVO EMENOAOO: Artigo 84, Inciso VIII.

. O inciso VIII, do Art. 84, do anteprojeto, pas-
sa a ter a seguinte redação:

Art. 84 - ..............._.........................

VIII, - é asseguréldo, ao ,~ervidor publico, adiei
anal por tempo de serviço, à cada ano de ef,'~tivo exercício, à razão

de 1% ( Hum por cento ) da remunel'ação, vedada a incidência de cada
adicional sobre a soma dos anteriores. .

.J

JUSTIFICAçnO.

A Constituição deve definir qual o indice do
adicional por tempo de serviço, a cada ano de efetivo e,xercicio do

'servidor público, 'sendo o objetiv(l da pres~nte,emenda o estabeleci-
mento do percentual de 1% ( HU(ll por cento ) , tendo em yista já .con~

(. ': ti tuir-se, um direito adquirido pela Le.gislação atua.l ,
«,

.
.' JY

EMENDA CSOO267-9 "

"urol!: rr;~RTIO~--J

f!l CONSTITUINTE GEOVANI BORGES I
, ..

~ COMISSnO
,.LE~AR10IcoUISSÃo/!õUBCOlll'SSÃO

I ~OATAMDE SISTEMATIZAcnO Jyç,'8t,

'-
"

~ ~ Tt:XTOIJUSTlFICAÇAO ....,.. -,

"

EMENDA CS00269·5
t= CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

r----.::....--'---- PLE.NA/W)/COJ.l'SS4C/SUEiCOJoll$SÃO----------

t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDAOO: Artigo 14, Inciso XII.

O inciso XII do Art. 14 do anteprojeto, passa a
ter a seguinte redação, suprimindo-se a alinea do mesmo inciso.

Art. 14 - .••••••••••••.•••••••••••.•••..••••••
'~ XII - Salário,familia a,razão,de 10% ( Oez Por

Cento ), do salário I!linimo", por dependerrte dos trabalhadores que re
cebam até cinco salários minimos mensais.

JUSTIFICAÇi\O.

:A'alferação proposta visa aqeguar de maneira mais
simples 'a redOG~o:do texto de modo a esta~elecer um pecentuàl unifi-'
cada do salário ~amilfa a ,todos os trabaihadores considerados de ba~,

xa'renda,- ou sej~~,os'qu~ recebem até cinco salários minimos,mensais,

'! •

EMENDi"cS00270.'9
AUTOR--------------J _~PF'LAIITIDO~c: CONSTITUINTE' 'GEOVANI' BORGES . CE!: ~ ~J

redação:

urbanos e rurais
a melhoria de sua

,I .., ,
EMENDA ,ADITIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo ,13, inciso III, Alinea "H".

A alinea "H" do inciso 111, do Art. 13, do an
teprojeto, passa a ter a seguinte redação:

Art. 13 - ..•....••...••....•....•.....••.•..•
111 - •.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

H - Lei complementar garantirá amparo especial
à maternidade, à infância, à velhice e aos deficientes.

PL.ENAAIO/COJolI~sslo/SUBCO""IS:!lÃO---------~~Õl/lTA~

Lt:---1:Cc!!.Of!:!.H!,;S2,;S~i\~O~DE~S'!1I"'S!.!.T.!:EM~At!..T!.JI'!Z~Ac!<C!:'.i\O~ --'-~~--"J' tu?:em'.
r=,-,..-------------- TEX!O/JUSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPpSITIVO EME~DADO: Artigo 14

o art. 14, do anteproJeto, passa a ter a seguinte

"Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores
e dos servidores publicos, além de outros que visem

condição social." 'I
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JUSTIFICAÇAo .

Para adeguar-se melhor o texto do artigo com a
redação aprovada pela Comissão Temática, devem ser acrescidas as
express5es: "e dos servidores publicos", por ser inconcebivel excl~

ir a categoria mencionada, dos direitos assegurados no dispositivo,
levando-se em conta que o servidor publico'desempenha função social
relevante, conforme estabelece o art. 84 do anteprojeto.

rídica constItuída por brasileiros ou estrangeiros domI
ciliados por mais de 10 anos no TerrItório NaCIonal, e
nele sedIados, com capital não sujeito a ônus por fInan
cia~entos externos, nem a ramessa de Juros, dIvidendos'
ou ;oyalties para o exterior, por part~ de qualquer dos
acionistas.

As fraudes serão punid&s com a interdIção do astõbeleci
mento e prisão na forma da lei".

EMENDA CS00271-7
t: CONSTITUINTE GEOVANI BORGES

,.,.,- TElCTO/JUSTlFl.:toçÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 362, Alínea "A".

.Suprima-se na alínea "A", do Art. 362, do ante-;

projeto, as express5es: "para o homem".

JUSTIFICAÇIlO

I - Trata-se em IQ lugar, de emenda aos artigos 29 e 3Q, respectivamen
te dos Relatórios dos eminentes Constituintes Arthur da Távola e Mar
condes Gadelha que ,não aprovadas na V1IIª Comissão, transferiram-se a es
ta ComIssão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa. O

ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela
redação que consta do atual ART. 307.

Nes~e ~aso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto,
independentemente da sistematização, que será considerada posteriorme~

te.

JUSTIFICAÇIlO:

Tendo em .vista o estabelecido no Art. 13, Ali
neas "E" e "F" do anteprojeto, estabelecendo que o homem e a mulher
são iguaís em direito e obrigaç5es e que ninguém será privilegiado
ou prejudicado em razão de sexo ou idade, além do disposto na ali
nea "O" do art. 362, a respeito da aposentadoria e tendo em vista a
apresentação de emenda supr1mindo a redação da alinea "B", do mes
mo Artigo, necessário se faz a aprovação de presente emenda por a~

soluta necessidade de adequação entre a redação de dispositivos d!
versos do anteprojeto:

11 - Entretanto, mesmo considerada sob o angulo da Sistematização, a r~

dação do artigo 3D7 é totalmente inversa do conceito adotado, por exem
plo, no estabeiecido para Empresa Nacional Jornalística (ART. 406 e
§ 12), como também de Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART. 324

e § 12 ) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro, em
serviços de assistência à saúde (ART~ 355 § 4Q ) .

111- AComissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, to~

mar compatíveis as matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de
modo a tornar coerentes e uniformes as postulaç5es no Projeto da Constl
tuição.

//

v- O:reconhecimento, em três comissões, da necessidade de estabelecer
reserva de mercado torna pacifico a sua instituição nacional. Houve pr~

posições, neste sentidn, em todos os pgrtidos e há pronunciamentos pú
blicos dos Senadores Virgílio Távora, ~arlos Chiarelli, Jarbas Pa~sari

nho, da deputada Sandra Cav~lcanti. entre outros.

VI- O que é reserva de mercado 2

Reserva ,de, mercado é a, limitação. do exer~íci,o da atividade e.t=-onôii\5.ca e
mercantil a favor de' um setor de produtores, pa~a que 'estes pbs~~~ se
desenvolver, sem a competição predatória ge .outras empresas dotadas de
poder econômico, suscetivel- de inibir.~ crescimento dos,pro~utores'prc
teg]das ..Constituem prática incluida na,legislação d~ paises_ri~ps e
pobres, inclusive nos Estados Unidos, e graças a qual estes se torna
ram a poderosa Nação de nossos dias.
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia'
da re5erva de ~ercado estâ na interdição de'sua presença competitiva '
no setor. Para que essa interdição não se transforme numa ingenuidade,
o legislador deverá tolher toáas as formas de infiltração, pelas quais
reste a possibilidade de burlar o texto oficial.
Ora, sabemos que as grandes corporações, conseguem, mediante exped:en
tes variados; desde que participantes do contrato social, mesmo minori
táriamente possam conduzir as empresas, assim armados, a satisfazer os
objetivos de abso~ção do mercado no país hospedeiro do capital. Ver, a
este respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações Unidas
"Las Corporaciones Multinacionales em el Desarroll0 Mundial",Nova York,

1974.

IV- Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradi
ções frontais e que exigem esforço profundo, para atingir conceitos que
reflitam o interesse público nacional a que, por diferentes caminhos
todos sentem desejo de chegar.
Quando houver contradição Lncont orriáveL, entre duas formulações, cumpr i
rá a Comissão de Sistematização adotar a solução que atenóa à aspiração
do povo, manifestado nos progrmas dos partfdos e na tradição das ten9fr~'

cias do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por vári
as comissões, prevalecerá o conceito majoritário, ES.te é o critério que

decorre do bom senSQ.

IrUTOft--------------
J

trP:;~~oo=]
REHATO VIANNA

COIIISSÃO DE EISTE:!l'.TIZ;'.ÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Substitua-se. a' redação do artigo 307 pela seguinte:

·"Art. 307 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais

conceituações constantes d~sta Constituição, a pessoa j~

1I!:XTOIJu'T1f1eJ,ç;,o----- --,

JUSTIFICAÇIlO~

Suprima-sé a redação da alínea "I>n do Art. 362,

do anteprojeto, colocando-se em orde~ as demais alíneas.

tom a apresentação' de emenda estabélecendo alt~

ração na alínea "A" do artigO" 362, dispondo soare a idade de trinta
anos para o homem e 'para,a mulher; de 'forma a adequar-se o texto do
dispositívo, com o disposto 'n'o Art: n. ~1f'neas "E" e "fi; d~ antepro
jeto que ~stabelece que o homem e a mulher são iguais em direitos e
obrigações e que ninguém será previlegiado ou prejudicado em razão
de )dade ou sexo, necessário s~ faz a aprovação d~ presente emenda.

EMENDA SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 362, alínea "B".

r:T--'-,-~-----------TIXTO/JUSTI'ICAÇio- ,

li 1't.t:H"'''lo/ccall,sÃo/sUICOIlllI"ÂO

~COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA CS00273-3

t:
,- , I'l,.[I,Ã'UO/COIlI"l.O/$uaeo"lI'''Ão _

t' I-tJ?P6Ji7J

\
\EMENDA CS00272-S

élCONSTITUINTE GEOVANI BORGES
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VII- Portonto, paro que a reserva de mercodo funcione em seus obJ~ti- I
vos, impõe-se cortar o cordão umbelical que, porventura, ligue a empre

sa a proteger, com matriz no exterior, de cujo influêncio negatIvo se

Jo necessário resguordor.

Paro isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos

acionIstas. Isto constituiria um comportamento xenófogo.
A medIda funoamental é a inexistêncIa de qualquer vínculo ao exterIor,

seja sob a forma de reserva de lucros, seja de pagamentos de royallies,

seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instru

mentos para burlar à reserv~ de mercado.
Por isto a forma proposta é a que compatibil:za os diferentes concei 

tos incluídos nos citados artigos 406 § 12 , artigo 324 e § 12 e arligo
355 § 4Q .

VIII - Em abono desta proposição, será útil recordar a lição. de Tancre

do Neves:
"Cabe de'stacar que o capLt a I eslrangeiro será sempre ben

vindo _ até porque indispensável ao nosso desenvolvimen

to - atenda a legislação e os interesses brasileiros.
Reafirmo, clara e enfaticamente- que, em meu Governo toda

enfase do de~envolvimento estará apoiado no fortolecimen

to da empresa privada brasileira".

Estas expressões constam de encontro com empresárIos na residêncIa de
Abílio Oiniz, São Paulo, publicadas nos jornais de 08/10/84 e com cm

presários no Rio de ?aneiro, nos joinais de 05/11/84.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1987.

EMENDA CS00274-1
t:J CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

fl-om-{l
~ ";1- 1(. (-. /.\.{

r:-r TEXTO/JU5TlflCAÇÃO -,

Art. 63, § 39, do Anteprojeto de Cons

. tituição

Dê-se ao art. 63, § 39, a seguinte redação:

"O Município com população superior ª três milhões de

habitantes, poderá instituir Tribunal de Contas Municipal, mas terá
de fazê-lo nos moldes e condições dos Já ex~stentes, integrados por
05, no mínimo e 07 Conselheiros, no máximo."

JUSTIFICATIVA

Os dois maiores municípios brasileiros, são Paulo e
Rio de Janeiro, já possuem Tribunal de Contas próprio e, além disso,
superam com sobras o limite de densidade demográfica estabelecido p~

lo próprio dispositivo e servirão de modelo para os futuros Tr~b~

nais de c~ntas Municipais. A exigência mín~ma de três milhões de h~

bitantes é correta, mas convém fixar, desde logo, o número mínimo e

máximo de Conselheiros integrantes dos futuros Tribunais Mun~cipais,

posto que o de são Paulo atualmente tem 05 Conselheiros e o do RIO

de Janeiro 07.

A adoção do d~spositivo proposto dispensará a referên

cia a "Tribunal de Contas Municipal", no art. 148, parágrafo único,

do anteprojeto, que passa a ter a seguinte redação:

"Parágrafo único - Le~ complementar estabelecerá as

condições para criação de Conselho de Contas MunicIpal."

EMENDA CS00275-0
~~STITUINTE rRANCISCO DORN~LL~S

r:-r----------------T[XTO/JUSTIFICAÇÃO-- .

E,~ENDA SUPRESS.IVA
Art. 64 e seus parágrafos do Antepro-

. Jeto de Const~tuição.

O dispos~t~vo e Seus parágrafos remetem ã Lei Orgânica
dos municípios a poss~b~lidade de o Município cr~ar um Conselho de

Ouv~dores, ele~tos por voto direto e secreto, por sUfrág~o univer

sal, com o exercíc~o das funções dos seus ~ntegrantes gratu~ta~ente.

A competênc~a atribuída pelo anteproJeto a taIS Conse

lhos, Ja e exercida, a contento pelos Tr~bunaIs de Contas (Estad~

ais e Mun~cipais), além de que serão organismos que poderão ser cr~

ados em mais de 4.000 municlpios bras~leiros, não se sabe, contudo,
integrado por quantos membros e que embora venpam a exercer seus
mandatos gratu~tamente, terão que ter, obr~gatoriamente, uma ~nfra

estrutura admin~strativa, composta por assessores técnicos (econo 

m~stas, advogados, contadores, engenheiros, etc), alem de servido

res búrocráticos, para possib~l~tar o seu funcionamento.

serão, portanto, organismos desnecessár~as a, sobretu-

do, onerosos.

EMENDA CS00276-8
E"~~~;;~~-Nl F. U~l~Oc:U:.:.Rc:Ic:Cc:O:...c.Pc:I:.c·I~_~__"~:.c-_· J~ t'~4~~;~~

t:~~~~~?ÃO De ~ 1ST E;1L;~~~~~~$~:::o_'_'"_'_"_"_"_!:Ã_o . -J~ tI 30 -;~T;'-/ 87]

--------Trll(TO/JU5TIFICAÇÃd'-----------__

Adapte-se o texto dos arl~gos 191 e pertinentes do
anleproJelo:

Arl. . .. A-justiça será pres Lada gralui t aaent e em t.Q
do o território brasileIro por juízes federais e juizados comuni
tários colegiados eleitos pelos comarcanos maiorc~ de 16 anos em
pleno gozo de seus dIreitos políticos e civis.

§ 12 - A primeira investidura no cargo d~ juiz fede
ral ocorrerá por concurso públ~co de provas e lítulos, após fre
qüência e aprovação em curso regular quinqüenal na Escola Superio'~

1iI\: dQ. l-1agislratura, à qual somente bacharéis em OircIto serão ar:'
mitidos.

§ 22 - As promoções funcionais de jUí~és federais o

correrão exclusivamenle por merecimento em concursos de provas e
títulos, após freqüência e aprovação em curso regul~r de es~ecid

lização promovido pela Escola Superior d~Magistralura e inclus~o

em lista trípl~ce submctida ao crivo do Conselho NacIonal da Ma

gistratura pelo vot~ direlo e secreto dos magIstrados, advogados
e meu bras do Ministério Público Nacional dos respeclivos juízos /
onde estiverem em exercício.

§ 39 - Os juizades comunitários colegiados eletivos 1

serRo presididos por bachHréls em Direito com mais de cinco anos

de prálica forenae ou afim o s~ls comarconos maiorcs de 18 anos,
todos eleilos pelo sufrágio universal, através do voto direto e SE
creto, de todos os JurisdIcionados maiores de 16 anos e resIdenles

há, pelo menos, dois anos na comarca.

Art .... A justiçá será prestada em grau de recurso p~

los seguintes órgãos:
I - Supremo Tribunal de Justiça;
11- Superiores Tribunais Regionais de Justiça, em ném~

1'0 de cinco (5) e localizados no interior das regiões geocconômi-/

cas do país,
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111- TribunaIs de Justiça dos Estados.

Parágrafo único - Em todo o territórlo braslleiro, a

Justiça será especIalizada em : varas civeIs e comerciaJs, varas /

de fam511a e sucessões, varas crimInaIs e de execuções pC'nais, va
ras tributárias e fazendárias, varas trabalhistas e de acidentes /

do t ruba l ho , varas plevidenclárlas e varas agrárias, além dos re

gistros públlCOS.

Art .... Os jUILOdos comunItários colegiados eletivos

ter30 jurisdiçlo soberana sobre pequenas causas de nnture7B civel

c famillaJ, pequenos delitos e crimes contra a economIa popular.

Art .... Lei complementar estabelecerá normas gerais /

relalivas à oroonllaç50, DO funcionalncnto, aos dIreilos c devpre~

da magistratura,' respeItadas as garantias e proibições preVIstas

oesta Constituição ou dela decorrentes, especialmente no que se

refere à autonomla política, org5nica, funclonal e orçamcntária/

do Poder Judiciário, asseguradas, por outro lado, as garantlas e

prerrogativas da magIstratura.

JUSTlrICAÇ1\o

O resgate da autonomia do Poder Judiciário, integrandQ

o plenamente no processo de democratização dn sociedàde brasilei

ra e lnvestindo-o inteiramente em sua soberania pressupõe ~eccs

sarlamcnte a sua federalização e descentralização. A justiça fe

deralizada e gratuita é a única garantia de sua eficiência e de-

mocralização.

propostas apresentadas.
§ 72 - A nova constituição terá caráter pleblscitário, deven

do ser referendada por todo o povo brasileiro.
§ 8º - O mandato de qualquer Constituinte poderá ser cassado

por, no mínimo, um total de eleitores igual a 2/3 (dois terços) do
número de votos necessários para elegê-lo.

JUSTIFICAÇÃO

Após a gloriosa campanha das Diretas-já, durante a qual mi
lhõés de braslleiros participaram do movimento cívico para a resta~

ração da democracia no Brasil e a vitória no espúrio ColéglD EleitQ
rai, onde a ditadurá militar foi, finalmente, derrotada, passamos à
transição para o Estado de Direito Democrático, com a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Car
ta Magna para a Nação brasileira. ~

Entretanto, tal transição~deu de forma a romper definiti
vamente com as estruturas do regime anterior. Foi conseguida ~a sQ

lução negociada ~ de consenso em direção a uma translção pacíflca /
com remanescentes das estruturas de poder anteriores.

Assim, tal A;sembléia Nacional Constituinte e a Constltuição
elaborada refletirão um equilíbrio de forças que não traduzirá ·ne
cessariamente a vontade soberana do povo brasileiro.

Além disso, a campanha para governadores e deputados estadu
ais não permitiu um debate maior sobre os te~as da Constituinte.

Nesse sentido, convocamos uma nova Assembléia Nacional
constituinte, onde todo o povo brasileiro partlcipará da feitura
da nova Constituição. Nesta Assembléia Nacional Constituinte im
perará o princípio de que o poder é o próprio povo.

PI.EI/,IlQIO!CCI.lISS;.O/St.oSc:O"'tSSÃO----

COMISS1\0 DE SISTE.\j,.\TIZ,\C..IiO

..,.., . TEXTO/JUSTIFlCAÇ.i.O-------------·----,

,."r----------------- TI'.:XTO/JUSTIFICAÇÃO--------------------,

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na parte
relativa às Disposições Gerais e Transitórias, o seguinte disposi
tivo, pelo qual se convoca a Assembléia Nacional,Constituinte para
o ano 2001, definindo a sua forma e caráter, além de criar o voto

destituinte.

EMENDA CS00277-6
f: CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

,..- PL~N...AID/cO"lI'$io/suec:DloIl$s.í.o' _

e: COMISSÃO DE SISTfMATIZACÃO
~'m---:-l'ou D~.L!UJ

E1>!E!I!DA MJDIFICATIVA

Dê-se ao Preâmbulo do Anteproj eto a seguinte redação:

P~!BUlO

Os representantes da Nação Brasileira, livremente eleitos e reuni

dos pcl a vontade soberana do povo, sob a proteção de Deus, em Assembléia..Nad~
nal Constitmnte, dcclaram que a República Pederativa do Brasil fl'l!a orgamz~

da.por esta Constituição, em Estado de Direito, para consolidar a Laberdade , a
fraternidade, a participação, a igualdade e a justiça como postulados e valo
res supremos de uma socaedade sem preconceat.os , democrática, social e plural~

ta.
JUSfIFICATIVA

"Art .••• Fica convocada a Assembléia Nacional Constituin

te para o dia 12 de fevereiro do ano 2D~1.

§ 12 - A Assembléia Nacional Constituinte será livre, aut~

noma, soberana, democrática e exclusiva.
§ 22 - As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte

serão realizadas no dia 15 de novembro do ano 2000.
§ 32 - Qualquer do povo, no pleno exercício d~cidadania /

brasileira e independentemente de filiação partidária, poderá can

didatar-se à Assembléia Nacional Constituinte.
§ 42 - A Assembléia Nacional Constituinte terá caráter de

Assembléia Geral do povo brasileiro.
§ 52 - Qualquer cidadão brasileiro poderá particiapr dos /

debates e/ou apresentar propostas à Assembléia Nacional constitui~

te. A partiéipação de todos os cidadãos deverá ser assegurada, a
través das conquistas tecnológicas ~~~ da revolução tecno-cientí
fica nas áreas de comunicação de massase informática, pela implan
tação de uma rede de comunicação nacional, garantindo a cada cida
dão sua participação nos debates e apresentação e' defesa de propJ~

tas.
§ 62 _ A Assembléia Nacional consti~uinte eleita terá a /

função de organismo coordenador e sistematizador dos debates e das

Os fundamentos e valores que estão inspirando a nova Constituição

Brasileira, constantes do Preâmbulo do Anteprojeto, podem ser mantidos através
de redação mais simples, como têm preferido as Consta.tuacôes Democráticas mo

dernas (França, Alemanha, Itãlra , entre outras).

A emenda visa a esse objetivo, conforme demonstra o seu próprio

texto.
A circunstância do preâmbulo do eminente Relator ter sado inspir~

do no indiscutível valor e talento do Mestre Pontes de Miranda não deve mvali,
dar o proPÓSItO da simplificação, que não desvirtua o seu conteúdo, ou seja, a
preservação dos dlreitos fundamentais para os fins que IflcnClona.

~PA"TIDO~

1'1.

l?_ COMISSÃO DE SISTElli\TIZACliO

..,..,----------------TEXTO/..uSTIFICAÇÃO------ ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 442
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Acrescente-se no Artigo 442 entre as exprcssões
"Constitllição" e "podiante" a locução:

..... , inclusive ao Sistema de Governo,

EMENDA CS00282-2 "'".cr Constituinte BOCAYUVA CUNHA

JUS T I F I C A C Ã O
·-----------------TEXTO/...USTIFIC:.~ÃC------------

EMENDA SUPRESSIVA

Houve um lapso no Anteprojeto
O Artigo 147 do Anteprojeto da Comissão (IH) de

deres e Sistema de Governo previa expressa~ente o
menda propõe corrigir.

de Constituição.
Organização dos Po

que a presente ~

Suprima-se no Anteprojeto da Constituição, o

artigo 356 e seus inclsos, renumerando-se os

artigos subsequentes.

'-----------------------tl-------- J

JUS T 1 F I C A ç ~ O

A introdução no texto constitucional da expressão

"saúde ocupacional" (tradução literal e imprópria de "occupational
health") tem o cbjetivo que se evidencia na leitura de suas alíneas

de incluir na área da saúde, a segurança do trabalho que, em âmbito
internacional fica, como os demais assuntos relacionados com o tra

balho, aos cuidados da Organização Internacional do Trabalho e não
da Organização Mundial da Saúoe. Não tendo surtido efeito,' em passa_

d' ""ot,. " io',i,ti", d, ""t" ",p",ti'i,t" d, t"o"',i, I
do Ministério do ~~ para o da Saúde a Secretaria de Segurança
e Medicina do trabalho e a FUNOACENTRO tenta-se, agora, usar o tex_

to constitucional para atingir o mesmo objetivo.
Art. 14. _•.••.••.••• _•..••....••..•.••..•.•..

xx - Segurança do trabalho

tituição, passa a

Comissão de Slstemat}zaçã.~n~ ~

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------------------

1

EMCNDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XX

O inciso XX do Artigo 14 do Anteprojeto da Cons_ I
ter a seguinte reodção:

I

,- PI.(IlARIO/COI,lISSÃo/sUBtO/,ltSSÃo--------

tJ

EMENDA CS00280-G
~~onstituin~e BOCAYUVA CU~~~

Constituinte Inocêncio Oliveira
JUS T I F I C A ç A O

o Anteprojeto incluiu, certamente por equívoco,
a expressão saúde entre os direitos sociai? dos trabalhadores.

O dIreito à saúde consta explicitamerte como
direito de todos, no art. 349, _eção 1, capítulo lL"A .saúde e di_

reito de todos e dever do Estado".
Não há, port~nto, a necessidade de repetir a ex

pressão. Ao trabalhador cumpre assegurar, especificamente a segu_
rança do trabalho.

EMENDA CS00283-1
tJ

,-,, T[XTO/...uST1F1CAÇÃO-------------------~

Redija-se aSSlm a alínea b, do item 111 do art. 28

b) são privativas de brasile1ros natos as cand1datg

ras para os cargos de Pres1dente da República, de Presiden

te da câmara dos Deputados, de Pres1dente do Senado Fede
ral e de Presidente do Supremo Trlbunal Federal.

Sala das Sessões,

BOCAYUVA CUNHA

EMENDA CS00281-4
GQDMJ...!JJint,

------ TEXTO/JUSTlf'lCAÇt.:O _

EI1ENDA SlSTENATIZADORA

Justif1cacões

A Emenda cornpetib~11sa o texto, complementando-o. In
cluindo o Presidente do Supremo Tribunal Federal que também

pode subst1tuir o Presidente da Repúb11ca corno está no art.
161.

A repetição do termo IIPresidente" é para dar maior

clareza, consoante aconselha a técnica legislat1va.

Inclua-se o atual inciso 111 do art. 356 como

inciso XXII do Artigo 14 do AnteprOJeto de Constituição, renumerarl_

do-se os demais incisos.
Art. 14 ••.••.••.••.••.••..•..•.•.•..••...••...

XXH- Direito de recusa ao trabalho em ambien_

tes sem controle de riscos, com garantia e permanência no emp~ego.

EMENDA CS00284-9
tJ llI:NATO VIANNA

,-;, PLEUAklo.lCOI.lISSÃo/svnco/,l·ssÃo

uomSSi\O De SISTE~lATlZAÇÃO
.---------------- TC)(TO/JUSTIF1CAÇÃ,O---- _

EMENDA SUPRJ:SSIVA AO ANTEPROJETO DO Rr:LATOR

JUS T I F I C A ç A O Suprima-se o conteúdo do art. 349 e 354.

: ~ D atual inciso 111 do art. 356 deve ser incluí

do como inciso do art. 14, pois o ass~nto de que trata é pertinente T
aos direitos sociais dos tr.balhadores.

A presente emenda visa a compatibilizar e sis
tematizar o texto do Anteprojeto.

Sala das Sessões,

JUSTIFICAÇÃO

Determi.na o art. 349 que "A saúde é direito de todos
e dever do estado". O arts. 354, pOl\ sua vez, preceitua:" As ações
de saúde sio de natureza pública, cabendo ao Estado sua regulaçio,
execução c controle".

Todo conteúdo desses dois artigos está contcmplado no
art. 13, I, ~, que-diz ser a saúde, entre outros bens básicos da
da v1da humana, garantida pelo Estado como seu primeiro devcr.
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EMENDA CS00285-7tJ RLN;V;:;;-~!~;------- """"---------------- -- -J

----.------ .---- -_._- TtXToOUSTlr1r çÃC/------------- _

EMLNDA §UPRJ:S~l\'!~ AO ANTT:l'ROJLTO lJO RLLATOR

EMENDA CS00288-1Er--;;;--- -- -- ----- - ---.",.,,-- ------ -------
~N,\JO \ JA?\~\ J

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

--- ----.----------------- - l(nO!Jll,TlrlCI\ÇÃO ._

nll.NDA }lOnJrIC.\TlV,\ ;\0 Al\'lJ:PROJI;TO DO m:LATOR

.J

Suprlma-se o conteGdo do art. 436.

JUSTlrI CAÇi\O

Transponh[l-SC p a r a "Da spo s i ç ôc s TraJlSltórlasll'o

conteGdo do parficrdfo ~nlco do art. ~16.

----- TEXTO/JUSlIFIC/l;iCl--------.-------- --·-l
I

n1J;NDA }!ODIFICATIVA AO AN rJ:l'ROJHO DO RJ:LATOR

A e.xc-mp I.o das d í.spo s í çóc s contidas nos arts. 439 e -l-l ü ,

vis-Jumbra-se no par5gl"dfo íin í co do ar t , -316 a d aspo s i ç âo cons!J\:.'
C10JHll de apenas g a r nnv i r d r r c í t o s adqu í r i d o s ç no caso das rcfmm r.rs C,'.

funcf cmocrrtono Pn i s , amparadas pelo a r t , 43, da Lei n9 7.004, de':"

de outubro de 1.95~ devendo, p01S, tal dispositivo .er remetldo às JI
Di~posiç6cs Trnll&it6rias.

------------
L~IJ:ND.\ SUPRJ:SS]\'A AO AN') EPROJtTO DO m:LATOR

Suprima-se o conteGdo das alíneas!:. e d do item XIII,

~ oc aos a a menção da compet.ência do Cpngrcsso Nac í onvI

para l~gJslar sobre as garantias e direitos dos índlos (art. 4~~) ,
quando disp6~0 art. 49,XIX, !' ser de comp~t~ncja da Uniio l~~Jb

lar s obro o assunto, c omp j cmc n t ando o art. 98, cal~.!., que cabe .io

Congr~s&o Nacional, com a sançio do Presidente dR RepGblica, le
g1s1ar sobre todas aS matérias de competência da Unlão.

",,----------------- TtXTO/JuSTlrlcAçÃo--·--------

do art. 13. Desloque-s~ o cont~Gdo do arts. 474 e 475, de lJI5po
SJLÕeS Translt6rias, para o Capítulo 111 do Titulo VIII.

JUSTIFICAÇi\O

JUS.TIFICAÇj'(Q

Os arts. 474 e 476 sio or{glnários, respectivamente,
dos arts. 80 e 81 da Comis&ão V, ali lnscritos entre as "Disposlçõe'
Gerais e Transit6rlas" que abrangem os arts. 77 a 83, todos eles ]
aprovei tados e~ Disposlç6es Tran~itó~ias no Anteproj e1_0. Ocor r o que

o a r t s • "'<A" 0"""'0,"" s ao , o "do '0 i",'''io, d aa s po s í 'Ô']
ger~i~, portanto de na tur cz a p:rman~nte, devendo compor a pa r t c de
[llU t í va do futuro texto cons t i tucional.

AUTOR

Tanto o conteúdo da alínea ~ (pagamento a vista e ~m

dinheiro da indenizaçio referente i desapropriaçio urbana) quanto
a possibJlidade de expropriaçio dos bens de produçio, segundo a
utilidade púu Lí ca ou o ant cr-cs sc SOCHll, já constam, em linha gerai

básicas na alíne~ ! dos mesmos artigo-e alfnea retro-indlcados.

EMENDA CS00287-3
êCRLNATO._V_I_A_:\_'N_·A ~

------------.-- TEXTO!.,lllSnnCAç40-------------

nlENDA ~ll!'I~ESSIVA AO ANTJ:l'ROJJ:TO DO RJ:LATOR

Suprima-se_o con t eúdo da alínea E» item ~II, do a r t v Lâ ,

r\,.c«M\\o/"OIUSS,:.o/s~o"O ...ISs,io

~OMJSS.'íO DE SlS'Tl-=.:-~!:.:L\~T-=-I"'ZA::;:Ç~Ã~0é_ _

EMENDA CS00290-3
E RJ:NATO VIANNAHILNlJA i!9DII2êATIVA AO ANTEPRO,Jl:TO DO RELATOR

Dê-se ao § 4'? do art. 277 a seguinte redaçiío, sup r-í .

mindo-se, mediante compatibili7.açio, o contcíido das alíneas! e b do
~tem XIV do art. 13: -

"§ 4'? Quanto ao i~\posto de que. trata o item II:

a) 'as alíquotas serão fixadas pelo Senado Federal,
proporcionais ao valor .do qu í nhâo ou do bcn doado j a t.cn
dido o princípio social da dlstribuiio da r~nda e da ;-
r f que z a ; .

b) não haver â sua incid(:ncia, nem de cu s t a s e Cll"O}U

mentos, na hip6!~se de transmissio por morte de bens
que s í rv.nn de moradia ii família do mor to ,"

""r- TEXTOIJUSTIFlCAÇÃO _

A emenda visa deslocar para o título e capítulo própric&
!'Do Sistema Tributário NacLona Lt' , regras tributárias- repeti tiva s

traveis nos disp'ositivos sob proposta de cqmpatibiiização.

A garantia d. tutela jurisdicional estatal, preconizada
no dispositivo sob proposta de supressão, está amplamente atendJ

da nas alíneas ~ c ~, do ~tem XV, do mesmo artigo.
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cT -l;;.I;;;;~~ _-]
O~~- ;'("i-~_', J

• ------.---- ----------••• - __ TllClO/JUS111ICII';io_.__ ------------- -------.-

Desloque-se o conteGdo da alinea h, item 1, do art.

13 para Dlsposlç6e5 Translt6rlas, com a seguinte redaçâo.

"Art. At;; a erradicação do La n i t i.va da pob r o.i a
absoluta (a11. 69, Ll L, dc s t a Co ns t i.tu i ç rioL, sut- s
vitimas t&lll dlr~ito ao ampnro-c assist~ncia do ] ~
tado c da sociedade."

liAs atJ.vJ.àaàes nucleares de qcalguer natureza serão co!!,

troladas pelo Poder PübllCO, assegurando-se a f,scal,za

ção s upLe t a va palas en t i dade s representatJ.vas da soca eda

de CJ.vil 11 •

x x x x x x x x x

Percebe-se, clara~ente, que o propósito do leg1s1ador con~

tltuinte é O de submeter as atlvldades nucl~s ao controle monop~

líst1co do Estado e, neste, da União, ao passo que democratlza as d~

clsões pertlnentes, eXlglndo a prévla autorlzação do Congresso Nacl~

nal para o seu desenvolvJ.ffiento.

Esse louvável obJetlvo -- adequado à lmportáncla e à com

JIISTl nCAC1\O pleXldade da matérla -- traduz-se, pomo se VlU, em dlversos prece~

tos do AnteprOJeto, êeflnlndo com preclsão o espírito desta

bléJ.a Naclonal.

Trata-se de regra cuja apllcaçio se esgota no

ou pelo menos é Ls t-o que ela p rcvê , devendo, portanto COJl5 t a r

D1Sposiç6es Translt6rias.

res

Ora, se assJ.IT se co~cede à União -- através de seus

a responsablllàade excluslVa de determlnar a polítlca

Asse!!',

Pod.=.

naci~

'"'"'---------- lt:KTC/~lJST rocA;i:.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art.49, inC1S0 XIX 4 allnea nd" o

mento indlcado:

Redação do AnteprOJeto:

"Art.49 - Compete à Unlão:

XIX - Legislar sobre:

nal do setor, desenvolvÊ-la e controlá-la, até mesmo a nível de mon~

PÓllO, não haverla razão para subtralr-lhe a correspondente competê~

C1a para legJ.slar a respelto; com a mesma exclus1v1dade.

Parece-nos,p01S, que a orrissão fortuita fica reparada com

o adltamento que acima se propõe.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1987.

Deputado Renato Vlanna

d) águas, telecomun1cações~ informãtlca,

serviço postal e energia j l1

Acrescente-se:

EMENDA CS00293-8
tJDEPUTADO.JORGE LEITE

GT"-~::";:-I
~[J~

•
tJ; l;'~ ~I '<a

~xelua-se do § 12, do art. 110, do Anteprojeto de Canst!

tuição, a eypressão:

(e energla), lnclus~ve a nuclear, com

vlstas a todos e quaisquer de seus melOS

de produção e de aollcaçãoi

JustJ.f1.catJ.va:

EMENDA DE AOEQUAÇllO

DISPOSITIVO El~ENDAOO: Art. 110 § 19

o Artlgo 316 do Anteprojeto Bernardo Cabral prescreve:

"Const~tuern monopólio àa UnJ.ão:

n~b a percepção de vantagens indevidas."

JUS T I F J C A C Ã Q

IV. A pesquJ.sa, a lavra, o enriquecimento, a industrJ.~

IJ.zação e o comÉrcio de mJ.neraJ.s nucleares".

talação ou ampliação de centralS hldroelétrlcas de gra~

de porte, termonucleares, ter~oelétrlcas, de usina de

processamento de materJ.aJ.S férte~s e físseJ.s, de indú~

trlas de alto potenclal poluldor e de depósltos de deJ~

o Art. 416, alínea "b " I determina a

"prévia autorização do Congresso Nacional" para

tos nucleares, bem como gualsquer proJetos de

ambJ.ental".

o Art. 417, estabelece:

fia J.ns

J.mpacto

A expressão ex~luida, por tão vaga, fere o prin(ípio

nullum erimem, nulla poena, sine lege. Os casos de incompatibl:;':::~::;;,

com o decoro parlarnentôr devem ser tipificados no reginento i~~eTno

da Casa a que pertença o parla~eGtar. Aliás, a parte lnicial de c;ri
grafo rrodi ficaoo é bastante para definir o aue é lnCCMçétivel c.:;.:.. o

decoro parlBmentôr, vez qUE o reglnentc interno far~ a ne~eSSé~:r ~l

pífícaçãe.
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AUTOl' .---__EMENDA CS00297-r
r:=_O_EP_U_T_I\OO__~ORGE LE !1-=E~ -J._~ Q~'~~~:J

_____J ~~J ;:;~;~
I'LlH/.1l10/C:Oll.5Si.O/tUDCOI.tI!:S;'O

~QI:!1..?2!iO DE SI STEMA TI Z~~ÃO~ _

EMENDA CS00294-G
cr;;-EPUT AOO_.l..QRGE LE I TE

r.,-----------.----- tEXTOIJU$Tlrll:.tçÃ,o

Art. 168
EM CNDA DE AOEQUAçnO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318

do Anteprojeto de Constltuiçã~ , oInclua-se no art. 168,
seguinte' parágrafo:

Art. 6Q ........................•.. ······.· ... ····.········
"Parágrafo Único - üerrt r e ,os membros do Conselho de ~1in_~

tros será designado o Vice-Prlmefro I!~

nfstro, pertencente ao Congresso Nacional."

Jus t i f i c a ç ã o

Substitua-se o art. 318, do Anteprcjeto de Constituiçcio:

" .rt. 318 - O Poder pablico estabelecerã a cobrança de
imposto progressivo, no tempo, e sem Cê:~~Q=

expr opr í at ó r í o , a í nc í o i r sobre breas ur:Ja'j~s

dotadas de infrôestrutura urbana adequécê
n§o edificadas e que não estejam em curso de aproveitamento. l '

A existênciõ de Vice-Prímelro Ministro, substituto eve~t~

E
'I."TII'O ___

PllOB
------':=J

J

AUTOIt _

Dúvida não resta a que a oClcsidaoe imotivéda, da #rez ur

nana, cons~it.ui front21 oesment.ioo à funçdo saciál dd propl1t:'Gõ";::: En

tretanto, i~lmaginável é qua}Qu€r uti!lzação do bem se~ QUe, pTe:[~~~

temente, o Poder Públ1CO tenhô viôb:l1zaao os equlpanentos urbanos

ínfr6estruturais. Dõutra par~e â ediflCaç&C ônteceée O r~spectivc

projeto, cuja apresentação já fixa o inície co curse de ê~=cve:t~ne~

to racionôl do bem. É atento a essas realidaoes que se 2~resent~ e=sa

emenda, que, a par de dar contornos nais precisos à idéia oa funçcio

sociel Da propriedade urba~c, supre as o~issões dz regrô origin&l
anterio,mente apontadàs.

JUSTIFICAÇ{;O

PL[NiIl.I0Icol.U5SÃc/sUICCIII$SrO

f!J cosussno DE SISTEr"A:::.:.T::.I2:.:A~Ç:!:Ã~O:- _

EMENDA CSOO298-9
l:EiPUTAO~~O::cR-,-,G:..:E:......::L:::.E.::I..:..:TE=-- ---,de c i sso

19~,

~;~~=]

~~I ;f:.1!-iJ

AutOR

EI~ENO-A--O-E-A-O-E-Q-UA-Ç-A-O---- ""0""''''''''.0---------------.,-,

DISPOSIlIVO EtlI:.NOI\OO: Acrescente-se ao inciso 11, elo art. 00 " I.
Ant~pr~jeto de constituição, a seguinte alínea:

"julgar ações sobre atos de que participara em

administrativa. "

aI do Chefe de Governo, serve para qLe não haja solução de contl~U~

dade na e~ecução das politicas do Governo, pe:nitindo, até, ao Pl:

meira-MinIstro ausentar-se do país sem prejuizo de suas a::v10óoes.

EMENDA CS00295·4
~~IAOO JORGE LEITE _

I
-. f

'---------"- -.3

.l

.----- TU.ToNlJSTI~I=~:;i.o--------------------

ElI,etlDA DE AOEo.UAÇ1l0

DISPOSITIVO CM5NDAOO~ .

Após a lei Orgânica da Magistratura Nacional, os Juizo"
passaram a julga! Mandatos de Segurança contra seus próprios ótGS.
Tal atitude constitui aberração, já que o pocer de conheci~entc Q~S

atos ca':Je a apenas uma pe s s oa . A técnica der recurso nãa> r.esct!.ll;, pc:. J
que os meSMOS s ão f'o rma í s e a Lí m í t aç êo em sua pr-o,btitura en s e j s, 2

que se pratique inJustiçó nos orgó~s enee~=agados de ml~lstra-le_

...' ~~-

'Inclua-se nas Disposições ltãnsitórias, do Anteprojeto de

COnstituição, o seguinte artigo:

" ~rt. - Fica a Uniêo autorizada a desapropri~r no p~HZO

(te dois anos, as r e r í na r í as em funciorli5mento no país, ampa r ade s c e Jc

art. 43 da Lei nQ 2004, de 3 de outubro de 1.953."

AUla"

J U S T I F I C A ç Ã O

o monopólio da União SOGre c petróleo hã de ser int~~,~l,

não se 2d~itindo o privilégio constante no art. 43 dz Lel 2004/53.

Daí a autorização à Un:ão para dEsêp~opriê= aquelas refinz=izs, cer
a j~st~ indqniZ2ç~Q aos pr~oriet?rlos.

EMENDA CS00299-7
(JDEPUTADO JORGE LEITE

~-~"'""-------1-0~:TO::':'~:~:fO ÚniC~----- -----------1
!

CMENDA- DE AO[:"QUAÇIl0

DI~t'OSfTIVO W.ENOIlQO: Art.

Exclua-se do par'glafo ónlto. do art. 107, do Ant~~rojeto

de Constituiçl~, a expre~s~o:

"por oi to anos"

_________ ,,,tJ.:.l,uo/t/:.vlsslcf/cupeou.uÃo

["1COI.USSPO DE SISTH1ATJZ:..A~Ç:::Ã=.D~ _

EMENDA CS00296-2
~UTADD JORGE LEITE

~ TlXTO/JUSTlrLCA';ie----------------,

EMENOA DE ADEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63, § 3º:
Dê-se ao § 3Q , do artigo 63, do Anteprojeto de Constitui

ção, a segUlnte redação:

"§ 3Q - No Municipio com população aei"a de três milhões
de habitantes, o c ont r o l e externo da Câf\êra M..JnlCi

paI será exercida corro o auxilie dç Tribunal de
Contôs do Munlcípio.

~ U 5 T I F I C ~ ç {; O
Esta Enenda se fundê~ent2 na sGte~2niê de pevo, e e~ se

º~~dc ~Ja~c, nó trêc:çêc jurío:c~ que i~f~:mOl a adJ;tic d: c:j~É~_(

dfi""CÇ:t;_:::c

I
r

------------ )

Admitir~se a condcna~ão das éuto:idad~s nomead~s no a:r.

1B7, P9r sua~ a~tas e graves responsabilldades, é estarmçs Olan~E Co
case tl!Je e x í qe a SU:i el1rnlnóç-ão ds v i de pLol.!ce. ~O p r rnc Jp í o ceve 1

po í s t ter mç í s r i qo r I ps r a lerr.brz"'-lhes q re o l'1titJ, fel i o à ns ç ão n2:-'

lhe permitirá, jJ3'Tla~S, fazer o bem 80 PQV<l.
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DISPOSITIVO EMENDADO:

orgãos nele mencionados, das disposições referentes ao Tribunal de

Contas da União.

pública e vão aos Tribunais de Contas. Este número se avulta em con
sequencia da necessidade de inspeções in loco para o adequado exercí

cio do controle externo.
Antes de promungada a Emenda Constitucional nQ 1/69, que

fixou no máximo de 7 (sete) o número de membros d2S Cortes Estaduais,
vários Tribunôis de Contas das un1dôdes federativas já contavam cor.

9 (nove) memtros. De entã~ a esta parte, decorridos quase 20 (v':n~e

a~os, aUffientou conslderalvelme~te o trabalhe dos TribunaIs DE Co~tES.

Qem come o dos Tribunais de Justlça, dcs Trlbunais de alçada, etc.,
tenco sido elevaoo o númerc dos membros dos Tribunais JudiciárlDs,e~

face de suas novas responsabilidades. O número de membros dos irl
bunais de Contas Estaduais, fixado, repitc, há quase 20 anos, per.~

nece o mesmo. A presente emenda objetiva corrigir esta anomalia, peI
mitindo às Cortes de Contas Estaduais, Municipais e do Distrito Fed!

ral tere., a critério do Poder Legislativo, no máximo de nove (9)me~

bros, possibilitando, assim, maior agilidade no exame dos processos,
uma vez que também facilitará sua divis~o em duas (2) Câmaras para
descentralização dos seus trabalhos. Esta proposta que ora submeto á

apreciação de meus ilustres pares, consubstanciada no parágrafoúnicc,
uma vez que o caput apenas estabelece a aplicaç~o, no que couberjaos

t=r="nflDD~
PMQB

AU10It ----,

'L(Ni.IO/COu"sio/cvacOulssio --,

tJ COMISS~O DE SISTH1ATlZACÃO

EMENDA CS00301-2
(l DEPUTAOO JORGE LEITE

DISPOSITIVO EMENDADO:

co milhões e vinte e três mil cruzados), e o do Município de São Paulo,
no valor de ~z$ 28.905.271.000,00 ( vinte e oito bilhões novecentos

e cinco milhões, e duzentos e setenta e um mil cruzados), sendo de re~

saltar que o primeiro tem mais de 6 (seis) anos de existência e o da
capital de São Paulo 19 (dezenove) anos, ambos com relevantes servi
ços prestados aos respectivos Municípios.

Além disso, seria inconcebível, em termos de soberania p~

pular, fonte do poder que escratifica o princípio constitucional, f1
car o Tribunal de Contas sem a proteção desse mesmo poder, ao sabor
portanto, de oscilações políticas.

Na redação do suns t í tut í vc a semântica do verbo poder cr ís

1 instôtillOêde pô:ê ô lnstituiç~o Tribunal de Contas, impedindo os

Municípios com grande populõção de possuirem uma eficiente fis~õl1ZE

ç~o financeira e crçaffientãr~6.

ViSê, a presente inlclativa, estender a munic:o:cs oe
considerável populôçãc o m€srnc mecanismo de fisc&llZôção flnanceir~

e orçg~entáriêf mediante con:rcle e~~€rnc da Cãms:s Mun~cipal, co~ c
auxilio de Tribunal de Contas Próprio.

Cow efEIto, uma popu~aç[o super!o: a três nlilhôes de hz
bitõntes já pressupõe a estrutura de ur. Estado e não se compreende

que, com tal compleYidade, se lhe aplique um controle remoto de f~s

cõlização dos d~nheiros públicos, quõndo o deve ter próximo dos fdtos
e atos regidos p€lo direito público financeirc.

Os Municípios que, atualmente, já possuem Tribunõl de Co~

tas fiscalizam orçamen~os superiores aos de vários Estados. O do M~

nicípio do Rio de Janeiro controla a execução o:çamentári8 no valor
de Cz~ 15.995.023.000,00 (quinze bilhões, novecentos e noventa e ci~

T[.nO/JustIFI:4ÇÃO -,

Const,!.Exclua-se os artigos 446 e 447 do Anteprójeto de
tuição.

EI~ENDA DE ADEQUAÇIlO

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 446 e 447

=----------------Tt:XTo/"vSrtru;.lçÃo- _

Er:.'.~~tlD---,

~~

tJ "....oloo"",''''uooo'''''O
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CSOO300-4
fUDEPUTADO JORG~ LEITE

EMENDA DE AOEQUAÇAO

DISPOSITIVO EMENDAD0: Art. 148 J U'S T I F r C A ç Ã o

Acrescente-se ao art. 148, do Anteprojeto de Constituiçãu,
o seguinte parágrafo, alterando-se a numeração de seu parágrafo único
par2 § 1Q;

§ zQ - O número de membros dos Tribunais e Conselhos de
Contas, a que s€ refere este art., não pode ser SL

perior a 09 (nove)."

Matéria não coostitucional,
Lei Complementar.

QualQuer divisão territorial
ta popular, mediante plebiscito.

que deve ser regUlada por

deve ser precedid2 de consul

DISPOSITIVO EMENDADO:

:~ O~2e:, a a~citori6 €xtern ô d~s ates ce inCJle flnance~r6 de Pc~er

Anteprojeto

.lurOIt---------------

~xclua-se o parágrafo único, do art. 316, do
r

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA DE ADEQUAÇIlO

DISPOSITIVO EMENOADO: Art. 316, p2rágrafo único
7

de C~nstituição.

O monopólio da União sobre o petróleo deve ser integral e
completo. Diante disso, não há razão para a manutenção da excessão

expressa no parágrafo que se suprime.
•

= TUTo/;tU$1'InCAçio---------------·--,

EMENDA CS00302-1
f? DEPUTADO JORG~ LEITE

I

I
I

I
1

1

I

\

Cort2S

~ U S T I F r C A ç l O

Os Tribu~als de Co~tasJ berr cone os Conselhos de
S&C o:Ç&~~ de colêbcra;~o técnicE cor o 028Er L€g:S;SI:VC, ao Qua: SE

=-~cr.::a- \:n:~:ZCOS1 ~a~6 exe:CE: c:re:a-eG:e c cc~~rt:E Exter~~.\=

çensEes. :efcr~6S e trensf€:ênc:as D5:6 a ;eserva IEffiu~e:aca, ~Ll~=:

de os cr=enaoores de ce~~esas e dew.sls re5~c~sávE:S ~~~ bers e v61~

:es pJbl::cs e, finalmen~€, e~itindo pê~e2E; prévic sonre as Contas

~~ ~fs:ãc dos Chefes de FOJer Executlvo para pOsterIor julgamer~o p~

lc respectivo Poder LegIslativo. Cow o a~vento dó Lei rQ 6.223, de

14.07.75~ às atribuições 00 Tr1bunEI OE Contas somou-se a f:S~EI1Z~

ç ê o finór.ceira e orçamentária das ent í dace s c on. pe r s ons l ~daóe jurídl

ca de direito privado (empresas públ1cas, sociedade de eco~omia W1S

ta e fundações inst1tuídas cu mantidas pelo Poder púhl':co), na for.E

de 2r~. 7~ dõ referidõ Le:. Decorre~ da: sutstan:ls1 au~ento nê~

atrlbuições das Cortes de Contas, talo número de entidades tanto no
plano Feder21, quanto no dos Estados e Municípios.

Por outro lacre, é crescente a quantldade de processos re

ferEntes a 1n~t1vos e pens10nistas que tramitam pela ad~inistração -
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EMENDA CS00303-9
(J DEPUTADO JORGE LEITE

,- I'l.cw""rO/cOuISSÃo/sUICOIUSSÃO------------,

tJ COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
r::-r TEXTOlolU$TlrICAçio -,

Propoe-se o número de onze Ministros em raz~o do Assober
bamento de trabalho do Tribunal de Contas da União que, além de flS

calizar a administração direta, tem,a obrigaç~o de verificar as con
tas das e~presas públicas e de economia mista e fundações, enfIm, to

da a administraç~o da coisa pública.

EMeNDA DE ADEQUAÇIlD

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 113 § 62

Inclua-se no texto do § 62, do art. 113, do Anteprojeto

de Constituiç~o, após ano e antes de legislatura, a express~o:

CONSTITUINTE INOC~NCIO OLIVEIRA

"e no óltimo semestre-
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

-r.-,----------------TEXTO/.lUSTlFICJ,Ç,i.O------ --,

JUS T I F I C A ç Ã O Excluam-se, da a~ínea ~ do item III do art.13, as ex-

A emenda proibindo a dissolução da Câmara dos Deputados no

último semestre da legislatura visa a compatibilizar o dispositivo mo

di ficado com o § 42, do art. 176, do Anteprojeto de Constituiç~o.

pressões:

"inclusive os de natureza doméstica e familiar, com a

única exceção dos que têm a sua origem na gestação,no
parto e no aleitamento;"

= TCltTololUSTlFlCAÇio _

,- PL(HÂ,uo/coUIS'Ão/CUICOV1:UÃO--------- _

fi {:01HSSÃO DE SrSTEMATIZACÃO

EMENDA DE ADEQUAÇIlD

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 326, § 12

JUSTIFICAÇÃO

A supressão dos termos propostos compatibiliza o
texto, tornando-o sucinto e claro.

As e~pressões que se propõe sejam excluidas nao
afetam o conceito geral que con~inua mantido com os termos conser
vados.

AUTOft----------------,EMENDA CS00304-7
f? DEPUTADO JORGE LEITE

Acrescente-se ao final do § 12, do art. 326, do Anteproj~

to de Constituição, a seguinte expressão:

EMEliDA AO IT I VA

r.T·----------------'T[XTo/,lu~'I'IC'c:ÃO-- _

Acrescente-se a ta t 485 do ~ Igo o antep~ojeto da Constituiç~~,

& .. 1011 _EMENDA CS00307-1
LDeputado'-LU!Z SOYER

I
J

A fa;ta de recursos tem sido UM dos grandes óbices para

a efetivação da reforma agrária. O orçamento do Ministério da ReforMa
e do Desenvolvimento Agrário sustenta a afirmação. Limitar-se a inde
nizaç~o das benfeitorias em dinheiro é, sem dúvida, fazer avançar a
reforma agrária no país.

JUS T I F I C A ç Ã O

'. até o limite fixado em Lei"

seguinte:

r::-r TEXT.<J'.lUSTlF'ICAl;ÃO --,

EMENDA DE ADEQUAÇIlO

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 144

( ••• ) bem Como os se~vidores m; fitares incluídos no
serviço ~tivo at~ 1965, inclusive o s abrangIdos pejas
disposiçoes f~9ais e especificas atualmente em VlgO~,
que passarem a Inatividade ou que nela i~ se cnconircffi

l

gozarao as ~antagens r~tativa: as prom~ç~es previstas
na legislaçao vigente aquela epoca."

"em número de onze.·

JUS T I F r c A ç Ã O

Inclua-se no caput do art. 144, do Anteprojeto de Consti
tuiç~o, após Uni~o e antes de ser~o, a express~o:

O Anteprojeto de Constituiç~o determina o número de Mini~

tros do Supremo Tribunal Federal (art. 204), do Superior Tribunal de
Justiça (a~t. 208), dos Tribunais Regionais Federais (art. 211) do

Tribunal Superior do Trabalho (art. 216, § 12), do Trlbunal Superior
EleItoral (art.224) e do Superior Tribunal Militar (art. 231). No e~

JUS T I F I C A ç Ã O

- sensiveis ao reclamo de mi!hares de servidores militare~ qu~ ti
nham assegurado o direito a promoç~o imediata ao passare~1 l)Qr~

a i nat i v i dade., i nc I us i ve os que serv i ram em zona de guerrQ, ca
be-nos no desempenho de mandato popula~, ~estabelecer a eS5es
servidores direitos anteriormente consagrados na lei nº 2.370,
de 9 de dezemb~o de 1954 e leis especiais nºs 286, de 8 de ju
nho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, 1.156, d~ 12 Je j~
lho de 1959, c~ja revogaç;o causou-lhes grave injustiça;

- com a lei n2 4.902,.de 16 de dezemb~o de 1965, numa ~poca de
a~ormalld~dc democratica, esses ~Ireitos foram rc\ogados, prcJu
d,cando mllha~es de servido~es ml lita~es que tinham po~ ce~to;
de direito a referida promoç~o;

- no substitutivo da Comlss;o da O~dem SOCIal fo~am p~~vlstos al
guns benef;cios com efeitos retroativos pura os scrvldorc~ CI

VIS C parte do& serVidores rui I ita~~s; aSSim, observando o dc\cr
de Justiça e em respeito ao prinCipio da isonomia, propomos que
se estenda aos demaiS serVidores mi I itares a restauracão d~sses

direitos previstos na legislação vl9c~te ~qucla ~poca;- - ,
essa promoçuo nao acarreta aumento de despesa pois, os servido-
res a serem benefiCiados percebem na inatividade os pro entos

Cont:::l:;tanto, s!le~ci3 quar.to c núme~c de Miristrcs dc Tribur.sl de
da Uni~o. Ora, pelo texto 00 Anteprojeto (art. 144 § 1Q)os Ministros
deste Trl:unal estão equipàrados aos Ministros dos TrIbunais Superi~

res, pois"os Ministros ( .... ) terão as mesmas garantias, prerrogat!
vas, venc~mentos e impedimentos dos Ministros do Superior Tribunal da

Justiça." Logo, mantido o princípio de equivalência, há que se deter
minar sua composiç~o.
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do posto ou graduação a que seriam promovidos; apenas a re~lra

da da promoç~o ao passarem a essa sltuaçio trouxe a esses servi
dores grandes preJuizos sociais, pOIS, s~o discriminados na co;
viv;ncia com peus ex-colegas que, com prerrogativas e direit~;
iguais, embora seus id;nticos, passaranl a outro nrvel hier;rqu,
co ao serem transferidos para a reserva ou reformados. -

" A greve néo poderá ser exercida pelos servidores

da União, dos Estados, Territórios, Municipios
autarqUIas e empresa~ públicos, nem nos serviços'

públicos e atIvidades essenciais

Em face das razoes expostas e considerando o momento social

e politico que se processa no Pa;s, julgamos tratar-se de assunto

que será anal isado com a justiça de que se reveste, razão por que

confiamos em sua Inclus~o no novo texto constitucional.

" A greve cessará

I - por deliberação de assembl~

ia geral ;
11 - pela conciliação
111- eom a decisão da JustIÇa do

Trabalho .

I' - ._..- ._. _...

PARAGRAFO úNICO. Cessada a greve,nenhuma penalid~

poderá ser impo~ta ao empregado'

pelo empregador por motivo de
participação pacifica na mesma .

JUSTIFICATIVA .
EMENDA AO ANTEPROJE1D DE CONSTITUIÇAO

{\OITIVA

Oe acordo com 110 GIODO", de 31 de malO de 1987, p.

gina la, D hr as í.Lei r o apóia a pena de ITIDrte e é contra a t or Lur>

O InsLitucD Gellup de Opinião Pública ouviu 1.;49 pessoas, mator,
de lD anGs, sendo 671 homens e 678 mulheles, 7h1 na Grande Sdo Pau
lo e 600 no 6ra~de Rio: 72% ,ao a favor da instiluIÇão da p~na ~~

Insisto na reapresentaç20 de minha sugestão de in5·

ti~uição dd pena de morl~ no Dresil, nos casos especiflcoS de eslu
pro, assalto e seqDestro, seguidos de morte, rejeitada pela Sub~o

missão dos Direitos ~ Garanti&s Individuais e no âmbilo da pf6prl~

Comissão t emé t Ica r espact í va . Essa insistência decerre da GOIlV i t:ÇÜd

de que SllbsisleM os fatores determinantes que me levaraw à ela!JcIG

çfio 6e tal proposta.

o direito de greve é uma das ~ais sagradas conquistas
do trabalhador. Pode-s~/mêdir a densidade demo~ratica de um regime

pelo maior ou menor respeito que lhe tribute. Diga-se de pas -

sagem, que não foi uma conquista. bafejada pela benevolência
dos grupos patronais e quase sempre o Estado se comportou pe
rante elamais como guarda pretor~ana dos poderosos do Que cen
tro de eQuilibrio dos desajustamentos econômicos . Não há como
estranhar, pois, Que os trabalhadores brasileiro~ recorreram a
úma tecnica de luta universalmente consagrada e Que ja faz pa~

te te dó patrimônIo dos povos livres ,
A greve se constitui um remédio heró!co,Surge nat~

ralmnete, como remate de um processo reivindicatório, escalon!
ao-em'va~ias' ~tapas, Que não se devem ser ·queimadas, sob pena
de dirvirtuamento do prúp~io.instltuto, Só pode ser compromet!
da ao termino de todas as ~lternatIvas , de nuli4icação._~0 di!
logo atravp.s de ~osicionamentos Intransigentes e injustifi~pa7

veis . Usá-la despropositadamente P. uma forma sulcioa de rei 

vlnd~car , banalizando uma arma que deve ser decisiva e crian

do suspeição a respeito dos propõsitos •
O direito de greve coexiste com uma Jüstiça especi

alizada const~tucionalmente dotada de competência para julgar

os conflitos coletivos do trabalho .
As modificações pretendidas visa aperfeiçoar o in~

tituto da greve e estabelece aquelas atividades em Que o di 

reito consagrado pela Lei Maior não se poderá exercer,bem as-
sim, disposição da oportuniáae da cessão da greve .

bcr.i

A insL1Luição dE

JUS 1 I F I C A ç A O

Parágra fo único. ••morte, nos casos pre\istos na alínea z~ 00 ilem XV~ i
será submetida a plebiscilo, dentro de 120 (cento c i
vinte) dias da promulgação desta Constitul~ão.: i

r
I

I
I

I

Inclua-se no item XV, 00 art. 13, uma alínea,

artigo, um parágrafo com as seguintes redLç5es:

"Art. 13 .
XV - •••••••••••••••••••••••••••••••••••
z - Não havLrã pena de malte, prJs J0

perpétua, de banimento alI de confisco, salvo quantQ
à pena -de mar te, nas hipóleses de lei militar c."
tempo de guerra externa, de assalto, roubo, rpq~es·

Lro e estupro, seguidos de morte. A lei eSSeOJr8;!
ao acusado a mais ampla defesa, atribuindc efej~~

suspensivo aos recursos lnterpostos para as ínstúr'
ci1;~-LJrdinárjas c exl.rao rdLné r f a s e ao r~Q.l.d:J De 51'",
dulto feito as autoridad~s compelentes.

como,no mesmo

morte no Arasil.

POI Sll2 ~ez, o IIJorndJ do BrasI l l' , no caderno B,Es
pecial, Me 31 de' m8io de 1987, página 4, revela que os pesquisado

res do IBOPE, ouvindo 800 pessoas. maiores de 18 anos, no Cran~~

Rio e Grande Sâo Paulo, eoncluiram que 57,6% slo a favol da ins\;
t ui ção da pena de morl.e no Bras i J •

... A malor~a dos br e s Ll e Lr os é p~enamcnle favo] nvel ,-,

adoção da pena de morte. A Assembl'ia NBcioPBl Consllluinle n~D pro
derá deixar de levar em ~onta essa reiv~ndicaç~o popular,

Brasília, em lQ de julho de 1987

GIBSO'l/

'Lt:N..."'IO/COI1l5Sio/SUBCOMlssio-----~----__,

CO\lISSIíO -DE :;1STEMAllZAÇA'J

r:r---------------- TtxTO/,JUSTlfIC...ÇÃO------------------,

Emenda supressiv~ ,para adeq~3çã3 a~ texto da Anteproj~

to do Sen"Pr Relator , ao Art. 362
Dê-se a seguinte redação :

§lQ _ ADose~tadoTia com prov~ntos igJais à m3ior remun~ra

ção das últim~s 12 ( d~ze ) meses de serVIço' , ve-

"ART.362 - São assegu,aj05 a05 tra~alh3dores u.E.
ban~s e rurais e aos servidores pú 

blicos federais, estaduais e mu,ici
pais os seguintes:direitos, além de

o~tros Q~e visem a m~lhoria de sua
condição social

EMamq MJDIFICATlVA A'J ANTEPROJETO 00 SENHOR RELAfo, DA COMISSAO DE l
SISTEMATIZAÇAO, VISANDO A A~EQ:JAÇAO NO DISPOSTD NO A'lT .18, INCI5J v

PROPON~O A SEGUINTE REDqÇAO :

EMENDA CSOO309-8
f? CONS~;;UIN1E NILSON GIBSON

r.lr---------------- TEXTOIJUSTlrll: ...ç;,o ._......::....__
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rificada a regularidaje dos reajustes salariais nJs
35 ( trinta e seis ) meses a~teriores aJ p~dido

GibsonNilsonConstituinte

·Parágrafo único - O planejamento da atividade eC2

nômica deverá incorporar a dimensão espacial

decompondo-se em instâncias regionais com

patibilizadas entre s~,e tendo corno objetivo

último o bem-estar da população."

Justificativa

Dê~ a seguinte redação ao parágrafo único do

art. 305 :

EMENDA ADITIVA PARA A?EQUAÇÃO AO TEXTO DO ANTEPROJETO, NO

ART. 305, ACRÊSCENTANDO-SE UM PARKGRAFO.

A agrolndustria dJ açúcar e jJ á1cJol nQ Prasil é 1m
D?rtante psra a eco,~mia n3cional, D~lo S~U paDel nJ a~ast~c~m~,tol

intern?, ~3S eXDortaçõ~s e pelas p:lssibllid3d:s d~ SJ~5tltuiçã) d~s

im~Jrta;õ~s de petróleo, através d) U30 do álcool QJ~ n3 r~alidaje'

pooe ser b sm ex t ens o •

Nos últiwos al~St a atlvid3j~ açu:ar~ira e aItao}
leira té~ e,fre~tado probleffi3s dLfíCBis 1 QJe S~ 1~ten5ifica~ cada

vez mais, prec1sa~jo d~ sol0çôas qJe estabilizem o setor e PTopici

e~ se~ d=s~lvolvim~lto. Em vista d~ssa n:cessid3d~ ~ a,imajos D~lo

.reconhe:im~lto geral da existê'c18 j: certas oistorçõ~s n3 ev~luçã~

sácio-e~onõmica brasileIra, e~tenja~jo qu~ as institu1çõas d~ so:ie

d.~dBS- c<=..:aJralizadJras d~ one r açõ e s d ss eno r e s a s nr odo to r a s d::! a;ú 

car e do alcaol é pressJposto d3-ex~~rimantação da um siste~a j~ le
gisla;ã~ es~=~ial à economia n3:io'3I .

Nesse se~tldo a pretensão é qJe na NOVA CAqTA POLITI

CA se possibilite a criação d~ e~~reS3S prodJtoras d~ açúcar e d~

aIcao! e:n SQ=iej3d~s c~,trallzadoras d! oJ~raç-~- das e~Dres~s pro
dutoras da açúc ar e de a100001

/

r.r- nxTo/oluSTlfICAÇio -,

trinta e cin=o') a~os '
aos 30 (trinta)para a

/l

a) Por Lnv aLí de z ns rmanen t e , par mol é s t í a nro f í s

sio~al ou doença grave , co~tacliosa ou in=uravel,

especificada em lei;
b) CompulsQriame~te, aos 70 ( sete~ta 1 anos da ida

de, para o home~ e aos 65 ( sessenta e cinco p~

ra a mul he r ;
c) Voluntaria~e~te, aos 35

da serbiço para o o~me~ e

_!"ulher ./1

§ 2º - Os proventos da aposentadoria, q~ando dos
seus reajustes não poderão ser inferiores
ao nGmero ja salários mínimos rece~idos à

época da co,cessão do benefício . "

No momento histáriu=o e~ qJe os Co~stituintes traba
lha~ para dar ao PJVO brasilero u~a NJva Carta Mdclna, o segme~to

por-demais im~orta~te, quer do ponto de vista econõmico,qJer do
po~to ja vista social, precisa ser contemplado com aquilo que é

de mais justo : uma aposentadoria condigna
Assim, a presente E~~ndatem o cara ter da b~naficiar '

todos os tra~alhadores vinCulados à Previdén=ia SJclal, PJrqJa~

to se trata da medida abrangante co~ vistas a daixá-los com meca
nis~o da preservação de seu salário real, e não na co~dição atual
de perdedores de pJjr aquisitivo. precisa-se da u~a ação modifi
cadora no sent~do da qJe o beneficio nivele por cima da pirâmide
todos os trabalhadores brasileiros

Adamais, ressalte-se qJe no qJadro a"tual da-servido
res pGblicos, registra-se uma situação claramante dafinida da da

sigualdadas has direitos aos APOS:NTA1JS, co~o se houvesse serv!
dares da primeira e da segu~da classe,não obstante o maior co, 
tingente,- atu31me~te nas te Pais, ser de c~~trataçõ~s no S~rviço

pGblico sob O Regime 4a Co~solidação d~s I eis do Tra~alhJ - CLT.

CO~ISSAO DE SISTEM~TIlAÇAJ

JUSTIF"ICATIlfA

= TtlT01"t.STU'ICI,Ç;,C-----------

EMENDA CS00311-0
[J CONSTITUINTE NILSO'4 :a8S'JN

EM~NJQ S0PRESSIVA P~qA QJEQU~ÇA) DO TEXTO DO Q~TE

PRJJETO OJ SEN~J~ R~LATOR , S0P~IMINJJ-SE O A~T, 66

ASSlm se~do, SúPRIM~-SE o Art. 69 .

'<,

O ~rincípio que se propõe incluir na Nova Carta

política tem por finalidade reverter essa tendência, reentron!

zando o enfoque regional-do desenvolvimento em toda a atividade

do PaçãoSó assim, aGoverno.doe executora
~--..

público, inclusive alravés /~e ~uas ~npresas e entidade
administração indireta, poderá ser regionalmente desdobra

der
da

planejadora

O art. 66 consta~te do Anteprojeto, é ~,téria já

co,te~plads em legisla;ãJ ordi~árla e QJe nãJ dispõ~ d? e~v~I

g,dura p~ra integrar o texto ca~stltu:io~a1 .

da, em benefício das áreas periféricas e das populações m~

nos favorecidas. E os fatores de concentração da atividade

econômica, naturais nas economias de mercado, poderã o seI

CONSTITUINTE NILSa~ GJ85a'4

r.r----------------HXTOIJUSTIFICAÇ;,O- -,

TEXTO DO ANTEPROJETONO

GIbsonNilson

Sistematização

Constituinte

Comisl'ão de

minimizadas

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO

'DO RELATOR, AO ART. 364 •

1I V _ E e(tinta a lnter~e~ção estatal , d) InstItuto

dJ Açúcar e d) ~lcool (IA~ n3 ag~vlndu3 -

~ trIa álcool _ aç0carelra 1I

EM::NOA AOI TI VA P;J,RAQOEQJ;~Ã'Cl'"Dj 'T~;rõDJ"A;~E:"':<J.:~iTO ;J,CR~5:ENT A~
DO-SE AO A~T. 311 , P;J,~;J,G~Q~O U~ICO O I~:ISa v , ASSIM OIS"'JS~O :

EMENDA C800312-8
tJ
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Suprima-se o art. 364 • EMENDA CS00317-9e: CONSTITUINTE NILSON GIBSON rr= .... IIIT1DO--• PM03
,

Justificativa
..,. Tl:XTO/.lU'TlfII:Aç,ia -,

t permitida a. acumulação de aposentadorias,

EMENOA ADITIVA PARA AOSQU~ÇA~ A~ A~TEPR~JETO , N~ ART

CISO X

207 1 I~

desde que o contribuinte tenha participado das Entidades

~e Previdência Supletiva.
DI-se ao inciso da art. 207. a seguinte reja;l~ :

do art. 247

r;-r---------------- TII:XTol"U5Y ..·ICAÇio----------------~

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo ún~co,

E licita a ass"=ia;ã" ~ara fins d~ estuda. defesa
e coord~na;ã~ djs seJS interesses econõ~icos ou oroflssion3is
de tojos os QJe • com" em~regajores • agentes OJ trabalhaj"res

autõn~~"s. OJ profissionais liberais, exerçam respe~tiva~~'te

a mesma atividaje U~ prof1ssã". ou at1vidades ou profissões si

milares OJ co,exas .
Portanto. é correto. face a te~nica legislativa a

sub s t í t u í ç ão da exo r e s s à o fi con f'e de r aç õ e s s í nd í c a í s ti p or ,. os

6rgaos de gra~ max1m5 das entidades sindicais •.

JUSTIF ICATI VA

• X - Os orgãos de grau máxim" das e,tid3
d~s sindicais li

Gibson

Sistematização

Nilson

comissão de

Constituinte

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO ANTEPROJETO,

NO ART. 274, ACRESCENTANDO-SE UM PA~GRAFO •

EMENDA CS00315-2
-[=J
~__-=::::::::..:::.:::::.:::::::~~::........:::~~__.-l
(:Jr---------- 'I.II:WAJIIOICONlssÃo/auaCOllls,io

'Parágrafo rrnico - Os orçamentos fiscal e monetár~o,

Const~tu~nte

Corr.1ssão S~stenatização

l
ffl--r;.-...----,

t ;ç / 7 / ê~ )

GibsonN~lson

de

EMENDA CS00318-7
t:
tJ

bem como os orçamentos de investimentos das

empresas mistas sob contróle da união, adot~

rão o critêrio da regionalização, com ele ar

ticulados e sincronizados, visando à maior /

efetivida das suas ações

Justif~cativa

A regionalização dos orçamentos é decorréncia natu

r-------------·,······"··· -- ._..._.---
I E!-1END!'. SUPRESSIVA PAR!'. ADEQ1:hC"Ã0 NCo TEXTO De h~,7EP?CoJET('

I .
DO RELATOR, NO ART. 366 •

ral da incorporação do enfoque espacial de planejamento. Pla-

nejar e orçar constituem, a rigor, etapas de um mesmo proces

so, e são examinadas separadamente apenas por.razêes metodo

lógicas •

Suprima-se o art. 366 .

JUSTIFICATIVA

O d~spos~tivo de anteprojeto (art. 366), 11~1ta a

CONSTITUINTE NILS9N ~IB3aN

COMISSAJ JE SISTEM~TIZA~AJ

..,. n:lITO/"lI!Tltll::.. ; ..O ~

EMENJA MOJIFICATIVA AO ANTEPROJETO 00 SENHJR RELATOR DA COMISSAO
OS SISTEMATrz·trÇAO.VISANDO A ADEQUAÇAO NO OISPOSTO NO ART.llt INCISO XI

PROPONHO A SEGUINTE REOAÇAO :

_ EQJiparação salarial e~tre e~Dreg~

dJS d: um~ rnes~a e~JreS3 Qv: exer
ça~ id~ntica fu'çã" OJ execúte~

trabalh" d~ 19ual valor. se~ Q~al

QJer ~istinçãJ por mQtivJ de sexo.

idade. n3=ion31id;j~. cor ou esta

d" civil .

par~icipaçãc das E~presas Estata1s no custe~o das Entidades àe pr~

v1dâc1a supletiva. A manutenção de tal nor~a inv1abi11zaráa a /

Fundação Petrobrás de Seguridade Social -PETROS, entidade que at~a i
como instrumento 1nd1spensável à ad~in1stração de pessoal da E~pre- I
sa, de suas . subs~diãrias e._controladas, e tem come obJetivo evi - I
tar que o padrão de vida dos aposentados e dependentes se deter10

re. A ~ETROS conta hoje com cerca de 85.000 part1c1pantes ,ate~l
dendo entre empregados, aposentad~s, dependentes e pensionistas a

um universo da orden de ~O.OOO pessoas .

A P~TROS, como as de~a~s ent1daàes congêeres da

Previdência Complementar, se constitui, pois , em um avanço em ter

mos de Seguridade Social o que hoje significa, inc~usive, aspi

ração do trabalhador brasileiro

JUSTIFlCATIVA

o direito re~omenj3 QJe se assegure o pri~=i
.'

pio da is~'~mia .
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EMENDA CS00319-S
f: Consti tuinte Nilson Gibson

r.l---------- IIl.t..."IQ/C:lWISsio·S.lIlCCIil.'sio--_----------,

Comissão de SisteMatização

tados, mônlfest8ndl-se Cáoa uma úelas pela maio

ria de seus membros

IV - do Supremo Trjbunal Federal, mediante maiorIa I

aüsoluta de seus memQros

sess§o conjunta do Congresso Nacional,em

dois turnos, com intervalo mínImo de no
venta di~s, considerando-se aprovaaas

quando ootiver em ambas as votações,dois

terços aos votos dus membros de cada u
ma das Casas .

~ 3º - mesma redação do Anteprojeto .

= U:'lTOIJUS· fl~ ...:;ic-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO

ANTEPROllETO DO RELATOR, no inciso V, letra "c", do art. 13 •

Dê-se a seguinte redação

"c" • - QUALQUER QVE SEJA A ORIGE~l DA FILIAÇÃO,

§ Iº - mesma redaç§o do anteprojeto ;
~ 2º - a proposta será discutIdo e votada em

O DIREITO DOS FILHOS ~ RECONHECIDO EM JUSTIFICATIVA
IGUALDADE DE CONDIÇÕES "

Justificativa

tecn~ca jura~camente. Não se pode permit~r que haja diferença, /

no tratamento juríd~co, entre filhos legít~mos e ilegf~mos . Se hou

ver ilegitim~dade , ela será, certamente ,dos pais. Por isso /

mesmo , para evitar que a legislação ord~ná ria queira retroag~r

ê preciso fixar essa norma na Nova Carta Polfica.

Data venia, a redação da Emenda é mais correta e

Louve-se o leg~lsador ConstItuinte que,

aprimorando a té~nica redacional, colocou a matéria das E
mendas à Constituição no local conveniente, quer dIzer, no

elenco do legislat~vo . Há grande diferenciaç§o entre os ins
titutos do EMENDA REVISAO E REFORMA Emenda é acewç§o con
sagrada, realmente em qualquer amplitude que se considere aI

terações lntriauzidas na Carta Magna., o sentido é , sem dú

vIda, o de Emenda. Uma Constituição deve POSSUIr necessarl
amenLe alguns meios de Emenda . ~ pro~osta VIsa aperfeIçoar'

a tramitaç§o das PIopostas de Emendas a Const~tuIÇ§o .

CO~5TITUINTE NILS0N GIBS0N

CO~ISSA0 DC SISTEM~TIZA;AO

r: _. -NU-·· - '-1
' ;)·1 1'-"'1 &7• J

EMENDA CS00322-S
~-------- ••------- AUT[lf{-- _

L ~ONST I_TU] NTE NILS'lN GIBSON_ =:=J

EMENDA CS00320-9
f:
,---------- PLENJ.ItIO/Ce-WISSÁc/suoCOIll,S,io--------__--,

f?
=- TExTo/JusTlr'cAçic -'--,

EM[N)~ SUPRES5IV~ P~~~ ~JEQUAÇAO A0 TEXrO DO A~TEPROJETO NO

SEU A'1T. 99 .

SJP:ima-s~ a norma contIda no lncts0 111 do Art. 99

r.;-r----- ---------- TEXTO/JlI'>TlrlC,\ÇÃo--- - -- •

Et·IEN)~ tlOOIFICA1IVA AO ANTEP,WJETO DJ SCNHJR RELATO~ DA COI.aSSlll~
DE SIS1CMATIZAçAa,VISANDO A AOEQJAçno NO DISPOSTO NO ART. 417

PROPONIIO A SEGUINTE REDAÇAO

JU5TIFICATIV~

N§J v~j~ n~2es5idaje n3 p:évia licença do Cong-es
SJ N1:i~nal para que o P:esidente da R~~~blica pOS5a aJ5~~tar

S~ do pais, S~~ perd3 do cargo Hoj~ em dia I viv~mos situa 

çoes j1nã~icas q~e exige~ Dron~a reS~~3ta . Há neces5id~je de

uma maio: comunica;§J entre ~s Chefes d~ Esta1J ,daí resul.

ta'do 85 viaJens a~ e(terio~ . Pod~ até a:onte~er QIJ~ 0005i

ç6es partidárias 1 à glJisa je retalia;ões, irnpeçan a vot~çã~ I

da licença. Com lS50, quem sai pe:d~nda e o proprio País.

- As in~talaçõ=s e o funCIo'a~~~to d0 rOQ

teres nJcleares no País, o~ejeccrão à Po
lítica NaCIonal de Energia NJcle~, qJ~

s~Tá objeto da avaliaçã~ da Congr~5so NJ

cion31 .

JUSTl FICAll VA

A nrono s t a , v í s a o jl3S~=1..1QlyimH~to di: um roa to r n~

clcár PJra proooulsã~ n3val, e cara:teriza d~ propulsã~ do SJb

mJrinb~s I é ne~2s5ario para 05 navios jo fuluro, e ,hoje, é
realm~=1te U~3 realldad: d3 prüpulsã~ d~ s~bmarjnQ5

__________ PlE.NAqIOlcO~I:i~io/su:lco"·,~s;;o

AUTOR--------------_-,

COMISSAO D~ SISTE~.~IA~T~I~Z~A~Ç~A~O~ ~

CIJ,ENDA 11,J;:JLFICAJIVA - AO ANTE:~'~:;~';"~: SENHOR- RELATOR D~ CO~l~~~~~---l
DC SISTE~lATIZAÇAO , VISANDO AADEQIJAÇAO NO DISPOSTO , NJ ART.322

PRDPON~O A SEGUINTE REOAÇAO

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

""OI"''''''.''' l
EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇAO AO TEXTO DO ANTEPROJETO'

ND ART. 117 . DE-Se MO ART. 117 E SEUS INCISOS E PARAGRAFOS
00 ANTEPROJETO CO~ ~STA REOAÇAO

"Art. 117 - A Constituiç§o poderá ser mandada
meaiante proposta :

r.l---------- PI.ENAlllG/cOMISSÃo/sU8COhllSSÃC-------__

EMENDA CS00321-7
L ~] tJ-"'··'~Mõ8]

tJ -~ tJõ:i-;"~-;;Yi

- de um terço dOS memoros de L.clda Casa do Cungre~

so Nacional ;

11 - do Persloente da República ;

111- de um terço das Assembléias Leg~sIativas dos Es

- " Lei especial disporá sobIe a regJl~

mentação das atIvIdades de transPotle

de bens, uso das rodovIas, dislribul

ção de recursos para manutençaõ e re
cuperação, vida útil das estradas
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'I§ 39 _ P~lo m~nos 3% ( três par ce~to d3

receiLa LribJlária n3cion3l s~rãJ

d~sLin3dos, dJra,te vlnL8 anJ~

p3ra apllcação e~ o~ras d.! ca~b3

te à seca n3 região norde3te d~

País

Dar ao inc1so XV do artIgo 49 a seguinte redaçáo:

Art. 49 - Compete à UnIão:

XV - d~scipl1nar o acesso ao mercado 1nterno.

JUSTIFICATIVA

A seca é calamidJde antig3 e qJS , al~ hOJe, aind~ I

preo=upa a todos. Cum~le qu~ haja u~ programa naclonal arroj3d~

para p~j~r oferecere u~a solução d~flnid~. E m~dida d3 m3is a~

pIa s~nsibilid3j~ sJ:ial p. qJe redJnd3rá em evidenles benefí
cios p~ra todo o Orasil .

A redação or~g~nal do J.nC1SO XV do artJ.go 49 confere CO~

petência à União Federal para d1sc1p11nar o acesso ao mercado J.nteE

no "de modo a viablllzar o desenvolvlmento Sócio-económlCo, o bem

estar do povo e a reallzação da autonomia tecnológ1ca cultural doi

Pais". I

EMENDA CS00327-6
tJ DEPUTADO LUIS EDUARDO

,.1.f.:NAltlc/co..ISsio/suac:clll~sio-----------c: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,,----------------Tf.:lCTO/olu:s1IrlcAçio------------------,

~ PLf.:IrIAFlIO/COMlssio/SUBCONISSAO------------,

t: COMISSÃO DE SISTEMATI ZAÇÃO

EMENDA CS00326-8
tJ DEPUTADO LUIS EDUARDO

~
TE nO/JUSTifICAÇÃO

Suprl.mam-se as alíneas a e c, do incl.so IX, do art. 18, do Antepro
Jeto de Constl.tul.çao êla Cornl.ssao de Sl.stematl.zaçao.

Just1flcação

As alíneas que pretendemos suprl.ml.r são as subl1nhadas aba1xo :

"art. 18 - são d1re1tos e liberdades colet1.vos lnvl0lá
veis :

...........................................................
IX - O CONSUMO

a) 13 da resDonsabil1dade do Estado controlar o merca

: do de bens e serVlt"'os eSSenC1a1.s à DODulacão sem acesso
aos quais a coexistência dJ..gna é impossível;

;

: ······;;·~~·~~~;;~~~6~~··~i~di;~t;~·~·~~~~;~·d~··~~~~i~~ã;

I
são lenitimados~ara exercer com o Estado o controle e a

: f1scalizacão de sunr1mentos estocaqens Drecos e aualida
de dos bens e serviços de consumo i 11

I

o Código de Defesa do Consumidor deverá regular as relações de consu
mo, f1xando as responsabilidades dos fornecedores e de quem ofereça
à venda os produtos de consumo durãve1s ou não.

Esse código deverá, tembém, estabelecer os parâmetros de eficác1a
das regras que contiver, bem assim o processo para a punição das 1~

frações aos d1reitos e obrigações de quem oferece alguma cOJ.sa à veE.
da, perante quem a CDmpra. Caberá, então, ao Código, determinar a
quem caberá a inic1ativa do processo de apuração de responsabilid~

des, seja em nome do consumldor ind~vidual, seja em nome coletivo de
grupos de consumidores.

Da mesma Íorma, as alíneas eliminadas do texto Já estão abrangidas

por outras disposições do anteprojeto, como a referente à competên
cia da União para legislar sobre gerais sobre produção -regras e co,!!
sumo (art. 48, J.nc1.SO XIX) .

1

JUSTIFICATIVA-------

Tf.:XTO/JUS1.f"lCf.çiio---------------

CO'1ISSA1 DE SIS1[.~~TlZAÇA")

CONSTITUINTE NILSO~ .=G=I8~S~O~" __

EMENDA MODIFICATIVA PA~A AOEQ0Q;A1 DJ TEXTO DO QNtE

PROJ~TO 00 R~LATOR, ASRcSCENrA~007SE 11") A~T. 293 , O § 3º,

COM A SEGUINTE R~DqÇAJ :

A3 n~rm3S d~ direito admlnistrativo dize~ muito
de perto co~ a própria moralidaj~ do ~ader Pública. Assim,e p3ra I

obter a tão desBjaj3 uniformizaçã~ , creio qJe S~ deve reservar

prioritariamente •• União , o direito de legislar sobre o direito

administrativo . A 3;ão supletiva d~ Estdaos e MunicíDios d~ve e 
xistir 1 ob~decido , p~ré~ , o moj~lo federal .

o pedido de utilização do Imposto de Renda, pod ser l~

carado no prim_iro momento, como um subsidio conflitando assinl eOOl

a filosofla do Governo de retlrada de subsídlos . Cria-se assim um
novo mecanismo, aplicando-se ~a SUOENE, SUOAM e outros órgãos da

polltlca de desenvolvimenlo do Governo. E uma forma de ~orrigir uma

injustiça histórica .

---TLlC10/.lU:s.TlfICAÇ;.O--·-------·-------l

EMENOq ADITIV~ PA~A QDCQuqÇAD 00 TExro 00 RELATOR N0 A~

TEPR~J[rO , NO INCISO XIX , A~T. 49 , Oq~OO-SE A SEGUINTE R~D.ÇA1

PLt'.~qIC/CO ...IS:s.io/$\Ja::OMI:::s.io-·

EMENDA CSOO325-0
t:.

"XIX - legislar sobre :
a) direito civil, cQ~ercial,.-pen31, dgrário, ele1

toral, adminlstratlvo , marítlm~ , aeronáuti 
co , eSP3cial , ~rocessual .e d~ trabalho e
n~rln3s gerais d~ direl~o financelro , trib~tã

rio , urb3nístlco e d3s exe:uções p=n3lS. Os
Estajas e a~ Mu,icípios p~aerão l~glslar , su
pletivamente ,sobre o direito administratlvo

obed!cida sem~re o modelo federal . "

J:JSTIFICATIV~

o transporte rodovia rio de cargas,é.detentor de sua es
sencialidade para a adequada circulação da rp09ução no País.

Responsavel pela clrculaçào de 75 % da produção nacio 
nal, vive séria crise e ameaça, transformando-se no grand~ gnlgalo'

da economia bJaSlleira. A frota nacional é obsoleta, com Idade mi
dia de 12 anos c insuficiente para responder ao aumento de demandB

com o desenvolvImento nacIonal .
A produção da indústria montadora e de auto-peças eslá

longe de atender às necessIdades do setor, seja para ampliqr, seja
para renovar a forta r isso para não mencionar a falta de peneus'

que já compromete serIamente a própria segurança das operações
Inexisle perspecliva de solução a curto prazo para es 

ses problemas .
Há muito que os transportadores se carga reclamam uma

!.I linha especial de Clf}clit~, a l eqando que apesar d) Impo r t ànc i a do ~>.:..l
lar, sempre foi penalizado com financiamclltos ld~ntlcoS nos 8Plica-1
dos para a compra d~ b8ns d= consumo, inclusIve com as Incsmas lB_ 1

xas de juros. Agora além desle fundamento, os trBnsportadores exi 
bem aos Constiluintes a quse total descaPltall7ação do setor, mos 

trando com isso, a necessidade de adoç50 de mecanIsmos de polítIca'
fiscal que lncelltlvem os empresarios a renovar a frota Sem lncentl

vos, as empresas certamente não promoverão a renovação dos veículo~

cuja idade aling~ llmites perlgosos e, mUllo m~nos, comprarão ca
mlnl,ôes pesados e 5eml-pesados, muito mOlS caros Que os leves e mé

dios .

EMENDA CS00324-1
t: CONSTITuJN1E NIlSO~ G~8~8~O~N~' ~

cr=

r
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õ.1 TEXTO/,tUSTI'lC ..ÇÁC ....,

Justlflcat1\a

Dar ao Inc~so VI do art1go 49 a seguinte redação

Art. 49 - Compete à Un~ão :

VI - autor~zar e f~scal~zar a produção e o comérc~o de mater~al bél~

co, armas , exploslVOS e substânclas que possam afetar a saúde ou o
melO amblente ..

A emenda sugerida tem por escopo dar conslstêncla ao Inc~so V!, do
art. 49. A expressão J'substãnclas tõxlcas" nao tem a clareza Ob)etl
vada em um texto constltuclonal, além de 11mltar a competÊncla da
Unlão apenas quanto aos produtos tÓxlCOS. Nesse sentldo, cabe ressal
tar qu@ as substânclas consideradas não tÓXIcas, mas que possam colõ
car em rlSCO a saúde e o melO amblente, não poderlam ser obJeto de
f~scal~zação por parte da Un~ão.

A redação proposta não mod~f~ca o conteúdo do ~nc~so VI do art~go 49;
antes, complementa-o , na med1da em que ampl1a o seu alcance.

o 1nc~so, ao perIDltlr a "re~rodução e lIDltaç§o, sem rerr~ne

ração, das descobertas cIentíflcas e tecnológIcas relatlvas à vlda~

à saúde e à allmentação dos seres hUffianos" contrapõe-se à tradIção
~nternac~onal de que é s~gnatár~o o Bras~l desde a Convenção de Pa
rlS há quase um século, segundo a qual à descoberta ou invenção co~
responde um d~re~to de propr~edade ~nte1ectual, cUJo uso, a~nda que
cond~c1onado SOCIalmente, é remunerado. O dlSpOSlt~vo rompe, Ig~al

mente, com o SIstema constItucIonal de proteção da proprIedade rneclan
te a préVIa e Justa ~nóen1zação. Cr~a, aInda, dlscrlmlnaçáo contra a
proprIedade Intelectual, porquanto às õernâlS cont1nua a proposta a ga
rant1r ~ndenI2ação_ Por f~m, o dlSpoSltlvD é ~ncongruente com a alI
nea ~ do lnC1SO XI, art. 13, o qual, ao negar o dlre~to de uso excl~
SlVO, qua~do a crIação se referir ã v1da, à al~mentação e a saúàe,não
exclu~ a remuneração pelo uso soc~al cOIT.partIlhado.

JustIfIcatlva

EMENDA CS00332-2
[OJ ] rrl:"""'-----'
L_ DEPUTADO ENQC Y1E1RA . ~ J

,.,-, P.. f",,r.AIC CCII55iO/5".18::II'1515'"tJ CDMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

~_------_----_- __ T'nc/,tt.STlr'c ..çic----------------~

EMENDA CS00331-4
tJ DEPUTADO ENOC VIEIRA

AUTOR - - - - - - - - - - - - - - ,
EMENDA CS00329-2t: DEPUTADO ENOC VIEIRA

JUSTIFICATIVA

Com e í e a r o , cabe à Le i rôenta I í.cer as da f e r en t es rnoda Ladade s de ag r e s sao ã fa'lt.i

Li a , ao menor, ã é t a ca pÚb&a e ã saúde, para, cr rando os mecana smos de defesa,

co ab a r os abusos eventualmente come t a do s pelos meao s de c omuna caçac ,

Asslm, a redação ora proposta além de corr a ga.r ancoe r ênc a.a t écm c a entre o ar

t i.go 409 e o § único do ar t ago 410, encontra amparo no esp Er i.t o da Comi ssáo de

ga s t en-s t aaacjio , buscando um texto mar s s ant e ca co , claro e ob j e t avo ,

..,---------- "l.U.~"'0/eC,.1.,j,io/tlJ.eO"',.$ic------------e,

o art~go 400 d~spõe que "o Estado_prornover~ o desenv~lv~1

mente c~entífico, a autonomla e a capacltaçao tecnologlca, para a

garantIa da SoberanIa da Nação e a melhorIa das condIções de vlàa e

de trabalho da população e a preservação ào melO a~blente".

Art. 409 - A Le a cn.arã mecamsmos de defesa da pessoa contra a pr omoç ao I pelos

meIOS de coaemcec àc , anc Iu s ave através da propaganda sob qualquer

f orma , de v i.oLênc a.a e dema a s tipos ge agressão ã famíl1a,ao menor.

ã é t ac a púb Laca e ã saúde.

Dar ao artIgo 409 a segU1l1 te redação, suprImindo-se o parágrafo únICO -do ãrTI-g-o

410 do anteproJeto:

Destarte, a redação proposta cornpat~b~l~za ma~s adequad~

mente o texto constItucIonal, el~rnlnando a superposIção de artIgos.

ComIssão de S~stemat~zação

~ P..tJlJ,lllc/co ...ssio/'UICOIll,~SAv------------,

CDM1SS~D DE SISTEMATIZAÇ~O

r.-r
Tt

't t o ' ,1US t . F IC...
Ç

i. C ,

Dê-se ao art. li,~ XV, a segu~nte redação:

Art. 14 ( .•• )

P..E:" .. "'O/COWI5Sio/SUI:ONSSi.O-----------, ~O.l.TA~

t? COMISSI\O DE SISTEIIIAT IZACIIQ J êolI 07/87)
r.-r ~ TtJ:TO/,tUS'flf'C.I.!;i.O---_------------....,

xv - duração do trabalho semanal
ras, e dlár10 não excedente de 01to horas,
so e alimentação, conforme def~nido em 181
( ..'.)

de,no mín1mo,quarenta ho
com Intervalo para repoü

ou negoc1ação coletlva;

de
Const~tuição da Corn~ssão de S~stemat~zação.

Just1flcação

I
I JustIf~cat~va

I '
I

t economicamente 1nv1ável a redução abrupta e mandatór~a

das horas sernanalS de 48 para 40. Isto eXlglrla a contratação de to
I do um turno de trabalhadores, no mínlmo. O custo lnvlablllzarla as
J e~\~~~sas. O aumento da oferta de empregos deve decorrer do áumento
II CO consumo e da produção e não das promessas políticas.

~ aceItável, contudo, que se de~xe à leI ou à negoc~ação c~

let1va o acerto, setor a setor, do número de horas que for próprlo e
adequado redUZIr.

EMENDA CS00330-S
'tu DEPUTADO ENOC VIEIRA
~ 1'1.E:N.. JIlO/CONISS;.O/lutCO..1Uio-----------,

Comissão de sistemat~zação

~ -- TE:XTO/,tuSTlFlC ..CÃC -,

o dISPOS1tivo que pretendemos supr~m1r está ass~m redIgido:
"art._ 13 - são da r-e a t o s e liberdades a nô i va duaa s ~nV10

láve~s :

XI - A EXPRESSÃO DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTIS
'rICA, CIEN':'IFICh E TÉCNICA, COl':FORnE A LEI.

h) o BraSll não reconhece o dlrelto de uso
exclusivo quando o ObJeto da cr~ação se refe
rir à vida, à allmentaçâo e à saúde;u -

Há um evidente conflIto com o disposto no alínea d, que garante~ao 1n
ventor o pr~v~lég~o temporár~o da ut~l~zação do ~nvento.
Transfornado em norma constItucIonal o rr.anàanento a12 cont2do, nlnguém
a não ser o Estado, estará lnteressadc em desenvolver pesqulsas naque
las áreas se não t1ver certeza de poder utlllzar a sua Invenção ou de~

coberta.

Do ponto de v~sta da "s~stemat~zação", o d~spos~t~vo conf11ta, no pla
no interno, com o art. 390 e 1nclsos do seu parágrafo ún2co, referen 
tes à liberdade de crIação, valor2zação t desenvolv1mento e d2fusãà da
cultura.

No artigo 11 do anteproJeto do relator, supr~m~r o inCISO
VIII.

No plano ex"terno, conflita COtí " art. 11, inc1so VII, que prevê o 1I 1n 
terc~b2o das conqulstas tecnológlcas e do patrlmônlo c1entírlCÕ e çu~

tura1 da hurnan~dade".

li

/
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Comissão Slstematlzaçâo

EMENDA CS00333-1
f: DEPUTADO ENOC VlEIRA

_________ I'I.UIA.lllO!CCIl.:uic./Su'C::01l uic --,

E

JUSTIFICAÇÃO

A emende víse compatl.bílízi3r o texto do anteprojeto COM àiS[lO-

S) 1 i vo upr ovedo na cornJssào 7 e que ampl~n os prlncípl.os flludúlr,011t.ô l.~

que devem reger as rela~ões Jnt.ernaclondis do Bra511.
rr-r TtITOr.,lUs· rlla;ic --,

Dê-se ao caput do art. 309 a segulnte redação:

EMENDA CS00336-S
l:J ~;~~~~'~_~_I,~_I_lO...:L:.:J'__)O=__I:.:,I:.:l:.:"l!:..:~ ~

[iJ-""-Je ./ ~~

C'I li- • 1:"

TEXTO',JustlrlcAçÃO-----------------'l

BNCt':D/\ nomr-rcxr t \iA

DISPOS1TIVO I:NLl\Dl\,.DO· alínea c, a nc Lso XI!!, art. 13

E]------- -----.---- ,.Ll'"A"'O'CO...I~~ÃC/&lJtlCOI!15=_io

c.._~~~~S?iO DE srS'l::._':.:,J::.:n:.:A...:T...:I:.:Z:.:A::.Ç!::J...:,o=- .:»
Art. 309. A lntervenção do Estado no domínlD econôrnlco e o

monopóllo só serão perrnltidos quando comprovadamente necessárlos para
atender aos lmperatlvoS da segurança naclonal ou a relevante interes
se coletlvo, conforme deflnidos em 1e1. -

Justlf.lcatlva

o texto aprovado pela cornlssão temátlca contém o advérclo
comprovadamente, 6, COmo tal, deve ser votado pela CO~lssão de Slst~

matlzaçâo. Substantlvarnente, lmpllca em proteção de dlrelto lndlvl
dual em face do Estado, o qual flcarla obrlgado a demonstrar, no pro
cesso leglslatlvo, e, ma15 tarde, no processo ]UdlClal, a eXlstênc18
àà~ preSSUpoEtos~ Não se trata, dessarte l de cercear a ação estatal
mas, ao contrárl0, de l1rnitá-la, malS claramente, aos contornos l~

gals.

Dê-se à alínea c do lnciso XIII do art. 13 do cápítulo I, Título

11 do Bllt.cprO]eto a segulnte redaç~o: 'I C ) os cr1~6rios para determi

nar o valor e a forma de lndenlzação por desapropriação, constem e)c~

. da Cons~~~uição ou de le~s, sempre levarão em conta o não uso, ry uso

merament.e especula~ivo do bem desapropriado nos.últlmos trps ano e,

se bem de produção, a média da produtividade no mesmo período, alei

da slgnificação econômlca do ato expropriató~io em relação ao patrl

mônlo do cxproprlado, considerada a base de garantia de seus depende[t

~CS;I', dada no alínea c, inclso XVII do art. 32 do SUbstltUtlVO apro

vado peln comíssão 1.

~.:AJt:IOC-~

~o~_J

alínea a, inciso XIII, art. 13

r.m:NDA SUPRESSIVA

DISPOSIT1VIO EMENDADO:

COM1SSÃO DE SI5T~1"TI~Z~A~Ç~Ã~O~ _J

,------- ,.L[Nf't(()lcOIlIS'i.ol"U5:::0~flssio-- _

r;.,-----------;------- ttxt()/,JuSTlrICAÇiO------------------

1
I

Suprima-se -a expressão lI e m dinheiro, ressalvados os casos pre-I
~is~os nesta Consti~uiçãoll,,constante no final do texto ~a,alinea a,

lnc~sO XIII, art. 13 do Capl~u10 I do Título 11 do anteprojeto.

ó'

EMENDA CS00337-3
t:=~_~ON~1']1'UINTE IlAHOLDO LIMA

-------- .-J

A redação proposta, além de ter sido aprovada pela comlssão 1,

torna rnalS claros e defin1dos os crltér~os a serem adotados nos pro

~essos dp desapropriação.

JUSTIFICAÇÃO

A supressão que propomos visa compatibilizar o texto deste dis

positivo com o texto do art. 13, alínea b, inciso XVII do substituti
vo aprovado pela Comissão 1.

JUSTIFIC AÇÃO

financeirase) o excesso de lucro nas atividades eccnêmacas e

a alínea e, do inciso 1, do art 13 do anteproJeto de constJ.tuic;ão da

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

será definido por lei e obrigatoriamente aplicado no progra

ma nacional de erradicação da pobreza;"

o dispositivo em questão está assim redigido:

"art. 13 - são d i rea tcs e liberdades dndavãdua í s 1nviolãveis:

I - A vada , a eXJ.stê-ncia e a integridade física e mental.

JustJ.ficacão

Comissão de SiS'tematlzdçâo

I

Ao nosso ver, este preceito, por se tratar evidentemente de- previsão de tributjo co!!,

fiscatõrio. ~olide frontalmente com o crispasto no inciso IV do artigo ~69 do cd t a

do anteprojeto que estabelece:

"art. 269 - Sem preju-ízo de ou.tras garantias asseguradas ao contri

. bumre , é vedado. ã União,. aos Estados. ao- Distrito Federal e aos

Munidpios:

r-r-r ~LtfifUIlDICO .. SSiC"UDCOMlll5it ------------,

r=-.---------------- TEX'TC',JU5TI"CAÇic----------------,

EMENDA CS00334-9
PJ DEPUTADO RODRIGUES PALMA

Tu,to/,JuSTIFtc:AÇi.O--------------

COMISSÃO DR SISTBMATIZACÃO

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA
__________ rLr.:Ii:ÀItIO/COMlSsÃo/sutc:DUI'do-- ---,

TUTo/olU:n.rIÇAÇio.:'--- --,

A expressão q~e pretendemos suprimlr visa compatibillzar o tcx~o

do d í.apoaa t Lvo em questão com o do--s\1bstitl~tivo aprovado pela Comissão

1, em sua alínea b, inciso XVII do art. 32.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se a expressão " em dinheiro" do final do texto da alí

nea d~ inciso XIII do art. 13 do Título 11, Capítulo I.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ãlínea d, inciso XIII, art. 13

EMEND~ CSOO338-1
l:_===c...:=.:=-==="--- -J

e:=,---,.::.=~~=~:<.'_"__ ---1

tyE"t.llTIDO--r
P;: do B _.I

CO!lIS5ÃO DE SI:;:S:..:T:..:E;::.t.;::IA.::T::.:I::.:Z.::A.~Ç.::Ã:.:,O _'

À. vista do exposto, impõe-se- a supressãD..o-ra"propost~.

_________ ,.Lu:i"IOI'oUIS~Ão/l';\lt!c:O.IU.iO ,t?---

IV - ut~lizar tributo com efeito de coutãscc t "

Et-lENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: art. 11

Inclua-se um inciso X no art. 11 do Título I do anteprojeto co~

a seguinte redação : ti x- o-não estabelecimento de relações d1.plo11lá

ticas, nent a assinatura de tratados, aco-rdos ou pactos com países qUE"

adotem políticas oficiais de discriminação de cor. bem como não perrn1

tir# atlv~dadcs de emnresas desses países em seu território", confor

mE' consta do art. 89 ào an t.epz-o j e t.o aprovado pela comissão 7. I
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p:r--=,,""oo~
PCdo13_---i

l);1'll-:I1Dl, tlOIHI'ICATIVA

DISrOSlTIV0 EMENDADO: alínea d, inc1so IV, art. 18

EMENDA CS00342-0
~~_:-=-c-O;,_~,-~-'J-U-;~-,'-r-e-ll-.~.~I{:::O~L~D~O::..'..:"~::°I::."1':.:l.:.:A: --:.__..J

fir·--------- --.-------~-TEXTO/olUSTlrlCAÇÃO

lJ:r-----··-------- PLf:IAIlIO/COJ,lIS'IÃo/,uneOL.ltlSÃo

l. _.. (;.0:..,.-:'.$-',;~s~:.C\u..x.Lu.çl\.oo'-- _!

=:==J
J

.---- f'LE"U.l.nl"'c~tJISS;.O/:;UBCO... lo;SÃO

~-~~C;::l~SSM~~~ SISTCNA'l'(7.l.\:__Ã_o _

EMENDA CS00339-0
~~_. ~'- CONS-;Pi.TU]1'''TEIiARõJ_,~_''b_·_'L_I_N_A ~

V1'lCNDA ADI1'IVA

DISPOSITIVO DIENDADO: art. 14

TEXTO/JUSTlfICe.ÇÃO

JUSTIFIC AÇÃO

SUbs~ltua-se a express~o 119/1011 constante do 1nc1S0 XIV do art._

14 do Capítulo 11 d~ 'l'ítulo 11 pela expressão" 2/3".

expregs~o 11 trabalhadores urbanos e rurals 11 no caput do art. 14 do

Capítulo 11 do Título 11 do anteproJeto.

r "'''''---]• FCdoR

E~lEND.l\ NODIFI'CATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea g, i~ciso IV, art. 18

.----------------TEXTO/,lUSTlf'cAÇ40-----------,---__1

Di-se à alínea d, l.nciso IV do art. 18 do CapituloIII doTitulo

II do anteproJeto a segu1nte redação: " d) para a defesa dos 1nt.eres-

. ses dos lrabelhôdores I as entidades s i nô a.ca i s poderão ozqan a ae r com1§.

sões por loc~l de trabalho, garantida aos seus 1ntegrantes a mesma

proteção legal dispensada aos d1rigentes slnd~cais;", dada pelo § 12

do art. 7 2 do subst1.tutl.VO aprovddo pela Coml.ssão 7.

JUSTIFIC AÇÃO

A redação proposta, além de eXpl1.Cltar de forma mais abran~Jente

o dJreíto de cr~ação de cornlssõcs por loca1s de trabalho, bem como de

d1re1~OS e garantias.de seus componentes~ adequa o ~exto ao diSPOSil1-,
vo aprovado no paráqrafo primeiro do art. 7 2 do SUbstltutivo da Co

missão 7.
,

EMENDA CS00343-8["'-- ''''''!:.J ~~l';sr,'ITUm'l'E HAROLDO LUlA

e aos servidores p~b11COSll, a~6s aInclua-se d expressão

A lnclusão de tal expressão objetlva compat~b11kzar o texto do

art, mencionado ao caput do art. 22 do 5ubst1tutivo aprovado pe)Q Co

missão 7.

TE'YTO/JUSTlfICAÇio---------------~

EMeNDA SUBSTITUTIVA I
DISPOSITIVO eMENDADO: inciso XIV do art. 14

EMENDA CS00340-3 J t: P"C"cl"O'B .J
~? co.,s j'] 'I'U INTE HAR:..:O..:.L_D_O_L_I_1'_IA ~.

_ ------ f'l.[IIAFlIO/COl,lIS::;'O/liurCOlirssÃo I ~DATA'---:-l

~_~~'Si\O DE S.r~..:'r=E..:.H_A_'r_I_z_A~Ç..:.í\_O -l_ teu \_ 'rl I~J

JUSTIFICAÇÃO

A modificação proposta V1sa compat1br11zar o texto desse d1SpO

sitiyo_pa,ra adequá-lo. ao:princípio constante no art. 324 do Título

VIII-, bem como ao constante no § úna.co do art. 29 do subs t í.t.u t rvo aprQ

vado pela Com1ssão 6.

Dp-se à alínea g do inc1so IV do art. 18 do capítulo IIÍ~do Ti
tulo 11 do anteprojeto a seguinte redação: " g) a A~semblé1a-Geral é
o órgão dc11berat1vo supremo da ent1dade s1.ndical, compet1ndo-lhe de

liberar sobre sua const1.tu1ção, organ1zação, dissolução, ,eleições pa~

ra os órgãos diretivos e de representação; aprovar o seu estatuto; e

flxar a contr~buição da categoria, descontada em folha, para o cus~el0

d a s e t a va.dad e s da entldadei 11-, dada no aric i so I do art. 62 do subs t i.tj;

tivo aprovado pela Com1.ssào 7.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00341-1
E1-L- CONS'l'J ~UJNT~9~L~D~0~L"'I"'N!:!cA~_"_ _

__, -'-__- P1.EHAnlo/cOI,l15SÃolIlUOCOUI'sio--'-----'-------

~ C-OMISslIo DE SIS'rEMATlZAÇÃO

A alteração proposta, além;de compatibilizar o texto dQ~an~eprc

Jeto com o texto contido !lO inc1.so_1 do art. 62 do subst1.tut1vo f3.prQ

vado pela Comissão 7, de1xa ma1S explíclto ~ dire1to das entidade~

slnd~caJs f1.xarem as contribu1.çÕes da ca4egorla pa~a seu custeio e

p~omover o desco?to em folha dessas contrlbuições.

EMENDA CS00344-6s--r- ,*,UTOIl

~ONSTITUINTE HAROLDO ~IMA

T1:XT0'7JV5TlflCAÇÃ'O--------------i

- 't.
.;.. • ,,'i

E1'lCNDA MODIFtC ATIVA

DISPOSITIVO em::NDADO: alínea a, inciso IV, art",•.la' -' '-
J}; ...";..'j< < •

PL~HU101Cõl.ll:l''Ãolsu.COUI~3ÃD_~ ''_ _

DIsrOSITIV0 ENENDADO: alínea ~, inciso JV; art. i8

Dê-se. à'alínea a do inciso IV do art. 18 do c~pít~lo 111 do'Tí

tulo II do AnteprOJeto a seguinte red.ação: 1I a) ~ é pl?na a liberdade

de organ1zãção s1nd1cal dos trabalhadores, inclus1ve dos serv1deres

púbã i.cos CiViS Il
, dada na alínea fi; inciso IV do art. 4 2'" do subs t i t.u

tivo aprovado pela Comissão 1.

lil COHISSÃO DE SISTENATIZACÃO

EflFUDA MODIFICATIVA
1;.- ~. ~

.: .. ",,; '''''~'':l~,~':~ L,

Além de adequar o texto do anteproJeto ao do SUbSt1tUt1vo apro

I vado pela Comlssào 1, a alteração propos~a é ma1.S abrangente e garan

te inclus1ve o d1re1to à s1nd1ca11zàçào- dos serv1dores públicos.

, ' JUS'rIFIC AÇÃO
Dê-se à alínea. m do aric í so IV do art. ,18 do CapítulO 111 do Tí

tulo 11 do anteproJeto a segu2nte redação: .. m) não será const2tui

da mais de uma organ1zação s1ndical em qualquer grau, representat1va

,de uma categor1.a lJrofissional ou econôm1ca, em cada base territorialll,

dada pelo ínc1.so 11 do art~ 62 do SUbSt1tUtivo aprovado pela Com2ssão

7.
JUSTIFI'!:AÇi\o

A alteração proposta, além de compatibil1.zar o texto do an~epro

Jeto com o texto do :i:UC1.S0 II do art. 6 2 dà subst1tut1.VO aprovado P.ê.

la Com1.ssão 7, V1.sa garant1r o princípio da un1.cidade s1.nd1.cal, de feL

ma clara e explíc1ta.
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~
".""'o ---J

R: do n
---'--

·----TEltTO/.lUSTlfICAÇio--------- _:F---------
E~lCNDi\ C'lODU'lCAT1VA

DISPOSITIVO ENENDilDO: art. 30

Dê-se:. ao art. 30 da Seção 11 do calSí tu] o do 'l'í t.u Lo 11 do ant.eprp

j e t.o a s eqo i.rrt e redação: 11 Art. 30 - É livre a c r t e ção de Pdrt~do~ p~·1

lít1.COS, compostos de braslleiro~ ele1tores e respeltados os scgu~n

t.cn pr1ncíp1.os:

1- o funcionamento dos part1dos políticos depende de pr~v1o re

q15tro na ]Ust1ça ele~toral;

11- a le~ dlsporá sobre a organ1zação e o funcionamento dos part~

dos políticos, que não poderão ser d2ssolvldos compulsorlamente, nem

mesmo por dcclpão Judlclal, urna vez reconheclda a val~dade de séu re

glstro;

111- é assegurado a todo part1do polítlco o dlrelt.o de inlclnt1vã

em matéria constltuc10nal e 1eg~slativa'l, dada pelo inciso v, alíneas

0, b,c';ddo a r t, , 59: do subs t a t ut.Lvo aprovado pela Comissão 1.

EMENDA CS00348-9
tj~ ~_--~(~~~~0~TE lJArr-(~~~;-LA_;_~;_~_- ____'

['1---------- -------- f I" ~'.~.. cé-us ..;,:OJ&UIJCOIII~Si:O:- comsr-.o UI:: 518't'r iJ~\rrJ ZAÇAO
________ _ -J

EC'IENDA r-lODU'JCATIVA

------------------TI:XTO/JusTlncl,çiO------------·-----

1

A alteração proposta Vlsa compa~lbl1lzar o texto do anteproJeto

com dJ..sposit1VOS aprovados tanto pela CornJ..ssão 1, como pela ComJssào

3, no que tange ao prJ..ncípio do voto proporclonal para as elelções a

cargos legislativos.

DISPOSITIVO E~ENDADO. alínea a, lnC1SO I, art. 28

Dê-se à &línea a do Lnca so r do art. 28 da Seção I do C a p.i tul o I
V do Titulo 11 do anteproJetó a segulnte redaçio: " aI o sUfr~glo po- I
pular é universal e direto, e o VO~O, igual e secreto, respeL~adu a I
proporcíona11dade nas-eleições para cargos legíslatlvos ll

, dada pela

alínna c, r.nc í so I, do art. 52 do SUbStltUt1.VD aprovado pela c onus s âo

JUSTIFICAÇÃO

~.-NPA CS00345-4 auren _

C-c__ <':ONSTITUIlI'I'E Hl,ROT DO LIr1A

JUSTIFIC AÇÃO

PLfoNAIlIO/COl,llSSÃO/SUJCOlJll!ShO

CONISsi>,Q DE SI&'l'CNA'rIZAç'i;o

EMENDA CS00346-2I:. CoNS'Í'l'rUINTE HIIROLDO LUlA

C

A alteração proposta V1sa compatibil~zar o texto do anteproJeto

com o texto do subst~tut~vo aprovado pela Comissão ],que nos parece

mais abrangente no que di2 respelto à garantla da l~berdade de orga

nlzação part1dária.

JUSTIFIC AÇÃO

----------.-- TEltTCl/.lU5Tlfl::ACi.O- - - - - - - - - - - - - - ·--- -

l
I

ENENDA SUPRESSIVA

DISpOSI'rIVO E~lCI!DADO: Parágrafos 1 2 , 2 2 e 32 do art. 30

Suprimam-se os parágrafos 1 2 , 22 e 32 do art. 30 da Seçio 11 do

Capitulo V do Título 11 do anteproJeto.

JUSTIFJC AÇÃO

EMENDA CS00349-7
oC c;;.OHSrn'UIN'l'E HAROLDO I,IM_'<~ ~) fT-;~':;'~:~J
1IrC----::------- P:.EtlA~.IOlc(;'.. IS~;.o/SU9COWS$io ti'

l.--:O;ll~;&AO DE SIS';EN_A_'I_'I_"'_-."_ç_'-_\O J~ [lO! /'~/':::J

TCltTO/.lU5TlrJcAçiO------------------

1EMENDA HODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea e, ~nci5o lI, art. 28

Dê-se à alínea e do ~nC1SO 11 do art. 28 da Seçãõ I do Capítulo

V do Título 11 do an~cproJeto a segu1nte redaç~o: " e) lei comple~el

tar defl.nirá outros casos e prazos de J.neleglbi11dade", dada pela a1i

nca J, incJ.soII do art. 5~ do substitutJ.vo aprovado pela Comissão 1.

A alteração proposta, além de compatibl1J.zar a redação do ante

proJeto com a do substJ.tutivo aprovado pela Comissão 1, V1sa tornàr

ma1S conciso o texto const1tuc1onal no que d1z respe1to a CdSOS e

prazos de lneleglbl1ldade.

TEltTO/.lUSTlfICAÇiO----------------

l

EMENDA CSOO347-1
l:O CONS']' rTUINTE !lARor~DO LIMA 1

---- PL.CII.I.I'i10/COIIISSÃo/sUSCOIIISSÃO l
l:=~...sÃO DE SIqT~I\1J\TIZ:l.'Ç'iiO

Er-lENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO Er-lENDIIDO: alinea g, inciso 11, art. 28

~PARTIOO--J

PC do B

Os dispOSltlVOS que propomos supr1m1r vJ.sam compatibilizar o te~

to proposto com o substitut1vo aprovado pela Comissão 1 e garant1r o

prlnciplo constltuclonal da liberdade de organização partidárla.

IT:::"':""~-I
~~

r:-r---------------- TEltTo/.lu:!Tlf"ICAÇio------------------,

Suprlma-se a aline~ g do inclso 11 do art. 28 da Seção I do Capi

tulo V do Titulo 11 do anteprojeto.

EMENDA SUPRESSIVA*

DISPOSITIVO EMENDADO: alinea r do inclso XIX do art. 49

JUSTIFIC AÇÃO Suprima-se a alínea r do inciso XIX do art. 49 do capítulo 11

do Titulo IV do anteproJeto.

A supressão proposta visa compatibillzar o texto do anteproJeto

com o disposto ua alínea e do a.nc í so 11 do art. 28, com a redação pro-

posta em outra emenda, bem Como corr~~ir um excesso contldo na formu

lação orlginal que consJ.deramos descabido e antidemocrát1co.

JUSTIFIC AÇÃO

A supressão proposta obJetiva compatlbl1izar o texto do antepro

Jeto com o texto do art. 34 do substlLutivo aprovado pela Com1ssão 4.



Comissão' de Sistematização • 095'

------ TEllloJ~usTln::...ç;,o

EMr.NDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ErlENDADO: art. 96

8;:;::"."'.- 1
~{101J

1nc~so VIII, art. 166

-------, - ---_'tI.'ll'tC/~us'iltlu.çic------ _r.E11ENllA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO C~I:NDADO:

'1.I10 ..--------------~

LUlA ........---J
EMENDA CS00351-9
~ONSTITUINTE HARO~DO

Dê-se ao art. 96 da Seção I do Capítulo I do Título V do antepro'

j e t,o a seguJ.nte redação: 11 ART. 96 u A Câmara dos Deputados conpõe

se de até quatrocentos e DJ.tenta e sete representantes do povo, e1e).

tos, dentre cJ.dadao~.maiores de dezoito anos e no exercício dos dJ.rc~

tos políticos, pelo voto dJ.reto, secreto e proporcional, em cada E~ta·

do, TerritórJ.o'~ no Distr~to Federal", dada pelo art. 2 2 do subS~J.tu

tivo aprovado pela Comissdo 3.

JUSTIFIC AÇÃO

Suprima-se o inciso VIII. do art. 166 da seção I.V do 'CapítuJo II
do Título V do an~epDoJeto.

JUSTIFirC AÇÃO-
A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprojeto

com-io ele outros das pos â t â voa aprovados pelas Comissões.

A alteração proposta v~sa compatibilizar o texto doanteproje~o

com o texto do art. 2~ do substitutivo aprovado pela CornJ.ssão 3, bem

como com ldêntJ.co dispositivo aprovado pela Comissão 1, consagrando

o princípJ.o do voto proporcional para as eleJ.ções a cargos legisJaL1

vos.

EMENDA CSOO355-1I: CONSrJ'fUIN'J'" -1I1\ROr.D~;.~;;A----------------J

[oT------------ PLfr Âmo/C('lh':.!I;~/"tu!lcO.. I!,,·:.

~ CONLSSÃO D~ SlSTLMA~lZfiÇÁO_____0___ _" .-J

ro.,----------------l(1l10/JU~llfICf.,l;io-------- _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOS!TIVO I:MENDADO: aJínea c, § 2", art. 216

Substitua-se a expressão 11 por colégio E"leitoral. integrado

pclds diretorias das confederações nacionais de trabalhadores ou pa

~ronais" constante na alínea c~ § 2e~ art. ~16 da Seção VI do cap5tu

lo IV ?O Título V do anteproJeto pela expressão " ••• por colégio ele2

toral con&tituido ~elas diretorias das Confcderàções, FederAções e dos

sindicatos a estas filiadas" constante na alínea d do art. 218 do an

teprojeto.

~-- rJ.IIT1DO---]
L"JC do B

f'LUiARID/CC"'I'$AO/Gu.COiIS~ÃO _

AUTOR

CONS'fITU'l'INTI: HAROLDO LUlA

--------- TtXTO/JUSTlnCAçÃo __

EHCNDA SUPRI:SSIVA

DISPOSITIVO E1IENDADO: a.nc i s o IV • art. 116

EMENDA CS00352-7
fl ~- -------------,--J

I..L__--:C::;O::;llJSSÃO DE SISTI:11.~TJZAÇÃr,> , '0_' _~

Suprima-se o ~nciso IV do art. 116 da seção VIII do Capítulo I

do Tí~ulo V, bem como o art. 130 do anteproJeto

JUSTIFIC Açlio

JUSTIFIC "ÇÃO

A alteração proposta visa compatibilizar o princípio adotado na

ulínea d do art. 218 do anteprojeto, com o disposto na alínea c, § 2"

do art. 216, que JUlgamos ser mais democrático.

As supressões propostas visam ele~minar a poss~bil~dade de dele

gaçno de poderes que consideramos não dever eX1stir num reg1mc efet1

varnente democrático. EMENDA CS00356-0
AUTOIt

t::= CONji'rIl'UINTE fll,ROLDO LH1P.

JUSTlfICAÇlio

R;T:,m-1
: "l{ 'I ,ti "I I

l...~ J" ~_...!J

TElCTO/JUSTlfICAÇ;;,O--------------i

EMENDA SUPRESSJVA

DISPOSITIVO EMI:NDADO: § 2" do art. 231

Supr~ma-se a § 2" do art. 231 da Seção VIII do capítulo IV do Ti

tulo V do anteproje~o.

JUSTIFIC AÇÃO

A supressão proposta tem como obJetivo compatibilizar o texto

do antepro]heto com os preceitos utilizado~ em d1spositivos da Seç50

VII do capítulo IV do Título V referentes a outres tr~bunais.

cc------------ r:'Cl-IAnIO/rNll ..S;f)/(;uer;Q~la~Ão

• CONISsí,o DE ST~,I'r:;r'lATJZ"'Çi\O___.:-. ---J

______:=J
UIl:TO/JUST'fJCloçÃO-------------------·-

1ENCNDA 110DIFJ.cATIVA

DISPOSITIVO EHENDADO: inc~so I, art. 144

vê-se ao inciso I do art. 144 da seção IX do Capí~ulo t do Títu

lo V do anteprojeto a seguinte red~~ão: H I - um terço, indicado pelo

Presidente da República, com aprovação do Congresso Nac~onal", dnda

pelo ~nc~so I do art. 62 do sUbstitutivo aprovado pela Comissão 5.

tr----- PLEfjr.r.I:)/couI=~;'o/<;:uceG~·I~'.i.o
'J CO:íISSÃO DE SISTCrIl,TIZ;,ÇÃO

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

A alteração propos~a ViSd compat1bilizar o texto do anteproJeto

com-o texto do inciso I do art. 62 do substitutivo aprovado pela ComlS

são 5.
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TE7.:TOlolUSTIF1CAl;iO---------------

l
~ntJ

art. 278

E~jeNJ)A nonrr-rc lITIVA

DISPO!-'JTIVO E1-l1-:'WADO:

Dê-se ao art. 278 da Seção V do capítulo I do Titulo VII do

pro j e t o a seguinte redação: 11 a r t; , 278- C ompete aos mun a c.ípao.s ins

tituir jmpostos sobre:

A modif~cação proposta v~sa compat~bil~zar o texto ào antepro

Je~o aprovado pela Comlssão 2 e fortalecer a recelta ~rlbutária dos

munlcíploS brasileiros.

I - a proprledade predlal e terrltoral urbanai

11- a propr1edade territor]al rur~l;

111- a aqulslção de bens imóve2s ou de d2reitos a eles relat2vosi

1V- os de serv2ç..os de qualquer natureza, não compreend2dos na com

petência tr2butáriü da União e dos estados,

v- vendas a vareJo, lncluSlve de c~mbustíve2s líquidos ou gasosos

e de lubrlflcüntes;

VI- a locação de bens móvels e àrrendament~ mercant11~, dadn pelo

art. 35 do substitutivo aprovado pela Comissão 2.

JUSTIFICJlÇÃO

~ND~__CS~36~~ suron _L_ CO~:<;.~ ','U!Hl'J: ~~~I(QLDO LIN'~ _'J
r:,----------------.- '".\,,,,/r''''' '."""ou,,,,. ]

~_I CONI:55.'.O DI: f,)J ....1'Ll~?'1'.Lf... ~ç.1H)

--------------
ET.--;-''''---,- :1dL .'/!.-J

_'__J
~
.] -----------. ---- rLf""nlv/c.I.W' :.ÃO:"UIlCtUIOõS;:)-__

- COfU Eif~ 10 Dl~ 51 S'J'L'\ll '1'1ZI.Ç'/"ia . I__- __---..J

EMe~DA SUPReSSlVA

DISPOSITIVO EMENDADO: arL. 2.1 ( 241)

JUSTIr'ICAÇÃO

A supressão propostd V2sa compat~bJllZar o texto com outros d\s

positl.vOS aprovados pelas Comissões Temáticas, ao mesmo tempo em que

procura e Le mu.ne-r da Constl.tulção um mecen i smo a r-bL't r-á r-n.o e ant.i-à(;>I'2
crátl.co.

-----.------- ---- l€lc.TO/.1US1IFltI.Ç1.:l--- _

Supr~ma-se o art. 241 d~ Capitulo I do Ti~\llo VI do

'rElt:TO/JUSTlfltl.çio

EMENDA CS00357-8
~--·--ê(:~~~~~:'rl~~i~~~-lJo _L~~_'~~_~;_\ _

e~jENDA SU"RESSIVA

DISPOSITIVO EMeNDADO: art. 247

EMENDA CS00358-6
~r--'--------- aurc

L __COI';':~!.TUH:TE IlA~~o.~r".::D_'O_I_'"l_I_,i._'~ _

~

. J

1", art. 307

COl11SSÃO DE SIS1'CI-lA'l'J..:.Z::..:l\.:.:ç!:.Ã.::.0::..... _

----- TEXTO'oIU5TlrlCAI;ÃO---------------

lEMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

_________ PLUI.c.R'o/CoI.l15sÃoleu.cOtlu:,io-----------,

te

EMENDA CS00362-4'EJ ------ AUTORL C O~ISTI'1'UIN1'E Hl'HOLl)O LI:.:.~::.IA.:._ _

Supr1m~-se o art. 247 do Capitulo I do Titulo VI do anteproJ.Lo

JUSTIFIC AÇÃO

A supressão proposta v~sa corr1gir uma d~storção aprc~entada

no texto do an t.e pr-o j e t.o que contraria opri.nc Ipí.o da arnun i.dade parla

menLar contemplado no a.t. 108 do anteprojeto.

--1
~

- Il"TA.--'-,

,'/' ,1; f "'_1_'_'__ ~~)

TEXTO'oIU~TltlC ...çio

EMENDA SUPHESSrVA

DISPOSITIVO CMENDADO: § 3" do art. 309

SubstituR-se a expressão" proteçRo temporárla ll
, constante do

§ 1" do art. 307 do Capitulo I do Título VIII do anteprojeto pela

expressio I1 reserva de mercado l l
•

JUSTIFICAÇÃO

A alteração proposta visa compatib111zar o texto do § 12 do art.

307 do anteproJeto com o conceito de reserva de mercado, 2nstituido

e garantido no 1neiso VII do art. 11 do titulo I do anteproJeto.

EMENDA CS00363-2
L~!lSl'ITUIlI'PI; HAR,?LDO r~"::.I,,~I,::Ac- ~J
~~--------- f'L[IlAI.I'l/cc"l'~e;o!tur,Ctlrll,.'lio ]

~or'llSSAO DE :SlS'fEfIlÚ'IZAÇAO _ . _

-------------T.cYõO/JUS7In.:AÇ"ÃO----------------

l

I

ENCNDA SUPReSSIVAl

DISPOSITIVO em::NDADO: art. 254

Suprima-se o art. 254 do c~pitulo 111 do Titulo VI do antepro

jeto.

A supressão proposta JustifJ.ca-se pelo fato de que o mesmo dl.s

pOSJ.tl.VO Já está contemplado pelo art. 94 da Seção 111 do ca~ítulo

VIII do Titulo IV do anteproJeto.

,TUSTlFICAÇÃO

~
------- PLr'.lfLo/ce-...13S~/&un:o.,I"C;;O

!. eoarssxo DE. SrS'fE:,j}:l'IZ;;ÇAO
- ---------~

EMENDA CS00359-4pJ ---------- AUTOR

- COU5TI'l'UH,1'E HAROl ,,O LIMA----------- -

EMENDA CS00360-8
~ IU101'"

~:'rJTUIN1'C JllIROLDO LI!'!lI ~"'"""--I
PCc10ll )

Supr1ma-se o § 3" do art. 309 do capitulo I do Titulo VIII do

anteprojeto .

tIIWA- - 'l. -,c'; '; ,,'_.:::..__J JUSTIFIC AÇÃO

.-------- TEltTO/"uSTlrlcAc:Ão-------- --------l
ErlENDA SUPHESSIVA

DISPOSI:J.'IVO EflENDADO: e r t , 259

Supr1ma-se o art. 259 do capitulo IV doTitulo VI do anteproJeto.

JUSTIFIC AÇÃO

li supressão proposta objet1va elim1nar um dispOS1L1VO alt.amen

te preJud2cial para as etópresas públlcas e, ao mesmo tempo, altumen

te benéf1co para as empresas privad~s. O Estado deve cr1ar mecal.is

mos que levem ao fortalecimento das empresas estatalS.

A supressão proposta visa compatibilizar o texto do anteprO]eLD

com outros precei~os contidos no mesmo anteproJeto, como o prevls~o

no art_ 260.
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.----- - T[l(To/JUSTlrlrJ';~O-.iJ-----------
E~jLlmJ\ ~,DITIVA

DISI'OSn'TVO Ll;r,NDADO. art. 384

Dê-se ao ~ 2~ do ar~. 112 do cüpítnlo I do Titulo VII] do ~ntc

prole~o a sequlnte rcdaç~o: 1I § 2~ - A tífulo de lndenizaç~o da

c~aust~o da )azrodn, parcell~ dos reSllltados da c~ploraç5o dos reCL1~rs

mlneràls, a ser deflnlda em le1, ser~ destinada à formação de um I' Fu~

do de ExaUstão" para e po i,o ao desenvolvJrnento sóc ao-ieconôom.Lco do IllU

nicíplD onde se localize a ]dzida l l
, dada pelo §2 2 do art. 82 do subp

t1.tutJ.VO aprovado peJa ComJss5o 6.

JUS1'IFIC AÇÃO

Lnc Luo -se n expressão 11 púbLa co " no [lnal do redaç'~o dadn (:10

artigo 38G do capítulo 111 do Título IX do anteproJeto.

JUS-rIFICAÇÃO

A al~eçãõ proposta obJetJ.va adequar o texto do anteproJeto ao

texto do ar~. 8 2 do substltutl.VO do rel~tor Artur da Távola apreserr

tado perante a Com i s sjio 8, e xpl i.c a.t.ando que as verbas púbLida s dea

tlnam-se exclusivamente às escolas públlcas.

A alteração proposta V1.sa compatlbJ.llzar o texto do anteproJeto

ccom o texto do §2 2 do art. 82 do subst~tutJ.vo aprovado pela Cornlss~o

8.

Tt).TO/JU:>T1FICt<Ç;Oo-----------

I:11[;ND1, J>iODlrIC ATIVA

DISPOSITIVO EI1ENDADO: art. 386

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

EMENDA CS00368-3
C~o~-?~S~~~l;!::E~~.!10J,lJO-~IA;lT~R

·----1

I

P pé"~~~.J

tJr' \ I ;::-Z.---]

EHENDA rlODlFICA'l'IVA

TlXTO/JlJSTlrlcl:.çÃo------

t
C,-------:~----- rlr,,Huo/CN11:l ;i,., ..u cO·,Il:sio--------- ---=:J
:J CONIF,Sl\O DE SlS'l'L:iJl\'fl Z}~ç'!\O
- ---_._--------------- .._-----

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 325 I
Dê-se ao art. 325 do capítulo 11 do Título VIII do anteproJeto

a segu~nte redaç5o: II art. 325- O uso da propr1edade rural SUbOTdJn~

se éobem-e~tar da sociedade, à conservação dos recursos natura~s e ~ I
proLeção do meJ.o-ambi.ente e deve cumprlr função social 11 , dada pelo

~nC1SO VII do art. l~ do SUbbt..J.tut~vo aprovado pela Com15Bão 7, com

b~nada com a formulação contJda no caput do art. 325 or~ginal do anté

projeto.

JUSTIFIC AÇÃO

Dê-se ao art. 386 do capítulo 111 do Títtllo IX do antep"oJeto

a seguinte redação: II art. 386- As verbas públicas ser50 destina

das às escolas públlcas".

JUSTIFICAÇÃO

A alteração prOpo5ta obJetiva consagrar o prJ.ncíp~m de que as

verb~s p~blJ.cas devem ser destinadas exclus1vamente ~s escolas pú-

b l.a.ce s , cornpa t a.baLi.za ndo o texto com o t.cx t o proposto em outra emen

da para o art. 384 do anteproJeto.

A alteração proposta vJ.sa compatJ.hillzar o texto do art. 32S

do anteproJeto com o texto do inclso VII do a~t. 12 do substJ.tutJ.VO

aprovado põYaC'omissão 7.

ffi-"m- '-- I
to (>1,1 ~ / o':__~ J___=:=J

EI1r,NDA ADU'IVA

DISPOSITIVO r,MENDADO: art. 401

------------------- TEXTO/JU~TlrleJ;çÃo' •__1

l:- o - cor l i -(:fY.~;-~l')DEgI::,'1 'f;51':\li~fr/:; ej~6sunco!>olssÃO- -
- -

rrl: ''''- --I
'( I / 'i/ '

• _,__, __o~_J

._----~]
PtEI'AJII(l/CfJ,IlS3io/SUIICt'lols~;'tl----------tJ eOlllSSÃO D~ SlSTl"'11,1'IZhÇÃO J

JUSTIFIC AÇÃO

JUSTIFIC AÇÃO

A alteração proposta Ob]e~1Va compatJ.bilizar o texto do ante

proJeto com a redação dada pelo § 1" do art. 28 do substjtut~vo do

relator da ComJ.ssão S, bem como com o prev~sto no incJ.so VII do ar~.

11 do anteproJeto, explicl.tando a garantia de reserva de mercado.

Inclua-se um pdrágrafo pr~me~ro no art. 401 do capítulo IV do

Título IX do an~epro]eto, passando o parágrafo únl.co or~gl.nal para

par~grafo sequndo, com a seguinte redaçâo: II § 12- A ]e1 estabelece

rá reserva de mercado J.nterno para garantir o dJ.sposLo no caput de§

te artlgo tl
, dada pelo § 12 do art. 2B do subSt.J.tUtlVO do -relat.or

Ar~ur da ~ávola, apresentada perante a Com1ssão 8.

---- TEXTO/JUST'flc...ç;o------------------l

E~IENDAMODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 326 e parágrafos

Dê-se ao art. 326 e seus par~qrafos a sequ~nte redação: n Art.

326 - Todo o trabalhador rural terá d~re~to assequrado à proprieda

de na forma J.ndividual, cooperatJ.v8 t conàominJ.al, comun1tárid ou ml~

ta para o desenvolvl.mento de suas atividades. I
parágrafo Únmco- O Estado promoverá a desapropr~ação das terras

necessár~as ao cumpr~mento do d~sposto neste ar~~go, medJ.ante ~nden~

zação por tItulos da dív~da agrár~a". dada pelo art. 3" e seu par~

grafo ún~co do subst~tutivo aprovado pela Com~ssão 7.

A alteração proposta v~sa compat~b~lizar o texto do anteproJe

to com o texto do art. 3 2 e seu parágrafo únlco do SUbStltUt1VO aprQ

vado pela Com~ssão 7 que se coadnuna melhor com as necessJ.dades pa

ra se i ntroduzir no texto constltucl0nal a desapropriação de terras

por ~n~eresse soclal.
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A alterdção proposta obJetiva garantJ.r no texto constJtucJ.onBl

o conceJ.to de que a exploraç5o dos servJços de tclecomunlcaç5es, co

mun~càção p05tal, tp.lúgráficél ~ de dados, devem ser considerados co

mo monopóJio da União.

P--f',l.f'Tll'C-- --I. ,
PC do 1.\ 1

E~IENDA MlI'fIVA

DISPOSl~'lVO EMCND.'IDO: art. <102

______. TE).TO!JUSTlfICAÇi,O--------------- --- .•

I
~

P.. c • •.../C01'1'l ..io/rulc{. ...'tlsÃa

~ c oxrssxo IH': t: ISTEI\;)'.'fI2,.....ÇÃO--_..---_._----------- ---

EMENDA CS00370-S
~COI!Strl'l:~'~l:: JI~R0LnO~j~TOP--------------~

JUS~'IFICAÇÃO

Inclua-se um § 4 Q no art. 417 do capítulo VI do Título IX do an

t epro jc-to com a scgulntc redação; 11 § 42 - Proibe-s(~ a l.mportação,

fabricação e transporte de artefatos bélicos nucleares, compet.lndo

ao PresJ.dent.e da República o fieJ cumprimento deste dJ.sposJ.tivo, f';ob

pena de responsabilidade prevista na ConstJ.tuJ.ção", dada pelo & 32 do

art. 113 do substitutJ.vo aprovado pela ComJ.s~ão 7.

Incltlil-se um § 1 2 no art. 402 do Capítulo IV do Título IX do

anteproJeto, passando o parágrafo ún~co original para § 2 2 , com a

segulnte r~daç~o: ,li § 12 - Os estatutos, os conLratos de aciollis

tas, de cooperação e de aSs15tênclas técnlca das empresas referld~~

no caput deste ~rtlgo n~o poderão conter cl~usulil5 restritlvas ao

pleno exercíclD da maioria aClonária l1
, dada pelo § l~ do art. 29

do substitutlVO do rclntor Artur da Távola, apresentado perante a

Comissão 8.

JUSTIFIC AÇÃO

A alteração proposta V1sa adequar o texto do anteproJe~o ao

texto apresentado no § 1" do art. 29 do subst~tuL~vo do relator

da Com1ssão 8 e, com 1SS0, garantir a ampl1ação do conceito de em

presa nacional adotado no anteprojeto.

____________ --- Trxt6/J'::;11F1CI.çio

l:rn::'\Dh lIDI'1'IVA

D1SPOSITIVO EMENDADO: art. 417

-----1

EJ-:--""'-- -,
Li~: .:1._"_'_

A alteração proposta visa incluJ.r no anteproJeto o texto do § 32

do art. 113 do substituL~vo aprovado pela Com~ssão 7 que reforça os

disposit1voS incluidos no caput do art. 417 do anteproJeto no que

diz rcspeJ.to ao aproveitamento da energia nuclear para fJ.ns parlficos

A 1nclusão desse dJ.sposJ.tJ.vo, que ora propomos, expliclta a proib1ção

do uso da energJ.a nuclear com fJ.nalJ.dades armamentJ.stas.

Suprima-se o § 5. do art. 423 do capítulo VII do Título IX do

anteproJeto.

:!J------.---------- TEX10/.IU=Tln~·çho-----·

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMeNDADO: § 52 do art. 423

ec-----.------- ....... ·.lil/CO 1-'-"'!fU:OCO':lt3io
~ COHlSS.'\O DE SIS'X[I·lNfrZi\.l",t\ü

-------- -----

-----------------TCXTO/JU!>T1FICAÇ;;O------------------l

E~mNnA NODIF1CATIVA

DISPOS~TIVO ENENDADO: arL. 407

Dê-se ao art. 407 do capítulo V do Título IX do anteproJeto a

seguinte redação: II d r t . 407 - Compete ao Conselho Nac10ndlcile-CõmunJ.c-ª.

ç5o, li ad referendum" do Congresso Nac10nal, outorgdr concess5cs, per

missões, autor1zações de serviços de radJ.od~fusão sonora ou de sons e

imagens.

parágrafo Único - A le~ disporá sobre ã criaçãoe composição do

Conselho Nac a.ona L de C omuru.cação "

JUSTIFIC AÇÃO

A formulação que propomos tem por obletJ.vo democratizar as con-

I cQssões de cana15 de rádio e televisão, ret1rando essa atrJ.buição d~s

mãos do Poder EXecu~J.vo e passando-a para o Conselho NacJ.onal de Comu

nicação, "ad referendum n do Congresso Nacl.ona1.

JUSTIFIC AÇ'ÃO

A supressão que propomos visà cômpatJ.bilJ.zar o texto do art.

423 do anteproJeto com o d1SpOS1tivo constante na alínea e do incJ.~o

V do art. 13 do cap~tulo I do Tí~ulo 11 do anteproJeto. O d~spositi

vo cons~ante do § 52 do art. 423~ que propomos supr1m1r, é contradJ

tórlO com o constant.c na alínea e do l.nC1S0 V do art. 13.

TlX10/JUS'l'IFICAÇÃO-------·----------

te=
---- 1'r.~""IlO/COIJ.~!;\o/::;!lecO!.:I=sÃO

a CONl!;;SJ\O DE SrS'l,'EHATIZi\Çi'.O
• ---.J

_____ TCXTO/JV"TIFICAÇi.o

EMENDA CS0037!?_-6_.,"' _
tJ CONS'l'l'l'UI,JTE HlIR':L[,_'_O_L_I_I_1A _

~
I'LC'/r.o/~O~IS'i.i(l/r ,",,·:/t1:,!10'

e co.ussxo DE SIS'l'Ft-li\']'lZAÇ'ÃO ---------

--"]

e~IENDA ADITIVA

EMENDA CS00372~1[!J- AUTORL,__C_O_)';_·_S_Tl~'UIN'l'l; 1I1l1WLDO l,li'A

DISPOSITIVO EMeNDADO: ~nclue-se um art~go no Capítulo V do Título " EHI::NDA HODH'ICATIVA

DJSPOSITIVO LHENDADO. art. 442

Inclua-se um artigo que passaria a ser o de n. 413 no Cap{tulo

V do Título IX do anteproJeto, passando o art, 413 or~g~nal a ser o

art. 414 e renumerando-se os seguLntes, com a segu2nte redação:

"Ar~. 413 - Const1tui monop61J.o da Un1~o a exploraç~o de serv1ço5 p~

b12cos de tel,;comunJ.cações, comunJ.cação postal, telegráfica e de da

dos", dada pelo art. 40 do substitut1vo do relator Artur da Távola,

apresentado à ~omissão 8,

D~-se ~o art. 442 do Título X do anteproJeto a segulnte ~cda

ção: 11 Art. 442 - As at..uaJ.s Assembléias LegJ.slatJ.vas, com poderes

con6t~ttlintes, elaborarão em dois turnos de d2scussão e votação e p~

lo voto da mal.Or1a absoluta de seus membros, no prazo de cento e c~n

quentd d~as de promulgação desta ~onstitu1ção, as Constl.tuJ.ções de J

seus respectJ.v~s Estados lI
, dada pelo art. 46 do substitutivo aprovü- I

do pela Com~ssao 4.
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JUSTIFIClIÇiío

•

cionais da Alemanha, Cuba, Espanha, Guiné-Bissau, Itália, Japão,

Peru, Portugal, URSS e Venezuela. Nas dempis apenas há referên

cia à "igualdade perante a lei".

Acreditamos que a igualdade Jurídica preconizada na
Carta Magna a todos os cidadãos brasileiros, dispensa qualquer

ressalva, uma vez que as desigualdades de fato decorrem, excly

sivamente das aptidões pessoa1S, e não do sexo, da raça, do cr~

do religioso ou das convicções políticas. Fazemos nossas as pa

lavras de Manoel Ferreira Filho que ao concluir afirma: "Nem tQ

lera que o trabalho, conforme o seu obJeto seja desigualmente
considerado pelo direito".

Seria aberração jurídica colocarmos na Constituição

Brasileira condições individuais, que ao serem nominadas agra
vam as diferenças em vez de suprimi-~as. A igualdade perante a
lei é um dos elementos essenciais e caracterizadores do governo

democrático.

T!:>:10NUHlfICJç~O_-----·--------_·_--------1

EMI;NDA SUPRr;SSIVl,

DISf'OSn'IVOS Cm;IWAD05: a rt s , 446, 447 e 44[J

Suprl~nm-sc os artigos 446 e seus par~grRfos, 447 e seus lJ'Cl

sos e paxágrnfos ~ 448 e seus paráqrnfos do Título X do unteprol~to.

A a1 te>ração pro pos t.a procura c ornpe t Lb i I a z a r o t.c r t.o do E111Lppro

j e t.o com o t.e-x t o do e r t., 46 do subs i.a t.u t i vo eprovaôo pela C()lH~~~~O ~,

com o ObJCtlVO de CXpllCJtar os poderes constltulntes que s~r~o COJ1

ferldos ~s Assembl~las Leqislat1vas para adaptarenl 28 ConslltulÇ~08~

EstaôualS ao novo texto constltuCl0nal.

JUS1'IFIC AÇÃO CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

Art. 13 •••• o ••• o •• ,. o o •••••••••••• o •••••••••• o ••••

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TIEXTO/Jl.lSTlrlCAÇio ---,

Os a r t i qo s qUE> propomos suprmur do an t.e pro j c t;o sâo abs o l ut.amcn

te contradlt.órios Gom o art. 445 do mesmo antcproleto. Ao propor u

cr1aç~o de uma Com~ss~o de RcdlV1~5o TcrritorJal do pais para ap]·c~

C1ar propostas de c]-laç50 de novos Estados, n~o faz sentldo o mesmo

texto deíJlllr apr1DTlstlcamentc a crlôção de novos Cstados. Trata-se

d~ uma contradlção que preclsa ser corrig1da. Daí a supressão propos

ta.

Oê-se à aiínea é, do inciso 111, do
presente anteprojeto, a seguinte redação:

artigo 13, do

A liberdade para a êscolna de espetáculos público,
programs de rádio e televisão deve- ficar ao livre arbítrio da
pessoa interessada maior de dezoito anos, entretanto, ~ão se
pode abrir mão do selecionamento destes de conformidade com O

seu conteúdo para menures de dezoito anos, vi~to que se não hou
ver normas condicionantes para esse tipo de opção estaremos di
ante de uma situação degradante, e é justamente para que isso
não venha a acontecer que estam~s optando leis c~mplementares

para o caso em apreciação.

J I')L J I" (,o,

__ ..1 l'J01;'ol/t!

'-
AlLere <o a i"cdrlç:)o tia l~?lrrl!?., 1I1C)'S0 I do ,~l'L)80 2?4 de.

eUlntc:

"Ar-t i go 224.

1 

a)

b ) de dc»s Juizes, dentre os me-mbr-os do 'l\ribunal SUpC-l"'lOr

" .

III .. o ••• o o •••••••0 •••••••••• o o' o" o' o ••• o o

e) é 'livre a 'escolha de·~spetáculo pü61ico e de
e 4? programa de rádio e de televisão, na forma da l~i.

Justi ficati va:

redcJ'al.

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

AUTOlt---------------

,- 'LUÂIlIO/COMlSsio/.u.COMIS,io-----------

tJ

EMENDA CS00380-2

f:J
Trata-se de adequação face a emendn proposta ao artJgo

= T2:XTO/JlJSTU.,CAÇio------------------,

EMENDA CS00378-1
tJ constituinte COSTA FERREIRA
r-r-r PI.f:K .."'o/cOM'$$;,GisU.COItISS;,O-----------,

Comissão de sistematização
r.-r TEXTO/,JUSTlfICAÇÃO ---,

Suprima-se a expressão "comportamento sexual ll
, encon

trada no art. 13, parágrafo 111, alínea "f" do An t epr'o j et;o de
Constituição, da Comissão de Sistematização.

Dê-se à alínea e, do inciso V, do artigo 13, do
presente anteprojeto, a seguinte redação:

Art. 13 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••

V•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e) a dissolução da sociedade conjugal se limitará
de conformidade com a lei.

Justificativa:

JUSTIFICAÇÃO

Nos termos constitucionais estrangeiros não encontra

mos as expressões "comportamento sexual ti ou "orientação sexual".

A não discriminação de sexo está explícita nas Cartas Constitu-

A instituição do divórcio deu-se tão somente para
tranquilizar ú família que em decorrência da sua indissolubil~

dade dificultava a properidade de uma vida conjugal plena e~

decorrência de casos ocorridos e que não podiam ser soluciona-
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dos, todavia com o divórcio t_is situações foram regularizadas,
e se querer libe.ar o divórcio para mais de uma vez seria uma
atitude impensada que colocarya em risco a estabilidade da pró
pria família, o que não .interessp nem para os seus membros nem
para a sociedade.

'na Assembléia Nacional Constituinte. A tese da privatização é m~

ro pretexto. O,que se esconde por trás é a desnacionalização, com
~onsequências imprevisíveis, do Correio e do Telégrafo, coisa 9uê
jamais deveremos permitir.

=---------------TUTO'.JUsTIPu:açio---- --.

EMENDA CS00381-1
e: DEPUTADO MAURICIO NASSER

r:;---------- .r.c:"... 'o/CO..IS:sÃo/.u.cQ .. ':s:sio ~

COMISSAO DA S~STEMATIZAÇAO

r=....UtTIClO--,

PMDB ;

~O"T"---'mJ 07/87 J

EMENDA CS00383-7
e: DEPUTADO MAURICIO NASSER

liJ 1II..CllÁIIIO/CO,",,;'o/'uaco... ssioc: COMISSAO DA SISTEMATIZAÇAD
~O"T"--"ov 07/87

EMENDA SUBSTITUTIVA
EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: letra ~, inciso
XI, art. 13

Substitua-se parcialmente o texto do
inciso V do artigo 378, capítulo 111, Da Educação e Cultu~a, do
Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização pela
redação seguinte:

Suprima-se do anteprojeto:
d) a palavra "temporário"

JUSTIFICAÇAO

Quer-se o resguardo do direito auto
ral, e a garantia ao inventor de quê ele possa usufruir perma _
nentemente o seu inyento, enquanto este não cair na obsolescên
cia.

Art. 378 - Para a execução do previs
to no artigo anterior, obedecer-se~ão os seguintes princípios:

I - ......

11- ••.•..•
rI! -

IV - .
V ~ valorização dos profissionais de

ensino em todos os níveis, garantindo-lhes: estruturação de ~
reira 6nica para ~ magistério p6blico; .•....

JUSTIFICAÇAD

';.-;:---;--

EMENDA SUPRESSIVA -,

.: DISROSlfIVO EMENDADO;Parágrafo-Onico do·Art.410

alcoólicas e agrotóxicos."

A estruturação atual é antiquada, re
pressora, desestimulante ~ prejudic;al ao ensino, ao passo que,
com a e~en~a substit~tiva ora proposta, a qualidade do ensino s~

frerá melhora! porque elevar-se-à o gabar~to técnico-profissio 
nal do profes;orado, incentivado a aperfeiçoar-se para ser con 
templado com a ascenção na carreira .

Suprima-se do Anteprojeto: -.-

,G P~rágrafo, I,jnico do. .Art.410: ,"I:: vedada ~ "propaganda c;omer

,cial de medicamentos, Tormas de tratamento de sa6d€,' tacaco, bebidas

EMENDA ·CS00384-5 .li] AUrOIt- -,

ê= CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE

l:CDMISSAO DE SISTEM;~';~~ç~·~·,O"""'.".'o----------J 'EQÜº17i:f:)

tr!"llTIOO~• PMDB

.'.a"••

a manutenção do monopólio estatal

dos serviços postal, telegráfico e
rádiocomunicação.

VI

I

II

III

IV
V

.UTOIt ~ '

MAURICIO NASSER _JDEPUTADO

.COMISSAD DA SISTEMATIZAÇAO

EMENDA ADITIVA
Acrescente-se, como incjso VI do pará

grafo 6nico ~o artigo 311 do Antepio~eto d, Constituição da Co
missãq dê Sistematização; Capítulo I, o que' se segue:

. • §. I,j~ic~ - A Leã disporá sobr ee .
':;. ~-; "1 _ ...

rq-- __.,..., TUTO/"JUSTI'lciçio

EMENDA CS00382-9
ê1

JUSTIFICAÇAO ";.
Se existem em~r.e.~as es t at aLs ie socieda~es

de capital misto supérfluas e anti~.econô!,!icas, -,ex5.stem outras que ,
até sendo defici~árias! devem perman~:e~ ~ob o controle do Estado:
Dentre ~stas, ~s qu~ monopolizam os ser~is~~ de C~rreio, Telégra-

;' fo e Radio-comunicação. Esse monopólio tem sérias implicações com
a própria segurança nacional, cdmo c~nstiÍui garantia de normali
zação dos serviços. Quândo o' 'telefone, nas cidades brasiJ.eiras
era concessão de empresa estrangeira, vivíamos o martírio de ins
talações e equipamentos obsolet~s, atendimento precarissimo, as
ligações interurbanas demoravam, para. com~letar-se, de vinte e

quatro a quarenta e oito horas. A radiocomunicação com o exter\or
pra ·~!·o pEI~ Radionsl, u4~ sUDsiq1ária da multinacional Interna
tional Telegraph and Telephon,'a célebre I.T.T., de tantas e tão
16gubres histórias. Depois que conseguimo i libertar~nos do jugo
do capital alienígena, não podemos voltar no tempo, e entregar 
-nos, de mãos amarradas, a empresas internacionais, pois que são

estas as que já propuseram assumir a concessão, e têm o seu lobby

JUSJIY.ICAÇAD

Quanto aos medicamentos e (órmas de tratamento, 'acredi!a

mos que os veIculos de comunicação desempenham papel relevante na

sua divulgação, 'indépendentemente de quéstões' ligadas a um~ possí -
. .. - - ~

yel .influência,do poder.econômico de de~erminado fabricante.na com~

nicaçãó de.massa ou'de atividades que possam estar vinculadas ao

charlafanismo, para o caso de tratamentos.

Formas de tratamento e medicamento ~ovo~ podem ser objeto

de ampla campanha nos veículOS de comunicação, até mesmo com incen-

tivo governamental. Lembramos o caso de vacinações ou do uso de me

dicamentos pará tratamento de novas doenças (a exemplo da AIDS),co-

mo exemplo.
Os oulros itens podem ser disciplinados pela lei ordinária.
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Art, - Os assentamentos do

preferência terão u~ ce~tro

rias essenciais em forma de

plano nacional de reforMa agrária de I
urbano dota co de comodiGades'cómunitá
agrovila.

CoMISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

DA PDLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA
E DA REFORMA AGRARIA '

Art. - A Justiça Federal crlará Varas especiais para dIrimir que~

tões fundiárlas, na forma da lei.

Art , - O Estado, reconhecendo a importância fundamental da agncul:,
tura, propiciar-lhe-á tratamento compatível com sua eqJiparação às
demais ati.loade~ produtivas,

e dos trabalhado~ I- ooserva relações justa$ de trabalho;

- propicia o bem-estar dos prop:ietários
res que dele dependam.

DA POLliICA AGRICOLA E FUNOIARIA
E DA REFORMA AG~ARIA

a) - é racionalmente aproveitadJ;

b) conserva os recursos natur a i s e preserva o meio ambiente:
c)

d)

- E gara~tido o direito de propriedade oe imóvel rural.
- O usc do imóvel rural deve cumprir função soclal:
- A função social é cumprida quando o imóvel:

a) preços de garantla;
b) crédito rural e agroindustrial;
c) seguro rural;
d) tributação;

e) estoquei reguladores;
f) armazenagem e transporte;

g) regulação do mercado e comércio exterio!;
h) apoio ao cooperativismo e associativismo:

i) pesqulsa~ experimentação, assistência técrica e extensão
rural;

j) eletrificação rural;

k) estímJlo e regJlamentaçãó do setor pesqueiro através do
Código Específico;

1) conservação do solo;

m) estím~lo e apoio à irrigação.

§ 29 - A política agrícola estimulará o desenvolvimento do cooper~!
tivismo d~ producação e crédito.

§ 3Q - A União, os Estados e os Muni~ípios, devidamente articula _
dos, promoverão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa a

gropecuária e crédito rural, prioritariamente ao pequeno e médio'
produtor.

Art. - A lei estabelecerá p3litica habitacional para o trabalhador
rural com o objetivo de garantir-lhe dignidade de vida e propiciar
-lhe a fixação no meio onde vive.

§_19 - Lei Agrícola, a ser promul~ada no prazo de um ano, criará
órgão planejador permanente de politica agrícola e disporá sobre os
objetivos e instrumentes da política agrícola aplicados à regJlar~

zação das safras, sua comercialização e sua destina;ão ao abastec~

me~to e mercado externo, a saber:

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda retifica o texto do Anteprojeto aprovado pela

Comissão de Ordem Econômica, e,.em parte, aproveitado no AnteprOje
to de Comis~ão de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das Disposi_
ções Regim~ntais.

Art,
§ le
§ 2Q

m--
T1llT

C'! " :l S TI_ U: 4I;"i :: -,

§ lQ

§

Art: - ~ garantido o direito de propriedade de imóvel rural.

- O uso ao imóvel rural deve cúmprlr função social;

2Q - A função soc í aL'é cump r i da quando o imóvel: .\

a) ~ raclonalmente aproveltaoo;
b) lonserva os recursos naturê:s e preserva o meio ambienteI
c) Observa relações justas de tra=alho; I
d) ?ropicla o bem-estar dos proprietários ecos trabalhaoo_,

res que delede~e.dem.

Art. - Compete à União promover a refor~a agrarla, pela desapropr~

ação, por interesse social, da propriedade territorial rural impro
dutiva, em zonas ~r:oritáIias, ~ed~ante pagamento de ~révia e jus:a

lndenização .
§ lQ _ A indenização das terras nuas poderá ser paga em títulos dai
dívida aarária com cláusula de exa~a correção rronEtá~ia, resgatá -I
veis em ;té vi~te anos, em parcelas anualS, iguais e sucessivas, a-I
crescidas dos juros legais. A indenização das benfeitorias sErá I

sempre feita previamente em dinheiro.
§ 2Q - A desapropriação de que trata este artigo é de compe:ência

exclusiva do Presidente da República.
§ 3Q _ A lei definirá as ·zonas priorltárias para reforma agrária,

os parãmetros de conceituação de proprledade lmprodutiva, bem como

os módulos de exploração da terra.

Art. - Compete ao Poder Executivo, quanco da con~~~sto de incen.i
vos fiscais a projetos agropecuários de abertura ce ncv~s fronte~

ras agricolas, exigir a destinação de até 10% da área efetivamente I
utilizada. para projetos de assentamento de pequenos 2~Zlcultores.

§ 4Q - A emissão de titulos da divida agrária para as finalidades
previstas néste artigo obedecerá a limites fixados, anualmente,pe
la Lei Orçamentária.

§ se - ~ assegurada a aceitação dos titulos da divida agrária a
que se refere este artigo, a qualquer tempo, como meio de pagamen
to de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações de

desapropriado para com a União, bem como pa:a qualcuer outra fi~a- [
lidade estipulada e'll lei. I

§,6Q - A transferência da propriedade objeto de oesapropria~ão,no~
termos do presente artigo, não constitui fato gerador ce triouto cJ

qualquer natureza. . J
Art. - A lei ordinária disporá,'para efeito de reforma agr~ria,~o
bre os processos administrativo e judicial de desapropriação por id
t er es s e social,. assegurando ao des apr cpr í ado ampla defesa.

Parágrafo Unico O processo <judícial terá uma vistoria prévia, de
rito sumarissi~o, onde se decidirá o cabimento da desa~rop~iaçãc e
o arbitramento de depósito p.révio. . ~

·~rt. - A alienação ou concessão, a qualquer título, de ~err~s ~~~ t
~liças federais~ estaduais 'ou'~unicip~is, com área superior a três I
mil (3.000) hectares, a uma só pessoa fisica Cu Jurídica, depenoer~

de- aprovação pe~p, .~ena;dp. Fe~er.al" _.', :'

Art. - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e
preferência para a aquisição, por quem não seja propriet~rio,de até

cem héctares de terras públicas, desde que o pretendente as te~ha

tornado produtivas com seu trabalho e de sua família e neJas tenha

moradia e posse mansa e pacifica por cinco anos lnintérrupto~.

Art. - Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforn,a A
grária receberão titulo de domfnio, gravado com cláusulê de inali
enabilidade pelo prazo de dez anos. ~ermitida a transferência so 
mente em caso de sucessão hereditária.
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JUS T I F I C A T V A

A presente Eme~da ratifica c texto c~ AntfproJerc ap=~vadD pe

la Comissão de Ordem Econõ~ica, e, em parte, a~rove:taoo no ~ntep=~

jeto de Comissão de Sistematização.

Sua finalioade é assegurar o cumo!i~e~to das c:~ooslç5es rEº~

mentals.

,---------- .LEH,UI.O!C:1l15'io/&ul!COIllIS!:io-- -,tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ1lO

DA POL1TICA AGR1COLA E Fu~DIARIA

E DA REFORMA ACRARIA

EMENDA CS00389-S
l: Cf)NST ITUI" TE ROSA PRATA

,.,-,------- -- ,.~["'J."10/c:NI5siia/sullc:l1lssiotJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ~l

r.r-------------- - T"·c/,, S· S'~::A~ÃC------------ --,

DA POllTICA AGRICOLA E FU~IARIA

E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. - A lei disporá sobre as condiç~es de legitimação de posse e
preferência para a aqulsição, pOl quem não sejô proprietário,

de até cem hecta~~s de_terras públicas,. desde sue o pretende~

te as tenha tornado produtivas com seu t~abalhD e de sua fami
lia e nelas tenha moradia e pesse mansa e ~aclfica por cin=o
aros i~interruptcs.

JUS T I F I C A T I V A

Art. - A lei ordinária disporá, para efeito de reforma agrarla, so
bre os processos adminlstrativo e judicial de desapro~ciação'

por interesse social, assegurando ao desaprop~iado ampla def~

sa.

Parágrafo Onico - O processo judicia~ ;erá uma vistória p~é

via, de r~to sumaríssimo, onde se deci~irá o cõblmento oa de
sapropriação e o arbitramento de depó~ito prévio~

A presente Emenda ratifica o texto de Anteprojato aprovado p~

la Comissão de Ordem Econômica, e, em parte, aproveitado no Anteprc
jeto de Comissão de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regl
mentais.

JUS T I F I C A T V A

EMENDA CS00390-0
CCONSTLTUINTE ROSA PRATA

A presente tmenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado p~

la Comiss~o de Ordem Econômica, e, em parte, ôproveitado no Antepro
jeto de Comissão de Sistematização.

Sua finalidade e assegurar o cumpri~ento das disposições regl
mentais.

"L!".UllO/col.llssio.SUICO. 55'0----------J- ~DA'A:-:1tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO .____ fi 07/ 87,

~ T!XTO/"USTIF"ICa.;ÃC- --,

DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA
E DA REFORMA AGRÁRIA

EMENDA CSOO388-8
t: CONSTITUINTE ROSA PRATA

,---- J'L.t••'UO/COlllls'Ão/auscoIllll5sin-------_---;-_

t?COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~"AItT1DO--J

P!o1DB '

Art. - Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma Agrá
ria receberão título de domínio, gravado com cláusula de ina

lienabilidade pelo prazo de dez anos, permltida a transferên
cia somente e~ caso de Sucessão hereditárIa.

JUS T I F I C A T I V A

=---- TExTotJUSTI'I:AÇio ,

DA POL1TICA AGRICOLA E FUNDIARIA
E DA REFORMA AGRARIA

A presente Emenda ratifica o textó do Anteprojeto aprovado D!

la Comissão de Ordem Ecónõmica, e, em parte, aproveitado no Antepro

jeto de Comissão de Sistematização.
Sua finalidade é assegurar o cumprImento das dlSposiç5es re~!

mentais.

Art. - A alienação ou concessão, a qualquer título, de terras públi

cas federais, estaduais ou municipôis, com área superior a
três Mil (3.000) hectares, a uma só ~essoa física ou jurídIca,
dependerá de aprovação pelo Senado Federal.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS00391-8
tJ COI~5TITUINTE ROSA PRATA

,-- ,.l.EI(.uIlOICCI.lISsio/IUIlC:l"'.~SÃo----------__,tJ COt-'ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A presente Emenda ratIfica o texto do AnteprOJeto aprovado p~

la ComIssão de Oroem Econômica, e, em pôrte, apreveitado no A~tepro

jeto de Comissão de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das dis~oslções regl
mentais.

TE::nO/.luSTII'ICAÇ;,C-----------------,

'DA POL1TICA AGR!COLA E FUNDIARIA
E DA REFORMA AGRARIA

Art. - Compete ao Poder Executivo, quando da concessãD de incentivos

fisc~is a projetos agropecuários de abertura de novas fro~tel

ras agrícolas, exigir a destiração oe até 10% dô área efetiva

mente utilizada, para projetos de ass~ntamentc ca pequenos a

gricultores.
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JUS T I F I C A T I V A 'JUSTIFICATIVA

A presente Emenda ~atifica o texto 00 Anteprcje:o aprcvado ~~
la Comissão de Ordem EconÔmica, e, em parte, aproveitaoo no Antepro
jeto de Comissão de Siste~atização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposiç5es reg~

mentais.

A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado p~

la Comissão de Ordem Econôwica, e, em parte, aproveitac= no Antep=~

jeto de Comlssão de Slstematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regi
mentais.

~ T[ll'TC/,lI.ST"le"çic _
EMENDA CS00395-1...
tJ CONSTI1UIIl7E ROSA PRATA

DA POLITIC~'AGRICOLA E FUNDIARIA

E DA REFORMA AGRARIA
;-r-------- I"I.IEHA'uelc:ONlssio/S'UICcIiISsic-------(1 COMISS1\O DE SISTEMATIZAÇ1\O

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

..,.,.. ' ..l."IIlO/CCwl"io/.u.cc.saio---------_

f!J COMISSM DE SISTEM" TI ZAÇAO

---~------,

DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA

E DA REFORMA AGRARIA

o Estado, reconhecendo a importância fundamental da ag~icul 
tura, propricia~-lhe-à tratamento compatível com sua equipar~

ção às demais atividades produtivas.
Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo de um ano, criará ór
gão planejador permanente de política agrícola e disporá so 
bre os objetivos e instrumentos da política agrícola aplica 
dos à regularização das safras, sua comercialização e sua de~

tinação ao abastecimento e mercado externo, a saber:
/

Art.

§ 12 -

a) preços de garantia;
b) crédito rural e agroindustrial;
c) seguro rural;
d) tributação-;
e) estoques reguladores;
f) armazenagem e transporte;
g} regulação do mercado e comércio exterior;
h) apoio ao cooperativismo e associativismo;
i) pesquisa,experimentação, assistência técnica e extensão r~

ral;
j) eletrificação rural;
k} estímulo e regulamentação do setor pesqueiro através do c~

digo especifico;

1) conservação do solo;
m) estímulo e apoio à irrigação.

§ 2~ - A política agrícola estimulará o desenvolvimento do cooperat!

vismo de pro-dução e crédito.
§ 32 - A União, os Estados e os Municípios, devidamente artic~13dos,

promoverão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa a
gropecuária e crédito rural, prioritariamente ao pequeno e mé

dio produtor.

rr-------------- TfITO!olU$TIFlCAÇÃC----

I

,

.U'f---------------

Art. - A Justiça Federal criará Varas especiais para dirimir questões
fundiárlas, na forma da lei.

A presente Emenda ratifica o texto do An!eprojeto aprovado p~

la Comissão de Ordem Econõmica, e, em parte, aproveitado no Antepro
jeto de ComissãÕ· de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das dispcsições regi
mentais.

DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARIA

E DA REfORMA AGRARIA

Art. - Os assentamentos do plano nacional de reforma agrária de
preferência terão um centro urbano dotado de comodidades c~m~

nitárias essenciai~ em forma de agrovila.

A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovado p~

la Comissão de Ordem Econômica, e, em parte, aproveitado no Antepro
jeto de CO~lssão de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimentá das oisposições reg~

mentais.

EMENDA CSOO393·4
tTC0NSTITUINTE'ROSA PRATA

EMENDA CS00394-2
tJ CONSHTUIN1':: ROSA PRATA

auTO.-----·---------
JUS T I F I C A T I V A

..~UI ..'IlO/CC..ISs.i.(J/.uaeO.lasio--------~ rrr--0Af&----"l
tJ C0"11SSAO DE SISTE"1AHZAÇIlO __--lo êbvo7Js7 J
~ TlSTO"otu'Tl'ICA::io-------,----

DA POLITICA AGRICOLA E FUNDIARlA

E DA REFORMA AGRARIA

Art. - 11 lei estabelecerá oolítica habitacional para o trabalhador

rural com o oojetivo de garantir-lhe dignidade de vida e pro
piciar-lhe a fixação no meio onde vive.

A presente Emenda ratifica o texto do Anteprojeto aprovádo p~

la Comissão de Ordem Econõmica, e, em parte, aproveitado no Antepro
jeto de Comissão de Sistematização.

Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regi

mentais.
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_________ TUfO/.lUSTIFICAÇi,CI ---,

.&UTOJl~·~------- _
por ramo econômico.'O reconhecimento e o registro das organiza
ções Sindicais será procedido junto à respectiNa entidade de âm
bito nacional.

§ 3Q - Ds trabalhadores, em geral, sejam sindicaliza
dos ou não, contribuirão com o salário de um (01) dia de traba
lho para o sindica~~ da categoria a que pertencem. Us recursosl
provenientes da contribuição Sindical Serão aplicados e fiscali
zados exclusivamenté pelo sindiF~to, conforme deliberação da
maioria dos trabalhadores sindicalizados. _

I~''''~0lj07~8"! J

DA POlITICA AGRíCOLA E FUNOIA~IA

E DA REFORMA AGRARIA

EMENDA CSOO396-9
f:J CON::.TlTUINTE ROSA PRATA'

r
Art. - Comppte a União promover a reforma agrária. pela desapropria

ção. ~or interesse social, da propried~de territorial rural
improdutiva. em zonas prioritárias. mediante pagamento de pr!
via e justa indenização.

§ 12 - A incenização das terras nuas poderá ser paga em titulos da
divida agrária, com cláusula de exata correção monetária, re~

gátavefs em até vinte anos. em parcela anuais, iguais e suce~

sivas, acrescidas dos juros legais. A indenização das benfei
torias será sempre feita previamente em dinheiro.

§ 22 - A desapropriação de que trata este artigo é de competência e~

clusiva do Presidente da República.
§ 32 _ A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os

parâmetros de conceituação de propriedade improdutiva,6em co
mo os módulos de exploração da terra.

§ 42 - A emissão de títulos da dívida agrária para as finalidadespr~

vistas neste artigo obedecerá a limit~s fixados, anualmente,
pela lei Orçamentária.

§ 52 - E assegurada a aceitação dos titulos tlà dívida agrária a que
se refere este artigo, a qualquer tempo. como meio de pagame~

to de qualque: tributo federal, pelo .seu portador ou obriga 
ções do desapropriado para com a União, bem como para qualquer
outra finalidade estipulada em lei.

§ 62 _ A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos
termos do presente ~rtigo, não constitui fato gerador de tri
buto de qualquer natureza.

JUS T I F I C A T I V A

§ 42 - ~ livre a organização de asssociações ou comis
sões de trabalhadores. no seio das empresas ou estabelecimentos
empresariais, ainda que sem filiação sindical.

Art ••• , As organizações sindicais de grau' superior de
caóa ramo econômi~qdeverão participar do processo de elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento, nas matérias Que contem-
plem seu respectivo setor. ~

§ 12 _ aos sindieatos de trabalhadores caberá o direi
to de intervenção democrática no ãmbito da empresa, diretamente
ou através de comissões sindicais, visando a defesa de seus in
teresses.

§ 22 _ ~ livre o estabelecimento de relações e cooper~

ção fraterna com organizações sindicals de outros países, bem
como filiação a organizações sindicais internacionais.

§ 32 - Aos dirigentes de sindicatos de trabalhadores,l
inclusive das comissões de empresa, além de estabilidade no em
prego, serão assegurados proteção.e prerrogativas contra qual
quer tipo de violência às liberdades sindicais e de constrangi
~ento no exercício de suas funções.

§ 4$ Os sindicatos poderão representar os trabalhdores
perante os órgãos públicos, inclusive na qualidade de substitu
tos processuais perante o Poder Judiário.

A presente Emenoa ratifica o texto do Anteprojeto aprovado p~

la Comissão de Ordem Econômica. e. em parte. aproveitado no Antepro

jeto de Comissão d~ Sistematização.
Sua finalidade é assegurar o cumprimento das disposições regi

mentais.

Art ... , Nas entidades representativas de categorias /
profissionais, a eleição se dará de forma democrática, por su
frágio universal direto e escrutínio secreto, adotado o crité
rio da proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretl
vos, assegurando-se a participação democrática de todos, aindal
Que minoritariamente.

CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

EMENDA CS00397·7

'tJ
AUTOJt-------------- cr;hIlTIOO;]

PMDB/BA
..JUSTIFICAÇl\O

,,- f'LU,.:"IO/colussio/lUICOl'luio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.:-r--------------- TU:TO'.lUSTU·1CAÇÃO---- -,

Adapte-se o texto do art. 18, inciso IV

~rt. Os trabalhadores, incluindo os servidores pú
blicos civis, sem distinção de qualquer espécie, terão direito/
de constituir e gerir suas organizações sindicais, destinadas a
arregimentar, desenvolver e promover a defesa de seus dire~tos/

e interesses, sob a única condição de aceitar seus estatutos. /
Os estatutos devem resguardar a autonomia e a independência das
organizações sindicais,

§ 12 - É'livre a filiação do trabalhador ao sindicato

de sua respectiva categoria.

§ 2Q -É 'vedada a pluralidade sindical da mesma categQ
ria, cabendo para cada ramo econômico, um único sindicato, nu
ma mesma base territorial. O enquadramento sindical será feito

Na consolidação do Estado de direito democrático deve
ser assegurado o direito à liberdade de assóciação e organiza-I
çaõ dos diversos segmentõs constituintes da sociedade brasilei
ra. Aos trabalhado~As, cómo parte constituinte da mesma e, mais
ainda, como produtores da riqueza nacional, é indispensável a
livre associação e organização. garantida a sua unicidade orgâ
nica, para que possam defender e lutar por seus próprios inte
ressses.
. Neste sentido, a aplicação da convenção n2 87 da Orga
nização Internacional do Trabalho (O. I.T.) acarretará a pulve
rização do movimento sindical, reduzindo consideravelmente a /

força reivindicatória do mesmo e, consequentemente, elevando a
do patronato, contribuindo para a maior exploração do trabalho
pelo capital.

Assim, de forma a assegurar a unicidade orgânica e
manter a democracia no mesmo, segue a adoção do critériO de
proporcionalidade na constituição dos seus órgãos diretivos; /

garantindo, ao mesmo tempo, a unicidade e a participação de t~

dos, conforme a sua representatividade.
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Inclua-se no anteprojeto do textb constitucional.
na, parte relativa aos artigos 234 e demais pertinentes.

VI - O Ministério Público Eleitoral, cujas funções

serão preenchidas no âmbílo da Justiça Eleitoral.

Cabe-nos lembrar que democracia só é construída com
a partlcipaçã9 de todos na correta expressão de sua represent~

t í v i daoe .

v _ O Ministério Público do Trabalho, que será lo
tado nas varas trabalhistas e acidentárias e previdenciá

rias;

IV - coorde~ar e supervisionar as atividades da p~

licia judiciária 'em todo o território nacional;
V - representar,para a declaração de constitucion~

lidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo'

federal ou estadual;
VI - representar , nos casos definidos em lei com

plementar, para a interpretação de lei ao ato normativo '

federal;
VII - representar para fins de intervenção federal '

nos Estados ou Territórios, nos termos desta Constitui
ção .

.Ili- exercer a supervisão da investigação crimi 

nal no juízo de instrução;
IV- íntervir em qualquer processo, nos casos pr!

vistos em lei, ou quando entender existir interesse pQ

blico ou social relevante.

Art ..• O Ministério Público será chefiado p~lo C~

légio Nacional de procurado;es, composto\ por cincà mem
bros eleitos, pel~s_seus pares em todo o país,juízes dos

Tri~unais Superiores e conselheiros f~derais da Or~em

dos Advogados do B:asíl, em sufrágio direto e universal'
e escrutínio secr~t~, para um ma~dato colegial de cinco
ano~, somente podendo concorrer às eleições aqueles pr~

curadores com, pelo menos, dez' anos de exercício na fun
ção e cujos ndIDes sejam' previamente:homologados pelo Con

gresso Nacional.

parágrafo único - O Colégio Nacional de ~rocurado-

res ele~er~á, r_~ta~~ét~'p~r -e~s"~~utí~io ~~'e~ieto·~r~d~~tie "~-c õ~ ~ i ~
, .• J .;t'-- \;,- .r- ,~ •. 'i • I ~ ~••;" ~. ~ 1, ,,' : :~'!b,·t

seus membros, o,procuradot-Geral da República que presl-
virá os trabalh~;r"do co'í';giactó':" • "-,, : t a., '":"

~; ~ "1':l'~I~: "f -',)

§ lº- A representação, a Que alude o inciso V deste
art~go, será encaminhada pelo Procurador-Geral da Repúbll
ca, sem prejuízo do seu parecer contrário, quando funda 

mentalmente a solicitar:
alo Presidente sa República ou o Presidente do

Conselho de Ministros;
b)as Mesas do Senado da República ou da Câmara dos

Deputados ou um quarto dos membros de qualquer das casas;
c)o Governador, a Mesa 'da Assembléia Legislativa '

ou um quarto dos seus membros;

Art •.. IncUmbe ao 'Colégio'Nacion~l de Procurado -

res:
1- exercer a direção superior 'do Ministério Públi

co e a supervisão da .defesa judicial das autarquias fe

derais a cargo Qe seus procuradores;
11- presidir ,as sessões do Instituto de Pesquisas e

e Estudos do Ministério Público,e supervisionar as suas
atividades curriculares, inclusive cursos de hablkação '
de procuradores e cursos de especialização e reciclag~m'

f4~cionais e promocionais;

111 - chefiar o Ministério Público em suas múltiplas

atividades e em tódos os seus níveis;

d) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil por deliberação tomada por dois terços dos seus

membr~s.

§ 2º-Aplica-se às representações P!evistas nos
incisos VI e VII deste artigo o disposto na alínea a

do parágrafo anterior.
Art ..• São funções institucionais privativas'

do Ministério Público, na área de, atuação de cada um
~ ~." ~. ~

dos seus qrgãos: ,
1- promover a aç.ão penai p~bilca~~

' ..
11- prDmDve~ a ação eiv~l púbíica, nos ter~os'~

lei, para a pr ot eção do patrimõnià público e s cc Lal ," • "
~. . " ' -'" I -,

dos interesses difusos e coletivos, dos direitos indi~

poníveis e das situ~ções jurídicas de interesse geral
ou para coibir abuso de autoridade ou do poder econôml
co:.

pPM~'~7~O

t:-o'1-;'~;/""87]COMISSAO DE SlSTEMATIZAÇAO

CONSTI1UINTE ULDURICO PINTO

Art ... O Ministério Público Nacional,instituição

autônoma e independente. indispensável à soberania da
função jurisdicional, é o órgão do Estado incumbido de
promover e fiscalizar o cumprimento da Constituição e da
lei, e a defesa dos direitos, interesses, prerrogativas,

liberdades e garantias constitucionais.
r

~ lº _ São princípios institucionai~ do Ministé-
rio Público a unidade, a indivisibilidade ~a independên

cia funcional.

111 - O Ministério Público Criminal e Penitenciário,
que exerc~rá, suas atrib~ições e prerrogati~as,nas varas
criminais e de execuções penais,exercendo, concomitant~- I

m~nte, a função pe corregedpria dos presídios em todo o

território nacional;

IV - O Ministério Público Agrário,que funcionará '
nos "dissídios de natureza jusagrarista,deslocando-se ,,

~ ~s regiões de conflitos fundiários;

I - o Ministério Público Superior,que oficiará p!
rante o Supremo Tribunal de Justiça, os Superiores Trib~

nais Regionais de Justiça, O Tribunal Federal de Contas

e os Tribunais Federais de Justiça dos Estados;
~=C'o Ministério Público Civil,que des~mp~nhará '

suas funções junto às varas cíveis e comerciais,varas.de
família e sucessões, registros públicos,varàs tributá
rias e, também, juizados,comunitários de pequenas ca~

sas;

§ 2º _ O Ministério Público gozará de autonomia'
administrativa e financeira,com d~tação orçamentária pr~

pria, anualmente proposta ao Congresso Nacional na época

e pelo modo previstos em lei.

Art ••. O Ministério Público compreende:

Já se tornou lugar-comum afirmar-se que "democracia é
o governo da maioria, respeitados os dlreitos da minoria". In

sistir-s~ na mera for~ulaç~o retórJca pode"e~t~etanto~ condu
zir à adoção ,da conv,ençã~ nº, 87 da 9rga~izaç.ão, interna~ional /
do Tr;ab.alho (o. I .,T; )" cuja iflgênua ,aplicação em sua exeçesse

. liberal predom~nante à época da sua, formu~açã~ (Pó;-guerra) /

conduz, em úl ti ma ins,t~n,ci~, à' a,.t.omizaç,~o ,si,'12.ii::,al.,e a f ijn ,pom
sensível diminUlção do poder de barganha dos trabalhadores e

cprf~~pondente (correfa~l~o)'fo~tal~fimento dos sinpicatos e
associaçQes protissionais financiados pela.~ocial-democraci~e
pela dem~craci~-cr'i~'tã,'atra~és' de organi~açõ~s i~teJ'n~ci~'nais
a serviço do neo'c'o~~~i'a'li's"";o', ':apa'r"';lh~m'e~to" 'dOS síndica'tos' /

de trabalh?dor~~.

A fórmula-,propcs t a é um. verdadeiro "ovo de colombo" i
pela simplicidade e eficácia, consagrando o princípio da de~o

cracia participativa e pluralista dentro da unicidade da estru

tura sindical.

,...- .. Lt .......O.CGIIIIS,io/sUBC:l'" ,sio

r:

EMENDA CS00398-S

r:
,...- ",- TCXTO/.IU;;-',..: ..;i.o-----------------,

F
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JUSTIFICATIVA

Dar nova redação aos §§ lQ e 2Q do art. 63 do anteprojeto do re-

,I,.U.."lo/co ..l$do/IU.COIllI'sio- ~ ~D.l.TA=----r

tJCOMISS/lO DE SISTEMATIZAC/lO l OO-OiJ1a?J

isto é, tanto quanto os 50% mais pobres da população do pa{s,
- 65 crianças por mil morrem antes de um ano;

300.000 crianças morreram de fome em 1985;
- a população agrícola cresce a taxas superiores a

2,5% ao ano;
- nos últimos dez anos, taxa de emprego rural ;zero;
- 15 milhões migraram para as periTerias das cidades;

fu~..".,I00=:J
POS PA

AUTOIt------- -,

lator.
§ IQ - O controle externo da Câmara Municipal será exercido ~om

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do Conselho e Tribunal
de Contas dos Municípios onde existir referidos órgãos.

§ 2Q - O parecer prévio sobre as contas que o prefeito deve pre~

tar anualmente, emitido pelo Tribunal de COntas ou Conselho e Tribu

nal de Contas dos Municípios, somente deixará de prevalecer por deci
são de dois terços dosmembros da Câmara Municipal.

Pelo prisma político, o Ministério Público pode, num
país de dimensões continentais como o nosso, assumir o p~

pel saneador do Om~udsman dos países escandinavos. A sua in
dependência e autonomia, financeira e funcional, dão-lhe o
embasamento material necessário ao desempenho da sua gra~di~

sa função.O Instituto de Pesquisas e Estudos fornecer-Ihe-á'
seguramente o instrumental ideológico à ingente tarefa.

Sob O ângulo jurídico, não somente as ciências e

técnicas jurídicas B afins serão enriquecidas e aprimora
das na práxis de órgão tão ágil e eficiente, como segura

mente novos institutos processuais e procedimentais se
rão gcstados na prática judiciária democrática.

Em var10S Estados brasileiros, como no Pará, a fiscalização fi
nanceira e orçamentária dos municípios vem sendo feita, a contento,
pelo. Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, órgão estadual

com a mesma estrutura dos Tribunais de Contas e com jurisdição abran
gendo todos os mun1c1p10S do Estado.

Referidos Cons~lhos ou Tribunais de Contas dos Municípios inova
ram em matéria de fiscalização. Não possuem a síndrome da punição.
Mantêm em sua estrutura um órgão de apoio aos municípios, dando uma
ajuda técnica, administrativa, contábil e jurídica aos gestores muni

cipais.
Através de inspetorias regionais, os Conselhos e Tribunais de

Contas dos Municípios não vêem apenas o aspecto formal das prestações

de contas, mas verificam, "i~ loco", o andamento das obras e serviços
bem como o volume dos materiais ~cados.

Importnnte, poi c, que ca"'fte dI' texto caosti t.uc í.ona l , de forma
explícita, referidos órgãos estaduais.

EMENDA CS00399~3

tJ DEPUTADO GERSON PERES

JUSTIFICAÇJlO

§ lº-Para o desempenho de suas funções, pode o
Ministério Público requisitar da autoridade competente
a instauração de inquéritos necessários à~ ações pú
blicas que lhe incumbem, avocando-os pare suprir omis
são, ou para apuração de abuso de autoridade, além de
ouiros casos que a lei especificar.

§ 2º- A legitimação do Ministério Público para a
ação civil pública prevista neste artigo não impede a
de terceiro, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a
lei.

§ 3º- a representação judicial da União cabe a
seu Ministério Público em todo o território nacional.

Art ... Lei complementar, de iniciativa do Pr~

sidente da República ou de um quinto dos congressistas,
organizará o Ministério Público dos Estados,do Distrito
Federal e dos Territórios,assegurando aos seus membros:

1 - Independência fU8cional , sem prejuízo da
Unidade e da indivisibilidade da instituição;

11 - as seguintes garantias:
a) vitalicidade, não podendo perder o cargo '

senão em virtude de sentença judiciária;
b) inam~ilidade, salvo motivo de interesse '

público relevante, mediante representação do Procurador
Geral, ouvido o colegiado competente; ressalvado àquele
O poder de designar os membros do Ministério Público
sob a sua chefia para funções específicas e temporárias
fora do local de sua lotação;

c) irredutibilidade de vencimentos e paridade
com os dos órgãos judiciários correspondentes,esta,qua~

do exercido o cargo em regime de dedicação exclusiva;

d) promoções voluntárias,por antiguidade e por mereci
mento, condicionadas a aprovação em curso específico;

e) aposentadoria compulsória aos setenta anos de ida
de ou.por invalidez comprovada, e facultativa, após trinta ~

nos de serviço público, em todos os casos com groventos i~

tegrais, reajustados, na mesma proporção, sempre que major~

da a remuneração da atividade.
Art ••. Os membros do Ministério Público da União i~

gressarão nos cargos iniciais das respectivas carreiras me
diante concurso· público de provas e títulos, após aprovação
em curso de doi~ anos no Instituto de 'pesquisas e êstudos '

do Ministério Público.
Art .•. ~ vedado ao membro do Ministério Público, sob

pena de perda do cargo:
I - exercer qualquer outra atividade pública, salvo g

ma única função de magistério, cargo ou função em comissão,
quando autorizados pelo Procurador-Geral, na formada lei;

~I - receber, a qualquer tempo e sob qualquer pretex 

to, percentagens ou custes nos processos em que oficie;
111 ~ exercer cargo de direção de partido político ou

sociedade politico-doutrinária, ressalvado o seu direito a

filiar-se como cidadão a qualqyer partido ou entidade p~

lítico-partidária.

~--------------_Tf:XTO/"usTlrleAçio----------- ~

Suprimir o art. 64, parágrafos e incisos do anteprojeto do relator.

~---------I'LEHa'uo/cONl,sSÃo/sUBCOMISSÃO------- _e: COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

~""'''':=JS po

.\UTOIt'---------- _
EMENDA CS00400~ 1

PJ DEPllTADO CEPSO~I PEPES

A reforma do Ministério Público, como, de resto, de
de todo o Poder Judiciário,impõe-se à consciência constitu

cionalista sob tríplice aspecto:social,político e»urídico.Sob
o crivo social, por imperativo de justiça para reabilitação •
do próprio Poder Judiciário perante' a massa dos despossuídos,

humilhados e ofendidos, despojados até do próprio sentimento
de esperança:os injustiçados, espoliados até da própria identi
dade pelo capitalismo selvagem.O relatório do Prof. Hélio J~

guaribe retrata O quadro:

- 38 milhões de pessoas em estado de miséria;
56% da população detém 13% da renda nacional;

- 05% da população mais rica -33% da renda nacional;
01% da população mais rica - 13% da renda nacional

JUSTIFICATIVA

O "Cons~lho de Ouvidores" proposto conflitará com a Câmara Muni

cipal e será motivo de perturbação política no município.
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Cumprindo à Câmara Municipal suas atribuições e o C6nselho ou

Tribunal de Contas dos Municípios fisc~lizando a contento e com se

riedade as despesas feitas pelos ordenadores de despesas, desnecessá

rio se torna a criação de mais um órgão de fiscalização da adminis

tração pública municipal.

Por outro lado, a gratuidade da função poderá ensejar uma gene

ralizada corrupção do órgão e o surgimento de interesses pessoais ou

profissionais, oque será danoso para á ordem e a mo~alidade públicas.

Daí a razão da presente emenda supressiva.

EMENDA CS00401-9
t= DEPUTADO GERSON PERES

Modificar a redação do art. 137 do .anteprojeto do relator, para:
"Art. 137 - O sistema de controle financeiro e orçamentário dos

órgãos da administração direta e indireta da União, dos Estados e dos
Municípios, será exercido pelo Tribunal de Contas da União com refe
rência aos organismos federais; pelos Tribunais de Contas dos Estados
com referênc~a aos organismos estaduais; e, pelos Conselhos ou Tribu
nais de Contas dos Municípios, com referência aos organismos munici-
pais • Ao Tribunal de Contas da União compete: (manter a redação do
anteprojeto).

JUSTIFICATIVA

O atual sistema de· fiscalização financeira e orçamentária já não
corresponde às necessidades da hora presente.

Imperioso se faz que, no próprio bojo da Constituição Federal se
agasalhem princípios e normas gerais e obrigatórias permitindo a cri
ação e funcionamento efetivo de um sistema nacional de fiscalização
financeira e orçamentária.

Este sistema deve apresentar,de forma nítida e explícita, três
esferas de competência: a federal, a estadual e a munijcipal •. Esta
última~ através de um órgão estadual, para .não onerar os municípios
brasileiros, na maioria carentes'de recursos e mão-de-obra especiali
zada.

EMENDA CS00402-7I!J A(lTOfl--------- j ~PMD'Al'lTB1DO------,

t DEPUTADO FUlVIO PALMIER DA VEIGA . t f _J
,.I.UÂIUO/COIl'SSÃO/SU.COMI8Sio----- _

r.T n::nO/.lUSTlfICAI;ÃO --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 270

munidades, pois são muitas as obrigações tributárias a que tem de responder ,
junto à União, os Estados e os Municípios, pois a legislação lhes dá um trata
mento como se fossem empresas comerciais e industriais, ignorando a natureza e
o caráter essencialmente social, às vezes até filantrópico, de serviço público
dos clubes. Portanto, nada mais justo, que Lserrtá-Los , observados os requisi 
tos da lei, de quaisquer tributos, ao lado dos templos religiosos, dos parti 
dos politicos, entidades sandãcaís de.trabalhadores, instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos, como pretende o anteprojeto da la
vra do eminente Relator da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS00403-S

t=
r.-r---------PLENARIO/COI.lISsio/SUllCOlollssio------- _

=---------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO----- -,

Emenda S~pressiva

Dispositivo·Emendado: Art. 386

S~primam-se do Anteprojêtõ;-os itens I e 11 do artigo
386.

JUSTIFICACIIO

As escolas confecionais, filantr6picas o~ com~nitárias,

já contempladas no cap~t do artigo )86, fazem j~s à aj~da do poder
pCblico por prestarem relevantes serviços p~blicos, na falta da a
çDo governamental. ~Do, por 51 mesmas, merecedoras desse amparo.

EMENDA CS00404-3
t=
t=J
l_ COMISSªO DE SISTEMATIZACªO
r:-r--------------- TExTotJUSTlfICAÇÃO -,

Emenda S~pressiva

Dispositivo Emendado: artigo 379, IV

S~prima-se do Anteprojeto, no artigo 379, item IV, a
express§o ne aos s~perdotadosn.

JUSTIFICACIIO

E compreensível e m~ito j~sta a grat~idade do ensino
para os deficientes físicos o~ mentais. O q~e nDo se j~stifica

é premiar com a grat~idade p~ra e simples aq~eles Q~e ja fora~

agraciados por De~s com dons acima dos normais.

alínea:
Inclua-se no artigo 270, i tem II, do anteprojeto, a seguinte

e) patrimônio, renda ou serviços dos clubes com mais de dez
anos, que desenvolvam, regularmente programas esportivos, sociais e culturais,
observados os requisitos...da lei.

.aunsrru :F~L'C~A~Ji;~lEB

Os clubes são, ao mesmo tempo, bens e meíos sócio-culturais,
de promoção e di fusão do desporto, da recreação e do lazer. Nascidos da dinâ
mica dos grupos sociais - ruas, bairros, cidades, regiões, categorias profissi
onais etc. - os clubes cumprem importantissimo e insubstituivel função de aprõ
ximar e unir as pessoas em torno de elevados objetivos e desenvolver o espiri::
to associativo, a capacidade de socialização, responsabilidade sociai e civil
de seus associados, a part í cãpação comunitária, promovendo social e cultural 
mente os que a eles aderem ou os que por eles são atingidos. Na verdade, os
clubes são expressões naturais e necessárias do nível de organização da socie
dade, agentes de complementação da ação do Estado como prestadores de serviços
sociais e canais condutores riAS ansiedades e contribuições dos grupos.

No desenvolvimento de programas de recreação e lazer, do es
porte amador e profissional, de eventos culturais - dirigidos não só aos seus
associados como também abertos à comunidade, os clubes se constituem em núcle
os viabilizadores dos direitos sociais, que se inserem entre aqueles fundamen
tais da pessoa humana. Instituições sem fins lucrativos e sem donos, os clubes,
normalmente, não conseguem excedentes no desenvolvimento dessas atividades, pa
ra reinvestimento na sua própria estrutura de bens e serviços que presta às ~

PLENARIO/cor'lIssÃo/sUBCOUISSÃO------- _

COMISSÃO DE SISTEMATiiÃçÃô

r:-r---------------TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO----- -,

Emenda S~presslva

Dispositivo Emendado: art. 382

S~primam-se do Anteprojeto, no art. ~82, os itens I e 11.

JUSTIFICACIIO

Em se tratando de a~tonomia ~niversitária, nDo se podé,
desde logo, cerceá-la com a imposiçDo de princípios Q~e deverDo
ser objeto de leis complementares o~ ordinárias o~ até mesmo
dos pr6prios Estat~tos da Universidade.
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COMISSAO DE SISTENATIZAÇAO
~ TEXTO!JUSTIFlcaçÃO----------------,

E.enda ~odificutiva

SuO de rr.atsrla no t.GX~~(J cons t r t.uca ona L, ~~S, 5(:"'!'f-1.l..lão, ;"::'1"&.- Co.rJ

~L~~C. O C():'CC1~0 d~ Tasultado cp~rac1c~al ~ v;c~o e ~~~c s~r 00

.. ::ice :.:.or i:J\'_~s-'s f( r.:··:s. 7~s';lrr, c. ;'<'i~-fiS;;:'"c:.:o f.3nLE-; ..1-:u';do ;:r... r C= ::'5

>i.(;''''r:. ,J .J'\H":<·~D.'\S :-1'· -'::"..r e s COI",t";h-:'·lS cc,··:-;"!.·a OS :.n ;:·'·~.:-~'.s r:1S cs-

.'lr.u·: ....'(:s in..~~':..:-:li~S, c CJ".:'iC não ('.:~r;~·n3)·ã t.I.J'. l...':lê (;":.Sc._r~ .. :,a

;·:J_.":g~nt6 G ~~a]r1 ce ~~f~rJda ~ Je~~rlbç~o o:~·~firl~.

?or .: ~ ....:.'=; ;-ru r «: s , ~t:3t l:l c.c, -f'C: '=~ (' !); c , .:.ç=:o

Dispositivo Emendado:·art. 'Bl, Parágrafo Onico.

O parágrafo ~nico do art. 'Bl do Anteprojeto, passa
a ter a seg~inte redaçno: "O ensino religioso, de .atríc~lB fa
c~ltativa, constit~!r4 disciplina dos c~rrrc~los de 18 e 28 gra~s.

JUSTIF'ICACAO -------------- TE)T"/..U~TI"IC"ÇÃO-----------------]

A formaçDo religiosa, nu. país preponderantemente cri~

t!o, nao pode deixar de fig~rar no elénco das disciplinas c~rric~

lares das escolas_p6blicas e privadas. O ensino religioso faz par
te essencial. da ed~caçno integral do homem, q~e é constit~ído de
corpo e a1.a. ~

Consi..ii..u
Trfn~j16rias e d~-se &0 Drt. 3Q do ProJe1.o a se~uinte re~a

cão:

U(\rf.. 3Q - lei COf'l~)lj'"-tl~ni;.ar dj~ci.plill?!'/t a cri-:.ç€':J de E.§

tnn.:'lS G 1ei; i 1:ól~('~, (',J .cStr.lftcl ~i1ci.Q. =.x''':~ us í.va

~n CrlnaT~sso ~lacjr'r.}] e sua ~ro~~l~A~~~.lt

o r ctr oce ss.o (- tanto ua í or quanto aque) a car t n nf;Q e:~i

95a Lei Compl~l',elltaI - cuja api cvaçêo c'apende de ",aiori,) aj-,snlu

ta - tpndo si(to o EstórJo do Ao) '" t.r í ado por lei ordinária.

Rpgistre-óe que esse Estado, foi o único crLaco , curante

dezoito anos, sob o Iupér Lo caqueLa Constitu!çoão, consistindn, no
verdodc, na t rans f'nrn-ar-ão oe um Território, nos t nrraos de det:~·T'll!n!!.

ção das Disposições Constitucionais Transitórias.

Justificação

JUST1fJC',·C;\O

o ~ 39 do nrt. ~45 da~ Oispostções Transltór13s ~~pr~se~

ta um recuo, no que trill~e à busca de soluç::io do prohlema da redivl,

S&O t er r t tcr í a t CO PE'5s, porque r?t1Gte, qt!~~c li!Gra1lílcnte:, c· f,t1xto
do ert. 3Q da ConstltLiçZo ~e 19~~, e}·tLJ~dn Q vn1~ ~as &3S~ '~l~ips

lepi~J~tivas, pJehJsci t n das rO~'lleç5~s ó5rttareentc int~I~S3r~as e
aprovação do Congre'iS~1 "?('iona].

"VIII - EXJ.gir,para J.nstalação das afivicJanes potencial
mente poluJ.doras do meio ambiente, prevJ.stas em lei:;:
a apresentação de estudo prêvi.o de impacto am
biental, o qual será subrnct.1.do a aprec~aç50 da sociedade
civil em audiêncJ.as públicas antes da dec~são final pelo
órgão competente. 11

.----- TEXTot"UST1Fl::~Çt.O ---I
Dê-'ie a seGuinte redação ao inciso VIII, do art. 414, do an~~~!'~~~j',
de Constltuição da Comissao de S~stcn~tJzaçao

r--------~-PL~I..ulto/GOJJ $SÃOtsvBCtlltlSSÃO--------------,

• SrSTD~1Tnf:;;'f) • J

1(',29 G 3?

-.~.:~_~J

____..__J

-.~'_=~_::.=-=-] liJ_ P_,Jl.,.C.. J
. ._J t': 01 ;_ç':" ~ f",.!

__ •. . __ ._ 'r),Ttl,).S'lr'::.~:::.·

1
I

A aàI:'ls.SclO ão Ar-t.a ç o ~3~ c: s ....l.::' :-c'r:-;~~·=-fc[' ]'::' !
29 e 39 no .J.nte:)l"oj&l:.O CO!.S L! t.u í, V10} ~ç~o àc pri ""~Cr?l ( de: ~ue é. ::.-j
v re inJC.i.õtlva é UIi C:\"."S :1.1-1':::;,il:=rltc,s c.05: G:r:L-=.:;: r::cr)~C:-.,cr:., (.c'r.~O:-;-I': <_=-:
)1cnt? o Ar1.)lJo 306. l~ at.i\-lc'ianc ôe ~)0S.gU:'5~, L.1\')-ê.! O~ '·1i(\"·~ ·· .."l I

c:= r anê r i os ~ -o anrOVe.1.-ill-,/!.:"ltc doe nCll:.cncia1.s ..h_- ef1e]-c::··~ld:~.~~~~_!
ca cor.s t í t.ua ação' tI?lCa do sls'cl2na- econô"ico, r.ão c",;endo c lo,-,:.e--I
põl~o estatal. O ~ais que se p0àe tol~rar é g~e, na concc~são O~ ~3'

ê.\l:"O~l ~açfío ã La.vre i~J.CJ a c í va para o e'\:-ercíc~o dessas e t a v i ô adcs , I- - ,o Poder Pub La oo est::Deleça conô í cã one.nucs , como a 1.llrj~2:r;ãO ce c1J.-1
reitos llt;SSe setor ã an í c.i at.a.va praveda naca.ona I €o a ni.ri!Jui.ção a o

F.F..~ado do pode r C(",;"'!~~cr,;,nte ou au t.or r z a t a vo , A11?s, r; r:··:>':_2.':=nt!:: ~

-:lS:;l:ii1 que íl'1pnerl OE crtl;'1os 47 ( anc í so VIII, o 48, l nc i s.c )-..D\. J'C-'tr·

.,_ , Ç-";dlli...O tr,~th~ cessa q\y.st::ío e das t u r.e La s a S(..~.-~jTl r]-c..'''r<;,'''~c.:s .,.,...i_. . - _. - .... I
E~~?do ; Gcm~nidbdcs ~n~is:!:·~s, r~p~\endo tudo ~ '01 0_C.~~r~u. I

ror' ç·cc..s '2=SdS Ç'( '1si.à'::.raçc:.s, é~· .. ,,"')a »: ~r' ~

r :.- .-,Le p.~rT':'}j(~:-ltE: C: 1~C'1·'i ;;cl(·ya de cfe:tcs inc::!hPc.;-S[\':.i~ z:. -:':"'!;~·':~;J.:i
C;o .'\n L'_'l.rojc.Lü aos p:!:: Del})l C'S da àoutl'J nu co::si i t Dei 0: ..:11. i

Dlsp'JSl LJ.VO T.. ,te:lC]a.o.c - Art _ 434 I § 29

~ __ " _ _ __ __ _ I·lfr_~••• t·"'=~_O.!_1. f·f.. ·l~ -

~--.E.~~~~!:"':._~~ "~~JS~:~~~'~l_::!.:.ÇJ~o__." ,_o

EMENDA CS0040S-G

l:~,~~~s.~~~~u;~~~_~~_~~~~~~_~~~~~;.·'.- ..__...

EMENDA CS00407·S
r:~~~.P~~·;;.Ú~L1;.~.~·~·~?~~~E;~,~...;·~~;~ _

r'1-'
1

o § 29 ào Art·~go 434 s e r â s u co d r do peJo de r(~fação E~,:-UJr.te: o dispOSlt1vO que intentamos mod~ficar tem a seguinte redação

IIAr'L .. 434 - .... ~ •• , ••.•• _••• ~ •••••.•••••••••••••

"art. 414 - Incumbe ao Poder Público ,

§ 2° - A lei da~lnlr§ a ~.ar~lc:!~~~~o d~E CO~U~l

aa~8s lPdI~~nflE ~os =2s11~~ados ~_:a~c&Jr~~ da e~

plc.ração de :!-lgth.Z;=;tS =""~;-~:::.r:~~s •. s-..:as 1.'::-::'·1 a s; , ri

Os 6~~alh2~~n~cs prev~stos no p4~~srafo 29 ão

Art. 434 nãc apenas são lncc:r.pat2V-E:1S COIa os c r r :.2-==105 do aé.if.1S-

VIII - eXlgJ.r, para a instalação de aLividades p~

tencialmente causadoras de degradação do melO amb1ente ,
estudo prévlordc impacto awbiental, cUJa aval~ação ~erã
falta em audlênclas púb11caSill

Na realidade,todas as atlvidades de transformaçãp efetuadas pelo ho
mem são potencialmente po Luadores , Há que se d i s c. r n i r aquelas especI=
f1cas, que possam apresentar r1scOs de maior comprometimento do weio
amblente.
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b. ava La a c âo de mdtérlcls técni ces deve ser de alçada de um
co competente qne, COmo em outros puísC's se utl.lJ.zam das
públicas vlcando obter pontos de vlsta da soclcàade cLvl1
ma 1 mas que se r'c spon sab i l.a zam pe los seus ve r oú i ctos po as
n i.caruon t;c ccmpe t.cn t c s ,

órgão L.:!cn:!:.1
aud i ônc 1..1 5

sobre> o -r c
que 5.10 LL!E

~~~~~Q~~~;~~:;~__=:=~~-~===-== __J
IT-' . =~~_;~~Ú)--~; >;~;;:I'l:·;~;~;."~~~;"'~~====__=_-J
1J- -.------------------- TEXIO/"~sT.rrCtçiO---------·---------l

Acrc~:::Gr.;nt..c-s'-" no a.rc , 148, o so qm n to pardgrafo:

§ _ Os Conselheiros dos Tribtú1dls de cont.as

-gens, prerrogati.vas, garantias e ilrpec11J1*.cnbos

dos Dcsembargôdores do Tribunal de Just1.ça do

I:staclo.

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparaç~? cQ

t.re os conse Jhe Lros dos 'l'r1.bunR1S de Contas e os DesernlJargadorcs do

'l'ribunal de Justiça do Lslado, a e xornp Lo do flue se dá com os gJ ni.§.

tros do Tribunal de c~ntas da União c os I1~niz,tros do Supcr10r 'rr.!.

bu;"al de Justiça, na conformidade do artigo l44.

vdntate)-50 os mesmo-s dã re a t.os , vencimentos,

"b - sobre p a t.i ir.lôni..o, renda ou proventos, 3C a lel. correspondente
não houver s) do publJ cada an t.e s do l.ní elo do exc r-ci c i o f i ncric e i>

ro em que ocorrerem O~ ele~~11.0G de fato nela and i cados c on o CO'TI
ponanles do fato gerador e dctcn1inantes da ba3e de c~lculo;"

7 ------ ---------------- ---- 1 rX1Co/JUSllrlCAÇÃO -- ••-----.---. ------- - ------ i
D~~_.EE._i.tcm .~~~~~2.2.!!~i~~.L_9_0__~1~ip;o ?(;;9 do AntC'nrq1cLo de Conss I
tl ttllCl~_~:hl_C~:.... CjGdO de Sl '3tCjTldtl~~o.c3o. a '3-::t:..~.nnte !"'C'C.:l-C[i,-o-:--------

..lustificf:.Cõ.o

o d1.spo,51.tivo quC' pretendemos alterar está subllnhado abalXO:

llart. 269 - Sem preJuízo de outras garantJ.as assegura
das ao contribuJ.ntc, é vedado à Unino, aos Lstadas, ao
Da s t r-í, to Fcderal e aos llunic:Í p1.OS:
.............................................................
111 - cobrar tr1.butos:
b) sobre pntrlmônJ.o, renda ou proventos, se a 1~1 ccr
rcspondcnte não houver 8100 pübllcada antes o::;) J~~

do P~--;;;-~~;;;;;;-;5nletl'ltos de fato nela
ind1.~~~~~t;Sd;_f~~~d;;t-crnl.-
nantes da base ~e c~lculo;tl

o termo ~'períodoll .é por domais vago. Impõe-se que a Le a seja ccnhec í>

da para os fatos geradores di tos "comp Lexos " ou "comp í ex í.vosv , an t c s
de sua ver1ficação; daí a necessldade de SUbst1tU1Çào da expressdo"pO
riodo1 1 por uexer'cício r í.nance t rc«, -

EME~I?!-\-.SSOQ~J4-!.._ '"'0'---'-- ._. __.. .---

~
.. '--"1

-, Di:f',Jl fIlJlI Pf,CS LANDIt1 ~
---------------------------------

tJ---- ---·---Co~-ls~Ã~'''~ ,.~~o~~;~DiAÇ;~~-·- -------=.J

Dê-s(· ao

Art. 143 - O Tribunal dc Contas da Un a ão , com s ed e
no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, auton""
mia or çament ã r í a , f I nanc e í r-a e administrativa, tem juri~

dição cm todo País.

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçan.cnt[
ria, f i nane e i r a e adm i n í s t r a t í va de molde a a s s cgura i a independê!}

cia na fiscalização dos recursos públicos, ~uja competência consri
tucional lhe ê deferida.

EMENDA CS00412-4C-- j~~Jlr~si~~~;s· f.".L!J:~~-:;---- AlITOP-- .---------- -J

TtXTo/"uS'l"I~ICAÇÃO--------------.- -_•• -l
supr-a ma-rac a alínea ~, do ~ncJ.so XI do artigo 33 do an t epr-oj e t.o .}~!:

cz~s~~o da Comlscão de Sist;~atlzar.ão

EMENDA CSOO415-9
~~_gL\~~'l.f.l~l!.-

-------~------- TEXTO/". :.'l"IFIC...çio-----------------l

Justi.ficacão

o dJ.SpOS1tJVO em questão está aSS1m redigidc:
"art. -13 _- são direitos e liberdaàes Lndava duaã s r nvao í.àve í s:

Suprima-se do CaE\l~ do art. 14B, a seguinte
pressão: "no que couber".

e:E.

XI - a expressão de atlvlàade 1nLelectual, artístlca, Clen
tiflca e técnica, con~orme a 1e1.

g} o reg1stro de patentes e mar-cas estrange1ras subordlnn
se ao uso efetlvo da cr1ação;1I

Just1ficação

A dlteraçilo produz1.da no capu~ do arti~o 148 V1.sn ~r.pre5

tar a igualdade de tratamento na organização dos Tr1bunais de: ::"ontas

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

fIr----------- "[["",0"0"""01,""'.''''' '_ --]
C- CO:IISS1\o DE SrSTL:,í!:!.IZAÇJ\O _

I
-------~::~~a- s c na l~t~:[~:::~'~~'[:'r~::~::~-~o_:_~~n~-~:~:~~:--!

dos Tribunais de Contas dos Estados, d~Distri~o Federal e dos ~I I
nicípios".

d1.SPOS1.tlVO que 1.ntentamos suprimir conflita com o estatuído na alí
ea d, que lhe precede e que dispõe:

- "d) é g ar-an t ado ao anven t.o r- o p r-av LLegi.o 't empor-ar-a o de uti-
ização do J..nvento. 1I

demais, há que ,se ressaltar, 1.nvar1.avelmete decorre tempo aprec1.ávcl
....ntre a cr-a açjio e seu uso e t'e t av o , e spec í a lmenre nas questões mao & so

is1...1cadas.
este campo, o melhor princ1plo parece ser o tratamento reciproco, l

al1.ás, consagrada no subst1.tut1.VO apresentado pelo deputado P1.
da Ve i.ga (PI1DB-l1G) ao p r-o j e t;o de 11 sof'tware 11 •

L- . _

EMENDA CS00416-7
t:_~put(;ll.':l-r:E2s la~~im _

1 G"J""""-- --J. ~. LEIl.. _
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õ.1---------~------TElCTOI..tUSTlfICAÇÃO------------------,

.., PLtNARto/cOlolISsÃo/sueCOMI:lsÃO-----------t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

DARCY POZZA

' .._-Art. 434
EMENDA ADITIVA

Disposit~vo Emendado

EMENDA é500419-1p.
Suprima-se do iiel'rr-I, do artigo 196 a exp i e s s âo : dos CO'i

s el ho i ros dos Tribunais de Contas LoccL" .-.

JUSTIFlCATIVA

As presentes emendas objetIvam adc~uar o foro c julCdnc!~

to a que ficDlam suj0ilos os Conselhel'os dos T, ibunaIs de Contds

dos Estados, do Dibt.i1o Federal e dos Nunicipios. de molde a .00

ter coerente o pr í nc Lp i o de equiparação ein relação aos Do s cnb a r gr-

dores dos Tribunais de Justiça.

r:;;---------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO'-----------------

r---------- PL[N...'UO/CO ...ISSÃO/SUBCO.,.ssio------------,

t? COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA éS004i7~5
tJ DARCY POZZA .

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 434, § 39

InclJa-se no Art. 434 o segu~nte ~nciso I:

"Art. 434 -

I - Med~ante concessão ou autor~zação, a Un~ão po

rá atribuir a empresa prlvada nacional a reall

zação das ativ~dades enumeradas no caput deste

art~go, observadas as dema~s condições previstas

em -seus parágrafos".

O § 39 do Art~go 434 do Anteprojeto passa a ter a se

guinte redação

"Art. 434 - ---------------------------

§ 39 - Somente aos índ~os serão permit~ 

das a cata, a faiscação e a gar1mpagem em

suas terras 11 &

JUS T I F I C A ç Ã O

Os const~tu~ntes que elaboraram? anteproJeto da Co

missão da Ordem Soc1al pretenderam, sem a menor dúvida, conceder

aos índ~os competênc~a exclusiva para as ativ~dades de fa~scação,

cata e garimpagem em suas terras. Todav~a, por efeito de urna re

dação dúb~a, o d~spos~tivo relat~vo ã matêr~a acabou enseJando

uma abrangênc~a prejud~cial, de modo que vulnerou as ~ntenções

do legislador const~tuinte.

A emenda ora apresentada é destinada a corrigir essa

falha e restabelecer plenamente a intenção dos que o elaboraram.

JUS T I F I C A ç Ã O

Desde que a regra fundamental ~nst~tuída no Antepro

jeto ê a de que a.l~vre ~niciativa se const~tui em fundamento da

ordem econômica (Art. 306), não se pode adm~tir o monopôlio esta

tal em atividades típ~cas do sistema econômico. Ser~a possível

admitI-lo caso se tratasse de atividades assoc~adas ã segurança na

cional ou anter~ormente consagradas ã competência privativa do Es

tado, como ê o caso da pesqu~sa e lavra do petróleo. Ora, a pes

qu~sa, lavra ou exploração de m~nêrios e o aprove~tamento dos po

tenciais de energia h2dráulica em terras ~ndigenas, sob as severas

condições de controle estabelec~das no Art. 434, não caus~ quais

quer r~scos ã segurança nac~onal. Ass~m, a emenda ê fundamental

p~~ compatIbilizar o artigo que se quer eMendado ao Art. 309, onde
se estatui que a intervenção do Estado no domín~o econôm~co e o

monopõl~o só serão permit~dos quando necessár~os para atender a

imperativos da segurança nac~onal_

Just~fica-se, assim, a emenda ad~tiva ora apresen-

tada.

DARCY POZZA
EMENDA CS00418-3
tJ
r:-r---------- PLENARIO/COlolISsÃo/suacOIolI~~ÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

fllOSPART'OO~

DEPUTADO OSMIR LIMA

r:;;---------------- TElCTO/.lUSTlflCAÇÃO-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 500

Inclua-se no Art. SQO a palavra ~~neral em segu~da

ã palavra urbana, para f2car com a seguinte redação:

"Art. 500 - Dentro de doze meses, a contar da

data da promulgação desta Const~tu~ção, o

Congresso Nac~onal aprovará le~s que f~xem as

diretrizes das polít~cas agrícola, agrár~a,

tecnolõg~ca, ~ndustrlal, urbana, mlneral. de

transporte e do comérclo lnterno e externo ll
•

JUS T I F I C A C Ã O

Com a adoção do ordenamento estabelecido n9 Artigo

500, o legislador constituinte pretendeu agilizar a atuação dos

dlSpOSlt~voS constltucl0nais pendentes de regulamentação por Vla

ord~nár~a, em matérias de ~nteresse econômico relevante. Contudo,

a exiguldade d~ tempo impediu que uma avallação malS profunda ln 

~luisse o setor mlneral, de modo que o Artlgo se apresentou capen

ga. Como a ~ntenção ostensiva do artigo que se quer emendado não

guarda qualquer preconcelto contra as atlvldaàes mlneralS, é lndlS

pensável então adequá-lo para contemplar um dos setores ma~s estra

téglCOS da economia naclonal, que é o mlneral.

Justif~ca-se, desse modo, a adm~ss~b~l~dade da emen

da ora apresentada.

=r---------------- TElCTO/olUSTl',CAÇio,--------- --.

Dê-se ao art. 440 do Ante-projeto elaborado pela Comissão de S~stem~

tização a segu~nte redação:

"Art. 440 T Os subsídios e demais benefícios, obtidos em fun

ção do exercício anter~or do cargo, pelos ex-Presidentes da Repúbli

ca, ex-Governadores de Estado e ex-Prefeitos Municipa~s, só serão p~

gos quando os benef1c1ários não estiverem no exercício, eventual ou

permanente, de cargo na adm2n~stração pública d~reta ou indireta ou

de mandato eletivo de qualquer natureza.

Parãgrafo único - A percepção dos benefíc~os estabelec~dosno

presente artigo será transfer1da, após sua morte, à viúva, filhos m~

nores e filhas solteiras ou v~úvas sem outros rendimentos próprios."

JUSTIFICAÇÃO

A Const~tuinte não pode ating~r, mesmo sob o respeitável pr~

texto de sanear e moralizar a administração públ~ca, d~reitos huma 

nos e familiares auferidos pelos antigos detentores dos Execut~vos.

Não se trata, neste momento, de consagrar rnordom~as ou bene

fíc~os descabidos - apenas se pretende assegurar uma velhice d~gna

e respeitável aos que se dedicaram ã vida públ~ca, em seu nível mais

elevado.

A Emenda tem três precauçóes fundamentais: veda a acumulacão

dos benefícios a eventuais novos subsídios, poster~ores ao exercício

dos maud3tos geradores; ampara as viúva', filhos menores ou filhas

desassist~das, em caso de falecimento'd ~lar dos benefícios; e
/"
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SENADOR NABOR JÚNIOR . ~ J

cional1sta e integrac10nista da Pátria, afirmou, em recente entre 

v~sta à imprensa, que "dois por cento para a Amazõn~a e do~s por

cento para o Nordeste é mu~to pouco" - e defendeu a adição de me~o

ponto percentual à proposta original.

Com isso, Sua Excelência socorre a proposta apre

sentada pelo Signatár~o da presente Emenda que, desde os ,pr~me~ros

momentos desta Constituinte vem lutando em defesa das Regiões mais

atrasadas do País, cUJos problemas cícl~cos e permanentes se, somam

e se repetem, para desespero de milhões de brasileiros.

No caso da Amazõnia, um formidáve~ fator de agrava

mento pode ser detectado na secular cobiça ~nternacional sobre suas

vastidões, inexploradas e sempre expo~tas à voracidade al~enígena.

O percentual ora proposto ainda é pequeno, mu~to

aquém das necessidades rea~s para o desenvolv~mento das Regiões Nor

te e Nordeste - mas sua inserção no texto const1tuc~onal será, just~

mente, um ponto de partida para que o Bras~l acorde e comece a prom~

ver um processo sério, consciente e constante de integração, de de

senvolvimento daquelas importantes e ~mensas parcelas do nosso terr!

tório.

EMENDA CS00423-0
tJ

"UTO"==-------------
SENADOR NABOR JUNIOR

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"Art. 484 - O' .. O'O' .....

§ 19 OS benefíc~os estabelecidos no presente art~go serão

transferidos às viúvas, filhos menores_e filhas solteiras ou v~úvas

sem outros rendimentos próprios.

§ 29 - A concessão do presente benefício se fará conforme

lei complementar, de ~niciat~va do Poder Execut~vo no prazo de cento

e cinquenta dias após a promulgação desta Constituição."

Acrescente-se ao art. 484 do Ante-projeto elaborado pela Com~ssão de

Sistematização o seguinte parágrafo, renumerando-se o atual Parágra

fo Único:

JUSTIFICAÇAo

corrige imperfeição do texto original, que não prevê a situação dos

ex-Execut~vos que forem reconduzidos,.poster~ormente,aos cargos que

jã tenham exercido ou a outros do mes~o Poder Execut~vo.

~ med~da que se ~mpõe, pela Just~ça e pelo espírito público

que nortearam sua propos~tura.

'-- J rry~;;;o~

Pl.~NAlIIO/CO .. ISSiO/CU.COIllIS5iO-------~~_-~~~_-_-JJ tJ6Ii.:~fi]

= TUTO/.luSTIFIC...C
i o

--,

EMENDA CS00421-3
l!J
f:J

SENADOR NABOR JUNIOR

COMISSÃO DE SISTEMATTZACÃO

COMISSÃo DE SISTEMATIZACÃO

O dispositivo constante no Ante-projeto representa uma interf~

rência indevida e nociva nos Estados, que perderão seus direitos con~

titucionais e administrat~vos sobre os respectivos territórios. Isso

contrar~a, fundamentalmente, todo o espír~to que tem norteado esta

Const~tuinte, de valorizar o federal~smo e a autonomia estadual.

Não podemos ser contra a preservação do eco-sistema ou daqueles

tradicionais recursos extrativ1stas que, ainda hoje, fazem grande paE

te da riqueza de reg~ões corno a Arnazõn~a. Mas é imperdoável que, a

pretexto dessa preocupação, agr~dam-se princípios também sagrados,co

mo a autonom1a estadual, a integração nacional,a soberania do Brasil

sobre todo seu terr~tório.

O princípio, repito, é justo - desde que se adotem medidas efe

tivas para garantir a autoridade jurisd~cional dos Governos Estadua~s

sobre as respectivas Un~dades.

JUSTIFICAÇAO

Como exemplo dos riscos ~nerentes à fõrmula original, poder-s~

-ia citar o Estado do Acre, teor~camente enquadráve1 ~n-totum no con

ceito de "Reserva E~trativista da Amazôn1.a" por suas "populações lo

cais que exercem at1.vidades ~conôm~cas tradiciona~s associadas à pre

servação do me~o-arnbiente". Seria um belo discurso para os ecologis 

tas dos bares de Ipanema, com fartos benefícios futuros para as gran

des potências que não escondem sua cobiça sobre a Amazõn~a.

A simples audiênc~a prév~a aos Governos Estaduais garante o di

re~to de cada Unidade apresentar su~s próprias re1.vind1.cações ou con

siderações sobre a questão - e, ao fixar um prazo r~goroso para tal

pronunc~amento, evitam-se manobras protelatórias ou omissões que, in

felizmente, a~nda p,ontuam a prática legislat~vo-admin~strativade nos

so País.

,
Dê-se ao art. 499 do Ante-projeto elaborado pela Comissão de Sistema

tização a seguinte redação, com o acrésc~mo de parágrafo:

"Art. 499 - O Poder Público implantará as unidades de conserva

ção já defin~das e cr~ará Reservas Extrativistas da Arnazõn~a, para ga

rantir a sobrevivência das populações loca~s que exerçam ativ~dades

trad1cionais associadas à preservação do meio-amb~ente.

Parágrafo único - As med~das decorrentes deste d~spostivo sé se

rão aplicadas ou alteradas apó~ consulta prévia aos respect~vos 'Go

vernos Estadua~s, que terão prazo de 120 (cento e v~nte) d~as para o

pinar, findo o qual, não havendo esta manifestação, a mesma será d~s

pensada. 11

JUSTIFICAÇAo

dois e meio pOr cento para aplicação na Reg~ão Nor

te e do~s e me~o por cento para apl~cação na Reg~

ão Nordeste, através de suas ~nst1tu1ções of1C1a1S

de fomento;"

282 

I

a)

b)

c)

'IArt.

A extensão dos benefíc~os devidos aos Soldados da Borracha é

med~da que se impõe, por ser de inegável just~ça e amplo alcance so

cial - embora praticamente dest~tuída de qualquer reflexo nas finan

ças públicas.

O digno Relator desta Com~ssão, Deputado Bernardo

Cabral, com sua sens~bil~dade de amazõnida e seu alto espír~to na-

Os sobreviventes dessa epopéia, seguramente a mais gloriosa,

mais heró~ca do nosso século, são hoje homens envelhec~dos pelas di

ficuldades que enfrentaram, além do prõprio decurso dos anos. Suas

famílias, também alquebradas pelo sofrimento e pelo pioneir~smo pra

ticamente compulsório, não podem perder esse auxíl~o quase s~mból~

co, quando da morte de seu t~tular.

Os Soldados da Borracha foram os responsáveis pelo fornec~

mento de látex aos exércitos e à economia de guerra do Mun90 L~vre ,

na resistência ao nazi-fascismo do Eixo.

Dê-se ao art. 282, I, c, do Ante-proJeto elaborado pela Com~ssão de

Sistematização, a seguinte redação:

Poucas medidas são tão transitarias quanto esta.

Poucas medidas são tão justas quanto esta.

A insignificãncia do peso finance~ro decorrente da presente ~

menda tem, como contrapart~da, uma grande e sagrada conotação de dig

nidade, reconhecimento e respeito da Pátr~a por seus mais legít~mosh~

róis.

EMENDA CS00422·1
tJ

.... TUTO/olUSTI'ICAÇio •
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SENADOR NADOR J~IOR

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~--------------- TfXTO/,wSTlflCAÇÃO----------------__, _" -:ol<: -- -(l·e/"l~S·' :~;ie-------------- -------

Supr~ma-se o inciso V do art. 260 do Ante-projeto elaborado pela Co

missão de Sisternat~zação.
Sup r í n í r do -\ltigo.137 o 1'31ãr.J3fo 1.,
cuja red3ç5o 6 a ~CF1)jnte:

JUSTIFICAÇAo tI § 2

Ç
- A lJlstnlJltl.çno de p i o c c d i r c nt o in\csti-!,c!tóTio' c r i rm na I s e r â

.c.onon i cnda ao Jhni~tél]O"rúbliLO, lia f o i na t da 1.('1".

Exige-se "do Constituinte uma atenção permanente e abran 

gente, não aRenas pelos aspectos enganosos das questões que lhe são

submetidas, mas acima de tudo pela ~mportãncia da própr~a tarefa que

lhe foi incumbid~ pela Sociedade, a de elaborar ~ Lei que regerá os

destinos da democrac~a bras~le~ra.

o dispos~tivo incr~m~nado tem, aparentemente, fundamentos

sól~dos de defesa dos cidadãos, ante a voracidade e a força da máqu~

na estatal, em part~cular a máqu~na tributária.

A realidade, entretantõ, é diferente - e para isso peço

a atenção dos nobres integrantes da Assemblé~a Nac~onal Const~tuin 

te: os ~mpostos, ao invés de mera exploração ~ndevida da econom~a p~

pular e dos rendimentos colet~vos ou ind~viduais, representam os re

cursos de que a própria Sociedade se nutre e se arma, na promoção do

bem comum. Pertencem ao próprio povo e não podemos perm~tir que as

distorções eventua~s, na captação ou.apl~cação de seus frutos, aten

tem contra esse princip~o ~nsof~smável.

A sonegação de tributos, Já hoje um cãncer aparentemente

invencivel, seria incent~vada na med~da em que as atuais prerrogati

vas fiscais do Poder Público se v~ssem suprim~das ou reduzidas. Náo

se trata de t1 p r i v1.1é gi o " , mas de defesa do próprio povo, em cujo no
me se fazem todas as legislações, inclusive a tributária.

As disposições vigentes g~rantem ao fisco, à previdéncia,

à Sociedade, enfim, um mín~o de s~guraDca quanto à arrecadação de
tributos.

() Dc.,t:!.,t8l:0 Fa i ahul i n i .tun i o r aj-rc s en -

t ou c r c r-d a v n v 3Sntg~/9 ã Con i s sji o ca rr{1~n]:;H~?io dc s PCIQc:rC's <:_$]5-

tcr3~ ~e GO\0rnO rC]~lt]V3 ao ral~f]&fo 29 co artl~u ]02 do Carftll]Q

lr do "jn]st~rio rúhlico, rara eIlf'"lP3T a ~cpu:inte rec1ação "A ln5

t~t'ra~~~ d~ pTocr:dl~ento ]n\c.stl~~t6rio criwlnal seri c0~llnic?~a ao

l~jnistÉrjo PÚhlico, na f o rria ca lei".

Pc~~rl~a crtnda rOl acolhlda pele rela
t o r Ep i d i o FE'TTE"lra ] ira! o u e PTC':"LC'U. na oc as í âo . Q s e p u i n t e de s

r ac r-o (-r. SEU pa r e c e r às (T'"':foC'::':S. "Cc nc o r dr, c on a s cr r c s s ào per ser

c tC)'tC ê[~n('.:-c:::::ãT10".

r~'~nI2o ?a ]~rres::io, pOlE~, core se \E

as fo]~as 13 do já cjtado paTecer, ocorreu lr.rcntã\ei erro.Aí se ]~

"r e j e r t ada ': , q.l'Fndo na v e rr a de , fel G.!,r0yac.a a c r er-d a •

ror )SSO só, o E'np~no segulu e o textc

fOI mantido até chepar no ante projeto de ConstItuição, a~ora, ne
artJgo ~37 paráprafo 2 9.

rLlrre. pois, aprovar a pre5~nte erer.
da e eliminar por este caminho o fIa~rante erro paterlal ocorrIdo e
corE'ntado.

Alterar tal situação seria, ao invés de benefíc1.O social,

um atentado à própria organização. da Nação e de seus serviços colet!
vos.

SENADOR NABOR JUNIOR

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Supn••~s: o S 3' ee Artlro 1D2 do anUrujrto li Co_h

são dos Poderes e SlltC'_as lIe C;cl'I'C'mo.

JUSTIFICATIVA

~_- -------__ TUTO/"uSTl..IC...çio----------------__,

Suprima-se o § 19, transformando-se o atual § 29 em parágrafo único.

do art. 281 do Ante-projeto elaborado pela Com~ssão de Sistematiza

ção.

o tu to lIo I 3' do Artilo UI do ..uprojuo ••

Coa15s.o dos Poderes C' SUte_u !SC' Co~C'rbo aprurrlu erprC'ss.cws lluC',

• lu: d. doutnna , aio ebContu. ,u.nell lU nobllJunu Função do

Hinnténo Púbhco uprull.cnte n. -doaJnus htu- d. '1;io r"n.J
públtca e. por outTO lõllC!o. qUiçá de _l1or re ie ...i':..cu. It~ti • CIT"cuns
tinCl. lTrC'corrÍ\.C'l Ife que o d1Spouu~o lnqllln.do nio i .'·:~Iõ11 d;
plano consUtuClonlJ It SI_ ee dlrC'lto procC'ssua. 1'I"n.).

JUSTIFICAÇ1\.O

O dispositivo implicará em extrema dificuldade ou, naqd~

les Estados menos desenvolv~dos, na completa inv~ab~lidade de cumpr!

mento de seus preceitos. Em termos operacionais, é ev~dente a compl~

xidade de efetivar controles sobre a vinculação de bens e serviços

interrned~ários -inclusive para revenda- diferenciadamente dos desti

nados ao consumo fina~.

Outro ponto negativo é o desvio, injustificável, dos seE

v~ços da arrecadação, que devem incumbir aos Estados e não aos Muni

éipios, corno poder-se-ia inferir da redação proposta. Isso trar~a e

normes e descabidos gastos, sem qualquer contra-partida palpável.

A supressão do parágrafo incriminado não traria qualquer

novo prejuízo para os Municípios, face a suas cond1.ções atuais, pois

sua base de cãlculo jã se encontra cons~deravelmente alargada pela

proposta da Comissão de Sistematização, com a instituição do novo i~

posto - além de evitar-se, com a presente Emenda, o depauperamento da

admin~stração estadual que, em última instância, volta-se para o a

poiO aos Municipios e seus administradores.
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5UpT1TI'lT do e r t i g o 23 7 O parârrafo 3Y•

CU] a redação é a s.ecur nt e
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JUST1FlrATI\'A

, 1e - OUJlfUU el~~1) p:>4.r.l LIIU'POr' t..:::"....o. _ tt'1Jlt.l 41.&1 par.. I
ez-..lJIa lDI". A:) .LaUUrlO f'1lbueo. ~ Ato CIO PrCC'.a:.~r-""... ra1 q:.. a.rqul
..,. _ u.-.r o uqut.......·to :2. qu..C.1'ôU yroc:...:~..~to Ul"..tl";lt~10 C'~.L~'"

~~~~~~;:;~-~:~4:~~~~1~~~:~f:~~~1?~~~~j~;r~ij1:~~ir~ft:~r~
~~~~~~~~~'~:::~~~~~r::~~
~ ~r,:.,.qDr-n.~~~I:I~
~~-""';;I:1J""1U.1r ..po:::-~o-n &Em.,,-a7"'k~01"!~':". CAIr ~:nr.:n.-
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rTe!]Jnn~TrrEr;te de s e j a o s i r-is-r âv r c ac e r ; s r

que houve. data vên i a • EF'Rf"' ~~!.1'EF]f.L, oue C~,r.rTE: r cv e r ,

1: que c Jtenu t ado Fa r-ab u I i n r ~lUTIIOT ap r e s e -' 

t ou , no s t e rmo s r eg rner t e i s . ene r-da sl.>pre.sspa n ' S~(lç.3./-, C'l:e:l

v ar-do a s unr-e s s ão do J'a"'b~rafc :;ç de .. r t ac c ](: de- <:,1"'.(' p r r j e t c c a

c rr am c aç âo dc s p ode r e s e s i s t c rr a s de rnE:TT'C'. j c s t r I i c r r.dc , n a c':,t

s a êc . da SE"~UInte Fo rn e '.j,]ér êHSC. É ar-r-r e s c i nc Eve I urtlsf- e-r cC''''

s r ce r aç âo que a Po l Lc r a e C' v ..r r s t ê r i c r.3:.-1ICC" s ã e rr.s t r r o r ç ê e s e .. -

tônClnas e Indepcnce-T.teS sen ncrio_r;: \ lT':1012ÇãC' l1e:-i!'c":lca C'1.. '::s

clpllnar entrE os seus Ilustr€'s Jier:rt's . T'lsse ",<:.~~ ( n:=--_-.::=C'

farapullnl JunIor "Senc1c Inócuc e Ilipn:' .. rlCi a sua tra!"'scrlçã~ er

te).to constl tucIonal".

Lamentavelmente. o texto não foi suprimldo

por E"IDE!\TE EJ:"O NATERIAL. f'. assim. sel'uiu o equívoco. ap.ora no

articulado conêendo as emendas acolhldas pelo relator e incorpor~

das ao texto de, substitutivo onginal (constante do documento pa
ra esclarecime'lto dos membros da comlssão). que cumpre reparar ne~

te instante. devendo-se. para isso, acolher a presente emenda. A

cresce que o ilustTado Deputado Constltuinte EgidlO FeTTeira Lima
emitIU, na deVIda oportunIdade, em plena sessão plenária, docurne~

to que entitulou "ERRATA N' 11", onde prC'curou sanar o en:o mate

Tial no articulado que. no entanto. mante\e o equívoco.
Ocorreu alnda que por equívoco o llustre '

constituinte' Ibsen Plnheiro pedlu destacue da emenda do Deputado

Farabullni JunlOT (acolhlca). que já não existia. pois. nessa h~

ra, 'fa:la paTte lntegrante de pareceT que de\'erla- i;r supriJl'ldo o,

parágTafo 3°, já comentado .

('l Ilustre relator. Deputado Eflcho f€:'rrEIT3

LlJPa h01J\'e por 'hem acC'll"é'T a er.'enc<" c(\rc se vé às foli":!,!t 13 do ....::1'1:

·--;~T. às €'TTlencas arreserté:lc~as -~~ ~Jr-;t-lt~:-;....-=. 'v~!~~ ':.T:.ti~-;:0
EpdlO ferrelra Lll"a declara "ra-:-ecf.:;"·~·ave essa rc-~r::: dE\,e s~r I
eC1~aca a nível dE' leI Cln~ln.ãrIa. f,i'!c\'üd::: ..

8ra. suprimido o texto. objeto da emenda e

atingido o obJetivo. cabia somente a- dlscussão do parecer e vota
ção do mesmo. que não contava mais com o já referido_parágrafo s~

pTlmldo.
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• _ -.are« ~t.r.... (W\ç:O.. l(tI. a. telr_ e<>"(<<I~ ;oro 1&1., ~1:1' qlIí
OI:*,,"U"'U ego .... t1a.&H~~' • ."do-Ul••~l!II • r-v"...ct.a;,ao j'J4l.el..&1 • I
_-.1~U :tWl.41ca dali porfiOU ,uruur.u C. d1rdt.o pMoU=.
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ou

de
<:'3

ceSíO

r">S O~ ,r.TIS""'. C""l--

para o decloroc6c

poro f
nc.s

- Soe funções tnETITuc:C~OI5 de

"'f:.oresen"'ior

- r-e c r- c e c r-v c r- 1

nos ESTOCC,S':

A,·- . .102

1II

IV -- re~~csen~or, nos cosos def,r ôas
C~~c'E~En"'ior, po~c o In~erprE7oc60 de re;

nor·~~~lvO fe~€~oIJ

I e I

I~ p~o~o'cr açõo c,~. I pvbl ~cc, nos
Tc'"'!"'o:=: do lEI, p=-"'c o p r-c r c c c e 00 r=alrlf""-~"'O pú--

E E_C I C i. o~-,-n-=t-e-r-ess<'''5 difuso:: e: --eo--1.-e:t......J.=-

rc"'ioob-crl~e os reloclon~do5 co~ o ~CIC o~-vos,

blcnTc e os dl~clTor dD CO~SU~'Qor, d~= dl~e;To~

Ind,::::.:C''' '·vc.e C cc== s:7U?ç-OeS JurídiCO::::' de Inie
rc.:-::'í'""' e-c..... o! C..J cor O co I L' I r cEu __u do -oL"- I..; • d~ ....c o ....

v

o'e

=or"s,7,"'_=.c'·.:JI

çõo Te:Ói'E''-O:
CcnS-:-,-UIÇ;:"C.

I ~ E~OFO~~~ o oç60 pEnol p~bl ICO;

For último, roro pela supre5sào desse p&r~

grafo e espero dos nobres conStituintes da Comlssão de 51stematlza
ção votação favorável, atenàendo-se, assi~, ã melhor norma e medica

mais que oportuna.

l
~o calor do decate e na fa5e flnal de vota

ção, passou o erro desapercebido e a ~atéria p~sou a fazer parte
do arti~o 137, parã~rafo 39 dos ante projetos ~a5 co~issões te~ã

tlcas da Comissão de Slsterratização, Rater1a le\ada à con51dera 

ão do relator BeInaIdo.~abral. Trata-se de erro J2Fe~tÁ~~I, coroo
f1COU de~onstrado, e que nã~ poce prosperar.

CU~~Te~ pois, sanear, supriWIDCQ agora e~

se paráp.rafo, pela acolhida da presente emenda.
~esta fase, o erro se contem no parágrafo

3 9 do artigo 237 do ante proJeto de Constituição àa Comissão de 5is

temat1zação.
A não se acolher a presente emenda supres

siva, ratificar-se-á um engano lamentável. ~ão pretendendo o signa

tário entrar no mérito, no ent& ItO, cabe dizer que o relator da C~

missão Temãüjsa, Egidio Ferreira L1ma, enquanto acolheu a emenda n 9

350195/7, já citada, o fez por~ue a entendeu malS que oportuna e

saneadora.

III - l"ep~esenTar por inconsTiTucional 1
dode de lei ou o~o normo~ivo es~odu~1 ou munlctpol
quanTo à ConsTITulçôo do EsTodo, de leI ou aTo
no~mo~lvo muniCIpal em face des~a Cons~i~ujçõo e
po~o fins de in~a~vençõo do Es~orlQ no MunIcípiO;

IV - defender, Judicial e exTrOJudlclol
ffle~~e, os d'~el~os e In~eres~es dos populações in
dioenos qucn~o os ~crr05 que ocupam, seu poT~imõ

nio mOTerioJ e Imo~eriol, e prohlove,... a responsobl
I IOQdc dos ofensores,

V requ I 5 i Tor' 01os' i nvesi ,'soTero I os e
exe .... Cer o ~vpervlsõo do InvesTicoçõc Crl~lnQJ i

VI fn~crvlr eM qualquer proces~o, nos
CbEO~ pre~ isTos em .Iei. ou quendo e~Tendsr eXISTir

In1'erB~s~ p~bl ,co ou social relevanTE l

•• e ;':: .,~. 1>"":: .r:.•' t .::.•• t:;.-.i: : "-._ "J;'~ -~;:, ~ ..

I .-... ·I·,J; (-ai.

::':.':::t;::;.: ~:;~:::::::::::~i~;;~::':::L>:,;::~: ..., ee

i ::;·;~...~:::;~:s~r i'i' .~: ff'j1'r~e,··:'·:f t .. c-'. .:"'....:~ :n.1..!'."l:!t

f ~:~ :~~~::~::::;::::::;~~:~;~~:::~:~:l~.;~:~~~~: :~~~:~~;;, ':::.::::::
tf .}~ ...' ~-~lhen~~ ~ L:_~1':::J' ~::~i:~::·:::·~ ~.:::~~::~~~~~~::~} ::~
'.(".ar i cr"":l..• a s. f ....~:.l:'5 ("t rl--r ......• ..~ a:r.t ,. : ...-.~
~ -:J:!..17;r-r ti ,.E ree ~_ ,=t. 3:'t'~

r .. ~. ~~~_~. 1.1 ,:!~ ":o~\t" >r··.l:" :t.f''\.:iI -ee r ..ra
t .. i ......~·I·tU:;r.t-. 1St: i'~"q..e li LU::t .. ;.· .. UI'" .:.: ,.~r-_·r .." t t e s

flrr' c .r!f'rrcr f' :,'. :~.: .... tI! .. '}" " • .L.'.! ",,' ..:.:. t. 11.

"rl\ v" r,lll. II\Q.:,.i· .:.l"~'--.::.:'..!-.:..!.!__:.::~'::-:':'--=.::..!2

-_.-.-~- '. '

.- __ o AS$ol" {:Jr.!I"t'I'r Cl'l".hJ.,t Q .. f'-trt:;·h"D"'="
\rnd:- q. -tl'\.lt'r ,: r3;~•• l'ltr":,f' :1\ (- êl""":."'I ..r"~
I1lrr'" 1("' d. ' r••" r .ol1...L.....t.....slL:_t._~\,;uJ st·i

To:" ro-" 'rs " .... ~~,. {·1· "to tr .-"C'-('

VII - ~xercer ai"",bulções ov-ras que lhe
fCr€M conferidos por leI

§ 1~ Quolquer cioovco poa~ró InTe-pc-
recJrso E" 7rl~To dics pare o Conselno StJpe-IC-,
do MinIsTério p~brico, do oTo do 5e~ Chefe q~e o~

q~lvo~ ou mcnTlve~ o orq~lvo~e~io ae qualquer In
quê-lio, inveSTigação crl~'nol ov de peç~ OE
.r t?~r~oc6o_

\~4 § 20 A insTauroç50 de pnocedl~En~o in--
ve6-tgo7o~lo c .... iMlnol seré co~~nlcooo 00 ~lnlsTé

rio Públ ico, na for~o de lei.

,>,\\.'i (
..r- :'" J)'> § 39 - POf"'O o desempenho de .suas funçõ~s,

pode o MlnlsTéJ""lo P~bJ ICO p~omover ou requlsi~ar b

~ouToridode co~pe~e~~e o in~'tou,...oç60 de rnqverltO~

necessórlos bs o~õe5'p~bl ICOS que lhe incu~bem,

podEndo avocá-los pora suprir OMissões} OU q~o~do

.L~~odo5 à apuração de obvso de OVío~ldoder aléM
~oe ouj .... o: cosos que o .Iei especificar.

veSTidu~a, dependeró de anuênCIa prévia do mOloria

absolUTa do Senado Fede~al;

D 4Ç - A IC21'timoçõo do M.nlsTérlo Públ 1
co po~o o oç60 CIVI I previs~a nes~c O~Tieo noo ,rr
,"coe O de 'tcrce I roc J nos rt"C'c:mos h i pó"fesce, ~e!?undo

OlepuSGr' a lei,

·7= - cbe-lc"" o MinisTé~io Públ ICO F~oerol

e o ""'1 n I sier i o PÚ} 1 I co E: I e i 'tOJ""O I ;

§ 39 - Os vencl~en~os do Procurador Ge~ol

da Rspúbl ICO, nõo se~ão I~feriores aos que pe~ce

bcrem, o qualquer ~í~uJo, os ~In's~ros do Supremo
Tl"ibunol Federal

._.._--,.._..._...._..,--
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'U1'tH Dl- "'''1' u.' " I."(O"U~ ' ....·IUtl...U- " ~ _ .
"'fel' ""U I In~' 'Utr " •••

..·..·..·'••,·n .
:~::~:..'.:!:1:~.;.:=:~;::~..:;;::i:.' .~ tIIUHhU........

i;;;c;;' ;~';;;:;-·i:;~•.• ;; ri:-;j i.;i;--··--·-····-,;:.;J~.;;;.---.-....

~o~ - Incumbe ao Procurador Ge~ol doArT
Rep0b I I ca:

r - exercer o di~eçõo 5v~p~io~ do Mlni&
'fé!"'" 10 P't,,)b I I co cie Un I õ o e a super'v i sao do defeso
judicial ~os cu~orquios feoeraie a coneo de seus
p,...oc~,...odol"'e~;
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J-r:c':,-5t:.t.uc_c-al_cacl? de- lE.'::. c.i ato nor nv t avc f~o'::i=1 ou ~::ê'-;Ji!:;

I

!\ - r epr ec encer , r-os casos d~:.:..i.~::::...::; er- 1 e ; c:.-:_,,:-:-.~ê." par a a
ant e r pr e t açê.o õe lel. ou atol"> no:mat_,,) fl..CE:ralj

11 .... , f.' I~.~'

.. I. • l~ 11"

v - r epr es en t ar , par-a f ans de c.r t er-ve-ição r e.rara i nos Estados, nos
t.c rr-os desta ccns t at.uaçâo ,

- pr omover , pr rva t avcr-cnt e , a a~ll.o pene r pubj i ca r

11 - .,.c-('\·cr tlç:io Ci\o11 m, ..,jjea DC" t .. -c"' s d õ -l.c.1.;,' p .... , f"C'O;'~ "o
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ln~15i'.,r:.1V~- cas s s t unç6t!s .,ur1r.'H:a~ de interesse geral ou P1""a co rb Li- ct.cs o

d.J. aut or-Lúc dc ou do pcccr econõr-rco r
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II - ERRATA

1') NO ART, 119, SUPRI~I DEPOIS DE: '" DA RE~PECrIVA

CARRE,IRA.. A ExPl1ESSÃO "PÚBLICO FEDERAL".

.... ,. PC'. ".:.0: ...... 1 "0'
~ -:'';-!:~T_:,';'';';,:.o ~";~~'-;";~~:"--::"~:'::-h:':":- _

:,' .
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, - ,. • • • t.L I' .....H .~. .... • a ••• ..,
, ••,l .".... ,

2R
) O PARÁGRAFO Ú~ICO DO ARTIGO 86 TEM A REDAÇÃO DA ATU;~

CONSTITUIÇÃO SOBRE O ASSUNTO.

~ o:~ ~:~ ~.';-.~~~',.~: ~~.~~ », :;--~....J~'4'~' ~..•.._~:!,a ~
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proporá ao Lc.r;l.clatlvo a flyoç:\o c:1c
e servidores, a cr iilÇ:\O e cxt lnç~o a~

bem como eeu orçamento, ilplicancJo-se o

, 3g - O Hinir.t6r ...o PUbl1cq
vencimentos é v.mtô'lt)cns de seus mrombros
seus cilr90S e &ervJço!,; iluxlliilrcs,
l1ispor.to nos 1# 10 c 50 do Art. 97.

)7.) "";0 A'\1\ (; t1

~ § ~~-" 3~

Ú~ICO: OS JUíZES DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS, SALVO MOT~

VO JUSTIFICADO, SERVIRÃO'OaRIGATORIAMENTE POR D0IS AN0S,

NO MÍNIMO, E NUNCA POR MAIS DE DOIS BIÊNIOS COlISECuTI

VOS; OE SUBSTITUTOS SERÃO ESCOLHIDOS NA MESKA OCASIÃO E

PELO MESMO PROCESSO EM ~~MERO IG~AL PARA CA~A CA~EGO~IA.

Art. 135 - O Hlnistlrlo PublJ.co compreende:

1 - O Ministério Publico Federal, que oficiará perante o Supreeo
Tribullal Fe~eral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Cc,Fltas da União
e 05 'l'r~b'Jn~is c JUizes feÓafil1.5 COMuns;

11 - O MinistériQ PUblico Federal Eleitoral;

111- O Ministério Público K.llitar;

11 ~.... ,.-.. ~,,, .~. a':'~•.c;. • .':. "'" ••

, 1~· .... "'''''~.''' ' ••lfhO........... II"U .. U rL , ...... r,o.....
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• ...··4 c,~. h .......:,.o • H~ ,_ .:.0: ~ ....0 ".A _""~.
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Portanto, os Substitutos dos Min~stros do Tri
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CDMISSAD DE SISIEMAIIZAÇAO
~ TtXTO/~U5T1'IC4Çio--------------__,

I r·:c..,., '.i~ .i to '. ,_ li, :-.... o: •

EMENDA SUBSTITUTIVA
---~.".......,c-, .•

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 313
1:. H. - t t- .0: •••• ~,: : ;.. 1 ::..'

t o'a •• - I • C·';.u h 0:'· ...... ~ "., :. 1.'
o SUSBTITUA-SE O ART. 313 DO ANTEPROJETO. PELO DE TEXTO SEGUI~

EMENDA CS00428·1
l:J RICARDO IZAR

r.-r-------------- TtXTO/"USTIFII:IoÇÃO------------------,

Dê-se ao inciso XIII do art. 14 do Anteprojeto

de Const~tu~ção a segu~nte redação:

·XIII - int~gração na v~da e no desen 
volvimento da empresa, com participação nos

lucros;lI.

JUSTIFICACl\O

TE:

-ART, 313 - O APROVEITAMENTO DOS POTENCIAIS DE ENERGIA
HIDRÁULICA E A PESQUIS~ E LAVRA DE RECURSOS E JAZIDAS
MINERAIS SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS POR EMPRESAS NA
CIONAIS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO DA UNIÃO.NA
FORMA DA LEI,·' .

§ I" - NAS ÁREAS DEFINIDAS COMO FAIXA DE FRONTEIRA E
TERRAS INDÍGENAS, A LEI DISPORÃ COMPLEMENTARMENTE SQ
BRE OUTROS REQUISITOS. SEGUNDO O TIPO DE ATIVIDADE E
SUA LOCALIZAÇÃO. SEMPRE NO SENTIDO DE FORTALECER A ECQ
NOMIA E PRESERVAR OS INTERESSES NACIONAIS.

§ 2" - DEPENDE DE PRÉVIA AN~ÊNCIA DA COMUNIDADE INDÍGI
NA INT~RESSADA, A AUTORIZAÇAO OU A CONCESSAO PARA A E~

PLORAÇAO DE RECURSOS MINERAIS. E~ TERRAS POR ELA OCUP~

DAS, ASSEGURADA A SUA PARTICIPAÇAO NO RESULTADO DA LA
VRA. NA FORMA DA LEI,

JUS T I F I CAT I VA

de pressões
por parte dos

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AuTOII-------------l ~ ..."l'l'pO?B
CONSTITUINTE NILSON GIBSON "~ ~~J

ADEMAlS A.EMPRESA NACIONAL MUITO LUCRAR~ NA AQUISpÇÃO DE NOVAS-TEf
NOLOGIAS, AO TER COMO ASSOCIADO MINORITARIO O CAPITAL ESTRANGEIRO.

POR ESTAS ~AZOES. JUSTIFIÇ~-SE A APROVAÇAO DA PRESENTE EMENDA;

A PRESENTE EMENDA. QUE TOMA O NOME DE ·SUBSTITUTIVO·. TEM POR FINA
LIDADE ADEQUAR O SEU TEXTO AO OBJETIVO,MAIOR QUE RESULTA DO ANTEPRO
JETO. SEGUNDO A NORMA DO ARTIGO 3Q8. O QUAL DISPÕE QUE OS INVESTl
MENTOS DE CAPITAL ESTRANGEIRO SERAO ADMITIDOS COMO AGENTE COMPLEMEN
TAR DO DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO. OS RECURSOS MINERAIS SAO DEFINI
DOS PELO ARTIGO ~8. INCISO VIII._DO ANTEP~OJETO COMO BENS DA UNIÃO!
PORTANTO, MERECgDORES DE REGULAÇAO DE ÇARATER ~NENTE. COMO E
O DA [ONSTITUIÇAO. ,

ADEMAIS. A DEFINIÇAO DE EMPRESA NACIONAL EMPR~STADA AO ARTIGO 307.
PERMITE AO ESTRANGEIRO PARTICIPAR DA EXPLO~AÇAO DOS ~ECURSOS MINE
RAIS. DESDE QUE ELE TENHA RESIDENCIA NO PAIS, OU SEJA.O QUE SE
RESTRINGE COM_ESTE ·SUBSTITUTIVO·. É A A1IYIDADE DO CAPITAL_ESTRAH
GEIRO MAJORITARIO. COM A CONSEQUENTE REMESSA DE LUCROS. E NAO AO
CIDADÃO ESTRANGEIRO QUE TENHA O CAPITAL E SEJA DOMIC1'llADO NO
PAís. QUANDO NÃO SE TERÁ A RE~ESSA DE LUCROS. NEM DEVERÁ OBEDIÊN
ClA A ESTRANGEIROS NA CONDUÇAO DO EMPREENDIMENTO •

Ao PERMANECER O DlSPOST~ NO ARTIGO ORA EMENDADO. AS FORÇAS DO_CAPl
TAL ESTRAnGEIRO SUFQCARAO AS DO CAP!TAL ~ACIONAL~ NA EXP~ORAÇAO _E
NO AP8CVEITAMENTO DE UM BEM. QUE ALEM DE PERTENCER A UNIAO, E NAO
RENOVAVEL'.

JUS T I F I C A ç Ã O

Suprimam-se do Anteprojeto o Artigo 432 e seus §§ 1'. 2e
e 3g-.

Emenda Supressiva

As terras ocupadas pelos indios. são def~nidas como bens
da União no Artigo 48, inc~so X, e sobre elas a União está invest~

Dispositivo Emendado: Artigo 432 e seus §§ le, 22 e 3e,

,..- puMÁl'lIo/cowlsdolsu.coMlssio----------

tJ

EMENDA CS00431·1
t:

r= 'TExTOJ.1uSTIFlCloÇÃO' ---,

As garantias constitucionais que se dá a Mi

nistro. Auditor ou Juiz é menos um privilég~o do cidadão
eventualmente detentor do cargo e muito mais uma garantia
dos cidadãos. pela segurança com que esses servidores de

sempenharão suas funções.
Um juiz não pode ficar à mercê

e de imposições. de ameaças e de insinuações
interessados nas suas decisões a

U§ 22 - Além de outras atribuições definidas

e~lei, os Auditores substituem os Ministros em suas faltas
ou impedimentos e têm ~s mesmas garantias. prerrogativas
e impedimentos dos titulares-."

Os predicamentos que se deferem aos Julga
dores, e agora, pelo Anteprojeto até aos membros do Minis

tério Público, são as salvaguardas de independênc~a, {nsi-.
tas ao regular desempenho da difícil tarefa de d~stribuir

justiça.

JUSTIFICATIVA

Mantivemos a parte inicial do.inciso V, do artl

go 165 da Constituição Federal em vigor, pois entendemos que é sa
lutar a part~cipação de todos nas ativ~dades da empresa, ~nclusive

nos seus resultados, quando positivos.

Dê-SE< ào t 22 do art. 14.4 do Anteprojeto de

Constituição a seguinte redação:

.... T[Jf lO/,1U'"""C"'.O ..----

,.,,_J-------- ''-t... ''lOtCOltl''io/IUaeOIn''io-------,__--,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇl\O
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PRESENTE

CERAM, NO QUE TOCA AO SEU APROVEITAMENTO O TRATAMENTO PREVISTO NA
LETBA "I", DO INCISO XIX, DO ARTIGO 49, O QU~L DESLOÇA A 'MATERIA
DO ~MBITQ CONSTITUCIONAL, f ARA O DA LEGISLAÇAO ORDINARIA, ATRIBUI~

DO A UNIAO A TAREFA DE FAZE-LO,
NEM eODERIA O ~PROVEITAMENTO DE RECUR§OS MINERAIS, QUE E

OBJETO DE POLITICA ECO~OMICA E. POR ISSO, eASSIVEL DE MUDANÇAS COM
O DECORRER DO TEMPO, NAO REPRESENTANDO MATERIA QUE DEVA SER INFLE
XIVELMENTE, TRATADA A NÍVEL DE CONSTITUIÇÃO, -

POR ESTAS RAZÕES, JUSTIFICA-SE A APROVAÇÃO DA
EMENDA,

da do poder de leg1slar, como dispõe o Art1go 49, inc1so XIX, le
tra 111 11 •

Ademais, Q Artigo 43~, § 12 comete à Un2ão a proteção das
terras, inst2tu1ções, pessoas, bens e saúde dos ind20s, impondo
se, desta forma, que se adote a V1a da leg1s1ação ordinár2a para
regular a matéria, como recomenda a boa técn2ca const2tuc20nal.

Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora emen
dado supresslvamente, é, igualmente defln2do como bem da unlão,con
forme se vê no artlgo 48, inclso VIII, e atr2buido a ela a 2ncu;
bência de legislar sobre jazldas, minas, outros recursos mínera15
c metalurgia como vem regulado, adequadamente no titulo que versa
sobre a Economaa , de acordo com o artigo 49 anc í so XIX, letra "i".

Por estas razões, justiflca-se a aprovação da presente
emenda.

CONSTITUINTE NILSON GI8S0N

EMENDA CS00432-9
[!J fI~~~TlDO--]

EMENDA CS00434-5
tJ CONSTITUINTE NILSON GiBSON r"AATlOO~• PMI:lB

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,-----------PlENÂRIO/cON.'SÃo/suBcoMr".io

f:
r;,---------------- n:xTo/.lu'TlflCAÇio----- -,

,-- PLENAAlo/eONls'Ão/suaCOMI!I!lÃO----------

t:COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r--------------- TEXTO/JU5TlfICAÇi.O----------------,

Emenda Modlf2catlva

D1SpOSt2VO Emendado: Artigo 432

presente., "

cr="ArlTlOoCl• PMDB "CONSTITUINTE NILSÕ-N~G~I~B~S~O~N-----------------

redação:,

"ART. 432 - As terras ocupadas pelos índlos gozam
das garan~ias previstas no Art. 48, X,
desta Constituição."

Emenda Mod2f2cat2va
Dispositivo Emendado - Artigo 432

JUS T I F I C A ç Ã O

Como nesta fase do processo constituinte não cabe emenda
supressiva, mas de compat~billzação (adequação) à matéria proposta
pelas Comissões, é a emenda ora apresentada uma contrlbuição para
melhor inteligência e or-çana.cadade do texto consti tucaonat . De r~

gra,-o Art. sequer caberia f2gurar na Const~tuição, uma vez que o
Ar-t . 49, XIX, letra "1", do Anteprojeto, já prevê que, a una.âo l~

gislará sobre populações indígenas, 2nclusiv~ garantia de seus d~

re2tos, tudo combinado com o Art. 48, X.
Quanto a referência feita pelo Art. ao subsolo é.ev2dente

sua inadeqúáção, de vez que a matéria é, tratada em termo final no
Art. 48, VIII, e ao declarar propr2edade da união os recursos min~

ra~s do subsolo.

O Artigo 432 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte

Por estas razões, justifica-se a aprovação da
emenda.

.. '- ,
r;,---------------- Tf:XTO/Ju!lTI..ICAÇi.O--------'----'- -,

EMENDÁ CS00435-3

~
,----------- "LI:HAIlIO/CONI!I!li.o/sU8COMI!lsio-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

pr-esentePor estas razõ~, justifica-se a apr~vaçã?,da
,-•.,'''..... '.. '" " I,'einênda.

r., -,'

"ART. 432 - As terras ocupadas pelos 'índios são destina
das à sua posse permanente, cabendo-lhes o
usufruto de suas rlquezas, das utilidades ne
las existentes e dop cursos fluv2a2s, ressal
vado O direito de navegação." -

JUS T I F I C A ç Ã O

. A exclusão das expressões "exclusivo", após a palavra
usufruto, e "do ,sqlo e subsolo", após as palavras rlquezas natu
rais, obJetivam elim2nar uma redundância prejudic2al aos própr20s
indlos, desde que o própr2~ Art. '434 estabelece h2póteses de expIo
ração de riquezas~minerais em terras 2ndígenas. Tal redundância
resulta do confronto do Art'- com as disposições contldas no Art.

, 48, X: '
Aliás, o Art. sequer dever2a constar do texto constitu

cional, desde que o Art. 49, XIX, letras' i e 1, estabelece a com
petênc~a da Un2ãó para ~eg~slar sobre Jazidas: m2nas, outras re
éursos minerais: e metalurg2a e sobre popuiações indígenas e gara~
tiàs de seus direitos. Em consequênc2a, a emenda se' faz necessa
ria para estabelecer' organicidade ao texto constituciona~, sob es
se aspecto, ,Fompatibilfzilndo-o com a sua estrutura geral, ' " tarefa
có~étidâ' à comissão de Sistematização. ' .. ', '. .

\-.' - -.-:. > ,

O Artlgo 432 do Anteprojeto, passa a ter a segu2nte reda
ção:

NILSON GIBSON' EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO ÉMENbADO ARTIGO 312

.1 ~.
, "

COMISSÃO' DE SISTEMATIZAÇÃO'

JUS T I, F·;r C- A, ç Ã O

A eX~lusã~daf~rdenação f{n~l·do·Art. parece indis
pensável para evitar 'dUpla ititerpretàçãó'ou suscitar eventuais ten
tatlvas de declaração de conflit9 constituclonak. Uma.ve4 que o
Art. 48, VII, ordena que os recursos nu.ner-aã.s do subsolq ancauem-se
entre os bens'da união, neles seguramente compreend2d~s as Ja~~das,
não há que se colocar qualquer dúv2da sobre'essa questão.'

A emenda ora apresentada visa, portanto, adequar o
Art. à estrutura geral da Constitu~ção e, princ~palmente, eliminar
dúvidas sobre sua interpretação.

,.Por estas razões, justifIca-se .a aprovação da pr~

s~prim~-se do artigo ~J2 po ~nt~proj~to, a_o~ação:

e pertencem a União.' - .' "

sente emenda.

A SEGUINTE REDAÇAQ:

-EMENDA· MODIFICATIVA

Õ'I~posrrlvb' ÉilENDADO .: ARTIGO -432 - --.
"':- • ~ - - ,~ >

Q'ARTIGO 432 D9 ANTEP~OJETO PASSA A TER

A PRESENTE EMENDA MODIFICATIVA VISA COMPATIBILIZAR OU
ADEQUAR O ARTIGO EMENDADO COM O ARTIGO 48, INCISO VIII, COMBINADO
COM O ARTIGO 49, INCISO XIX, LETRA "I",

NA VERDADE, AS RIQUEZAS MINERAIS DO SUBSOLO APÓS SEREM
DEFINIDAS COMO BASE DA UNIÃO PELO INCISO VIII, DO ARTIGO 48, MERI

JUSTIFICAÇÃO

~"ART, 432 - As TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS SÃO'DESTINADAS À SUA
POSSE PERMANENTE, CABENDO-LHES O USUFRUTO EXCLUSIVO
DAS RIQUEZAS NATURAIS DO SOLO. DAS UTILIDADES NELAS
EXISTENTES E DOS CURSOS FLUVIAIS, RESSALVADO O DIREITO,
DE NAVEGAÇÃO," '

r:"T' nXTO'.lU5TIFlCAIjÃO -,
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CONSTITUINTE NILSON' GIBSON
EMENDA CS0043G-l

tJ
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= TUTOIJUSTlf"ICAÇÃO -----, r:-r----------------TExTOt.rUSTIF1C4t;ÃO---------------------,

Emenda Supressiva

Disposit1vo Emendado - Art. 432

O Artigo 4?2 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índ10s são dest1nadas à sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclus1VO
das riquezas naturais do solo, das ut11idades nelas
existêntes e dos cursos fluvia1s, ressalvado o d1rei
to de navegação."

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda supressiva visa compatibilizar ou
adequar o artigo emendado com o art1go 48, 1nC1SO VIII,comb1nado com
o Artigo 49, inc1so XIX, letra "i".

Na verdade, as riquezas m1nera1S do subsolo após se
rem defin1das como bens da União pelo 1nciso VIII, do Art1go 48,mer~
ceram, no que toca ao seu aprove1tamento o tratamento prev1sto na
letra "i", do inciso XIX, do Artigo 49, o qual desloca a matér1a do
âmbito constituc10nal, para a leg1slação ordinár1a, atribuindo à Un1
ao a tarefa de fazê-lo. - -

Nem poderia o aprove1tamento de recurso m1nerais que
é objeto de política econôm1ca e, por isso pass1vo de mudanças com o
decorrer do tempo, não representando matér1a que deva ser inflexive!
mente, tratada a nível de Constituição.

Por estas razões, justifica-se a aprovação da prese~

te emenda.

Eln~nda Suprcss~va

Dispositivo emendado: Artigo 434 e seus II 1 2, 2º e 3º.

Supr1mam-se do Antcpr~jeto o Artigo 434 e seus §§ 1 2 , 2º e 3º.

JUSTI fl CAÇ iío

A atividade de pesqul~a, lavra ou exploraçno de mlnf'rIOC:; C" o ilpr~

vciLarncnto dos potenclais de energia Ilidr~ulica, constltui Lip1C~

menLe aLiv1dade ccon~rn1ca.

O falo de poctcr ser ou n~o descllvolvidn em dcLcrmlllnda faixa de
tcpra ~ uma particularldade, que não deve merecer guarita na Cons
t..itUIÇão, e sim, ser objeto de leJ.. ordin';pia, aInda mais quando ~

t.ext.o ora emondado , visando a supressão, d e t.u l h a , inclusive a for
ma de at.uação e as condições de remuneraçno dos {ndias) na qual.~
dade de possuldores da terra. -

No corpo do mesmo AnteprOJeto os art~gos 48, inciso VIII, c 49 i~

ciso XIX, letra 11111, quando tratam dessa aL~vldade, remeLem para

a lei oI'diIl~Pla as co~diçõc~ que a rcgular~o.

Por estas razoes, jusL2f2ca-se a aprovação da presente emenda.

EMENDA CS00439-G
E--y.::'~~~~:------ ...,,--- --- -------~ p;.;;~'" -]

r":-------- -,
I
I

r-,.------------------ TUTOIJusTlF'ICAÇÃO'------------------,

àJ c crt:ç::- 495

a) o ôrtlgc 342

Dl=p0EltlVO~ E~e~=~jo=: artlgc 342, parágr~

fc ~-lCC d~ artigo 343, artigo 4~4 e ~9=

fCPA~TlDOQ, PMOBNILSON GIBSON

'Lt:NÂAIO/CON"siO/SUbCO..,S'ÃO----------~J ~~1!W

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Emenda Modif1cativa
Dispositivo Emendado: Art1go 432 e seus §§ 1 2 , 22 e 3 2

EMENDA CS004'37-0 .u".-------t: CONST ITUINTE

O Artigo 432 e seus §§ 1 2 , 22 e 3 2 do Anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

"ART. 432 - As terras ocupadas pelos indios gozam das garantias
previstaf. nos Art. 48, inciso X e 49, inc1so XIX, l~

tra "1" Ciesta Constituição. -

A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor
inteligência e orga~icidade do texto constitucional. De regra, o
Art. e seus parágrafos, sequer caber1am figurar na Constituição,
uma ve~ que o Art. 49, inciso XIX, letra "1" do AnteprOJeto, já
prevê que a União legislará sobre populações 1ndigenas, inclusive
garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 48, inciso X.

Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é eviden
te sua inadequação, de vez que a matéria é tratada em termo f1nal
no Art. 48, inciso VIII, ao declarar incluido entre os bens da
União, os recursos minerais do subsolo, e no Art. 49, inciso XIX,
letra "i", ao atribuir à União a competência para legislar sobre
os mesmos bens.

f~scal~zacasAlém diSSO suas contas são

pelo Foder públ ac o , através de Tribunal de Contas da rrlão.

E~taE e nr r ô ede s sê;o· SESC, SE~:a.C, SESI e SE:\.?l:.I vc Lt e de s ur a >

ca~e~te para ô formação profi~~lonal e o bew estar social do

trôhal~ador brasllelrc e sua família a q~em sao ofereclõos

assls~êncla ~~dlca e ojontológica, al1rr.E~~ação, lazer, es?or

tes, for~ação e apErfeiçca~értc profiEs:c.. als, c~EErvclvi

merto e r t i s t r co e cu} tural, eôucação para a saúde entre' ou-

presentePor estas razões, justifica-se a aprovação da
emenda.

trOE.

çào d~s ]c\ens a~é OE làcscs, e a estes é dlsper.sajc trata-
'- -+----T~__~~--_,.~ "'_ -J
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êEtE~tcjC3. CeESe fc!,a, c ~=\C er. gere:. eIT vár:aE C~=~=~=

cr2:11elras, é a~rêc:ãõo CCi Cc~~5r,~as de \aCl~õ~=~, fe:ras

e ex pc s i ç ê e s , ShC\\'S e r t i s t i c c s , !='T,:'Igrarra:;êes êe e s pc r t e s e

SÓC1C-e-Ó\.Occtl\::;S, : .....-tc a ê=cc:as, c2t.=es E=OC121S E c e ser-

V1Ç2E.

..,..-pn"'e=- Si'- "'p r r- . pr-:--:::-:: - rc ;::.::_;::.:'_: .

218m o cú~teúdo educativo e tepdeffi ao fracasso no ato mes~c

de sua efetuaçào.

A e~tlnção dEssas entlàaces Slg~lflcárla

lnterrorrper o a~ahço sóclo-cLltural ôe lrúmêras cO~jnlàades.

E elas e s t âc p r e s e o t e s em todo o t e r r i.t ór a o ne ca or-e i , a nc Lu

Elve no rlst.rlto Federal.

instituições tem um côráter fundame~tsl~er:e de ratureza pecuniá
ria, Qual seja, o de igualar os vencimentos dos Prc~otores de

Justiça, dos Defensores PÚD1~cos e dos Procuradores das Estõdos 1

aos vencimertcs dcs MInistres do Suprero Tribu~al Fede:al , o que

as já tão ccmtalidas firanças dos Governes dos Estados não SuPC!

tariêm. Sabe-se, perfeitarrente, a situação aflltiva por que pas

sam os Estadcs-Mewbros, qLase todos com os recursos comprometidos
quase à totalioade com pagamento de pessoal. Instltuir-se, cemo
se está a pretender, mais esse acréscimo substancial de desoesa é
aviltar mais ainda o contribuinte, sem oeixar de at~r,tar para o

aspecto étlCO da ~uestão.

De outra sorte, não se pode deixar de dar tente a oue é
O Magistrado o presidente do processo, ou seja, o próprio Estado a
manifestar, independente e soberanamente, dentro dos autos, ~ von

tade da lei. Se todos, Juiz, Promotor, Defensor e Procurador, de~

tro de um mesmo processo, SAO AUTORIDADES, N!~GU~M t AUTOR1DkDE.

E' indispensável reguardar-se ~ autoridade do magistrado para q~e

não se comprometa o direito das pa"tes envolvidas na demanda. A
garantia constitucional do pcder de mando de que disp5e o juiz
destart~, não pertence a Ele (Juiz, pessoa físicaj, ma~ ao Estado

Juiz ou, por último, à propria sociedade.

Assim sendo, ante vendo a necessidade de um retorno ao

statu-quo-ante, vem a signatária apresentar a proposta de emenda
à Cons~ituição antericr~ente referida, pugnando pela aprovação e

consequente inclusão da mesma no texto final.

,.,.,. 1'Ell.TOIJusr"t:.r.i;Ã:. -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOS!TIVO EMENDADD: ARTIGO 138

GJ":"" '~'n'l~o~

~2..--J
~ ~ PLtlll'''.uC/C.Ou'55.JrSua::l ..I~s.C----------__,

[iJ CCHllSSAC DE SISTEMATIZAÇAO
~

EMENDA CS00441-S
rr==c0NSTITUINTE MOEMA SAO T~IAGO

Acrescentar um parágrafo no artigo 91, passan~o o
§ único a ser o §12, adicionando-se, ainda, o §2º, com Q sf.';Juin
tz redação:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 91

P.[JoI ...... c/c{;w"i,,'IJ.=::HII"'Ãe ~

COMISSAO DE SISTEMkTIZAÇhO

r.r---------------- f[XTC/~u'T'flc:A;ic_-_-__--------___,

"Art $'::'

§ lº

§ 2º - Ficz vedada v í ncu l aç ão ou equiparação • de

oualQLer natu"eza aos memorcs dc Pocer Judi
ciáric. 1I

JUS T I F I C A ç A O

O Artigo 138 fica com a sua redação alterada, passando

a ter a se~uinte:

"Art. 138 - Lei Complementar Federal disporá sobre ga
rantias direitos e prerrogativas, bem como e instituirá as veca

ç5es dos Membros do Ministério Público."

Se anall5ar~cs, do ponto de vista histórico, o que
vem dispondo as Constitulções braslleiras sobre a divisão oa F~

deração em três poderes, ouais sejam, o Executivo, o Legislat~

vo e o Judlciáriõ- Dbservamos que o legislador constitucional bra
sileiro tem seguido o modelo francês idealizado por Montesquieu,
o que tem tornado possível o equiIí~rio das ins\ituições den~ro

de um reglme democrático, porquanto, dlvididas as atribuições e
determinados os li~ites das competências, viabiliza-se o exerci

cio ~a atividade admlnlstra:lva. O Executivo segue na tarefa '
histórica ce administrar os interesses da Nação, interna e exter
namente, como forma de asse9urar o exercício legal e constitucío
nal da soberanIa. O Legislativo, d'outro lado, cumpre elaborar ~

conjunto oe normas jurídica~ que vai regulamentar a vida em socie
dade, procu"ando, desse modo, refletir, ccm a possível fidel"dade,

os interesses do povo e da Nação. Por fiM, o Judiciário cumpre a
sua tarefõ ~istórica de julgar os cidadáos, dirimindo os confIi'
tos, eliminando cOf\trovérsias e asseguranoo um? boa di5\ribuição
da justiça.

Ao que se p"etende at"ibuir a conoição de PODER a órgãos

do Executivo, como ~i~istério Público, a Dê~ensoria Púolica e as
ProcuradorIas Gerais dcs Estados, esta=-sc-ia quebrando a niera=
quia, indIs~ensável para o lIvre exercíwic do munus dos poderes
históricos da República, provocando uma ve=dadeira subversão con~

titucional, altamente danosa aos interesses da Nação, máxime, se
for consIdera co que a atriouição da conciçãc de PGDERES àquelas

JUS T I F I C A ç A O

Se analisarmos, do ponto de vista histórico, o que verr

dispondo as Constituições brasileiras sobre a divisão da Federaç~o

em três poderes, quais sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judi~

ciário observamos que o legislador constItucional brasileiro ter
seguido o modelo francês idealizado pc" Mcntesquieu, o que terr
tornôdo possível o equilíbrio das instituições dentro de um reg2
me de~ocrático, porquanto, divididôs as at~ibuições e determinG02S

os limites das competências, viabiliza-se o exercício da ativida

de administrativa. O Executivo segue na tarefa histórica de admi
nistrar os interesses da Nação, interna e externamente, como for

ma de assegurar o exercício legal e constitucional da soberanla ..
O Legislativo, d'outro lado, cumpre elaborar o conjunto de norwas

jurídicas que vai regulamentar a vida em sociedade, procuranoo
dessse modo, refletir, com a possível fidelidade, os interesses

do povo e da Nação. Por fim, Q Judiciário cumpre a sua tarefa his

tórica de julgar os cidadãos, dirimindo os co,flitos, eliminando
controvérsias e assegLrando uma boa distribuição de justiça.

Ao que se pretende atribuir a condição de POJER a ór-

gãos do Execütivo, como Ministério Público, a DefensorIa Pública e
as Procuraoorias GeraIS dos Estados, estar-se-ia quebrando a hierar

quia, indispensável para o livre exercíCIO do munus dos poceres hi~

tóricos da República, provocando uma verdadeira subversão constit~

cional, altamente danosa aos interesses da Nação, máxime, se for
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considerado que a atritulção da ~o~dição de PJOERES à~~elas :nsti 
tuições te~ um caráter fundamEnta'r~ente ce nature:a ~e~uniária,quêl

seja, o de igualar os vencimentos dos Promotores de Justiça, dos
Defensores Públicos e dos Procuradores. dos Estados aos venci"-entos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o que as já tão combali
das finanças dcs Gcvernos dcs Estadas não su~crtariõrr. Sa~e-se t

perfeitamente, a situação afli~iva por quE passam os Es:ad~s-Me~cros

quase todos com os recursos comprometioos q~ase à tota:idade com
pagamento de pesscal. Instituir-se, co~o ?e está a p~etender, wa~s'

esse acréscimo sutstanclal de despesa é aviltar mais ãlnda o con:rl

buinte, sem deixar de atentar para o aspecto étlCO da questão.

De outra sorte, não se pode oeixar de dar tento a que é
o Magistrado o presidente do processo, ou seja, o próprio Estad" a
manlfestar, independente e soberanamente, dentro dos autos, a
vontade da lei. Se todos, Juiz, Promctor, Defensor e Procurador,
dentro de um meS~D processo, snD AUTORIC~DES, NINGUE~ ~ AUTORID~

DE. E' indispensável resguardar-se a autoridade do ~agistrado pa
ra que não se comprometa o dlreito das partes envolvidas na de
manda. A garantia constitucional do poder de mando de que dis
põe o juiz, destarte, não pertence a Ele (Juiz, oessoa física),
mas ao Estado-Juiz ou, por último, à própria sociedade.

Assim sendo, antevendo a necessidade de um retorno ao
statu-quo-ante, vem a signatária apresentar a proposta de emen
da à Constituição anteriormente referioF., ougnando pela aprova
ção e consequente inclusão da mesma nc texto fina~.

ca e as Procuradorias Gerais dos Estados, estar-se-is ouebrando a
hierarquia, indispensável para o livre exercício do~ dos 00

deres históricos da República, provocando uma verdadeira subver 
são constitucional, altamente danosa aos interesses da Nação, má
xime, se for considerado que a atribuição da condição de PODERES
àquelas instituições tem um caráter fundamentalmente de natureza
pecuniária, qual seja, o de igualar os vencimentos dos Promotores
de Justiça, dos Defensores Públicos e dos Procuradores dos Esta 
dos aos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o
que as já tão combalidas finanças dàs Governos dos Estados não sUPOE
tariam. Sabe-se, perfeitamente, a situaçãD aflitiva por que pas
sam os Estados-Membros quase todos com os recursos comprometidos
quase à tot,lidade com pagamento de pessoal. Instituir-se, como
se está a pretender, mais esse acréscimo substancial de despesa é

aviltar ma~s ainda o contribuinte, sem deixar de atender para o
aspecto ético da questão.

De outra sorte, não se pode deixar de dar tento a que é

o Magistrado o pr~sidente do pro~esso, ou seja, o próprio Estado
a manifestar, independente e soberanamente, denfro dos autos, a
vontade da lei. Se todos, Juiz, Promotor, Defensor e Plocurador ,
dentro de um mesmo processo, SilO AUJORIDADES, NINGUtM ~ AUTORIDADE.
E' indispensável resguardar-se a autoridade do magistrado para que
nada se compromdta o direito das partes envolvidas na demano9. A
garan~ia constitucional do poder de mando de que dispõ~'o Ju~z,de~

tarte, não pertence a Ele (Juiz, pessoa física), mas ao Estado-Juiz
ou, por último, à própria sociedade.

EMENDA CS00442-Gfi AUTOItê CONSTITll::NTE MOEMA sxo THIAGO
r,rftTlDO--
• P O T j

Assim sendo, antevendo a necessidade ge um retorno ao
statu-~-ante , vem a signatária .apresentar a proposta de emenda
à Constituição anteriormente referida, pugnando pela aptovação e
consequente inclusão da mesma no texto final.

EMENDA CS00443-4
AUTOR----------------,J ~P..F"lIDo----,

C:constituinte MOZA~ILDO CAVALCANTI . ~ J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: D § lº DO ARTIGO 139.

=- U
XT0 /

.,1UST IF ICAÇÃO •

~ §lg do Artigo 139, passará a ter a seguinte redação:
=---------- TEXTC/.JuSTlI'ICAÇÃO ---,

"Art. 139 -
Emenda Supressiva

§ lº - Ao defensor Público serão assegurados ga
rantias, direitos e prerrogativas conferi
das por lei Complementar aos Membros do
Ministério Público, bem como instituirá as
respectivas vedações."

Dispositivo Emendado: Artigo 432

Suprima-se do Anteprojeto, as expressões "e do
subsolo", contidas no Artigo 432.

JUSTIFICAÇíio

JUS T I F I C A ç li O

Se analisarmos, ao ponto de vista histórico, o que vem
dispondo as Constituições brasileiras sobre a divisão da Federa
ção em três poderes, quais sejam, o Executivo, o leg!slativo e o
Judiciário observamos que o legislador constitucional brasileiro
tem seguido o modelo francês idealizado por Montesquieu, o que
tem tornado possível o equilíbrio das instituições .dentro de um
regime democrático, porquanto, divididas as atribuições e deter
minados os limites das competências, viabiliza-se o exercício da
atividade administrativa. O executivo segue na tarefa histórica
de administrar os interesses da Nação, interna e externamente,
como forma de assegurar o exercício legal e constitucional d& so-

berania. O legislativo, d'outro lago, cumpre elaborar o conjvnto
de,normas jurídicas que vai regulamentar a vida em sociedade, prQ
curando desse modo, refletir, com a possível fidelidade, os inte
resses do pcvo e da Nação. Por fim, o Judiciário cumpre a tarefa
histórica de julgar os cidadãos, dirimindo os conflitos, elimina~

do controv&rsias e assegurando uma boa distribuição de justiça.

A presente emenda, além de compatibilizar a re
dação do Artigo emendado com o disposto no inciso VIII do Artigo 48
do Anteprojeto, busca preservar o princípio Constitucional da isonQ
mia, uma vez que os demais cidadãos que participam da comunhão naei~

nal não possuem esse 'direito, e, toda discriminação deve ser evitada.
Ademais, o subsolo, no interesse do desenvolvimento, bem estar e seg.':!.
rança nacionais, deve permanecer como bem ~a União.

Igualmente, a emenda ora apresentada compatibili
za o novo texto proposto ao Art. 432, com o inciso X do Art. 48 e
com o Art. 13, inciso 111, alinea a.

r=.AIIITIOO~

PEI
,---- I'LEIf.. 'uO/CONISSÃolsU8COt.lISSÃO _

f? Comissão de Sistematização

=---------- T~XTO/..uSTlFleAçio---------------_.

Emenda Supressiva

Ao que se pretente atribuir a condição de PODER a ór
gãos do Executivo,. como Ministério Público, a Defensoria Públi-

Dispositivo Emendado: Títlllo IV, Capítulo- I, Artigo 44, parágrafos 2Q

e 5!!.
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Suprima-se do Anteprojeto:

a) o parágrafo 22 do Art. 44;
b) ~ parágrafo 52 do Art. 44.

JUSTIFICAÇÃO

I~põe-se a extirpação da figura anti-democrátl
ca de Território Federal do contexto da Federação.

A presente emenda visa adequar o disposto no
parágrafo 32 do mesmo Artigo, que não cogita da criação de Territ6-

. rios Federais, senão de novos Estados; bem como com o Artigo 448,
que prevê a transformação dos Territóriosde Roraima e Amapá â condl
ção de Estados.

A inclusão de dispositivo no Capítulo das Ois

posições Transitórias trat~r~-de regulamentar a admi~istração e ou
tros aspectos dos Territórios mencionados até a instalação dos Est~

dos criados de-Cõn-formidade com o Art. 448.

Quanto ao Território de Fernando de Noronha,
igualmente será tratado no capítulo das Disposições Transitórias, vl
sando a sua anexação ao Estado de Pernambuco.

EMENDA CSOO445·1
Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

,---- . PLEflARto/eol,llssÃo/suacOMlssÁO-----------f? Comissão de Sistematização

= TEXTO/.JUSTIFIC_ÇÃO _

EI~ENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Título X

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Inc~ua-se nas "Disposições Transitórias" do
Anteprojeto de Constituição o seguinte Artigo:

« A área territorial do Território Federal de
Fernando de Noronha passar~ a integrar o Estado de Pernambuco.

§ - Lei Complementar Federal regulamentará o
disposto neste Artigo".

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa compatibilizar o dispo~

to n~s Artigos 44 e 448, bem co~o com o espírito democrático que
deve'imperar na nova Constituição, onde a figura exdrúxula e dita
torial de Território Federal não deve subsistir, a bem do novo
Federalismo que desejamos implantar.

õ.'T~--------------TEXTO/.luSTIFICAÇÃO'-----------------,

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Artigo 66 e seus parágrafos 12 , 22, 32 e 42.

Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 66 e seus p~

rágrafos 1 9 , 2 9, 3º e 4º,

JUSTIFICAÇÃO

Adequando e compatibilizando com o disposto no
parágrafo 32 do Artigo 44, e com o Artigo 448, estamos propondo na

realidade suprlmlr do Texto Constitucional qualquer referência aos
Territórios Federais, senão no capítulo das Disposições transitória~

uma vez que entendemos ser um imperativo do espírito democratizante
da nova Constituição a eliminação da figura antidemocrática de Terrl
tórios Federais, que conflita com todos os princípios fundamentais
da iiberdade e da igualdade que devem ser comuns a todos os cidadãos
brasileiros e a todas as Unidades da Fed~ração.

O primeiro dispositivo § 32 do Art. 44, na ju~

tificação, não permite a criação de novos Territórios Fed~rais, eo
quanto o segundo (Art. 448) trata da transformação dos Territórios de
Roraima e Amapá em Estados Federados, levando, portanto, a oportunid~

de histórica de suprimirmos essa figura antidemocrática de Territ~

rio Federal"incluída no contexto da Federação por um ato autoritá
rio e ditatorial.

~--------------_Tr:XTO/JUSTIFICAÇÃO_--------------___,

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Artigo 49 inciso XIX, alínea "o".

Suprima-se do dispositivo aClma mencionado do
Anteprojeto da Constituição as seguintes expressões:

"e dos TerritóriCll; organização administrativa
dos Territ6rios"

JUSTIFICAÇÃO

Buscamos com essa emenda suprlmlr do texto do Antepr~

jeto qualquer referência a Territ6rios Federais, compatibilizando com
o disposto nos Artigos 44, § 32 e 448; bem como com o espírito demo
crático que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um
novo Federalismo baseado numa Federação onde as Unidades competentes
sejam isonômicas.

EMENDA CS00448-5
Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

PJ
r-- - - - - - - - - PLENARlO/COMlSSÃo/sUBCOMIS5ÃO,

_ Comissão de Sistematização

r::-r--------------- TtXTO/JU5TIFICAÇAO-------~-------___,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Título X

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Inclua-se nas "Disposições Transitórias" do Anteproj~

to de Constituição o seguinte Artigo:

"Enquanto não for aprovada Lei Complementar dispondo
sobre a organização e instalação dos Estados de Roraima e Amapá,
bem como sobre a reintegração do Território Federal de Fernando de
Noronha ao Estado de Pernambuco, a União, de acordo com a legisl~

ção vigente, será a responsável pelas suas administrações."

.JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda tem o escopo de compatibilizar o di~

posto em outros artigos, bem como em emendas. com o objetivo de es
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tirpando a figura de Território Federal, garantir os meios legais
para a sua administração até a implantação dos Estados de Roraima e

Ámapá, e, a reintegração de Fernando de Noronha ao Estado de Perna~

buco.

Suprima-se do Texto do Anteprojeto de Const1
tuição do parágrafo único do inciso V, do Artigo 229.

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte MOZARILOO CAVALCANTI

EMENDA CS00449-3
l:J
,- PLEtl'RIO/C{ll.u~sÃc/sUDCOr.lISSÃO

~c= Comissão de sistematização

= Tf;XTO/JusTlnc.:l.ç~o----------------,

Pretendemos transferir esse disposjtivo para
as Disposições Transitór1as, compatibilizando a proposta com os
Artigos 44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extin~ão, por

tanto, transitória, a figura de Território Federal, que deverá
ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Constitui

ção e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislat~a.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 96, § 32

Constituinte MOZARILDO CAVALCANTI

Suprima-se do Anteprojeto da Constituiçâo o

parágrafo 32 do Artigo 96. r.r--------------- TEXTO/JUSílFlCAÇÃO-----------------,

Et~ENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Título X

Pretendemos transferir esse dispositivo pa
ra 2S Disposições Transitónas, compabbiJizando a proposta com
os Artigos 44, § 32 e 448, uma vez que entendamos em ext1nção ,

portanto, transitória, a figura de Território Federal, que dev~

rá ser extirpada da Federação, com a promulgação da nova Cons
tituição e a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legi~

latura.

DISPDSIÇÕES TRANSITÓP-IAS

Acrescente-se às Disposições Transitórias

Anteprojeto da Constituição O seguinte:

do

« § 32 - Excetuado o de Fernando de

cada Território elegerá quatro Deputados."

Noronha,

_______ PLEh .. ilIO/COl.lssÃo/su!lCOI1ISSÃO

~Comissão de Sistematização
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 214, parágrafo único.

Suprima-se do Anteprojeto de Constituição o
parágrafo único do Artigo 214.

Pretendemos incluir esse dispositivo nas DibpQ

s1çoes Transitórias, compatibilizando a proposta com os Artigos
44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanlo,
transitória, a figura de Território rederal, que deverá ser ex
tirpada da Fedelação, com a promulgação da nova Constituição e

a aprovação de Leis Complementares ainda nessa Legislatura.

-------c-----------.-.--
JUSTIFICAÇÃO

____________ TEXTOfJLlSTIJ'I';AÇ;lo ~

________ PLEN,{Fll0/cOI.l.I:>SÃO!S\..f1co/.!,ssÃo

~comissão de Sistematização

rrEmenda Supressiva

EMENDA CS00453-1
[! Constituinte f!'OZf\'llLOO CAVALCr.NJI<-- -'---'] é"-;;:~'---]

] t:C{ ;';'f/Rf]

Pretendemos transferir esse dispos1tivo p~

r.a as Disposições Transitórias. conoat íbã Lí.zende a proposta com

os Artigos 44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extinçbo,

portanto, transitória, a figura de Territór10 Federal, que dev~

rá ser extirpada da Federação, com a.promulgação da nova Cons

tituição e a aprovação de Leis Cowplementares ainda nessa Legi~

latura.

EMENDA CS00451-5
~stituinte MOZARILDO CAVALCANTI

PlEU~hIO/cC'l.lISSJio/su'lco"uss.io -----------,

-----------TEXTOIJuSTlrlcAçÃO------- -,

Dispositivos Emendndo~: Art. 49, inciso XI, alínea "dO, incisos XII
e XIII; Art. 98 inciso VII I; Art. 107 inci.sos I II e V; Art. 191 inciso
VII; Art. 193 caput; Art. I96 inciso I; Art. 197 caput; Art. 200 in
ciso I; Art. 205 inciso I'alíneas "b" e "c"; Art. 209 Lnc í-sn I ?líne;
I'd'l, inciso 11 alíneas Ilall e "b", inciso 111; Art. 233, § 29; Art.

235 inciso V; e Art. 239 § 2º; Art. 260 caput.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo·Emendado: Artigo 229, inciso V, parágrafo único:

Suprima-se dos dispositivos acima menciona
dos do Anteprojeto de Constituição as expressões: "ou dos Territó
rios", lle dos Territórios", I'dos Territórios", Ile Territórios ", "e os

Territórios", "dos governadores dos Territórios"
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JUSTIFIC,/\ÇÃO .JUSTIFICAÇÃO

Todos os dispositivos emendados referem-se ao
mesmo assunto. Buscamos com essa emenda suprimir do Texto do Ante~r~

jeto qualquer referência a Territórios Federais, compallbilizandocom
o disposto nos Artigos 44, § 3º e 448; bem como com o espírito dem~

crático que deve prevalecer na futura Constituição que desenhará um
novo rederalismo baseado numa Federação onde as Unidades compelentes
sejam isonômicas.

Prelendemos incluir esse dispositivo nas Ois
posições Transitórias, compatibilizando a proposta com os Artigos
44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanto, transl
tória, a figura de Território Federal, que deverá ser extirpada da
Federação, com a promulgação da nova Constituição e a aprovação de
Leis Complementares ainda nessa Legislatura.

EMENDA CS00454·0
t? Constituinte 1-lOZAi1ILDO CA~;\o~CMH.±.I --,J ~-~~::=J

PLEt"'I.RIO/CCI,,'''!..'_~O_I'_"_''_OM_''_'_'o J [IOLo'/"9".'.;---:/;;=11~i~SãO de Sistemzlizz~~ \ _~~j)

EMENDA CS00456·61: Consiituinte MOZ~~l_DO CA~;~~CANTI

_________________ TEXTO/JUSTIF1CA:;ÃO

Emenda Modificada

r.r---------------TEXTO!JUST1FICAÇÃt'-------- _ Dispositivo Emendado: Artigo 265

Emenda Aditiva

DISPOSIÇÕ~S TRANSITÓRIAS

Anleprojelo de Consliluição o seguinte:
JUSTlrrCAçÃO

Dê-" ., "tig, '" do "t""J,t, • "go"" I

"Compete à União no Distrito Fede r a I -os lmpo~

tos estaduais, e ao Distrito Federal, bem como aos Esta

dos n~o divididos em municipios J os impostos municip8is "

redação:

doAcrescente-se às Disposições Transitórlas
)

"Os Territórios Federais do Amapá, Rora,ma e
Fernando de Noronha ficam sob a jurisdição, respectiva
mente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, Amazo
n~s e Pernambuco."

A alteração proposta visa compatibilizar o disposto no

parágrafo 3º do Art. 44 e no Artigo 448, bem como com o objetivo d~

mocrático da extinção da figura anômala e àutoritária de Território
Federal do âmbito da Federação.

JUSTIFICAÇÃO

Pretendemos incluir esse dispositivo nas Ois
posições Transitórias, compatibilizando a proposta com os Artlgos

44, § 3º e 448, uma vez que entendemos em extinção, portanto, trans~

tória, a figura de lerritório Federal, que deverá ser extlrpa0a da
Federação, COM a promulgoção da nova Constltuiçlo e a aprovação de
Leis Complementares ainda nessa Legislatura.

~ . ",",",o/co.''''ol'''''.''''o
Comissão de Sistematização

..,.---------------TEXTOIJUSTlfICAÇÃO----------------,

Emenda Substitutiva

------------,------------
Disposttivo Emendado: Título IX - Capítulo VII, Artigos 431 parágr~

fos 19, 2º e 3ºj 432 parágrafos lº, 2º e 3º, 433 parágrafos lº e 2º;
434 parágrafos 12, 2º e 3ºj Art. 435 parágrafo único e 436.

EMENDA CS00455·8
Conslituinte MOZARILDO CAVALCANTI

PL.ENARIO/COIolISsÃO/suecOMlssÃO-----------

j
~OATA~tJ Comissão de Sistematização CoJ;C;f-&J

Dê-se ao capítulo VII, do Título IX, do Ante
projeto de Constituição a redação contida nos Artigos seguintes:

Art. 431 - A política indigenista nacional se
rá executada por órgão próprio da administração federal .

..,. TEXTOIJUSTII'ICAÇÃO --,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Título X

§ único - A Lei estabelecerá os critérios, dl
retrizes e normas da política indigenista, q~e terá como escopo fi

nal a gradual, harmônica e segurá integração do indio à comunhão n~

cional

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Acrescente-se às Disposições Transitórias do
Anteprojeto de ronstituição o seguinte:

Art. 432 - As terras ocupadas pelos I índios,
definidas em Lei e destinadas à sua posse permanente, são bens da

União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.

" Nos Territórios Federais, a jurisdição e as

atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos jui
zes da justiça local, na forma que a lei dispuse~ esta~

do o Território de Fernando de Noronha compreendido na
secção judiciária do Estado de Pernambuco.

§ lº - Cabe aos índios o usufruto exclusivo
das riquesas naturais do solo e das utilidades existentes, nas ter
ras por eles ocupadas, bem como dos cursos fluviais, ressalvado D

direito de navegação.

§ 2º - É vedada a remoção de grupos indíge-,.
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glao, origem, nascimento ou qualquer outra condição sua ou de família,

e asseguarar-lhe os seguintes direitos:
I _ à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao laze

à habitação, à profissionalização e à convivência fami~iar é comunitá

ou

ria;
11- à assistência social, sendo ou não seus pais ou res

ponsáveis contribuintes do sistema previdenciário;
111- à assistência especial, caso esteja em situação ir

regular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pais

responsáveis;1l

§ 32 - A criação ou alteração de reservas,
parques ou áreas indígenas dependerá sempre de parecer do órgão fe
deral responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Na~
cional.

A~t. '433 - São assegurados aos índios direl
tas sobre'a sua organização social, seus usos, costumes, línguas,
crenças e tradições.

nas de suas terras, salvo nos casos previstos em Lei.

§ 12 - Compete à União a proteção à pessoa,
instituições, bens e saúde das índios, bem co~o promover-lhes a
educação.

§ lº -(Mantenha - se)
§ 2º -(Mantenha - se)

JUS T I F I C A ç Ã O

§ 2º - A Lei estabelecerá a forma de exec~

ção das ações previstas no parágrafo anterior, objetivdndo asseg~

rar a identidade etnica e cultural das populações indígenas.

Art. 434'- A pesquisa, lavra ou exploração
de minériós e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráull
aa em terras indígenas, são privilégios da União.

Uma das mais constantes e crescentes reivindicações de

instituições, profissionais e personalidades que atuam na área do menor

visa a inserir no texto da futura Constituição, os princípios fundamen

tais contidos na Oeclaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de

novembro de 1959, sem dúvida, a maior conquista dos povos em termos de

§ 12 - A lei disporá sobre as formas e condi
ções em que podem se realizar as ações mencionadas .no caput deste
Artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destina
do à execução das políticas indíqenas regional e nacional. -

_'00' "- §2g"=-S~b a super~i~';dO Órgã-;; Federal

responsável, são permitidas aos íodios a cata, a faiscação e a g~

rimpagem em suas terras.

Art. 435 - O Ministério Público Federal, de
ofício ou por determinação do Congresso Nacional, e os índios, atra
vés de suas organizações ou"do órgão federal responsável pela poli
tica indigenista, são partes legítimas para ingress-ar "em juizo' 'em

defesa dos interesses e direitos indígenas.

espectativa de direitos humanos.

Não havendo como consignar no texto da Constituição todo

o enunciado da referida declaração, a emenda, que restabelece, no que

não foi aproveitado pelo anteprojeto, a proposta da Subcomissão da Fa

m[lia, do Menor e do Idoso! tem. por objetiyo fazê-lo; o que, de resto,

foi a ~elhox sínte~e que encontramos do elenco dos direitos do menor.

Infelizmente, o anteprojeto t~atou de garantir apenas ro

menor em situação irregular, a proteção do Estado e da sociedade. Isto

não basta. E não basta, exatemente porque somente o Dr. Juiz de Menore

pode declarar o estado de situação irregular. Desta forma, é o mínimo

§ 12 - A competência para dirimir disputas
sobre os direitos indígenas será sempre a Justiça Federal.

que o legislador Constituinte pode fazer em seu favor.

Aliás, o preâmbulo da nova Carta deveria comeÇar com o

enúnciado da Declaração Universal dos Direitos da Criança.

§ 2º - Ao Ministério Público Federal mcumbe
defender os direitos dos índios em juízo, e, ~o orgão federal res
ponsável pela política indigenista nacional fora dele.

Ainda é tempo. O mundo nos aplaudiria.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
Art. 436 - Compete à União e ao Congresso Na

cional legislar sobre as garantias dos direltos dos índios.

EMENDA CS00459-1
t:

AUiOR --,

JUSTIfICl\çiio COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Os dispositivos emendados referem-se ao me~

= TE:XTO/JUSTlfICAo;ÀO -,

mos assunto.

A emenda ora proposta ao Capítulo VIII do
Anteprojeto de Constituiçlo, visa adequar e compatibilizar os seus

dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo
48, no Artigo 13 inciso 111, alínea "a"; nO Artigo 49, inciso XIX,
alínea "e" e em outros tópicos do Anteprojeto de Constltuição.
Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve
ser tratado como matéria constitucional, deixando para a Lei Com
plementar e ordinária o restante.

EMENDA CS00458-2o AUTOR

~constituinte NELSON AGUIAR

r.T--------- PLENARIO!COr.lISSÃO/SUElCOJ.lISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA PARAoADEQUAÇ~O AO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELA
TOR, NO ART. 256

Art. 258 - mantenha-se
Dê-s~ aos demais a seguinte redação :

II I - apurar infrações p~nais contra a orde~ politica e 50

cial ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades autarQuicôs e empres&s

públicas, assim como outras infraçõ~s, cuja prática'
tenha repercussão interestadual ou internacional e
exija repressão uniforme, bem assim, executar medi 
das asseguratórias da incolumidade físicâ do Presi 
dente da República, de Diplomatas Estrangeiros em

território nacional, segundo se dispuser em lei.

r=T Tt:',(TO/JUSTlf\C~çio---------------_,

EMENOA MOOlrICATIVA
OISPOSITIVO EMEND~OO: Art. 426, caput. Dê-se a seguinte redação:

"E dever do Estado e da sociedade proteger o menor, sem

distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, reli

a) crimes contra a Segurança Nacional e a Orde~ Po
lítica e Social

b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou decor

rentes de greves j
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c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das drogas

afins ;
d) Crimes cometidos a bordo de navio ou aeronave

ressalvados os de compet~ncia militar;
e) Crimes contra a vida, o patrimônio e as co

munidades silvícolas ;
f) Crimes contra os aousos que ferem a moral e

os bons costumes :
g) Crimes contra servidores' federais no exercí

cio de suas funções ;
h) Infrações às normasde ingresso.ou perman~~

cia de estrangeiros ;
i) Outras informações penais em detrimento de

bens, srviços e interesses da União, ou de
suas entidades Autarquicas ou Empresas Pú 
blicas , assim como aqueles cuja prática
tenha repercussão interestadual e exija re
pressão ;

111 - Coordenar, interligar e centralizar os Servidores
de Identificação Criminal;

urnas , em manifestação a que se tenha apresentado pelo
menos 50 % ( cinquenta por cento) dos eleitores inscri 

tos

VI A criaçãD ou supressão de Distritos, Subdistritos e de '
suas sedes, Pem como o desmembramento do seu território
num todo , ou em parte para enxação a outro municipio d~

penderão sempre de aprovação das Câmaras Municipais in _
teressadas através de resolução aprovada, no mínimo pe
la maIoria absoluta de seus membros ;

•
VII- A criação e qualquer alteração territorial de Municípios

somente podé~á ser feita no periodo compreendldo entre I

doze e seis meses anteriores à data de eleição municipal

VIII- Os requisitos dos incisos I e 111 serão apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia,e Estatistica Os de
número 11 e V pelo tribunal Regional Eleitbral do res _
pectivo Estado . E o de núemro IV pelo órgão fazenoárlo
estadual

JUSTIFICATIVA

IV Selecionar, formar, treinar, especializar e a 
perfeiçoar o seu Pessoal Civil, de todas as Cate
gorias Funcionais, dadas as suas peculiaridades'
próprias , obedecendo a orientação técnica do Or
gão central do Sistema de Pessoal Civil ;

V - Prestar assistência técnica e científica de natu
reza Policial aos Estdaos,Distrito Federal e ter
ritÓrio Maodo sol ic.i.tad.o.

VI - Proceder a investigação de qualquer natureza
Quando determinado pelo Ministro da Justiça:

A Assembleia Nacional Constituinte é o forun compe
tente para equacionar problemas para se estabelecer os requi
sitos maximos de população,renda púolica e forma de consulta'
previa às populações diretamente interessadas na criáção de
novos Municipios. Por conseguinte, admito legitimidade juridl
co-constitucional no espaço reservado exclusivamente,aos Con~

tituintes para que poss~m discutir e incluir na Nova Carta P~

lit)ca d í suos í c ão Que estebelece ar requisitQS minimos de noou
"- lJJ!LdO ~ IPndq ppflJ j cu ~""CQnsull~LD.I:.é.Y.' C": -

JUSTIFICATIVA

A presente proposta visa melhorar e aperfeiçoar
os trabalhos prestados pela Polícia Federal

CONSTITUINT~ NILSON GIBSON

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

=----------------TEXTOIJUSTIFIC/LÇÃO- -'r-_---,

= TEXTO/olUSTlfICAqÃO ---,

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇAD AO TEXTO DO ANTEPROJETO.
ACRESCENTE-SE UM PARAGRAFD AO ART. 62 , COM A SEGUINTE REDAÇAO :

" §3º - Nenhum Municiplo sera criado sem a veriftc&ção
da existencia, na respectiva area territorial,
dos requisitos seguintes :

EMENDA MOOIFICATIVA PARA ADEQUAÇAO AO TEXTO DO ANTEPROEJTO
DO RELATOR AO ART. 231

DE-SE A SEGUINTE REOAÇAO

Em consequência ,'dê-se às alíneas ~ e b ,do lº §

do Art. 231 as seguintes redações:

" Art. 231 O SuperiGr TriDunal MilItar compor-se-
á de Quinze Ministros vitalicios, no 
meados pelo Presidente da República

depois de aprovada a esculha pelo Senado Federal , em
audIência publica , sendo tres , dentre oficiais-gen~

rais da ativs da Marinha I qualro dentre oflciais-ge
nerais·da ativa do Exército, três, dentre oficiais
generais da ativa da Aerunáutioa , e cinco CiVIS . "

rr=PARTlD0Dã]
PMDB,

AUfOR--------------

CDNSTITUINTE NILSON GIBSON

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
_________ rLENÂAlotC01,lISSÃO!SUDCOUlSSÃO-----------,

tJ

EMENDA CS00460-4
tJ

I População estimada , superior a 5.000 ( cinco mil ) haoi
tânte ou não inferior a 2,5 ( dois e meio ) milésimo da e

xis tente no Estado j

II - Eleitorado não ín rer í or a 7,5% ( sete e meio por cento ) I

da população

111 - Centro urbano Já cGnstruido, com nónlero de casas superior

a 200 ( duzentos

§ 1º - . .
a) três,advogados de notürio sacer Jurídico e

conduta ilibada , com mais de dez anos de
efetiva atividade proflssiunal ; e

b) dois, em escolha parilária , dentre auoit~

res e membros do Minlstérip Público da Ju~

liça t4ilitar

IV Arrecadação, no último exercício de 1 (um) mIlésimo
receita estadual de impostos :

da

JUSTifICATIVA

NdO é tB~G~;O que, present8m~a das aspirações
nacionais mais fortes diz respeito à agilizdÇão 00 proceSSG ju-
diciário .

v Somente será -dmitid~ a elaboração de lei que cria munici
pio I se u resultado do plebiscito lhe tiver SIdo favora
vel pelo voto da maioria dos eleitores que compárecem às

A alual Constituiçáo do STM , com quinLe MInistros
tem permitido celeridáde de Julgamento, bem como um aprofunda
mento apropriado na análise dos processos .
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e, ainda, desempenha o papml de defensor público da Constitu~ção,

do sisteMa democrático e do interesse pUblico . Em quase todos os

Municípios brasileiros e~iste a figura do P~otor Pulico •

t?-O"':;J;J
01/ o /

O Promotor Público é fiscal da le~

PLENAAIO/CCI,lISsÃo/suacO/,lIsSÁO-----------,

COMISSAO OE SISTEMQTIZACAJ

ocorrer confl~to de atribuições

Ministério Público, supre com grandes vantagens essa represent~

ção , que, na realidade, poderia ficar com atr~buições paralelas e

;'

EMENDA CS00464-7
t? CONSTITuINTE

t:

Por outro l&dú, o Brasil é um país que vem aprese~

tando um crescimento demográfico sensivel, a n1vel mundial Em
decorrência, é natural se esperar que ocorra um correspondente
cres~imento dos efetivos m1litares nacionais e aú longo dos pt~

ximos anos. Assim, worquanlo não seja des8Javel, é também de

se esperar que ocorra um correspondente acréscimo do STM, no
de~orrer dos prôximos anús .

Considerando-se o as~ecto de perenidade, desejável
de ser ooservado no texto constitucional, e atendendo ~s neces
sidades da Justiça Militar , ~arece ser adequado a fixação em
Quinze , do numero de Ministros du STM .

Constituinte Nilson G1bson r.r---------------- TEXTO/JUST flCAÇÃO--------------------,

r:-r TEXTO/"IUSTlFICAÇÃO --,

EMENJA S0PRESSIVA AJ ATEXTO DO ANTEPrtOEJTO DO R~LATOR

NJ A'lT. 464 .

ADEQUAR, o ART. 13, inciso lI!, lett'a "e" •

EHBNDA MODIFICATIVA AO TEXTO DO ANTEPROJBTO, AFIM DE Suprima-se o Art. 464 do Anteprojeto do Sen~or Relator
no Titulo X , Oispos1ções ~ransitórias

JIJSTIFIC.<TIVA

Dê-se ao inciso 111, letra "e", do art. 13 , a

seguinte redação

"e - o homem e a mulher são iguais em Q~reitos e obrig~

ções, inclusive os de natureza domést~ca e fami -

. A Constituição em 'igor , n~ seu Art. 75 , § 32,

disoõe que o manoato d~ preside~te da Repúbl1ca é de seis anos.

Portanto, não identifico motivo para QJe a N'JVO: Carta Política'
pretenda reduzir e alterar 3 Co,stitJiçáo em vigur . Entendú

que, só através de Emenda, na cunformid~de do inciso I, do
Art 46, poderá ser o mandato do Presidente da Repúbçlica alt~

rado
liar A ma~or~dade do homem e da mulher se adqu!

CONSIITIJINTE NILSON GIBSO~

re aos dezoitos anos EMENDA CS0046S-S
t: P--""'''Q• P:~03

Justificativa PLf;N/l.RIO/COl,llSSÃO/S'ltlCO\lISSÃO------------_~

COMISSAQ DE SISTEMATIZAÇAJ

A Emenda visa melhorar a redação I bem ass~m, compl~

r;-r Tf.XTO/JUST1F1CAÇÁO -,

mentar. Se aos dezoitos o indivIdmo está apto para intervir na

direção dos interesses da coletividade nacional como elc~tor e

E~~NOQ S0PRESSIVA PARA AQEQIJAÇAO AO TEXTO DJ ANTEPrt0J~TO NO

ART. 222 .

como eleito, seria ilógico, desconhecer-lhe capacidade para gerir

os seus próprios ncgóc~

Constituinte

SJ.stematizaçâ:oCom~ssão de

l~J.lson Gibson

Dê-se aJ dispositivo a seguinte reda;ãJ :

'I Art. 222 - 05 litigios d~correntes das r8laçõ~s

de tra~31hJ dJS s~rvidor~s ca~ a U 

nião, tanto na administração direta,
co~o na indireta , qJalq~~r Q~~ s~ja

o regime juridico , processar-s8-âo

e julgar-se-ào parante a Justiça dJ

TrabalhJ

r.r----------------TE.I(T~/JU:>TH,.C.=.ÇÃO-. _

JuSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA, PARA

ANTEPROJETO DO RELATOR, REF~RENTE

SUPRI}ffi-SB O ART. 150

ção competênc~a, composição e

ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO

AO ART. 150 e segs.

e 8egs., referentes ã crla

atribuições da figura juríc~

Atualmente, a JJstiça Federal é a co~pete,te para
anrec í a r os feitos d03 s e r v i do r e s co n a ~,ião I q-Ja Lqu s r QU~ se j a

o r~g1me j~ridico. pare2e-m~ u~s colo~açãJ indev1da se temJs,e~

pe~ificamente,a Justiça da Trab31hJ;especializad3 e tBmabém uma
Just1ça da órbita federal. E Que apresenta, ad~mals , notôria

celeridade para a prestação jur1~icional

ca I da uDEFENSORIA DO POVO"

3~ DOEM~NO~ MODIFICATIVA P~R~ AO~QIJAÇAJ DO ART

Dê-se ao in=iso 11 , a seguinte redaçã~

CO~STITIJIN!E NILS~~ GI8S0~

EMENDA CS00466-3

t:

1- .- lEXTO/JUSllf'/c"çiC' -r-t

I A:-JTEPR;)JETO

Justif~cativa

infor~a que o inst~tuto do 6rgão do

v~vida pelos Países que adota~ a f~gu-A experJ.êncJ.a

ra do "DBrBNSOR DO POVO", nos
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" II - Não cab er á !:.sbeas-carpus e11 r eLaç ão a p.Jni

ções disciplinsres militares.
S0P:ima-s~ o § 3q do Art. 95 , renumera~dl)-S~ o

§ 4º , ~ara § 3 º .

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIvO<

CO~3TITUINTE NILS~~ GIBSO~

05 Militares se e~contram 5uj:itos a regulam:ntos

discíplin3res próprios Esses reg~la~e,tos não lmpedem 8J5 ml
litares sub:>rdinad:>s o direlto d: recurso qu~, obrlgatoriame~

te , são a)re~iados p:la hierarquia sucessiva, em prazo comp~

tivel , até o último escalã:> d:> Coma~j:>

EJVI.ENDA CS00467-1
P

COMISSA) De SISTEM~TIZA;AD

In9xiste ne~e3sidaje de fica; registraja a e<

ceçã3 do Território d~ Ferna~jo de Noronha e~ rela;ã:> a~ nG
mero de Deputajos par Estajo ov Distr1to F~jaral, que !legerá'

qv!jro Depvtajol . Ora, a :omissã3 da 0=ga~izaçã3 do Estajo
a~rOVJU EM~NOA que viss a extinçã~ do Terrltó:io d~ Ferna,do I

de ~oronha te, consequ~~tem~~~e 1 a REINCORPORAÇAO d~ S~3 á

re a~ EstdaJ de P~rnambuco . De efeito, nã) ocorrerá eleições 1

para D'3;:Ju~a jo .

~----------------T[lTO/~L.s· fl::Ai;Ãe--- -, Constitu~nte N~lson GJ.bson

"",---------------- n:xTO/JuSTlfICAÇÃO.---- _

EMENDA ADITIVA PA~~ QD[QU~ÇAJ DO TEXIO DO A~TEPR~J[TO.

DIS~03ITIVJ EMí:ND~JO : § 2º DO ART. 203
comissão de SistematJ.zacão

Inclus-s~ na § 2º da A!t. 203 do An~e~roj!to o S!guln-
te

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO

DO RELATOR, NO art. 68 ( §49) •

Acrescente-se um parágrafo ao art. 68 , com a seguJ.nte r~

Art 2D3

§ lº
§ 2º I e a tltularlcade

quando vaga s~ra pree,:hid3 P310 ace~

so do escr~yente qJe e3tlv~r no exer

cício da função.da SJbstituto ha m,:s
d3 5 ( C1n:o ) a,:>s

dação

"§ 49 - A obrigat~r~edade de domicílio ele~toral na

Região MetropolJ.tana para os candidatos ã

JUSTIFICAT!v>. Prefeito e Vice-Prefe~tos por prazo de um

ano, em qualquer dos 1'-1un~cípios da área "

DO RELATOR, NO ART. 35.

~IENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO AO TEXTO DO AKTEPROJETO

Dê-se a segu~nte redação

r.;---------------- HXTO/JUSTlFIC4ÇÁO--- ..,

GibsonNilson

sister.tatização

JustifJ.cat~va

de

Constituinte

-1unicí.p .... OD da área

Ãreas Metropol~tanas sao constituJ.das por

agrupamentos de MunicíploS para integrar a organJ.zação , O plane

jamento , a programação e a execução de funções pfilicas de J.nte

resse metropolitano • Portanto, nada mais justo que os candidatos

ã Prefeitos e Vice-Prefeitos por prazo de um ano,. em qualquer dos

Pretenje-se co~ a prop~slção, acr~5c~~t~r aJ

teyto dJ Anteprojeto, o d1reito Já eX1stente na atuõl Co,sti

tUlção ( art. 208 , Em~nj3 Constituc1onal nº 22 d3 20 D~ 82

a:>rovajo no trabalh:> dasta Co~stitU1nte n3 Com1ssãJ dJ Poder '

JujJciário e , inexpl1cavelme~te , s~Drimldo n1 ComJss&o Tema
tlca

o principio geral d3 D1reito, de qu~ todJS
SàO.lgu3is p~rante a Lei I bem comJ os d~ IsonomIa e pQLIQaj~

allD3ram jJridic811,=te e5ta prete,sã:>

O ingresso na ativ1daje ~:>torial e registral por co,cvr I
50 púb Lí co I 19u'31 aos e scr eve-it e s jurene vt ado s I aos m~1'ib:os' do

Mln1stério Público, aos Dele d3j05 de PolícIa, aos M3gIstrado5 ,
etc. I para QIJais se exig~ o co~c~rSJ p0~]ICO, na DrIrr~lra lnv~s

tidJra , têm o jireito d~ ascendência na carr~ira

Como exemplo P:>j:~3S citar o JJiz SJ~StItuto asce'd!nte
a JJIZ TItular I e I progresslvame,te a JUIZ d~ Alcaj; I D~s~~ _

b3rg3dor e MInIstra j~ TrIbJnalS SJç~riores , G Pro~0tor Su~sti

tuto a PromJtor e a Proc~rajor, os ajvogados e 05 ",rrbros d: Ml

nlsterJO Pú~l~co, t~~ ass€QJrado O jlr~lto d? o:ur3r~T C car~:

d~ O~se~~argajo~ Todes os brasIlelrcs têm dl:~:tc ~~ a:~ssú a~

m3is alto cargo d3 50S carr~lra, QJer PJr a'tigIJld3j~ qu~r

p~r ffi~reclmento

E n~ste ~om=nto e~ QJe o clam~r g~Ial impõ~ u~3 C3rta

Constltu:lon31 al1cers5d3 na Jºu31C3~~ d~ dJr~ltcs, r=ca T.31S

jJsto QJe se Ins:lt~Jr o dl!Bito d: fazer carrelrõ p;;s 05 ~;~r~

v~ntes da JJstlça

"ART. 3S - Conceder-se-á IIhabeas dateI!

EMENDA CS00468-0
CONSTITUINTE NILSON GI?3S0N

PLENARIO/COt,lfSSÃO/StlBCOMI9SÃO--------------J

COMI55AO DE SISTEM~TIZAÇAO

"" ---" TD:.O!JUSnfICAç;O

EMENDA SUPRES5IV~ PA~~ qJ(QU~ÇAO AJ

ANTEPROJETO. Na ART. 96 .

Ir

I - para assegurar o conheClmento das lnformações

e referências subtraídas na forma da 1e1;

a concessão de habeas data se restrlnglFá aos ca

sos de ~nformações que nao esteJam ligados aos

problemas de segurança nacional
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Justificativa

Informações de natureza militar e as volta

das à segurança do Estado devem ser preservadas • Da maneira /

como se apresenta o texto do anteprojeto, é vago o extremamente

abrangente , podendo vir a gfuglobar aquelas informações que, do

COmI..~Ú ... ;:;:.:';'':;u, podcria!D- ,vir a comprometer a segurança do Estado.

JUS T I F I C A TI V A

Supõe-se a redação que ê sugerido para evitar

conflito de tex~o&, trata-se de mera compatlbilizaçdc de artigos.

Pll;:"ARIO/COI.lISSiO/SUbCO/ollSSÁO--""7----------:

Comissão de Sistematizaçãõ ~

Constituinte

f:7ARTIDO~

FI.CHIARADIA

O art. 342, o parágrafo único do art. 343 e o art. 494 do

Anteprojeto de Constitu~ção do Relator da Comissão de S~stematização

passam a vigorar com a seguinte redação:

,-",- PLEH.l.AIO/CONI.5SÃo/sUbCOIolISSÃO ...,

~9~!SSAO DE STSTEMATIZAÇAO

EMENDA CS00473-G
tJconstituinte CHRISTOVAH

,:,, Tt:XTOIJl1STlfICAÇio,----------------~

GibsonNilson

EMENDA CS00471-0
l:

Seguridade Social e sobre ela não poderá inc1dir qualquer

outro tributo ou contribuição, ressalvados os serviços so

ciais autônomos criados por lei federal.

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR, PARA ADEQU!':

çÃO DO TEXTO, REFERENTE AO ART. 467, ACRESCENTANDO-SE UH P~

GRAFO

"Art. 342. A folha de salários é base exclus2va da

Art. 343.

"PARJiGRAFO ONICO- são definidamente arquivados todos os

processos criminais em curso contra De

putados e Senadores, ainda que os

mesmos não estej~m mais no exercício

do .mandato "

Justificat~va

Parágrafo único. Toda contribu1ção social inst~tuí

da pela Un~ão destina-se ao Fundo a que se refere esta ar

tigo e aos serviços sociais a que alude o ar~igo anterJ.

oro

Art. 494. Todas as contrlbuições sociais existentes

até a data da promulgação desta Constitu~ção passarão a

integrar o Fundo Nacional de Segur1dade Soc~al e os serv~

ços socia~s autônomos a que se refere o art. 342".

nos casos de procedimebtos criminais e sistemática foi alterada pa-

ra que o processo pudesse ser imediatamente instaurado e somente a H~

sa da Câmara réspectiva tivesse a iniciativa de oferecer ao Plená

Devido à arbitrária norma constituc~onal, 2~

troduzida pelos governos revoluc~onários , o Deputado e o Senador /

rio PROJI:TO DE RESOJ;.tfÇÃ,0, mandando sustar Do a<>damento do pzoces so ,

Creio que, após a anistia e a restauração do

Estado de Direito, não cabe mais o prosseguimento de qua!

quer ação cr~minal contra quem é ou fo~ Parlamentar •

,iJUSTIFICAÇÃO

Esses SerVlços Socíals Autônomos, que são as entidades

SESC, SENAC, SESI e SENAI há mais de guarenta anos têm demonstrado a

sua efic~ênc2a, importánc1a e grandeza para o bem-estar soc1al do tra

balhador.

Diz o Anteprojeto de Consl~tuição, nos artigos ac~ma ref~

r~dos, que a folha de salários é base exclus1va de Segur~dade Soc1nl

e sobre cla não poderá incidir qualquer outro tributo ou contr~bu~ 

çãOG E, ainda, que toda contrlbuição soelal instltuída pela Unlão

destJ.na-sc exclusiva e obr2gatoriamente ao Fundo a que se refcrem es
tes artigos.

A redação desses dispositivos, aprovados pelo anteprojeto

de Const1tuição, se mant1dos nos seus textos, constitu1rão rnecan1S _

mos destruidores dos Serviços Sociais Autônomos.

Especialmente,perderam substancialmente, a imunidade Parlamentar

EMENDA CS00472-8
I: JOSt: LU IZ ,>lA IA
~~ Pl.EN ...AIO/COIolISSÃo/Sl>BCOMJS'AO------~---____,

COMISS~O DE SlSrEMATIZPÇ~O

__--------------- TEXTO!JUSTll'tcAÇ.\O-----------------

EMENDA ADITIVA

A manutençãõ dessas entidades se faz à custa da arrecada

ção compulsór~a do empresarlado do comércio e da lndústrla estabele

cido em lei, não acarretando qualquer ônus para o trabalhador.

Por outro lado, a gestão dessas entidades se dá através

d03 seus Conselhos Naclonal e Regionals, nos quals têm represent.a

ção os empregadores e os empregadQs, vJ.a as respectivas confederações

e federações patronaJ.s e dos empregados, além de representantes da

Prev~dência Social e do Munstér20 do Trabalho.

DISPOSITIVO EMENDADC: Art. ~40

Inclua-se no artigo 440, a expressão ••• , respel

tado o disposto no artigo 13, item XV, letra c.

Os recursos transferidos a eSS.H, entidades cons t a.t.uem fon

tes para custear um grande númelo de benefícios aos trabalhadores ne

campo da alJ.mentação, educação, cultura, saúde e lazerG são resr.au _

rantes, escolas de formaçâo e espec1a12zaçãc prcfJss10nal, certros

de ativldades, postos de vac~nação e colônlas de férlas espalhados em

todos os Estados da Federação.

Art. 440 - Ficam extintos os su~sídiQS e demais

benefícios atribuídos aos ex-Presidentes da Repúol~ca, eX-Govern~

dores de Estado e de ex-Prefeitos Munici3,ls obtidos em função do

exercício do cargo, respeitado o disposto no artigç 13, item XV,

letra c.

A iniciat~va privada, nesse campo, tem se mostrado ef~c~

entn e eficazG Nesse scntldo, é preC1S0 que uma voz se levante, em

prol dos trabalhadores e da própria comunidade, qüe poderão [1car Pée
jud~cados, se os Serviços Soc~a~s Autônomos do Comércio e da Indús

trJ.a vJ.erem a se extinguir ou perder o seu cunho de entJ.dades prJ.v~

das.



Comissão de Sistematização • 129

. Não se pode perm~t~r, assim, a extinção sumár~a de inst~

tuições reconhec~das por seus méritos na área da educação profissi~

na1izante e da formação de mão-de-obra espec~a1~zada.

t inconcebível mesmo a sanha estat~zante de alguns Cons
tituintes da Comissão da Ordem Social que, tenho certeza, não encon
tra apoio de nenhum dos milhões de trabalhadores formados pelo SE 
NAI e pelo SENAC ou assistidos pelo SESI e SESC.

A supresssão de benefícios sociais inegáveis, bem assim
a extinção de entidades que há quatro décadas têm mostrado excelen
te desempe~ho, serve a outros propósitos, não aos trabalhadores.

Sala das Sessões, _de

política indigenista nacional e de programas de proteção do meio ambi
ente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da
obrigação aqui estabelecida.

JUS T I F I C A T I V A

o parágrafo 19 do artigo 312 do Anteprojeto assim estabelece:
"Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resu1t~

dos da lavra, na forma da lei".
Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e O

Estado (Art 13, -lI I , a) do Anteprojeto), mas, o índio embora não seja
pr?prietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufru

to dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a p~rticipação, n~s,

resultados das explorações das riquezas minerais destinadas ã execútão
da política LndIgen i s t.a__ naciona1 e, a progr amas. de proteção do meio a~
biente, é matéria a ser ~egu1amentada em lei ordinária.

EMENDA CS00474-4
CONSTI'l'llH'TE H!OCÊNCIO Ol,IV"IRA

[:J COMI SSÃO DE SISTE~~;~~~;t·ulCO.''''o-----------) (T;0'~;;;J

CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA

r:T---------- 'Lf:NAl'IlO/c;OIlISSAo/IiUlJeOMI5sÃO------------,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~"AJlTIOO~

pEr.

.!J

Art. 434 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveit~

mento dos potenciais de" "energia hidrá~lica de que trata este artigo
dependem da autorização'ftas populações indígenas envo1vidas e da apr~

vação do Congresso Nacional, caso a caso.

P R O P O S T A P R O P O S T A

r.-r__~ TEXTO/"usTIFleAçio---------------__,

JUS T I F I C A T I V A

Suprimir o parágrafo 19 •

rr=!PART,,,o3• PMDB <CDNSTITUINTE MANDEL MDREIRA

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

o parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 314 do Ante
projeto que por sua vez normatiza o assunto, para todo território na
cional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito:

"Art. 314 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como
o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de a~

torização ou concessão do Poder Público, no interesse nacional, e não
poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.".

F"?" PLE".... IO/cOUISSAOtSIJIICOWI5Sio-----------,

e:

EMENDA CS00477-9
tJ

JUS T I F I C A T I V A

No artigo 13, inciso 111, alínea a), do Anteprojeto encontra-se:
Todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o Estado.

Por sua vez, no'inciso X do artigo 48 assim estabelece "as ter
ras ocupadas pelos índios, que delas terão posse permanente e usufru
to exclusivo das riquezas naturais do solo e fie todas as utilidades
nelas existentes;~

Assim sendo verifica-se uma compatibilidade entre as duas normas.

No entanto, o artigo 432, como proposto n~ Anteprojeto fere a
compatibilidade acima ressaltada por atribuir o usufruto exclusivo~

rique~as naturais do subsolo aos índios.

Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são ães~inadas ã sua..
'posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas na-
turais do solo, das utilidades nelas existentes e dos ~cursos flu
viais, ressálvado o direito de navegação.

EMENDA MODIFICATIVA, ao "caput" do artigo 14 do Anteprojeto.

EMENDA CS00475-2
e: CONSTITUINTE INOC~NCIO OLIVEIRA

~UIITlOO~

FI.

O "caput" do artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a séguin-I
te redação:

fi I"Lt"'A"tO/CONlssio/SU8CO"'5,io

r=COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÃO
r.-r TLX-TotoJUSTlrlCAÇio ---,

T!TULO IV
CAP!TULO VII I

DO !NDIO

Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e
rurais e dos servidores públicos federais, estaduais, do Oistrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, os seguintes dlreitos,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

Art. 434 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas o
briga ã destinação de percentual não inferior ã metade do valor dos
result~dQs operacionais ã execução da política indigenista nacional e
a programas de proteção do maio ambiente, cabendo ao Congresso Nacio
nal a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui estabelecida.

P R O P O S T A
Nova redação.
§ 29 - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas o

I briga a destinação de percentual na forma da lei para a execução da

JUSTIFICAÇAO

A redação do art. 14 excluindo os servidores públicos, não
observou o que foi aprovado na Comissão de Ordem Social, causando
com isto, inúmeros prejuízos aos servidores públicos, tais como oSI
estabelecidos nes ítens V, IX, XIII, XVI, XIX, XX, matérias estas
que nãe foram tratadas na seção 11 dos servidores públicos clvis ,
em seu artigo 85, que assim reza (aplicam-se, AINDA, aos se r v ídores!

públiccs civis as seguintes normas específicas:).

E claro que a colocação da palavra "ainda" bem como a cita
ção de "normas específicas" pressupõe a existência de out r as norm~~_
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especialmente normas genéricas, que são indubitavelmente aquelas

preconizaoas no artigo 14.

JUSTIFICATIVA

A f~xacão do número de Conselhe~ros dos Tr~bunais de

Contas dos Estados ~ropicia a perfeita harmonização dessa condição
entre os Estados, o Distrito Federal e os Hunicípios da Federação,
evit~ndo que se criem dispar1dades injust1f1cáve1S nessa matéria.

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA
er=!f"A.RTIOO--J

P.O.C.

COMISSÃO DE SISTE~~TIZA.ÃO

Constitulnte SIQUEIRA CAMPOS

expressão: I'direitos e vantagens 11 , ficando o parágrafo a.!!

sim redigido:

Acrescente-se ao parágrafo 19 do art. 144, a se

rr-r TEXTOIJlISTIFlCAÇÃO-----------------,

r:o---------- PLENAR,O/cOI.lISSÃo/suoco1ussÃO------------,
COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

Art. 90 - O benefício de pensão por morte, do ser
vidor inativo ou ativo, corresponderá à totalidade dos proventos ou
vencimento, gratificações e vantagens pessoais do servidor falecido.

EMENDA CS00478·7
fi

r:-l----------------TEXTO/JUSTII'ICAÇ;,O------------ --,

EMENOA MODIFICATIVA, ao Artigo 90 do Anteprojeto.
O "caput" do art. 90 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO

No texto atual, não fica claro se se trata de mor
te do servidor inativo ou de ativo. Por essa razão, a nossa intenção
é esclarecer este primeiro ponto.

§ 19 - Os Ministros, ressalvadas a não-v~taliciedade ~a h~

pótese do erercício de mandato, terão as mesmas garantias, direitos,

vantagens, prerrogativas, vencimentos e ~mped~mentos dos Ministros
do Superior Tr~bunal de Just1ça e sowente poderão aposentar-se com
as vantagens do cargo após cinco anos de efetivo exercxc~o.

O termo técnico "remuneração" compreende o venci
mento, as gratificações e as vantagens do servidor. Como está no tex
to, há uma redundância, pois as gratificações e as vantagens já estão
incluídas na remuneração.

~ mister, pois, fazer uma compatibilização de lin
guagem, no texto constitucional, no que tange' ao Art. 14, inciso V,
Art. 85, inciso IX, Arts. 89 e 90, nos quais a palavra "remuneração"
é usada indistintamente para caracterizar vencimento e para caracter!
zar o todo, Isto é, vencimento, gratificação e vantagens.

JUSTIFICATIVA

Objétiva-se com a inclusão das expressões "dJ.reitos e 'Va!!

tagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos Ministros do TCU

aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

A palavra "vencimento" está tecnicamente correta no
Art. 14, incisos VI e Xl, no Art. 85, inciso 111, no Art. 194,inciso
111, alínea "b "; no Art. 479 e no Art. 483, inciso 11.

A introdução da palavra "proventos" é necessária
parque este instituto_é próprIO dos inativos e para que não hajê 1n
terpretação errônea auante a um assunto de elevada imoartância.

,.l.tN ..."lo/toulsslo/suaeOlillllsÃO------------,

CO~IISSl\o DE SISTE~~TIZAÇl\O

~r--_--_--__-_---_Tl:xTOI"uSTIFlCAÇi.O-----_----------_,

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação:

EMENDA CS00479·5liJ AUTORê CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO

..,---------- PLE~ÂRIO/co"'ISSÃofsU8CO"'ISSÃO ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r---------------- TEXTO!JUSTIFlCA,ÇÃO ..:-_ _,

Art. 143 ~ O Tribunal de Contas da União, com sede
no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, auton~

mia orçarnentária~ financeira e administrativa~ tem juri~

dição em todo País .

·JUSTIFICATIVA

r=; Tf.:XTOI.lUSTlfICAÇio --,

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçament~

ria, financeira e administrativa de molde a assegurar a independê~

cia na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência constl
tucional lhe ê deferida.

EMENDA SUP~ESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 486.

Suprima-se do anteprojeto o Art. 486 das Disposi
ções Transitórias.

JUS T I F I C A ç Ã O

Não se trata de matéria constitucional. Além dis
to, entra em choque com O dispositivo no Art. 378 - inciso V.

EMENDA CS00483-3
wC Cnnstituinte SrOUEIRA CAMPOS

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

~NUID0:J

P.D.C.

EMENDA CS00480-9
li
C Constlt"inte SIf.lUETRA CMiPOS

,U;N...'llo/cOI.lISs;.o'GUaCOMIS!lÃO-----------

COMISSÃO DE SISTE~~TIZACÃO

r.:1r---------------- TEXTO/.lusTlf'ICI,ÇÃO----------- --,

Acrescente-se ao art. 148, o seguinte parágrafo:

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas

terão'os mesmos direitos, venC1mentos, vant~

gens, pr~rrogativas, garantias e irrpedimentos

dos Des~mbargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

Acrescente-se ao artigo 148, o seguinte-parágrafo:
JUSTIFICATIVA

§ - O número de Conselhe~ros dos Tribuna~s de Contas

dos Estados é f~xado em 7 (sete) e do D~stFito Federal e

dos Municípios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (cinco).

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparação e~

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do
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COMISSÃO DE SIS~~MATIZAÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado, a exemplo do que se dá com os rhn~s

tros dd Tribunal de Contas da União e os Ministros do Superior Tri

bunal de Just~ça, na conforffi1dade do art~go 144.

EMENDA CS00487-G '"TO.--------
e= Constituinte SIQUEJRA CAMPOS
~__~__~ 'l.E:"'...RIO/COUlssio/SUIlCOI,lI".iO------------,

t:

~""I'lTIOO~

P D.C

..,.,.- TEXTO/JUSTIFIC...ÇÃO-----------------,

Inclua-se na letra- "b" do artigo 205: "os Conselheiros
dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu

nicípios".

EMENDA CS00484-1
l: Consti tU) nte SIQUEJRA CAf1POS

r.-r---------- PLEHÃflIO/cOl,llss'io/sUBCOIolI!lSÃO-----------..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

GI'AlITIDO~

P.D C

= TExTotolusTIFICAt;AO --,

Acrescente-se ao art1go 148, o seguinte parágrafo:

§, - O numero de Conselheiros dos Tribunais de Contas

dos Estados é-fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal e

dos Municípios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (cinco).

JUSTIFICATIV...

Suprima-se do item I, do artigo 196 a expressão: dos Con

se1heiros dos Tribunais de Contas local".

JUSTIFICATIVA

A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais de

Contas dos Estados propic1a a perfeita harmon1zaçãõ dessa cond1ção

entre os Estados, o Distr1to Federal e os Mun1cípios da rederação,

eVltando que se criem dlsparidades injustificáveis nessa matéria.

= Tf.:XTOIJUSTIFICAÇÃO------------------,

tr}"UTI00;J
P.D.C.

,.Lt:J~""ID/CO"'I$S;.O/'UIJCO""'SiO,_----------Jr;;r;~~

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

EMENDA CS00488-4
f: Constituinte SIQUEIRA CAMPOSAs presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame~

to a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a man

ter coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.

Acrescente-se ao art~go 148, o seguinte parágrafo:

EMENDA CS00485-0
e= Constituinte STQUEIRA CAMPOS

PU:NAIlIO/COI,lISsÃo/suaCOIl':IsÃO-----------

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

~"u"o~.
P.D.C.

§ - O número de Conselheiros dos Tribunais de Contas

dos Estados é fixado em 7 (sete) e do Distrito Federal e

dos Municfpios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (cinco).

~__- __-_--_----__ TEXTo/./tlsTlrICAçio----------------~ JUSTIFICATIVA

E~reNDA SUPRESSIVA.

r.;-r---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------~

EMENDA CS00489-2
tJ

Acrescente-se ao art. 148, o segu1nte parágrafo:

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas

terão os mesmos dire1tos, vencimentos, vanta

gens, prerrogativas, garantias e imped1menços

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

JUSTIFICATIVA

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparação en

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do

Tr1bunal de Just1ça do Estado, a exemplo do que se dá com os M1n1~

tros do Tribunal de Contas da União e os Ministros do Superior Tri

bunal de Justiça, na conformidade do artigo 144.

A fixação do número de Conselheiros dos Tribunais de

Contas dos Estados propicia a perfeita harmonização dessa condição

entre os Estados, o Distrito Federal e os Hunicíp10s da rederação,

evitando que se criem dlsparidades injustificáveis nessa matéria.

AUTOR-----------------,J. rr::;.TIDO--J
PLENAAIO/COUISSÃo/sUBCOIolISSÃO-----------

t:==;;mssÃo DE SISTEI1à'I'llAclí,"-O ~l cr;t;;;ljW

Supr1ma-se o artigo 446 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

~ T(ll;To/"u'T.flCJ.ÇÃO------- ~

Entendo que a cr1ação de novos Estados de

ve ser tratado em le~islação complementar e não através de

texto da Carta Constitucional.

Por outro lado, as finanças do país não s~

portam gastos com criação, instalação e funcionàmento de no-o

vos Estados.

P=;"'UITl00:=J
P.D.C.

148, a segu1nte e~

PLEHAJIlO/COIol15SÃO/lõUBCOIlISS ãO- - - - - - - - - - - ..,J f:Y(iof(M
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima-se do caput do art.

pressão: "no que couber".

EMENDA CS0048G-8
e= Constituinte 'SIDUEIRA CAt~POS

JUSTIFICATIVA
DEPUTnDO ENOC VIEIPA

---------------TCXTO/JuSTlrlc"çAO--- ---,

rEMENDA SUPRESSIVA.

Suprima-se o artigo 447 e seus incisos e p~

rágrafos.

A alteração produz1da no caput do arti~o 148 V1sa errpIE~

tar a igualdade de tratamento na organ~zação dos Tribunais de Contas

dos Estados, do Distrito Federal e dos Mun1cípios.
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A cr~ação de novos Estados (Santa Cruz,Tri

ângulo, Maranhão do Sul e Tapajós) acarretará despesas que a

Nação não pode suportar no momento, mormente quando está vi

vendo crises financeiras s~ precedentes na história.
~ de ressaltar que, salvo melhor juízo, a

criação de Estado deve ser tratado em lei complementar e não

por via de constituição.

A contratação de empresas prestadoras de serviços especializados tem sido

confundida com a locação de mão-de-obra e tal confusão de ordem interpretativa

pode causar prejuízos para inúmeros trabalhadores. Somente no setor de limpeza
e manutenção há ummilhão e trezentos mil trabalhadores, que certamente fi~

rão desempregados se houver proibição do funcionamento das cinco mil empresas
hoje existentes, sem falar no grande número de empresas de vigilância e segu
rança, regulamentadas pela lei n9 7.102/83.

Desta fonna, errtendemos que a matéria deve ser vista com cautela, visando

não causar incertezas e inquietação social.

EMENDA CS00491-4
~UTADO ENOC VIEIRA

..,..----------- f>L[~AAIl)/COMISSÃo'su8eoNls3ÃO------. ____,

COMISSÃO DE'SISTE~lliTIZAÇÃO

'-'r-------------~-- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO---------- -,

EMENDA SUPRESSIVA.

Suprima-se o artigo 448 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

A transformação em Estado, por via consti
tucional, dos atuais Territórios Federais de Roraima e Amapá
não atende a tradição brasileira. Esta preconiza a via de
lei complementar.

ULISSES DE OLIVEIRA

r.-J---------- pu:NAIl'o/COI,lISSÃO/SU8cOlollssÃa-------------,

DE SISTEMATIZA ÃO
=.- TEXTO/JUSTIFlcAÇi.O----------------____,

Dê-se à alÍnea ~ do i tem XIX do anteprojeto a redação abaixo:

" a) direito civil, comercial, penal, agrário, eleito-
ral, maritimo, aeronáutico, especa.al., processual , do
trabalho e urbanístico, diretrizes e bases de ocupa 
ção, uso do solo e desenvolvimento urbano e regí.onal, ,
e normas gerais de direito financeiro, tributaria e
de execuções penai.sj "

A nova Constituição deve abrigar normas
gerais, permanentes e duradouras. Deve, quando muito, def1

nir os critérios essenc1ais para a criação.de novas unidades
territoriais.

Ademais, a Nação vive, no momento, crise
financeira de grande monta, seja no plano interno, seja no

internacional, onde sua dívida é impagável.

DEPUTADO ENOC VIEIRA

JUSTIFICATIVA

o que se propÕe, na presente Emenda, é a anpliação da
canpetência legiferante da União para incluir sua capacadade de Legis'lar- sobre
dí.retr-rzes e bases da ocupação, uso do solo e desenvoãvimerrto urbano e regao 
nal ,

Este assunto está diretamente ligado à problemática urbana. O dispas!
tivo que aqui sugerimos foi aprovado ná subccoussâo da Questão Urbana e Trans 
porte, da qual fC!11OS Relator, e mereceu o endoss~ dos ilustre~ ~embr::s ~a

Comissão da Ordem Econônuca (art. 23, i.tem V, al.mea d, que da a Um.ao ccmpete~

cia para legislar sobre direito urbanist1Co, d~retrizes e bases de ocupação e
uso do solo e desenvolvimento urbano e regronal ) ,

O assunto, desta maneira, já foi aprovado em duas esferas de decisão
da Assembléia Nacional Constn'tuirrte , sendo razoável, assim, esperarmos que
integre o anteprojeto da Comissão de Sistematização.

= TI:XTot.rUSTIFlCAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA.

JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRAConstituinte

Suprima-se o artigo.484 e seu parágrafo. EMENDA CS00495-7
f:

AutOR---------------, Cl'ARTI00;;J
PNDIl

JUSTIFICATIVA

A ma~éria tratada neste art1go não é pert!

nentc no textó constitucional. Deve ser, pois, transferido

para a legislação ord1nár1a.
A Constitu1Ção em elaboração deve conter

em seu texto apenas assuntQs que lhe d1gam respeito. Não d~

ve descer ao nível de estabelecer pensão p~ra trabalhador r~

ralo

r.1- TEXTO/JUSTIFlcAÇà,O ----,

Acrescente-se ã Subseção III, da Seção VIII, do

Capítulo I, do Anteprojeto de Constituição, o seguinte dispositivo:

~Lei Complementar definiri os percentuais
minimos dos orçamentos anuais e plurianuais da
União, Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, que serão consignados para a compra
de terrenos urbanos, destinados ã população de
baixa renda ll

..

Constituinle JOSÉ SANTANA DE VASCONCEllOS

~----------_-_--_TEXTO/JUSTII"CAÇio----------------,

~ PLENAA1P/COLlISSÃo/sUDCONIS.sÃO----------____,tJ coarsszo DE SISTIJ-t'-TIZACi\:O

Consideramos fundamental a inclusão deste disp~

sitivo no texto constitucional porque, para a viabilização da mora

dia, um insumo importante i o terreno: 11a mat~ria-prima da habita 

ção i o solo". A criação de reservas de terrenos urbanos para a

constituição de Om "Banco de Ternas'! i uma necessidade, com vistas

a viabilizar moradia para toda a população de baixa renda.

Justificação

A presente Emenda tem por objetivo incluir, no

Anteprojeto de Constituição, dispositivo aprovado na Subcomissão da

Questão Urbana e Transporte(art.79) e na Comissão da Ordem Ecocâmi

c a (art. 27).

DEPUTADO:

Dê-se ao inciso XXIV, do A:f't. 149 do Anteprojeto de Constituição da Comis

são de Sistematização, a seguinte redação'

Proibição de intermediação remunerada de mão-de-obra, com as exceções re~

lamentadas por Le i, ordinária.

EMENDA HODIFICATIVA N9

EMENDA CS00493-1
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EMENDA CS00496-S
Constituinte JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA

-,- PLEUARIO/coUISSÃo/suOCOl.lISSÃO------------

Comissão de Sistematização

-·Ar~••• - O ensino ~'Iivre ~ inciativa privada que

o ministrar~, sem inger~ncia do Poder P~blico, saivo para Fim de

au~ori%ação, reconhecimen~o. credenciamen~o de cursos e fiscari%~

ção do cumprimen~o da legislação do ensino."

Acrescente-se ao art. 320 do Anteprojeto de Constitu~ção

o § 2", passando o atual parágrafo único a constituir o § I", com

a seguinte redação:

"§ 2" O usucapião urbano será ·concedido so
mente uma única vez. 1I

JUSTIFICAÇÃO

JUSTI FI CAÇÃO

o par~graF~ es~á deslocado no artigo 386 que ~r~

~a de aplicação de verbas.

Supervisão de qualidaóe signiFica inger~ncia na

organi%açao djd~~ico-administra~iva, sendo que deve compe~ir à
própria comunidade e ao usu~rio.

fERES NAi:'ER

COM I SSÃO DE SI STI':MATI ZAÇÃO

. Sendo um dos mecanismos adequados para evitar a especu

lação de grandes faixas-d~-ter~as urbanas, o usucapião deve cons

tar do texto constitucional, excetuando-se os bens públicos, como

consta do texto apresentado pelo relator na Comissão de Sistemat~

zação.

EMENDA CS00499-0
(l

õ - - - - - - - - - - 'LI:.iilUO/cOIfISS.io/.UIlCQIIIII~io------ _

l:J
Contudo, é conveniente acrescentar um dispositivo que

limite em uma única vez a aplicação desse instituto, sob - pena de

pessoas ~escrupulosas se _aproveitarem da proteção legal para se

locupletarem com lotes alheios.

O que'estamos propondo é matéria Ja bastante discutida

e aprovada na Subcomissão da Questão Urbana e Transportes e na Co
missão da Ordem Econômica, constante do art. 30 do anteproJeto de~

sa última e § 2" do art. 4" da primeira.

=r----------------TCXTOUUSTlf'tcAÇÂO---------- --.

ENE~OA ~~OIFICATIYA

TíllILO IX

DA eRllDa S~CIAL

CAPíruLO III

DA EDU~AÇÃO E CULTURA

TransFormar o par~9raFo ~nico do ar~. 386 em a~

- t:igo.

Deputado

EMENDA CS00497-3
tJ FI:RES NADER

JUSTI FI eAçÃO

=r---------------- TEXTotJUSTIFICAÇÃO -,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
---------- 'Lt~AAIO/coI.l15sÃo/suncO"'lssÃO---- _

l:O:, ~'ATA~'ov07J87
O ar~igo 386 trata da a~licação de verbas p~bli

cas e nao de autonomia administrativa e di4á~ica. Es~~ deslocado

no artigo onde Foi colocado como par~graFo.

EMENDA SUBSTITUTIVA ao Anteprojeto da Constituição da

Comissão de Sistematização:

m---------------- TcxTotoluSTU1tÇ...ÇÃO---- ---,

FERES NADER

~O'T'---'
"ovO? IS71

autoa- _EMENDA CSOOSOO-7
lJJ

Artº 440 - Fica assegurado o paga~ento de subsídios e demais

benefícios aos ex-Presidentes da República, ex-Gover

nadares de Estada _-e ex-Prefeitos Municipais, obtidos em fun

ção do exercício do cargo.

JUSTIFICATIVA

Os ex-Presidentes da República, ex-Governadores e
e*;Prefeitos Municipais como decorrência do exercício dos res
pectivos cargos adquiriram um novo "Status" e aos quais são de

vidas respeitosos tratamentos, para que possam sobreviver con

dignamente.
O Múnus desempenh_ado por cada um deles merece digna

recompensa após o término da respectiva investidura pública,se~

do assim imperiosa a recepção dos subsídios propostos.

EMENDA SUPRESSIVA

'rItulo :IX

Da Ordem Social
Capítulo 1:1:1:

Da Educação e Cultura

Retirar do art. 379 (caput) a palavra público", red!
gindo-o assim:

·Art. 379 - o dever do estado com o ensino efetivar
se-ã mediante a garantia de: ••••

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JtJST:IF1:CAç1I.O

o dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo
com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o roe

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada . momento

e ~ cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res
tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

AUTOOO---------------EMENDA CS00498-1
(!1 FERES NADER

..,......---------.,..,-.,.n'i".-.S"'U""BsTiTufi'iíA"--------------,
Tí1lILO I X

DA CRllOl SOCIAL

CAPíllIlO III

DA ECU~AÇÃO E CULTURA

1':'1------,------ ti,tIlLJIIlOtCONIS2Ão/lU-COlllISSÃo------------,

Subs~i~uir o Par~graFo Único do Ar~. 386 pelo s!:.

9uin~e ar~i90:
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FERES NA(\ER

COMISSÃO DE SISTE1~TIZAÇÃO

r----------- 'l,.[N..,UO/CO".,;:ÃO/&U.CQWISSÃO------------

l:

EMENDA CSOOS03-1
t:&._---------------EMENDA CSOOS01-S

l!J FERES NADER

!.J
1':"I ~_TEXTOI"uSTlflC...t;io-----------------,1':"I TI[XTO/.lUSTI .. ICIoÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

or!tulo IX

Da Ordem Social
Capitulo III

EMENDA SUBSTITUTIVA

Titulo IX
Da Ordem Social

capítulo III
Da Educação e Cultura

~Educação e CUltura
Substituir o in~ I do art. 378 pelo seguinte:

õJUSTIFICAÇl\O

-§ 29 - A-famí~ia tem o direito de educar os fi
lhos, de acordo com seus valores e princípios

de vida, e de escolher a instituição enucacio
nal de sua preferência."

guinte:
Acrescer aó art. 377, como parágrafo sequndo, o se-

• X-- democratização do acesso e permanên

cia em todos 03 níveis de ensino".

õJUSTIFICAçli.O

. t preciso garantir o acesso e permanência do aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com
provimento regulamentado em legislação própria, conforme a natur~

za jurídica de entidade mantenedora da escola.

Constitui direito natural da família educar os filhos
segundo suas convicções, crenças princípios e anseios, utilizando

se da escola que melhor atender a esses objetivos. AO Estado comp~

te a responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições pa

ra issó.

t EMENDA CSOOS04-0
tJ FERES NAflER --

0----------- .t.~...i~\Q/cOlll:ISsio/tu.covlssi.oC COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~"A"TtOO~

P!)T

- ENENnA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA ~R~E~ S~CIAL

CAPíTULO III
DA ECUCAÇÃ~ E CULTURA

EMENDA CSOOS02-3
("l FERES NADER

r- ,.v.CIll..."IO/c
oaussio/suaCOIlIS5io

_e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r;-r TI[XTO/.lUSTU.ICAl;i.o -,

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

nArt. 382 - As instituiç~es de ensino superior

gozâm nos termos da lei, da autonomia did~ti

co-cientifica, adminis~rativa, e~onômica e fi

nanceira, obedecidos os seguintes princ7pios. n

EMENDA AD=IVA

or!tulo IX

Da Ordem Social
Capitulo III

Da.Educação e CUltura

Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e 39:

JUSTIFICAÇÃO

Como redigido no anteprojeto, o artigo se cho

ca com o previsto no par~9rafo ~nico do art. 386.

Por outro lado, o ensino ~uperior nao est~ to

do organizado em universidades, predominando o n~mero de institui

ç~es e faculdade isoladas.

r;;----------------TEXTO'"'USTlFICAeio------------------,

&.TO·-------------...,r-u;·;T"O~.

.J fIQV~;fliJ

FERES NA(\ER

EMENDA CSOOSOS-8

1:

I
PLitJ(A"lO/cowlssio/suaCOWlssÂO. t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

-§ 29 - O sistema de bolsas de estuno não carac
teriza repasse de verbas públicas para entidades
privadas de ensino."

-§ 39 - O ~alor das bolsas terá, corno parâmetro,
o custo de ensino de igual nível de qualidade o

ferecido em estabelecimentos e~tatal conaênere."

Art.·386 - As verbas p~blicas serão destinadas

as escolas p~blicas, ~ concessão de bolsas de estudo, ~ ampliação

de a~endimento e à qualificaç;o das atividades de ensino e pesqul

sa, em ~odos os niveis.

JUSTIFlCAÇ1\.O

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e

não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sist~ma de bolsas dis

crimina o estudante pobre que só fica com opção,da escola pública
ou se~ alternativa onde esta não existir.

O valor da bolsa deve corresEonder ao custo equivalen

te no ensino público, para evitar privilégio.

ENENnA SUBSTITUTIVA
TjTUli) IX

DA CRCOl S~CIAL
CAPíTUlQ III

DA, mUCAçÃ,) E CULTURA

Redigir assim o art. 386 (caput):
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.,.. .:n:Jt:TO/.lunl"cAl;io ---,

único:

tJ --;;~oo--~

tJ01;o~RfJ

Substitua-se~ 388 pe10 seguinte:

-Art. 388'- As empresas comerciais, industriais e

agríc01as são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-esc01ar

gratuito de seus empregados e-aos respectivos depennentes, a par

tir dos três anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró

prias, concessão de bolsas de estudo' ou con~ibuição com o salá

rio educaçáo, na forma da lei."

EMENDA CS00509-1tJ cm[STITUI:-HE ALOYS:8 s:.W:ÕS -------..--..-J

~ preciso não duplicar meios para a obtenção dos

mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para ~acio

nalização de gastos e otimização de resultados. A colsa de estuno

constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objeti

vo.

~itulo IX

Da Ordem Social

Capitulo III

Da Educação e CUltura

EMENDA SUBSTITUTIVA

JUSTIFICA~O

.., -;-_ PLE1u.~10/coIJIS:;r.:o/sUBCO..l',io-----

COMISSlíO IJ[ SISTE:-1ATIZAÇlíO

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

EMENDA CS0050S-2
~ FERES NA~ER

1':"Ir- TIEXTO/JUSTIF'ICAl;AO-----------------,

..".,r------------ 'ã..ÀlII.IO/COIlISSÃo/su.CO_ISSio-----------,

de .. descentral izar,

JUSTI FICAÇÃll

A bolsa de estudo, alem

FERES NADER

mENDA ADITIVA

TíTULO IX

DA CRDBl SOCIAL

CAPíTULO III

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Acrescerãõ:aM: i so 389 o sesu i nte parásrafo.

constitui ajuda ao aluno e n;o ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca_

rente nos locais onde n~o houver escola p~blica.

Os incisos I e II do anteprojeto criam discri

minaçoes, reserva de mercado e proteção do Estado ~s escoras CO~

fêssionais, quando este deve ser dissociado de instituiç~es reli

giosaslsem ampliar as condiç~es de acesso e a melhoria de qualid~

de, sem todos os niveis de modo generalizado.

JUSTI F ICAÇÃO

~Parasrafo unico - O produto da contribuição

co~ o salário educação será administrado, em cada unidade fe

<Ierada, por 'i nst itu i ção cr- i e de' pe I as empresas optantes, p.!!.

ra atender a suas finalidades.

-.- Pt.c:dJlIO/COI.lI$SÃo'suaCOMI$S40 _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS0050G-G

~

f preciso não duplicar meios para obtenção

dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplica

çao dos recursos, para ~acionalização de sastos e otimização

de resultados, permitindo ainda que os recursos permaneçam

na mesma re9i~o onde 5;0 gerados.

.., TEXTO/JUSTlFlCAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação'

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede

no Distrito Federal e quadro próprio de pessoal, autono

mia or ç amcn tâ r í a , financeira e administro t ava , tem juri~

dição em todo País.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS00507-4
fD FERES NADER
.."., eI.IlNÂIUO/CONISsio/suacOuISJio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

rr="""TID0=:J
P[!T

A presente emenda- obj etiva emprestar autonomia orç amcn tji
ria, financeira e administrativa de molde a assegurar a independ~ª

cia na fiscalizaçio dos recursos pGblicos, cUJa competência const!

tucional lhe ê deferida .

r= TI;XTO/JUSTI'ICAÇio----------------.......

EMENDA lIDITIVA

Titulo IX

Da Ordem Social.

Capítu10 III

COMISSÃO DE SIST~~~TIZACÃO

1':"I ~===::_:::-::=TEXIO/JUSTlnC/lçÃO-----------------.

EMENDA SUPRESSIVA
Da Educação é CUl.tura Suprima-se do caput do art. 148, a seguinte

pressão: "no que coubex "

Acrescer no artigo 377, "caput," a expressão: "respe!

tado o direito de opção d~ família~.
JUSTIFICATIVA

JU5TIFICAçAo

o Estado democrático deve respeitar as crenças, con

vicções e filosofia educacionais da família, não lhe impondo uma

instrução em choque com seus prin~ípios, pois constitui nireito

natural dos pais a escolha da educação que pretende nara seus fi

lhos.

tar

dos

A alteração produzlda no caput do artigo 148 visa ~,~

a igualdade de tratamento na organização dos Trlbunais de Contas

Estados, do Dlstrito Federal e dos ~unlcípios.
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JUSTIFIChTIVA

sim redig~do:

Perante a Subcomissãv dos Municípios e das Regiões,o
ilustre constituinte Ivo Cersósimo apresentou a emenda nº 2
C 0088-5, que permitia n lei estadual criar Juizos Munici

pais ou Distritais, providas por bachareis em Direito, com

atribuições de Justiça de Paz e de menores, para habilit~

ção e celebração de casamento e orientação de menoresõe Ju!
zados Especiais para julgar, mediante processo oral e sum~

ríssimo, pequenas causas e infrações penais a que se não co
mine pena privativa de liberdade.

A emenda foi acolhIda e incorporada ao texto aprov~

da pela Subcomissão dos MunIcípios e das Regiões.
O substitutivo da Comissão de Organização do Estado

o manteve, na íntegra.
Surpreendentemente, o excluí do Anteprojetc o Rela

tor desta Comissão.
A norma proposta é de grande alcance e não colide

com nenhuma outra incluida no atual anteprojeto, porque fi
ca apenas facultado aos Municípios, de acordo com o que dis
puserem a respectiva Constituição estadual e a lei orgânica

da magistratura estadual, cri~r esses juizados municipais,
que per~itirão levar a prestação da justiça a todos os juri~

dicionados em qualquer região ou muni cípio do país, por

mais remoto que seja.
Por outro lado, não há n~nhum impedimento de ordem

constitucional ou instilucional à áprovação dessa norma.
Na vigência da Constituição de 1967, abordando o tema

professa Põnles de Miranda ( Comenlários à Constiluição de

1967, tomo 11, Pago 335):

b) Juizados de Paz e de Menores, com atribuição de
habilitar e celebrar casamentos e de orientar menores.

JUSTIfICAÇiioCOMISSÃO DE SITE~lliTIZhÇÃO

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

COIIISSÃO DC SISTEI-1J>.TIZAÇÃO

Acrescente-se ao parágrafo 19 do art. 144, a s~

·expressão: "direitos e :vantagens", ficando o parágrafo a~

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparação e~

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Estado, a exemplo do q~c se dá com os tlini."'.

tros do Tribunal de Contas da Un~ão e os Ministros do Superior Tr!

bunal de Justiça, na conformidade do artigo 144.

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas
terão os mesmos d~re2tos, vencimentos, vant~

gens, prerrogativas, garantias e l.Irpec1iment.os

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

~ PLEn,UIlO/coUISSÁo/sUIlCOIolIS'ÃO-------------,

~--_-------_-----TtxTO/..uSTlfICAÇÃO-------------------,

EI~ENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 148, o segu~nte parágrafo:

~.- PLENMllO/cOIolI~S;.o/sUDCOr.lISSÃO-----------..,

~.- =-:::: TE:no/JUSTI'ICAÇÁO-----_-------·-----,

EMENDA ADITIVA

EMENDA CS00512-1
f9 CDNTITUINTE ALOYSID CHAVES

§ 19 - Os Ministros, ressalvadas a não-vitaliciedade na h~

pótese do exercfcão de mandato I terão as mesmas garantias, direi tos

vantagens, prerrogativas, vencimentos e impedimentos dos Ministros

do Superior Tribunal de Just~ça e sowente poderão aposentar-se com
as vantagens-do cargo após cinco anos de efetivo exercfcLo.

-D Município tem Poder Legislativo e Poder Eiecutivo õ
não tem Poder Judiciário. Isto não quer dizer que não po~

sam as Constituições estaduais deixar aos Munlcípios o prQ
vimento, ou a organização juciciária e o provimento de cer

tos cargos judiciários, mas tal justiça tem de enquadrar-se
na justiça estadual, de que é parte integrante e insepar~

ve L" .

CONSTITUINTE ALDYSIO CHAVES

r.;----------------TEXTO/JUSTlrlcAçÃO----------- -,

como foi
Eslado, no

PI.EHARIO/CO"lISSÃ'J/SU8COJolIS$ÃO-----------'J rroLi~~M

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Impõe-se, portanto, a inclusão da norma,
aprovada na Comíssão Temática de Organização do
Projeto da ComissãG de sistematIzação.

CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES

EMENDA CS00514.:7
tJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

Objétiva-se com a inclusão das expressões 1~dire~tos e van

tagens", assegurar na sua plenitude a igualdade dos 14inistros do ?-,CU

aos Ninistros do Superior Tribunal de Justiça.

JUStIFICATIVA

EMENDA CS00513-9
f:J
õ.l,---------- PLtIolARIO/COl.lISSÃO/!;1,I0COl.l.5SÃO-----------..,

~ TEXTO/,lUSTlrlc:AçÃo---------------·-~

EMENDA ADITIVA

EMENDA ADITIVA

Incluam - se, no Título IV, Capítulo IV - Oos Munici
pios do Projeto da Comissão de Sistematização, as seguintes

normas, constantes do substitutivo aprovado pela Comlssf.o
de Organização do Estado:

. Compete aos Municípios:

-"omissis
- criar, obedecido o disposto nesta

nas ConstItuições e leis estaduais, Juizos

tituidos de:

Consti t u í ção e

Il,unicipais cons

Inclua-se no Título IV do Capít~lo IV - Dos Mu
nIcIpIoS - a seguinte norma que consta do subsLitutivo aprov~

do pela Comissão de Drganização do Estado:
- "~ facultado à Câmara de Vereadores emendar, alterar e re
geitar proposta de orçamento do Município, bem como a inicia
tiva de lei em matéria flnanceira que disponha sobre o patr!

mónio, respeitadas as normas de planos e orçamento contidas
nesta Constituição".

a) Juizados Especiais, singulares ou coletivos, p~

ra julgar pequenas causas e infrações penais a que não se

comine pena privativa de liberdade;

JUSTIFICAÇÃO

A Comissão de Organização do Estado aprovou
essa norma que está incluída no seu anteprojeto, remetido à
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Comiss~o de Sistematização, cujo relator a exclui, sem o p~

der fazeriPorque implica em alteração de merito,de vez que es
sa norma restaura prerrogativa do legislativo Municipal, mu

tilada na legislação em vigor.
A matéria deve, pois, nos termos do Regimento

da Assembléia Nacional Constituinte, voltar ao Projeto a ser

elaborado pelo ilustre relator da Comissão de Sistematização.

--.--J
",==========~--------------'

EMENDA CSOOS17-1
rr=;1iBIO RAUNHEITTI

----------.,tl.uÁ'uo/eo.."do/su.colussio---.,....- _

tJ COMISSÃO DE SISTE~lATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA

Titul.o :IX
Da Ordem Social.

Capitul.o III

Da Educação e Cul.tura

EMENDA CSOOS15-S,:=:....::=-=--==:..=...::.:::...:=-="--AUTOR---,---,-------------f: Constituinte GERSON MARCONDES

,- ..lENARIO/cÔNiíSM/SUllt:bll!SSÃO-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO!.lUSTIf"lCAÇio -,

Emenda Aditiva
Acrescente-se o seguinte i tem VI ao § 1Q do art. 62 do

anteprojeto de Constituição, no Capítulo dos Municípios:

Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e 39:

-§ 29 - O sistema de bolsas de estudo não carac

teriza repasse de verbas púõlicas para entidades

privadas de ensino.-

-§ 39 - O val.or das bols~s terá, como parãmetro,

o custo de ensino de igual. nível de qualidade o

ferecido em estabelecimentos estatal. conaênere."

"Art. 62•.•.••••.........•.•....•.............•••.• ···

..............................~ .
VI - O parcelamento do solo urbano é de exclusiva com

petência do Município ou do Distrito Federal.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo acima proposto foi amplamente debatido a

Comissão temática, tendo como sido aprovado no seu relatóno f'inal (art ,

32).

JUSTIFICAç!O

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e

não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas dis

crimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública

ou se~ alternativa onde esta não existir.

O valor da bolsa deve cor~esRonder ao custo eauivalen

te no ensino público, para evitar privilégio.

~O"':-:-:::l
"ov07/87 ;

AUTOIt------------_---,

DE SISTE~lATIZACÃO

,..----------...!:Lll:'CAlIIIO/CO..I:uio/.su.eo.l~io- ....,

tJ COMISSÃO

EMENDA CS00518-0
[il F1iBIO RZI,UNHEITTI

Além disso, essa reserva de atribuição faz-se necessá

ria em vista da própria e natural amplitude da competência dos Municípios

para legislar e atuar em assuntos de urbanismo.

Chegou-se ao consenso que a ação de órgãos estaduais e

federais no tocante à questão urbana deve ser supletiva e executada me

diante convênios com as prefeituras.
O parcelamento do solo urbano, mantido na alçada excl.':!.

siva das prefeituras, é fundamental para a preservação da autonomia muni

cipal.

"" T.. XTO/JUSTIP'ICAÇÃO ..,

= TEXTO/.rUSTII"ICAÇio .,

EMENDA CSOOS16-3
I: F1iBIO RAUNHEITT!

,..- 't.EIfUIO/cONlssio/aulcOllISdo- _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

cr='-"l'lTIDO--
PTB

~OATA---

"OV07/87,

EMENDA ADITIVA

Titulo :IX
Da Ordem Social.

Capítul.o III

JUSTIFICAç1i.O

"§ 29 - A família ~em o direito de educar os fi

lhos, de acordo com seus valores e princípios

de vida, e de escolher a instituição educacio

nal de sua preferência.-

EMENDA ADITIVA

Titul.o IX

Da Ordem Socia1

'Capítul.o III

Da Educação é CUltura

Acrescer no artigo 377, "caput," a expressão; "respei

tado,o direito de opção.d~ famíl.ia~.

guinte:

Da Educação e Cul.tura

Acrescer ao art. 377, como parágrafo segundo, o se-

JUSTIFICAç!O

O Estado democrático deve respeitar as crenças, con

vicções e filQsofia educaciona~s da famíl.ia, não lhe impondo uma

instrução em choque com seus princípios, pois constitui direito

natural dos p~is a escolha da educação que pretende nara sana fi.
l.hos.

Constitui direito natural da família educar os filhos

segundo suas convicções, crenças princípios e anseios, utilizando

se da escola que 'melhor atender a esses objet~vos. Ao Estado comp~

t~ a responsabilidade qe proporc~onar-l.he os meios e condições pa

ra 1sso.
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EMENDA CS00519-8 AUTQIt---------------J rr·p··TT'BDO~
~\..·_F::..Â::::::B::.IO~RA:::;U~-N~Ho::E:::.I::.TT::..::..I::_ ..._ C....-- ~J

..UUIUO/COWISSio/IUléolll'""io-----------

J
~D.lT"----,tJ COMISSÃO DE SISTEl-lATIZAÇÃO Cov07J87J

.Ar~••• - O ehsino ~ livre ~ incia~iva privada que

o miriistrar~, sem ingerência do Poder P~blico, salvo para fim de

autorização, reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscali%~

ção do cumprimento da legislação do ensino.-

JUSTIFICAÇÃO

o par~grafo est~ deslocado no artigo 386 que tr~

ta de aplicação de verbas.

EMENDA SUPRESSIVA

Titulo IX

Da Ordem Social

capitulo r:[]:
Da Educação e Cu1tura-

Supervisão de qualidade signifi~a ingerencia

organizaçao did~tico-administrativa, sendo que deve competir

própria comunidade e ao usuário.

na

à

r
:o- - - - - - - - - - Pl.LlIl:"JlIO/COWISsio/suaCOllu:s.sio, _

e? COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

~etirar do art. 379 (caputl a palavra pUblico", red!

gindo-o assim:

"Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar

se-ã mediante a garantia de: ••••

JUSTrFrCAÇ/tO

EMENDA CS00522-8
f? FÂBIO RAUNHEITTI

AUTOl'I- _

O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo

com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o me

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se

deve restrJ.ngir sua atuação de modo a não tolher, em cada _momento

e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res

tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

EMEliDA AD ITI VA

TíTULO IX

nA QRnEJI SOCIAL

CAPíTULO 111

DA ECUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO DE SISTE~mTIZACÃO

,.,.,,- ..~[Ni,uO/coallssÃo/su.eOllllssio, _,

EMENDA CS00520-1
f? FÂBIO RAUNHEITTI

AUTO't--------------- Acrescer ~ ártigo 389 o seguinte parágrafo.

único:

·Par~grafo ~nico - O produ~o da contribuição

com O salario educação ser~ administ,ado, em cada unidade f~

ra atender a suas finalidades.
EMENDA SUBSTrTUTIVA

derada, por ins~ituiç~o criada pelas empresas optantes, p~

Título IX

Da Ordem Social

capitulo rn:
Da Educação e Cultura

JUSTI FICAÇÃO

t preciso não duplicar meio~ para

dos mesmos fins, descentrali%ando a administração e

obtenção

apl Iee-

çao dos recursos, para racionalizaç~o de gastos e otimi%açãoSubstitua-se o-a~ 388 pelo seguinte:

·Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e

agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar

gratuito de seus empregados e dos respectJ.vos depennentes, a par

tir dos tres anos de idade, médiante a manutenção de escolas pró

prias, concessão de bolsas de estudo ou contxibuição com o salá

rio educação, na forma da lei.·

de resultados, permitindo -ainda que os recursos

na mesma região onde são gerados.

permaneçam

JUSTrFrCAÇ/tO

guinte artigo:

Substituir o Par~grafo Único do Art. 386 pelo s~

~ ..ARTll)O--.

c""--PTB .

auTOJt---------------

ENE~DA ~~nIFICATIVA

TíTULO IX

.DA CRn~ SCCIAL

CAPíTULO III

DA EDU~AÇÃQ E CULTURA

DE- SISTE~TIZACÃO

O artigo 386 trata da a~licação de, verbas p~bll

cas e nao de au~onomia administrativa e di~tica. Est~ destocado

no artigo onde foi colocado como par~grafo.

Transformar o par~grafo ~nico do art. 386 em a~

JUSTIFICAÇÃO

1:i90.

= ..LoII:JCAIIlIO/cOIfISsio/&uaCOlllssio------------

tJ COMISSÃO

r----------------Tf.XTOIJUSTlfICAÇÃO-----------------,

r

EMENDA CS00523-G
f? FÂBIO RAUNHcITTI

~0AT'7;Jtsa f

~"'T"0:=J
\ pTR

AUro.---------------

t.L,lEkA'uO/cowlssio/SUICOW.:.sio------------

EMENDA CS00521-0
PJ FÂBIO RAUNHE1TTI

~ preciso não duplicar meios para a obtenção dos

mesmos fins, aproveitando-se a rede física eXJ.stente, para racio

nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo

constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objeti

vo.

wc= COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

",.,...--------,"'"'''''.,..-,.S'''U'''6STiwiiíto - - - - - - - - - - - --,

TíTULO IX

DA CRDDl SCCIAL

CAPíTULO 111

DA EDU~AÇÃO E CULTURA
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FÁBlü RAUNHEITTI
A bolsa de estudo p al~m de . descentral izar,

COMISSÂO DE SISTE1~TIZAÇÂO

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título' IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

Substituir o inciso I do art. 378 pelo seguinte:

• r - democratização do acesso e permanên
cia em todos os níveis de ensino".

JUSTIFICAÇ1i.O

t preciso garant~r o acesso e permanência do aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, ~~
provimento regulamentado em leqislação própria, conforme a natur~

za jurídica de entidade mantenedora da escola.

EMENDA CS00525-2
l:J FÁBIO' RÂUNHEITTI

.(l

ENENnA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA CRnE~ S~CIAL

CAPÍTUUl II J
DA EnUCAçÃJ E CULTURA

SubstItuIr o art. 382 pelo seguinte:

"Art. 382 - As instituições de ensino superIor

gozam nos termos da lei, da autonomia didáti

co-cientifica, àdministrativa, econ~mlca e fi

nanceira,· obedecidos os seguintes principias."

JUSTJFI CAÇÃO

Como redigido no anteproJeto, o artigo se cho

ca com o previsto no paragrafo unico do art. 386.

Por outro lado, o ensino -superior nao esta to

do organizado em universidades, predominando o numero de Institui

ções e faculdade isoladas.

EJVIENDA CS00526-1 J_r:r-pT'B""o~-f: FÁBIO RAUNHEITTI _ t Pl _1

PL.,[N.AJllotcONISs;.o/::t.acOwlssio----------.., ~DATA---,

tJ COMISSÃO DE SISn-IATIZAÇÃO I Cov0737 J
~--__- __------~--_T[XTO/,ju:5TII'"ICAÇio---------------_j

~ENnA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA C~~EJI S~;; IAL
CAPíTUL0 1II

DA E~UCAÇÃJ E CULTURA

Redigir assIm o art. 386 (caput):

Art. 386 - As verbas p~blicas serão destinadas

as escolas p~blicasl ~ concessão de bolsas de estudo, ~ ampliaç~o

de atendimento e ~ qualific~ç~o das ativIdades de ensino e pesqul

sa, em todos os niveis.

'.

constitui ajuda ao aluno e n~o ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca~

rente nos locais onde n~o houver escola p~blica.

Os incisos I e II do anteprojeto criam discri

minaçoes, reserva de mercado e proteç~o do Estado às escoras ·con

fessionais, quando este deve ser dissociado de instituições rei i

giosas,sem ampliar as condiç~es de acesso ~ a melhoria de qual id~

de, sem todos os niveis de modo generalizado.

Da Defensoria Pública

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional
onde couber:

"Art. - A Defensoria Pública,é o ór
gão do Estado incumbido da assistência, da postula
ção e da defesa de direitos, em todas as instâncias,
dos juridicamente necessitados.

"Art. - A.lei organizará a Defenso
ria Pública da União j~nto aos Juízos e Tribunais
Federais.

"Art. - A Defensoria Pública Federal
tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado
pelo Presidente da República, dentre cidadãos maio
res de trinta e c~nco anos,.de notável saber jurí
dico e reputação ilibada.

Parágrafo Cnico - Os membros da Defen
soria Pública da União, do Distrito Federal e dos
Territórios ingressarão nos cargos iniciais de
carreira mediante concurso público de provas e tí
tulos; após dois anos de exercício não poderão ser
demitidos, senio por sentença jurídica ou em vir
tude de processo administrativo em que se lhes fa
culte ampla defesa, nem removidos, a não ser medi
ante representação motivada do Defensor Público-Ge
ral, com fundamento em conveniência do serviço.

"Art. - A Defensoria Pública dos Esta
dos será organizada em carreira, por lei complemen
tar estadual, observado o disposto no artigo ante
rior.

JUSTIF ICAÇIlO

A prestação de assistência judiciária, como instrumen
to de acesso da população ~arente à Justiça, constitui, na socie
dade moderna, dever-função do Estado.

Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como ga
rantia constitucional, vem sendo contemplada em todas as Consti
tuições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937, no
capítulo dos direitos e garantias individuai$.

Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa ,da
garantia constitucional, sem que exista o órgão do Estado apto a

realiza-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucio
nalização de órgão do Estado incumbido da assistência da pos
tulação e da defesa de direito~, em todas as instâncias dos juri
dicamente necessitados, dotado de estrutura programática e da
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r.T-----~---PL~NAR10/CONISSÃO/SUBCO"'3SiO_----- 1 ~DATA~fl Comissão de Sistematização êoJ;O:?JlâJ
EMENDA ADlTIVII - TnULO X - 0f,~fo9,~,I;If,PA~~T:.:R.:cA:.:N,=S,-=I,-,T~O~fI,",I,-,A::.:S,,-- •

Inclua-se nas Disposições Transitórias
"Art. - Fica doado ao Instituto dos Advogados Bra

sileiros, fundado em 1843, para construção de sua sede, o re
manescente do terreno situado na cidade do Rio de Janeiro, na
Avenida Marechal Câmara, do lado direito da C?sa do Advogado,
designado anteriormente por lotes 1, 2 e 3, da Quadra 13, a
crescidos de Marinha, foreiro ao Domínio da União, transcrito
em nome do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industrii
rios, no Livro 3-V, fls 154, sob n9 11.363, no Cartório do
72 Ofíéio de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Es
tado do Rio do Janeiro.

Parágrafo Unico - O Governo da República providen
ciará para a execução do disposto neste artigo.

necessária independência e autonomia, organizado em carreira pró
pria, com ingresso nos cargos iniciais, mediante concurso público
de provas e títulos.

A inserção da Defensoria Pública como prgão do Estado,
na Constituição Federal, tendo em vista a relevante missão que
desempenha na sociedade, representará um marco importante no con
texto de moderoização da ord~m econômico-social do país, além de
constituir fator de segurança e valorização do indivíduo ,diante

das diferenças sociais que afetam a sociedada brasileira.
Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores

Públicos do EstadO do Rio de Janeiro.

EMENDA CS00528-7 . AUTOR 1 Gl--=:pT"B'/T"ROJ~tJ Deputado FI\BI0 RAUNHEITTI . ~ ~J
t":"1,---------- PL~NAflIO/eOMlssÃo/suacO.. I~sÂO ~DATA~

~ Comissão de Sistematização J ~O~
Título VII - DA·TRIBUTAcnO E-Q~~H~JQÃo cap I - SIS TR!B ~ACTo ..n
~ Incluam-se no anteprojeto de tex.o const~tuc~onal,

na parte relativa ao Sistema Tributário~ os seguintes dispositi

vos:

EMENDA CS00529-S
l!J Deputado Flímo RIIUNHEITTI

cr;rARTlOO~

PTO/fl.l

onde couber.

.JUSTIFICAÇ::lO

JUSTIFICA.ÇIlO

no

vias de
de cul

coUdi,!!.

Comissão de Sistematização
EMENDA ADITIVA - SE 1l0~~ç~/~É~~~.~DA~U~N~I~nllOL-------------------_,

lnclua-se no antejrojeto do Texto Constitucional

A proposição se inspira na redação oro
posta de um § 49 ao artigo 119 da vigente Constituição Federal
pela Emenda Constitucional n9 11/84, apresentada ao Congresso Na
cional pelo ex-Presidente da República João Figueiredo, e ao que
se diz, da lavra do Ministério João Leitão de Abreu e professor
Miguel Reale.

"Art. - A representação por incostitucio
nalidade, a que se refere o art .... , não poderá ser
recusada pelo Procurador-Geral da República, sem preJu~

~o do seu parecer contrário, quando solicitada fundamen
tadamente, por Chefe de qualquer dos Poderes da União ou
dos Estados, pe~os Diretórios Nacionais de Partidos Poli
ticos, pleo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil ou peio Conseiho Superior do Instituto dos Advog,!!.

-dos Brasileiros, nessas últimas hipóteses em consequên
eia de deliberação tomada por maioria de dois terços de
seus membros."

O Instituto dos Advogados Brasileiros, em
completar seu sesquicentenário, é a mais antiga entidade
tura jurídica, nas Américas. Desenvolve ela uma atividade
na de grande qualidade e intensa dedicação de seus membros,
sentido do aprimoramento da ordem jurídica e das instituiçõ~s.

Apenas à título pe exemplo, assinale-se que, por
ano, expede o IAB, mais de 300 fundamentados e ex~ensos pareceres,
sobre projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, que são
transmitidos, imediatamente às suas lideranças partidárias. E tudo
isso, acrescente-se, por exclusivo amor ao direito e ao bem-estar

social, sem qualquer remuneração ou recompensa.
Está a Casa de Montezuma, todavia,especialmente su

focada, sem qualquer margem de expansão física, limitada ao 59
andar da Casa do Advogado. Paralelamente, o imóvel que se trata
remanescente de uma área que anteriormente tenha 1.180 m', está
até hoje sem utilização de interesse coletivo, constituíndo-se
unicamenté, em área de estacionamento de veículos, sequer em bene
fício do erário •.

EMENDA CS00530-9
(l Deputado FJ\BIO flAUNHEITTI

r.l,-----~-.-- PLENAIIIIO/COMI5SÁO/SUBCOIlI:lSÃO-----------,

Desta f~rma, não nos parece lícito onerar-se o e~

sino com tributações ~bsurdas, mormente as instituições filan
trópicas de todos os gêneros, que funcionam como verdadeiros
órgãos auxiliares de complementação das necessidades do ensino
nacional.

dos outros;
b) templos de qualquer culto;
~) o patrimônio, a renda ou os serviços dos

partidos políticos e de instituições filantrópicas, de ed~

~ação, cultura ou assistência social, reconhecidas como de
utilidade pública federal, imunes, também, à quota patronal

previdenciária; e
d) o livro, o jornal e os periódicos, assim c~

~~ o papel destinado à sua impressão.
Art. A ~ei orçamentária da União, do Estado

e do Município fixará a despesa de pessoal, que não poderá
ser superior a cinquenta e cinco por cento de sua arreca

dação."
JUSTIF ICAÇIlO

"Art. É vedado à União, aos Estados,ao Dis

Trito Federal e aos Território$:
I - instituir ou aumentar tributos sem que a

~et o estabeleça, ressalvados os casos revistos nesta Cons

Tituição;
11 -estabelecer limitações ao tráfego de pes

sos ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou

intermunicipais;
/III ~instituir imposto sobre:

.a) o patrimônio, a renda óu os serviços uns

A própria Previdência Social, conclama na Expo
sição de Motivos n9 51, de 19 de outubro de 1986, que se fez
acompanhada da mensagem n9 725/86, do Poder Executivo, que ufr~

qOentemente recebe justos apelos por anistia de débitos e ise~

ção de contribuições patr9na~s por parte de instituições de
amparo e assistência a carentes, ~enores, idosos ou excepcionais,
custeados com recursos das comunidades ou com subvenções de
órgãos públicos. Em geral, essas instituições lutam com grandes
dificuldades financeiras para garantir aos assistidos padrões
mínimos de proteção, e se ve~m na impossibilidade de pagar a
parte patronal das contribui;'ões previdênciárias, deixando acu
mular débitos para com a Previdência", e a atual Constituição em
seu artigo 19, estabelece que são imunes à tributação aquelas
que se dedicam à educação e à assistência social.

-A presente emenda, visa definir, vez por todas, a
quem alcança o espiríto da Lei Maior.

Ora, incumbe ao Estado, o dever de dar a educação
em todos os níveis e grande é o clamor público pelo. suprimento
desta lacuna.
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TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------''----

EMENDA SUBSTITUTIVA

professor e de 30 anos para professora. O Congresso Nacional, p~

la Emenda constitucional nQ 18, de 30 de junho de 1981 dimlnuiu
o tempo de serviço para 30 e 25 anos, respectlvamente.
No mome~to em que a Assembléia Nacional Constituinte se propõe
traduzir todos os ansefos das nobres classes trabalhadoras, o m~

glstério, em particular, mereve uma repaarção histórla, uma vez
que desde a revogação da, Carta de 1946, em nada diminuíram as l~

tas e vicissitudes dos professo~es. Oaí a justeza da aposentada 
ria para homens e mulheres após 25 anos de trabalha em sala de au
la.
O aproveitamento na sua integralidade da tempo militar é uma jus-

_tiça para todos quantos prestaram serviço às Forças Armadas. Sabe
-se que há uma íntima correlação entre as duas atividades, não só
pelo alcance do trabalho prestada, mas também peia relevância so-
cial e patri5tica do serviço. -

[iTPl:ôa"'-]

t:bl ;~1!~J
r:-r--------- PLEN"RIO/COI"ussi.o/sU8COMtS~io----------_,t! COMIS'Sl\O DE SISTEMA TIZAÇAO

EMENDA CS00533-3
tJ ALUIZIO CAMPOS

Inclua-se nas Disposições Gerais e Transitórias da

Consti'tuição:

De qualquer forma, a Comissão Afonso A_
Tinas, agasalhou a idéia, que desejo submeter à elevada considera
ção da Assembléia Nacional Constituinte, acrescentando que a re
presentação par inconstitucionalidade também não poderá ser recu
sada Quando solicitada Delas Diretórios Nacional do~ Partlrln~ Pnl r
ticos ou pelo'Conselho Superior do IAB.

Na primeira hipótese, para que se com
plete a maior abrangê~cia da medida, democratizando-a mais ainda ,

e na última, pela alta expressão que o ÍAB tem no cenário jurídica
nacional, e reconhecimento aos tantos e tão grandes serviços pelo
mesmo prestadas e que certamente continuará pre~tando ao Direito
e à Justiça.

~EMENOA ADITIVA - TITULO X - RtT~f.:JJ?l.,Ç,qf"-"S:........:.T-"R.:.:A'-'N~S=-IT.:.:O"-'R.:..,I'_'I\.:=S'__ _,.

__________ PL,!:NÂAIO/cONISSÃo/sUICOIlISSÃO----- --,

~c= Comissão de Sistematização

EMENDA CS00531-7
rr=õ;utado FIIBIO RI\UNHEITTI

guinte s:
"Art. - ~ concedida às instituições filantrópicas,

de utilidade públIca, a remissão de suas dívidas, relativa: à
contrib~ição da parte patronal; par~ com o Sistema Nacional da
Previdênciá e Assistência Social, vencidas até a data da pro
mulgação desta Consti-tuição-; mesma as inscritas na divida ativa
ou ajuiZadas.

. --""JUSTI FICAÇM

Substitua-se o Ar~. IQ e 2º do Anteprojeto pel~ se-

_ i

Art. IQ - O Brasil é uma República Federativa e de
mocrática, constituída pela união inaissolúvel das Estados e llvre
mente organizada, sob re~i~e rep~es~ntat~;o, pela vontade soberana
do povo.

Parágrafo único - Todo poder emana do povo e com ele
é exercido, manifestando-se a soberaniá pàpul~r através do voto li 
vre, direta e secreto.

Segunda afirmaçÕes sucessivas do Exmo Sr. Ministro
da Previdência, a Previdência Social, está em fase superavitária.
O mesma não ocorre com as Instituições Filatrópicas que vivem na
atual conjuntura, verdadeira estado de penúria. Com a advento da
correção monetária, as débitos existentes, corrigidas diuturna
mente, cada vez mais se distànciam das possibilidades de resgate.

--Concedida a. remissão da dívida, iniciar-se-ia ime
diatamente as novas recolhimento~ e~ favor da Previdência. ObseE
ve-se que a remissão pretendida, refere-se unicamente aos débi
tos da parte patronal, devendo os devedores recolherem a parte
descontada dos empregados.

EMENDA CS00532-5 4oTO'--------
f1 CONSTITUINTE PAULO SILVA
= PLENARIO/COI.lISSi.o/su~COWIS$io----------_,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA Ao
,.,.,. TEXTO/JUSTIf"ICloÇio -,

Art 87 ...

Art. 2º - A liberdade, a nacionalidade, a cidadania
e O pluralismo político constituem direitos_ invioláveis e requisitos
básicos do Estado Democrático, exceção-feita:

a) das ações ilegítimas de minori'as de t e rmi nada s a
usurpar os poderes estatais;

b) do estado de sitio e do estado de emergêncla pr~

vistos nes;ta Constituição.

Parágrafo único - Constituem crimes contra o Estad~

insucetíveis de anistia, prescrição e retroatividade de leis mais be
néficas:

a) qualquer forma de restrição à dignidade intangí
vel da pessoa humana;

b ) a 'sedição;
c) a tentativa de acesso de minoria ao exercício dos

poderes do Estada ou a sua usurpação.

JUSTIFlCAÇAO

As matérias contidas nas disposições emendadas são
correlatas, podendo ser agrupadas em uma só emenda.

O nosso objetivo consiste em tornar as duas dispo
sições mais claras, através de redação mais simples que não alte
ra p seu mérito.

e) O professar será aposentada após 25 anos de ~xercício em fun
ções de magistério, com salário integral.

____ "L( .. "Il'C/co... 'ss,i.O/Sl1"'I;:: .. '~".i.o _

~ ~OMISSAO DE SISTEt"ATIZAÇAO ~

Substitua-se os arts. 5º, 6Q e 7Q do

H.TON"'''''",i,----------~l

Anteprojeto pe- I
I

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMENDA CS00534-I
r.--
~ tLU!ZIO CAMPOS

~-------

I
!
I
I

i lo seguinte:
f.

PARÁGRAFO ÚNICO - O tempo de serviço militar será computada in

tegralmente para as efeitos da aposentadoria.

JUSTIFICAÇÃO

O nObifitante exercício da função de professor mereceu a devida
atenção pela Constituição de 18 de setembro de 1946, prescreven
do aposentadoria após 25 anos de trabalho, indistintamente para
homens e mulheres.

A Coqstltuição de 24 de janeiro de 1967, desconhecendo a realid~

de_da,tradição constitucional e dos empecílhos do exercício do
magistér~o, elevou a tempo de aposentadoria para 35 anos para
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Art. 42 - São tarefas fundamentais do Estado:

Justa distribuição de renda às pop~

de erradicar a pobreza. 148, a seguinte e~Supr1ma-se do caput do art.

pressão: "no que couber".

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
~ TEXTO/JUSTlflCAC;.i.O-----------------,

r-ri-r- PLEHAJtlo/COIol15sio/suac:Olllla',io-----------,
bens I

asse-Ia livre iniciatlva. de modo a11 - democratizar

gular condições de trabalho e
lações carentes com O objetivo

I - proteger os recursos naturals do País e os

criados pelo seu povo;
I

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICATIVA
A eme~da visa a condensar o escasso conteúdo das dlS- I

posições consolidadas.

o essencial encontra-se contido no texto proposto, se~

prejudicar o mérito.

A alteração produz1da no caput do art1go 148 V1sa errpre~

tar a Igualdade de tratamento na organização dos TrIbunaIs de Contas

dos Estados, do D1str1 to Federal e dos MunH:ipIoS.

Consti t.u i.rvt.e JOSE r~APRTC"Q'

EMENDA CS00535-0
tJ ·ALUIZIO CAMPOS

,..- PL[""'''ID/CO'''I~S;'o/~lJ.CD'''I";;O-----------t: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r.1,..- TEXTO/JU5TII'1I:"Ç,i,c -.

EMENDA CS00538-4
tJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-l---------------- lU:TC / J USt'F'CAÇÃC-------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA Acrescente-se ao parágrafo 19 do art. 144, a se

Substitua-se os Arts. 3"e 49 do Anteprojeto pelo se

guinte, suprimindo-se o art. 47.

expressão: "dare í t.os e vantagens", f i.oando o parágrafo a~

s arn red1.gido:

Art. 32 - As atribuições fundamentais do Estado, co

mo instrumento da soberania nacional, são exercidas através dos pode

res Legislativo, Executivo e Juoiciário, harmônicos e independentes

entre sí.

JUSTIFICAÇAO

§ 19 - Os Ml.Dl.stros, ressalvadas a não-vl.tall.ciedade na h!

pótese do exercãcío de mandato, terão as mesmas garantias, dí.re i t.os r

vantagens, prerrogativas, venC1mentos e 1mped1mentos dos Mlnistros

do Superior Tr1b~~al de JustIça e sowente poderão aposentar-se com

as vantagens do cargo após cinco anos de efet1vo exercic1o.

As matérias contidas nas disposições emendadas são

correlatas, podendo ser agrupadas em uma só emenda. O nosso objetivo

consiste em tornar as disposições mais claras, atrav§s de redação mais

simples, não alterando o mérito.

Além disso, a redação proposta justific3 a supressão

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se com a l.Dclusão das e xp re s.s óes "direitos e ~

tagens", assegurar na sua plen1tud<;, a igualdade dos Ihn1stros do TCU

aos M1n1stros do Superior Tr1bunal de Just1ça.

do art. 47.

PL[NÃq~/cOlollssio/sUDCOIrllI:lSi.O

COMISSÃO DE SIST~ffiTIZAÇÃO

r.r---------------- TtxTO/Jt.STIFICA!;io-------------------,COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS0053G-8
l!J
~ Cnr~t~~tlirtp JOSF ~AUPICIO

r.-,,..---------- PL[ •."'llo/cO.. 1SSÃO!SJBCOl.llSSÃO-------------,

~,.- .. [JTO/JUSTlfICA.çaC-------------------,

Inclua-se na letra "b" do artlgo 205: "os Conselheiros

dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos M~

nicípios".

Acrecenta-se ao final do caput do art. 144 a seguinte
expressão:

"Respeitadas as situações constituídas":

Suprima-se do item I, do artigo 196 a expressão: dos Con

selheiros dos Tr i buna r s de Contas local".
JUSTIFICATIVA

JUSTIF ICATIVA
!

A emenda pretende evitar lesão à situação' dos atuais

Ministros definida pela ordem Constitucional presente e futura.

r:-l---------------- TEXTO/JUSTI'.C,lçie- ---,

Dê-se ao caput do art. 143, a seguinte redação

Art. 143 - O Tribunal de Contas da União, com sede
no Dl.strito Federal e quadro próprio de pessoal~ autono

mia orçamentárIa, financeIra e admInIstrativa, tem JurI~

dição em todo Pais.

EMENDA CS00540-G
tiJAs presentes emendas objetIvam adequar o foro e Julgame~

to a que flCaraTI sujeitos os Conselheiros dos Tr~bunais de Contas

dos Estados, do Distrito Federal e dos Nun"cip"oS, de molde a man

ter coerente o prlncipio de equlparação em relação aos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.
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CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

JUSTIFICATI\'A

A presente emenda objetiva emprestar autonomia orçamenti
ria, financeira e administrativa de molde a assegurar a lndependê~

Cla na fiscalização dos recursos públicos, cUJa competência constl
tuclonal lhe ê deferida.

EMENDA CS00543-1
l!J

~----------------TUTO/.lu!lTlrlçAçÃO----------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO V no ARTIGO 85

Con~titllintp JOSE' l1AUPICIO

EMENDA CS00541-4
f:J
71"---------- I'LENUIO!COIlISS;.o/'u&COWIS5ÃO-----------

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

..,- ttXTOIJUSTIFlC,t,ÇÃO-----------------,

Substitua~se, no texto do inciso Y do artigo 85, a e~

pressão "de carreira" pela expzes s âo "da respectiva carreira"

SUSTIFrCAçÃO

§ - Os Conselheiros dos Tribunais de Contas

Acrescente-se ao art. 148, o seguinte parágrafo:

gens, prerrogatlvas, garantlas e impeàimenbos

dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do

Estado.

terão os meswos d~reitos, vencimentos, vanta

A norma estabelecida no inciso V do artigo 85 do Ant~O

projeto é, inequivocamente, a ma~s salutar para o exercício de uma

administração estável, independente de possível instabilidade polf
cLca ,

Necessario, no entanto, se faz, para melhor explicit~

ção, a inserção da palavra "respectiva", para evitar possíveis inte

pretações abusivas, tão comuns em nosso país.

JL'STIFICATIVA

A proposta em tela obejtiva reafirmar a equiparação en

tre os Conselheiros dos Tribunais de Contas e os Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado, a e xernp Lo do que se dá com os IllniS

tros do Tribunal de Corttas da União e os Ministros do Superior Tri

bunal de Justiça, na conformidade do artigo 144.

EMENDA CS00544-9
tJ CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

,.,,----------------TlExrO/.lUSTI'IÇAÇÃO-----------------;

EMENDA,. SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:-CAPUT DO ARTIGO 407

'JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o texto do-caput do artigo 407.

I>LFNAIUO/COUIS~i:O/SUIlCOI.lISSÃO---------.~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00542-2
f!J C()r.~i:i 1:uJ..nt...'" JCISf. nxcarcro

~---------------_TEXTO/,JUSTlf"lCAÇÃO-------·----------

Constituinte JAMIL HADDAD

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do artigo 137:

Art. 137 - O Tribunal de Contas da Uni:io exercerá,

mediante controle externo:

C, •• )
VIII - a apreciação, para fins de registro, da leg~

lidade da acumulação de cargos e das concessões de ap~

sentadorias, transferências para a reserva remunerada, r~

formas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores,
quando decorrentes de aumentos gerais que não alterem a

fundamentação legal;

~CATIVA

A expressão "co nc e s sfies Ln í c í a a s " ê Lnad equada , uma vez

que a concessão da aposentadoria ê unlca, não podendo ser confundi

da com as revisões e refixações de proventos que, quando alteraM a
fundamentação legal do ato, devem ser apreciadas pelo órgão de co~

trole externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência para a
reserva remunerada, na apreciação pelo Tribunal de Contas, ê nece~

sárió esclarecer que a grande maioria das fixações de proventos dos

~ilitares ê feita nessa oportunidade, A reforma direta se dá em c~

sos de incapaciddde física e alguns outros que pouco representam

no c5mputo geral das lnativaç5es militares.

Quando o a to de reforma ê cons eqüênc í a da passagem ante

rior pdra a reserva remunerada, não sofre alteração a fixação de

proventos já f'e í t'a , sendo mero ato declaratória, passlvel,-_ em a I
guns casos, de levar mais de dez anos para ocorrer .. Ora, se uma

fixação de proventos na passagem para a reserva remunerada for ef!!,
t.uada em desacordo com a lei e não for apreciada na ocasião pelo

Tribunal , certamente permanecerá irrC'gular até que venha a ser
examinada na reforma~ A inclusão proposta V1sa a lmpcd1r que isso

ocorra.

Em justificação à emenda modifi cativa que of~

reei ao inciso XIV do artigo 99, mostrei que a Comissão da Organ!

z~ção dos Poderes e Sistema de GQverno (Comissão 111) incluira a
concessão e renovação da concessão de emissoras de~rãdio e telev!
são na competência do Congresso Nacional.

Aliás, o ilustre Relator do ,Anteprojeto da Comis

são de Sistematização indica como fonte da matéria o inciso XIV do
artigo 59 do trabalho da Comissão III.

Por isso, a presente emenda supressiva tem fim

único de compatibilização.

EMENDA CS00545-7
tJ

,.,- 'L.NAll,lo/COulssi,o/suaçOl'luÃO-- _

COMIssAD DE SISTEMATIZAÇAD
,.,.. n:xro/.lUITI'ICAÇio-----------------.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Capítulo 111 do Título X um artigo com a seguinte

redação:

"Art. - A l~i regulará a forma de participação das
associações de professores, de alunos, de pais, das comuni
dades e das instituições de caráter científico, na defini

ção da política nacional de ensino e pesquisa em todos os

níveis."
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JUSTIFICAÇIlO

Trata-se da participação dos grupos diretamente i~

teressados na definição da politica nacional relativa ao
ensino e à pesquisa. Tal participação, além de útil e cons
trutiva, é altamente democrática.

CONSTITUINTE J~1IL HADDAD

~---------------TrXTo/"usTI ..I.C"'çio---------------_,

EMENDA ADITIVA
DISPOSTIVO EMENDADO: ARTIGO 408

Constituinte JAMIL HADDAD

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

EMENDA ADITIVA

Acrescenta~se ao artiqo 408 um parã9ra~0 com
a segointe redação;

nA lei regulará as redes nacionais de rádio
e televisão de forma a impedir a concentração
de canais, o monopólio ou oligopólio de emis
SÕes de so~ e imagens e a garantir a afirmação
dos recursos e valores culturais das comunida
des 1T

•

AIJ1'OIl--------------

...... 'LUÂlllo/cawllllol'u.ÇOMlhio -

f!l

Inclua-se no Capitulo 111 DO título X um artigo com a
seguinte redação:

EMENDA CSOOS46-S
l!J

=---------------TUTO/.llJlTlI'ICAÇio,-----------------,

"Art. - A admissão, promoção e demissão de profess.Q.
res de universidades públicas e privadas, fundações, auta.!:
quias a unidades isoladas, é atribuição exclusiva do col~

giado de seus docentes."

1JUSTIFICAÇÃO

Em Inatéria de tanta importância, que diz de
perto com os valores culturais, a Constituição não pode omitir
se e deve dispor com a maior clareza.

JUSTIflICAÇ1\o

~---------------TUTOI.HJSTI'IC.çio---------------_,

Dê-se ao parágrafo único do art.4D4 a redação seguinte:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITVO EMENDADO: parágrafo único do art.404

trP'UTIDOQ
PSB/RJConstituinte JAMIL HADDAD

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇIlO
,- 'LUÀflIO/ÇOluslÁo/lulcO"lnÃO----------

tJ

EMENDA CSOOS49-0
[:JHoje, mais de setenta por cento das matriculas perte~

cem a universidades privadas ou escolas isoladas particulares.
Umas e outras, geridas de iato por ~ociedadesmantenedoras",
que são verdadeiras empresas comerciais. É preciso que o r~

gime que justifica, a universidade pública, a autonomia doce~

te, seja ex tendido ao ensino privado, com muito mais razão
Não se justifica o tratamento diferenciado que só beneficia a
comercialização do ensino, responsável pela sua baixa qual!
dade.

COMISSi\O DE SISTH1ATIZAÇi\o

tonstituinte J~MIL HADDAD

EMENDA CSOOS47-3
l!J
r---------- ,,,.",\A/o/co..ru1.o/cu.co,uui.o-- _

lO?

" Os meios de comunicação e serviços relacionados com a
liberdade de expressão não podem, direta ou indiretamente, ser
qbjeto de monopólio,oligapólio, ou qualquer outra forma de co~

trole do mercado ou da audiência, por parte de empresas priva
das ou entidades do Estado, excetuado o disposto no artigo 40."

.--.----------------T1XTOlolUSTI'ICAÇ;,O------------------,

EMENDA ADITIVA

AUTOIl--------------

CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

"Al;t. - t dever dos meios de comunicação ass~

9Urar, sem censura ou manipulação, a informação a que tem direito
o cidadão."

A redação proposta é mais ampla e atende melhormente a
intenção do Anteprojeto.

Inclua-se no Capítulo V do Título X um artigo
com a sequinte redação:

JUSTIFICAÇIlD

EMENDA CSOOSSO-3
tJ

'LINAIllO/cowluÃo/auar;OILlII.io-----------, ~OItT'~

PJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J touo:Et?:0

"Art. - Aplicam-se aos estabelecimentos privados de ensino, ao seu fun
cionalismo e ao professorado, as mesmas garantias,direitos e deveres pertinen
tes ao ensino público, aí compreendida a equivalência salarial. -

§ lº - A lei fixará, no ensino de terceiro grau, limites máximos para a
utilização de professores horistas e mínimos para a de professores de tempo
continuo e integral.

§ 29 - As contratações de professores sob o regime de hora-aula const
deram-se como excepcionalidade. assegurada, em qualquer hipótese, a remuneração
do tempo necessário para a preparação,execução e avaliação das atividades pe
dagógicas. -

§ 3º - A aposentadoria assegurará ao professor remuneração integral e
paritária ao professor em atividade.

§ 49 - {) ano sabático,assegurado a todo professor,independentemente da
qualidade do vinculo empregaticio é uma das formas de garantir ao professor
o direito ao seu aperfeiçoamento cientifico e pedagógico."

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Capitulo III do Titulo X um artigo com a seguinte redação:

JUSTIFICAÇIlO

r:T-----------.,.---- TUTOI}UaTl'U::,lçio----------------,

l~antem-se o ensino privado,mas de forma a impedir que ele se transfor
me em simples fonte de lucro para os proprietários dos estabelecimentos. E
preciso defender a qual.Idade do ensino e evitar a exploração do professor,
males que se espalharem por todo o território nacional.

A nivel universitário, é imperioso fixar os Lirm tes da utilização dos
mestres. lI'eios

ver.

<JUSTIFICAÇÃO

O art. 36 do Anteprojeto assegura ·'direitos aos
de comunicação, mas a esses direitos deve corresponder um d~

E este dever é o enunciado que se propõe.
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CONSTITUINTE J~~IL HADDAD

r;"l---------------- TEXTOIJUSTlfICAÇÃO--------- -,

EMENDA. ADITIVA

EMENDA CS00554-G,
'[1
[o}:----:::o------- ..LIN ....llO/cOJlI5SÃo/IUICOWISSÃO _ê COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

r;"l---------------- n:XTO/olU'TI'ICA~ÃO------_---------__,

Inclua-se no Capítulo III do Tttulo X um art~go

com a seguinte redação:

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 29 DO ARTIGO 391

"Art. A lei regulará a participação dos cOE

pos docente e discente e dos funcionários na gestão das escolas ,
em todos os níveis. 1I

iJUST3:FICACÃO

Dê-se ao § 29 do Artigo 391 a redação seguinte:

"são assegurados a ampliação e o aperfeiçoame!l
to da regulamentação das profissões do setor
de arte, espetáculos de diversões e comunica
ção social".

Os ensaios dessa prática de co-participação têm
apresentado bons resultados. t conveniente inscrever o princípio

na Lei Maior para que o legislador futuramente regule convenient~

mente a matéria.

JUSTIFICACÃO

Necessário incluir a comunicação social,
faz parte da mesma área.

que

cosrsszo DE SISTEMATIZAÇIlO

'""';- TlEXTO/~u'TlrlcAçÃO----------------_,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 90.

r - - - - - - - - - - PLU.lI'lIO/cQWI:uÃo/luaCONII.lÃO-----------

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao artigo 90 a redação sequinte:

"Artiqo 90 - O benefício de pensão por morte, do servi
dor inativo ou ativo, corresponderá ã totalidade dos provento~,ve~
cimento, gratificaçõe~ e vantagens pessoa~s do serv~dor falec~do.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00555-4
t: CONSTITUINTE J~MIL HADDAD

r;"l---------------- n:XTo/J,USrlflcAçÃO----------------__,

A\lTOlt---------------

Constituinte JAMIL HADDAD

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Titulo X, Disposições Transitórias, um dispositivo com
a redação seguinte:

"Art. - Promulgada a Constituição, será ela, no prazo de 60 (ses
senta) dias, submetida ao referendo do eleitorado nacacnal , que poderá ã
prová-la, no todo ou em parte. -

Parágrafo único - D referendo será presidido pela Justiça Eleito
ral, procedendo-se a consulta relativamente a Títulos da Constí.tuí.ção ,

,- 'LlHAluo/coW1SSÃo/IUICOIUSIÃO-----------

tJ

,---
'EMENDA CS00552-0
t:

JUSTIFICAÇIlO

Precisamos estar alertas e recolher as lições do passado. Não pode
mos permitir que 1987 seja a simples e monótona repet íção de 1967. -

É necessário submeter o texto votado à moção da soberania popular.
O ideal seria que a consulta se desse antes da prornilçação. Ofe

reci emenda ao Regimento neste sentido, mreí izmente não acolhida sob o
argumento de que o tema deveria ser regulado posterwrmente.

Agora, a emenda, de toda oportunidade. vem !nsistir numa verdade
a Constituição votada, para ser reconhecida pelo povo como o código poli
tico e juridico das suas liberdades, há de receber essa par t lcrpação

.através da manifestação do eleitorado. Não manifestemos ilusões!

EMENDA CS00553-S
f: CONSTITUINTE JA1~IL HADDAD

~"AIlTl00~

PSB

No texto atual, não fica claro se se trata de morte do
servidor inativo ou de ativo. Por esta razão, a nossa intenção é
esclarecer este primeiro ponto.

O termo técnlCO "remuneração l1 compreende o vencimento,
as qratificações e as vantaqens do servidor. Corno está no texto ,
há urna redundância, pois as-grat~ficações e as vantagens já estão
incluídas na remuneração.

t mister, pois, fazer uma cornpatib~lização de linguagem
no texto constitucional, no que tange ao Artigo 14, inciso V, art~

qo B5, ancdso IX, Artiqos 89 e 90, nos quais a palavra "remuneraçao'
é usada, indistintamente, para caracterizar venci~nto e para c~

racter~zar o todo, isto é, vencimento, grat~f~caçao e vantaqens.
A palavra "vencimento" está tecnicamente correta no art

14, incisos VI e XI, no Artlgo 85, inclso 111, no art. 194, lnC1SQ
III, alínea "b", no azt a ço 479 e no artigo 483, a.nca so lI,

~ Lnt.roducâo da palavra "proventos" é ne oes s â.ra a porque
este instituto é próprio dos inativos e para que não haja interpr~
ta9ão errônea quanto a um assunto de elevada ~mportãnc~a.

~;- 'LINAluo/cONI'lio/IUICOlllllllio-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
~ TEXTO!oIUSTIl'"ICAÇio----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: PA~GRAFO úNICO DO ARTIGO 360.

EMENDA CS0055G-2
fU CONSTITUINTe J~~IL HADDAD

r;;'l;---------- PI.IW" ..ID/cQJlI5S;.o/auleo .. luio ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;"l---------------- T[XTO'oIUlJTU"lCAÇio-- --,

Dê-se ao parágrafo único do artigo 360 a redação

seguinte:
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 158 CAPUT

"t vedado todo tipo de comercialização de sangue

órgãos e tecidos humanos."

iJUST3:FICAÇÃO

Deve ficar inscrita, também, com toda a clareza
a proibição do comércio de sangue, comércio que tantos danos tem

cãusado â saúde em geral,

Substitua-se a expressão ,"cinco anos" pela
expressão II quat ro anos".

JUSTIFICACÃO

A eleição do Presidente da República pelã---
período de quatro anos é a que mais se afeiçoa com a tr~

dição republicana.
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EMENDA CS00557-1
pr--FRANCISCO DORNELLES
õ.T ~I.I:IlAJlIO/COIl153;.o/su.CO...Is.sio-----------

COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:"1

T
P:XTOI J USTlf ICAÇi o --,

EMENDA ADITIVA

Titulo ti
Da Ordem Social.

~pítul0·III

n~ Educação e Cultura

Substituir o Par~9raro Único do Art. 386 pelo s~

guinte artigo:

WArt ••• - O ensino ;olivre a incia~iva privada que

o ministrará, sem inger~ncia do Poder P~blico, salvo para rim de

autorização, reconhecimento, credenciam~nto de cursos e fiscaliz~

ção do cumprimento da legislação do ensino. w

JUSTI FICAÇÃO

o par~graro está deslocado no artigo 386 que tr~

ta de aplicação de verbas.

Supervisão de qualidade signirica inger;ncia. na

organizaçao did~tico-administrativa, sendo que deve competir à
pr~pria comunidade e ao usuário.

Acrescer ao art. 377, corno parágrafo seaundo, o se-
guinte:

"§ 29 - A família tem o direito de educar os f!

lhos, de acordo com seus valores e 9rincípios

de vida, e de escolhe~ a instituição enucacio

nal de sua preferência."

EMENDA CS005,60-1'
r= FRANCISCO DORNELLES

PLI!:NA"IO/coWI5sÃo/EuaCOMlssio--- _

COMISSÃO DE SISTElffiTIZACAo

FRANCISCO DORNELLES

COMISSÃO DE SITEMATIZACÃO

O dever do estado com o ensino efetivar-

JUSTIFICAçãO

Constitui direito natural da família educar os filhos

segundo suas convicções, cre~ças pri~cípios e anseios, utilizando

se da escola ~ue melhor atender a esses objetivos. Ao Estado comp~

te a responsabil~dade de proporcionar-lhe os meios e condições pa

ra isso.

ElVIENDA CS00558-9
fi
r---------- PUIlAIl.Io/cOlllssio/SUICOIlUSSio------------

tJ
..",. TO:TOf.lUSTIf"ICAÇio------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Título IX

Da Ordem Social.

Capítulo III

Da Educação e CUltura

Retirar do art. 379 (caputl a palavra público", red!

gindo-o.assim:

·Art. 379

se-á mediante a garantia de: ••••

JUSTIFICAç1to __

O dever do estado é o de m~nistrar ensino, de acordo

com os meios disponíve~s, mais convenientes e possíveis, com o me

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se

deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada . momento

e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res
tritiva e discriminatoriamente com o ensino -púb1ico aoenas.

r.:-r----------------.:rEXTO/.luSTIFtCAÇÃO-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

TItulo IX
Da Ordem Social.

Capítulo III

Da Educação e Cultura

Substituir o ~ncisó I do art. 378 pelo seguinte:

n I democratização do acesso e permanên

cia em todos os nive~s de ens~noR.

JUSTIFICAÇÃO

t preciso garantir o acesso e permanência do aluno
em qualquer grau de enS1no. A gestão é de natureza técnica, com

prov~ento regulamentado em leqislação própr~a, conforme a natur~

za Jurídica de ent~dade mantenedora da escola.

EMENDA CS00561·9
r= FRANC 1SCO OORNELLES

PU:llil'lIO/COIllISsiO/suacOlllssio------------] ~D"'T.&:-::-l

tJ COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO êov07flJ
r:"1 1"U.:YC/.IUSTlrlCAÇÁO ,

EMENDA ADITIVA

.Título IX

Da Ordem Social.

Capítulo IIX

Da Educação é CUltura

EMENDA CS00559-7
~FRANCISCO oeRNELLES
..,... ~ r..I"EllUIO/CO..ISsio/suecOlus=io-----.=~----...,

CDMISS~O DE SISTE~AT1ZACÃO

~--------- ......=='IT-S<':TIuR'6st'iTUfivto

TíTULO ! X
DA CRDDI SCCIJ\IL

CAPíTULO 111

DA E~U~AÇÃO E CULTURA I

Acrescer no artigo 377, "caput,· a expressão: "respe!
tado o direito de opção d~ farnília~.

JUSTIFICAção

o Estado democrático deve respeitar as crenças, con

vicções e filosofia educac~onais da f~milia, não lhe impondo ~~a

instrução em choque com seus princípios, po~s constitui nireito

natural dos pais a escolha da educação que pretende nara seus fi

lhos.
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= TEXTO/JUS1'lFICAlj40 --.

O •••••••••••••••••••••••• 0'0 •••••••

•••••••• 0'0 0.0 ••••••••••••• 0'0

Art. 14 -

IV -

Parece contraditório, mas é necessárIa fIxar d:s
pOSItivo que impeça essas irreverências pra~icadas pelos Mu~icípios e
Estados, com a anuência da União.

De~ú~cias de Qeputados apontam que a granrle par
te dos servidores públiCos, do Estado ou do Município, recebem salá
rios inferiores ao mínimo

JUS T I F I C A ç H O

a) nenhuma pessca de direito públICO ou privadc,

Ifederal, estadual ou municipal, poderá) a q>.Jslquer t í tu l o , r e s s a r c í r

I contraprestaç§o lnferioT àquela estipulada ~êra o salário wínimOt 5C~1

pe~a de respo~der, peloS seus atos, CiVIl ou crIwinalmente
EMENDA ADITIVA

DIPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 382

Inclua-se no Art. 382 do anteprojeto o seguinte
parágrafo único:

As universidades, ecléticas ou especializadas, go
zam, nos termos da lei, de autonomia Oidatico-cientifica, adminis

.trativa, econômica e financeira, obedecidos os seguintes princl
pios:

'--'-'>""""-LJ..J..lJ.l,JllJ:...-""'UJj[llL.J..U-I:.lou.uw. ~J (I;~~'''0:J
pI-OIJ,.1\10/COIUssÃc/suneOwlssío. ) m-=-;-0A"r"'~

~S1!O DE SrSTEMB./J.J..IIw?:.LAu,.C.ullun____________ to\;oW J

EMENDA CS00562-7l:. "UTOf!:

~~QNSTIIlIINTE MAURICIO PIIDllO

• ARTIGO 291

EMENDA MODIFICATIVA

c

Art. 292 - •........................•.......

111 - a reglonallzação do plane, levando erro

conta as necessidades e pecul~ar~dades das d~ferentes reg,ões do

País.

O parágrafo 39, do hrt~go 292, do anteproJe
to, passa a ter a segu~nte redação:

Art. 291 - Os ~nvest~mentos do setor p~bllCO

serão autor1zados em plano plur~anual aprovado e~ 181 de l~lclatlva

do Executlvo, que expl1c~tarã dlretrlzes, obJetlvoS e tretas, tende

em vista prOmover a ]Ustlça soclal e o õesenvOlVlmento, através ãa

redução dos desequIlíbr~os e des~gualàades regIona~s.

DISPOSITIVO EME~DADO: ARTIGO 292, PA~~GRhFO 39

EMEND~ MODIFICATIVA

O ArtIgo 291 e o Inciso 111 do artIgo 291

passam a ter as seguintes redações:

DISPOSITIVO MENDADO: ARTIGO 291 E O INCISO 111 DO

t lamentável constatar que o Norte e Nordes
te são, aanâa , marcados por graves problemas estrutura,s.

Pode parec~r contradltór,o, mas, em muitos
casos, a polí t i ca do governo federal até pre)ud~cou a s xtuação - de

'crise daquelas Reglões. Os repasses e transferênclas de rec~rsos não

só eram lnsuflClentes, roas, na Ma~orla das vezes, não correspondla~

aos Interesses reg~ona~s.

JUS T I F I C A ç ~ O

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

A fixação de uma política salarIal para todo
setor públICO encontra-se, maIS uma vez, perdIda no imediôtismo e
inco~sistêncla da estratégiô econômIca.

EMENDA CS00564-3cr conshtulnt:'o~~~-~;~---~--J F-;;~;~

t cOMi'~~Ã~'o~;'~~~';i:~~TIzAÇio-----------"] e~(;~~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO IV

EI4ENDA ADIr IVA

J li S T I F I C A ç A D

O relatório do Grupo Executivo para a Reformulação
da Educação Superior - GERES - criado pela Portaria nQ 100 de
6/2/86, e instalado pela Portaria nQ 170, de 3/3/1986, do Sr Minis
tro da Educação o diz que:

Entre universidade e estabelecimento isolado de en
sino superior é possivel estabecer d~ferenças. a nova legislação
abandonc a tradicional concepção de "universidades" ao definir a
abrangência das funções da instituição no campo de ensino e da pe~

.quisa". (p , 12). "A CO,missão Nacional não explicita cr í t ér i cs que

caracterizarIam a instituição universitária. Por outro lado deIxa
clara a sua posição conLrária a que o conceiro da universidade im

plique a universalidade dos campos de conhecimeLno e à determinação
de estrutura e forma de organização da instituição.

O Relatório Final da Comissão Nacional para Refor
mulação da Educação Superior, instituída pelo Presidente Jo:é Sar
ney através do Decreto nQ 91.177 de 29/03/1985. enfatiza que:

Existem instituições de alto nível que têm todas as

condições para a autonomia didática, científica e administrativa,
mas Que, por sua vocação, não se interessam por atuar ~m detemina
das áreas de conhecimento, e por isso não recebem o título de un~

versldade. Não há dúvida, no entanto, Que o requisito da "univers!
lidade de conhecimento", que fazia parte da definição clássica das
universidades tradicionais, já não se aplica da mesma forma nos
dias de hoje, quandO, por um lado, as diversas áreas de conhecime~

to quase não se comunicam de fatos·nas modernas "multiversidades";
e quando, por outro, espeCIalizações são inevitáveis, e as divisoês

clássi~as entre humanidades, ciências exatas e c~ências biológicas
já slo precárias".

" O reconhe~imento do "status" iniversitário deve basear-se, es
sencialmenle, na capacidade de auto-gestão acadêmica e administra

tiva dos estabelecimentos de ensino, o que implica a existência de

pesquisa de alto nível e correspondentes recursos técnicos, huma
nos e administrativos. O requisito formal da abrangência deve ser
abandonado, terminando assim a equivalência equivocada enLre "uni

versidade" e "universalidade", o"sLalus" universilário pode ser

concedido tanto a universidades clássicas (eclét~cas como a insti
tutos de alio nível.

I~cIua-se ~c i~CISO IV, docArtlgc lL,

Jeto, a seguinte letra "a":
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§ 39 - o orçamento f1scal e o orçamento dcs

lnvest1mentos das empresas estata1s, compat1b1l1zados com o plano pl~

rlanual de lDvestlmentos, terão, entre suas funções, a preocupação

prlnclpal de redu21r deslgualàades lnterreçlonals, segundo o crltérío

da renda ~ cap1ta.

lnstltulções especlallzadas e nas estruturas dos organlsmos federals,

estaduals e munlclpals, onde lhes serão assegurados a allr.entação e

os cU1dados com a saúde.

JUS T I F I C A ç Ã O

"o oferec1mento de poss1b1l1dade de trabalho

não sofistlcado, com obrlgação de escolarld~

de, é o carnlnho ideal para retlrar o menor

das ruas".

JUS T I F I C A ç Ã O

A solução do problema das des1gualdades re

giona15 só será encontrada com a vlnculação de recursos em planos de

investlmentos, cUJa liberação lndependa da lnterferência de lnteres

ses partldários.

Prat1camente nada foi fe1to até hOJe para cc~

bater essas humu~hantes dlferenças, no sentlào de reduzlr a vulnerat~

lidade da eCOnqm1a regio~al às cond1ções des1gua1s, de pobreza, de

absoluto subdesenvolvl~ento.

O JU1Z ALYRIO CAVALLIETI sugere,

nuar, a curto prazo o problema:

para ate-

Const1tuinte ORLA',DO BCZERF~

Const1tu1nte ORLANDO BEZERRA COMISSÃO DE SISTE}~TIZAÇÃO

r.T---------------- T[X·C/~usTlr':;.l.çi:;---- ~_.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 137, INCICO II

EMENDA MODIFICATIVA

O 1nC1SO II do Art1go 137 do anteproJeto pas

sa a ter a segulnte redação:

. ,EMENDA MODIF~~~O~::~'''''' ------------l
I

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGO 36'2, LETRhS "A" e "E n

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. 362 - •..•.••.•••.....•.•.••.•••.•.••.•

As let~as lia" e Ub" do artl.go 362 do

proJeto, passam a ter as seg~lntes redações:

a) corr trinta &nos de trabal~o,

homem;

para

a!1te- j

o

Art. 137 - .

II o exame das contas e o Julsa~ento d~s

atos dos adrnlnlstradores e demals responsávels por dlnr-elros, bens e

valores públlCOS, da alliülnlstraçào dlreta e 1ndlreta, lncluslve as

~undações e as socledaàes C1V1S, lnstltuídas ~u m!ntldas pelo poêe~

públlCO federal, e daqueles que derem causa a perca, extravlO ou c,:

tra irregular1dade de que resulta preJuízo à Fazenda ~ac:onal.

bJ com vlnte e C1DCO anos de tracalho para a

mulher:

JUS T I F I C A ç Ã O

Contas não são Julgadas, mas examlnadas. J~~

gados são os atos dos ad~lnlstradores.

JUS T I F I C A ç Ã O

o inclso IX do Artigo aS-do anteprojeto pas

sa a ter a seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO IX

EMENDA MODIFICATIVA

...,., tt1tc·Jl.S'Tf,~ ...çlG-------

as grances

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

equipamentos e as empresas hosp1talares. Essas Slm são

beneflciár1as da Prevldência.

Quem usufru1 dos recursos da Prev1dênc1a sO-1

cial não é o aposentado, mas a lndústrla das drogas, a lPôústrla de

...,., ·tX·c:/~uSTlr':.L;i.:------------

EMENDA CS00567-8
P: Constituinte ORLANDO BEZERRA

EMENDA MODIFICATIVA
Art. 85 - .•.••••.......•...................

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 427

O artigo 427 do anteproJeto passa a ter a se-

IX - a le1 fixará a relação êe valor ~ntre a.

rnalor e menor rem~ne~ação no serVlço públlCO federal, estacuõl e ffi~_1
m.c i pa L, sempre iguct.!.s er:.tre 51 ..

guinte redação:
JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 427 - Será est1mulada, para os menores

da faixa de dez a dezesse1S anos, a preparação para o trabalho, em

A prática agora é essa: re~~~era~ o

públiCO, estadual e municipal, infer10rme~te ao feceral.
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Esta remuneração é ~nd~gna e Irr~sór~a. Não

há just~f~cação para ela. Já ° sabemos que a polítIca salar~al não é

~nflac~onár~a. Não bastassem os protestos contra a ~anlFulação dcs

índices of~c~a~s que reaJustam preços e salár~os.

Um servldor do nível um, por exemplo, do Es

tado do Ceará ou do Hun1cíp1D de Juazeiro do !\orte, recebe apenas E:-%

nos que os vinculados ao sistema federal, que Já não são ganhos ade

quados, apesar dos constantes desment~dcs do MInIstér~o da Educação.

Isso ocorre princlpalmente nos Estados do NCE

te e Nordeste. Há casos em que o vencimento não passa de 30% (trlr.ta

por cento) do salário rnínlmo v~gente.

Const~tu~nte ORLANDO BEZERRA

EMENDA CS00570-8
tJ
1iJr---------- PLt",A.RIO/COI,l SSÃO/Sl,lBc.OMISSAO

(- coarssac DE SISTÉV.ATIZAÇÃO

r.r---------------- T[:lTO/,lllST'fICAi;i.::.- _

ConstItuInte ORLANDO BEZERRA

COMISSÃO DE SISTE~'TIZACÃO

r.r---------------- ..[X·O/JUSTlF':A,;A~-- __,

EMENDA MODIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO 111, LETRA P.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87, LETRA "C"

A letra "h" do inc~so 111, do Artigo 13, pas

sa a ter a seguinte redação:
A letra "CU do ArtIgo 87 do anteproJeto passa

a ter a seguinte redação:

Art. 13
Art. 87 -

111 -

h) lei complewentar garantIrá aMparo espec~sl

à matern2dade, à infância, ao menor abandonado e à velh2ce;

cl voluntarIamente, após 3~ (trInta I anõs de

serVIço para o homem e 25 (VInte e cinco)

para a mulher.

JUS T I F I C A ç Ã O JUS T I F 1 C A ç ~ 0 _______

~ necessárIo que se assuma a decIsão polít~=a

da priorIdade de seu atendimento.

A delinqüência juven~l não é um problemanc,o,

sem especlflcamente braS21elro. O problema é unlversal e a maIor O~

menor intensIdade com que se ap~esenta depende dos fatores que l~e

dão causa.

económlcas, geradas pelo desenvolviMento tecnolóçlcO e pela explcsãc

demográfica, sem aSslstlr convenlenternente ú grande percentual ca ~~-,
pulação Jovem que se encontra em dellnqüéncla nos meandros das fa,e

las.

o País se debate entre as dIstorções sóc:c- o ônus àessa meàlda não será ass~m tão lmers~

rável. HOJe, as mulheres, a lmensldào àessas 9randes mul~eres que se

vêm em todas as partes, em at~vldades dlversas, buscando e congulsta~

do seu espaço, já se aposentam com 25 ou 30 anos de serVIço. Hoje, os

Jornalistas, professores e mêdIcos taMbén se aposentam, co~ prove~

tos lntegrals, com esse tempo de serVlço.

Ademals, quem usufrul dos recursos da' Prevl

dência não é o aposentado, mas a lndústrla das drogas, equlpamentcs

e as empresas hospitalares: Cabe ao aposentado, apenas, lncorrer e~

processo de degenerescêncIa.

CO~S':'ITUPfl':S

ConstituInte ORLANDO BEZERRA

EMENDA CS00573-2
tJ

COMISSÃO DE SISTE'1ATIZACÃO

b-;;:t=J
tçj~~

- O Artlgo 500 passa a ter a segulr.te redaçãc:

"Art. 500 - Dentro de doze meses,. a contar da

ca~a_da promulgação ãesta C~~st~~u~ção, o C8n

gre~so ~aclo~a1 aprc\arã 1E15 q_e =~>~m as

~~re~rlze5 ã2_polít~ca agrícola, agrãr~a, ~eC-

n=15g:ca, lndustrlal,- ur~a~a, r:~er~:, 6e

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO :ARTIGO 500

Fe-,--------------- -C'Y'-C/JL.STIFI:IlÇÃt

I

i
!
i

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VI

o inc~so VI do Art~go 85 do anteproJeto ~assa

a ter a segu~nte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r----------------TU'l'O/JUST F.Ch.~;.C------- --,

Art. 85 - ..

VI - é vedada q~alqwer d~ferença ce reffiu~erê- I
cão entre cargos e empregos ~gua~s ou assemeltados dos serv~dores ccs

Poderes Leg1s1at1vo, Execut1vo e Judlclárlo, Feàerals, Estaduais ou

Mun~clpals, ressalvadas as vantagens de caráter lndlVlcua: e as rela

tivas ã ·nàtureza.

JUS T I F 1 C A ç h O

Estudos feItos, a partIr de 1974, compro,arr e~

afirmam, tomando por exemplo o rnag~stério, que 59 rn~l prc=essores, v~r.

culados ao SIstema estadual de enSIno de prImeIro grau recebem bem ~e

J [ S T I F I C A C h O

o O~:=~lYO de leglsla50r CO~S~l~_~nte ãO lr~rO

àuzlr no Artepro]eto c ~=~:Sç 500 fo: se~~~a~e:~e c de ev:tar ~~e

atlvlcades eccnômlcas =~AG~len~a~s fcsse~ pre]~C1C~~a2 p8r fa:~a

de regula~entação de tex~o co~stltuc~onal e~ prazo ~ábll. Ora,

a a~l\~àaàe mIneral - àe ~esqulsa, lavra e aFrc~el~=~er.to lnd~s

trlal - é de ~mportânc~a ,~tal ?ara o s~s~e~a econô7~co e, atÉ ~es

mo, para que o País cc~s~ga mal oreS reservas ca~la:s CO~ as S~ES

expor~ações. Portanto, a e~enda ora apresentada V2sa lncluí-lc

no ordenamerrtc do Art. 500, restabelece~,ãc-se a vor.t ade do Lec z s-:
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laàor constltulnte, que é a de fortalecer o SlSt€na econÔ~2CO ~n

sua t.c t a Li ô ade ,

apresentaàa.

Justlflcatlva'

Esta Emenda Vlsa a eVltar uma ln]Usta disparidade de

tratamento. O servlàor do Estado, de acordo com o art. 85,X,

somente adqulrl.rl.a a establ.lldade "dol.S anos após a adrnl.ssão",

o servldor trabalhlsta adqUl.rlria a estabill.àade, salvo excg

ções específicas, logo que adml.tldo na empre~a.

Constltulnte Deputado TDoc§nciQ 01",plra

,.,.., Trll"TOfJI.S~ln~4çi.c----------------_,

EMENDA CS00577-5
tJ CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

COHISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescenta-se a que La f a c e ç âo de "pr év i av à índend

zaçio nas desapropriaç5es prevlstas no art. 13, XI, "J" e
art. 13, XIII, "c " e "d "

JustJ.fJ.catl.va:

Há mCOTlguêncla no texto do art. 13, XI, "j" e

art. 13, XIII, I'e" e "~di', se comparados com os do art.

13, XIII, lia" e 326, que, sempre, eX1.gem "préVl.a e ju.§.
ta lnden1.zaç~o".

Observe-se que, desde a Declaração dos Ol.reltos

do Homem e do cldadio de 1789, a garantla da proprledade

~ a "pr~vla e Justa l.ndenlZaç~o".

EMENDA CS00575-9
Constitulnte Deputado Inocêncl.o Olivelra

2J SUPRIMAM-SE DO ANTEPROJETO:

- a) ART: 342

b) XARÁGRAFO ONICO DO ART. 343

c) ART. 494

d) ART. 495

JUSTIrICAÇÃO

A MAKUTENÇÃO DOS ARTIGOS ACIMA CITADOS LEVARÁ TOTALME~TE Ã EXTI~ÇÃO

DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - SESC, SENAC, SESI E SENAI, UMA VEZ

QUE ESSAS ENTIDADES SÃO MANTIDAS PELA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÔRIA DOS

EMPREGADORES DO COM~ReIO E DA INDOSTRIA.

AO LOKGO DE MAIS DE 40 ANOS, VISANDO O BEM ESTAR SOCIAL DE TRABAL~~

DORES DE BAIXA RENDA E SUAS FAMíLIAS, ESSAS ENTIDADES DESEKVOLVEM

PROGRAMAS KAS ÁREAS DE SAÚDE, ALIMEKTAÇÃO; LAZER, CULTrRA, ASSISTrS

elA SOCIAL, FORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONALIZANTE, DAKDO EXE~

PLOS DE ATUAÇÃO NESSAS ÁREAS.

= TEll'TO/JUST1FtCAÇic -,

modo
=----------------·E:nO/J...sTlflCAÇÃc:;-----------------,

JUSTIFICATIVA

5"''''';]PHDB - PR

Onico - A concessão, autorizaç.ão ou permissão serão conce
d r dos pelo prazo de IS(quinze) anos, e só poderão ser =
suspensas, não renovadas ou cassadas por sentença do PE
der Jud l c l àr r c transitada em jul çedo .!'

Parãgrafo

Dê-se ao' Art. l.f07 e seu Parágrafo ílmco , a seguinte redação:

11 Art. 407 - Compete ã UnIão, "ad referendum 11 do Congr=sso Nacional,
outorgar concessão, autorização ou pe rrr i s s ao de servi
ços de radiodifusão sonora ou de sons e Imagens.

,--;--------- P(.Cl'oAAfO/cOlllss,io/sue::OifI55,io------------,t: CÓfI ISSÃO DE SI STEMAT IZAÇAo

EMENDA CS00578-3 .",, ---,
P DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSENJUstl.flcatl.Va:

As normas cont~das nos parágrafos 2 2 e 3 2 do art. 32

do Antepro]eto d1sc1pllnam a chamada "lnconstltucl0nalldade

por omlssâo Ildlvergentemente das regras enuncladas no

Suprlma-se o dlSpostO no art. 32, §§ 2" e 3"

art. 207, §§ 2", 3" e 4", que também a regulam e de

ma15 adequado.

Com efe2to, no a~t~ 207, tal àeclaração de lnconSt~

tuc10nal1dade é reservada ao Supremo Trlbunal Federal, que

poderá aSSlnar prazo para O legislador, ou suprlr a omlssão

por uma resoluçio. No art. 31 qualquer Juiz poderá fazê-lo

embora sua declsão esteJa SU]elta a recurso (sem efelto SU~

pens1vo). Ora, lStO poderá provocar a multlpllcaçio de dec~

soes ]UdlClals, contradltórlas ou dlscrepantes, que tumulty

arão o mundo ]urídlCo, em pontos tão dellcados quanto os de

omissio do leglslador.

A redãção proposta nesta emenda consubs tanct a o consenso da absoluta
maioria da comissão da FamfJia, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e-
Tecnologi a e da Comuni cação.

Aoatar-se a tese constante no dispositivo do Anteprojeto além de des
figurar a tendência da maioria abs-oJuta da Comissão, virra dar ohgem a uma exót~
ca.e insustentável situação, em que um Orgão auxiliar, viria a ter igualdade de
poderes aos dos soberanos i neren tes ao Pode r Execut i vo e Poder Leç i s 1a t i vo. Ad~

mais submeter-se a três Orgâos, como enumerados, é limitar, cercear, d l f l cu l t e r
a i n i c l e t l va privada em soa missão de promover a informação perante a Nação.

Dê-se ao art. 14.1 a segulnte redaçio:

111. Garantia do dlreito do ~rabalho, medIante relA

çâo de emprego estável, dels anos após a admissão, ressal

vados:

A Constituição não deverá criar situações que eventualmente possam
gerar desnecessários confl i tos e confrontos, mas promover um harronioso interela
cionaménto entre os Poderes. Conferir a três Orgãos o poder de decisão adminis--=
t r at i ve , vi ri a adi c í onatmenre a feri r a autonomi a e i ndependência dos Poderes
Legislativo e Execut ivo , que veriam suas soberanas deliberações serem submetidas
ao crivo de um simples orgão de acessoramento.

A_redação proposta afasta toda e qualquer dific~ladade_na concessjio
das autori zaçoes e exp l i c l ta a forma de sua eventual cassaçao ou nac renovaçao.
Ademais, toda e qualquer concessão, autorização OU renovaçác , terá de ser subme
tida pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, que as apreciará, ratificando-
as e rej e I tardo-as. .
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EMENDA CS00579-1
f:J DE~UTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

~ "Lt.HA'uli/cc"'I~5i"/slJeeOMI~:'.io

CcmuSSÃO DE SI STEMAT IZAÇÃO

er;;"''''';JPMDB - PR

§ I?

• § 2~

A lei disporá sobre o regime das empresas prestadoras dos
serviços púb l t cos de telecomunicações, estabelecendo ta
rifas que pe rml t arn a )usta remuneração dos l nves t rment cs .

E assegurado o sigilo da correspondência postal e tele~rá

fica e das telecomunicações, salvo o disposto em lei.

r.r----------------TU..OiJt.STlFlC4:;ic.-- ,

r.r---------------- TE:lTç/~us·'fIC.ÇÃC----------------___,

Dê-se ao Art. 407 a seguinte redação:

tJ;~~;~;]

me+&J

JUSTIFICATIVA

Garantir a Independência nacional pela preservação de condições
políticas, Sociais, eCOnômicas, científicas, tecnológicas e bé

licas que lhe permitam rejeitar toda tentativa de interfe~ência

estrangeira na determinação e consecução de seus objetivos int!r
nos.

DEPUTADO FEDERAL"MATHEUS IENSEN"

I -

Constituiria um verdadeiro retrocesso institucional renunciar-se ao
monopô l ro da UnIão sobre 05 Serviços Postais e Telegráficos, "ela sua magnitude
e i nte rês s e comunt râr ic ê- púb l r ce •

Por sua vez , os Serviços de Telecomunicação deverão ficar,por comando
constitucional, submetidos ã administração e supervisão da União, garantindo-se
de forma coerente sua expanão e integração nacional, ordenadamente e segundo
d i re t r l zees gerais traçadas para todo o território nacional.

t, adena l s , l mpr es c i ndfve l , que se assegure por norma superior, a i ..
pe r i csa necessidade de uma justa remuneração dos investimentos, para impulsionar
sua ampl icação, modernização e expansão em favor do Interesse nacional, eVI tende
se o trauma da estagnação e sucateamento das instalações existentes. O País não
poderá retroceder nas conquistas tão brilhantemente conquistadas.

A redação que ora se sugere) representa o consenso da maioria absoluta
da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciencia e Tecno lcç i e
e da Comunicação, não aproveitada no Anteprojeto, no Capítulo da Comunicação.

r;-r---------------- ·EXTO/~.. S'l'.~1;:4:;ÃO_- _,

-Dê-se ao Inciso I do Art. 7Q a seguinte redação:

r.1----------- Plt'tA""o/CC"'ls,.i.o,sua::", 'sÃo --- --,

, COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO.

cr;m PIoIlTIOC;=-J
PHDB- PR

JUSTIFICATIVA I
I

A po l [t rce de assistência e proteção ao menor, não poderá ficar consl
t l tuc l cne lmen t e vinculada ao menor em situação Irregular. ou a ele restrita. 111'
porta impor a obrigação de socorrer a este tao logo a Situação de anormalidade
se constatate. Mas, é evidente, que ao Estado e scc r edade cabem uma respcns ebr l i-I
dade maior significação - a de criar condições para evitar-se a constrangedora s.!..
tuação da irregularidade. !

O menor deve receber proteção integral do Estado e sociedade, l ndeper- I
dentemente da sua condição momentânea. Deve merece-la) singelamente) por ser me7

1
1

nor, a esperança do futuro da pát ri a e da Nação. I

Dê-se ao Art. 426( Capot) a seguinte redação;omantendo-se os §§ I~ e 2~:

" Art. 4Z6 • E dever do Estado e da SOcl edade proteger o menor, sem
~p.istinção ou descriminação de qualquer natureza ou qua.!.

quer outra 'tondiçâo sua ou de feml l la , assegurando-lhe os seguintes
direitos:

I - a assistência social, sendo ou não seus pais ou responsáveis se9..=!.1
rados da segu r idade soe ia I ;

II - assistência es pec i a l , caso esteja em situação irregular, sem p re
JUIzo da responsabilidade civil ou penal dos pais ou responsáveis;

II1 - proteção integral contra atos de violência, abuso, opressão e
exploração praticados ou contra ele intentados.

,..,,- Pl.E"AR1Cl/çC.wr~~Ãc/SJ/ilCO.,r'~Ã:;----------__.

COH I SSÃO DE SI STEMAT I ZAçAO

EMENDA CS00580-5
tJ DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

" Art. 407 - Compete ã União "ad re fe r endum" do Congr:sso Nacional, ou
torgar concessão) autorizaçao ou permr ssao de serviços de
radIodIfusão sonora ou de sons e imagens.

JUS T I F I C A T I V A
Parágrafo OnlCo - A concessão, autor l aaçáo ou parrnr s sjio s:rão conced~

das pelo prazo de lS(quinze) anos, e 50 p~d:rao ser. sus
pensas, não renovadas ou cassadas por d:clsao admlnlstra~

tiva fundamentada ou por sentença t rans i t e da em Julgado.

JUSTIFICATIVA

Conservação de condições Sociais, são fundamen
tais para a garantia da Independência diante da interferência estran
geira, impondo-se sua inclusão na redação.

A redação proposta nesta emenda consubs tanc ra O consenso da absoluta
maioria da Corr-l ssào da Família, da Educação, Cultura e Esportes) da CIência e
Tecnologia e da Eomuru caçjio ,

EMENDA CS00583-0
tJDEPUTADO FEDERAL "MATHEUS- IENSEN" py~;';;PRJ

Adotar-se a tese constante no dt spcs r t r vc do An tep ro j e tc s e r r a dar
origem a uma situação í nsus t en t áve l e exótica) err que três orçàcs , dOIS do Po
der Exe cu t l vo e o Legislativo) teriam de pronunciar-se para que uma simples re
novação de concessão viesse a ser efe t rvade .. ,..,,- ·!:x"'c/,lUSl f';:,/,:;;,t:-----------------,

A Cons t l tu r çâo deverá f r xa r as linhas mestras de um s ac i c inter-re-
l ac r onamen to entre os poderes, e l iml nendo , de pronto) todas as ever tva rs POSSI

bilidades de event ua rs e desne ces sâr ros confrontos ..

Conferir a três Orgãos o poder da decisão administrativa, ed rcr cne l>
mente, seria restringir e I l rrn t a r a lnoependênc r a dos Poderes Executivo e Leqr s

l at r vo , que ficariam Vinculados a deliberação do Conselho, cuja função confllta
r a , e e r t ement e , com os interêsses dos soberanos poderes aos quais ceve ri a subor
di na r-se .

-Dê-se ao § Iº do Art. 406,-a seguinte redação:

§ IQ - ~ vedada a participação acionária de pessoas jurídicas no Ca

pital Social de empresas jornalisticas ou de Radiodifusão, e~

ceto a de partidos políticos, de associações e de sociedades

de capital exclusivamente nacional.

JUS T I F I C A T I V A

r.r---------------- TC1"'c;'~...sr F'~";:i.::-------------

Dê~se ao Art. 412 do Ant ep roj e t c a seguinte redação

EMENDA CS00581-3
t: DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN tJ0ó;":"p}\]

~~78!J

A emenda objetiva asségurB as associações re
presentativas dos interesses comunitários e sociais, inclusive reli _

giosas, terem acesso à _propriedade dos meios de comunicação, especial

mente empresas jornalísticas e de radiodifusão, que a redação propos

ta permite aos partidos políticos e socip1ades de capital nacional. A
procedência e justiça da emenda patenteia-se com o fato das associa _
ções religiosas, não serem empresas ou sociedades de capital, mas tão

somente associações de direito privado.

" Art. 412 - Compete ã União:
I - explorar, di retamente ou rned t ante concessão) permis

são ou autorização, os serviços de te-lecomunicações,
I J - legislar sobre telecomunicações, frequências r-ed ro-

e t é t r r cas e se rv t çc s pos t a r s ,
I1I - manter e explorar o Serviço Postal e o de Telegramas,

sob reg I ne de monopó110.

Acatada a emenda estarão as associações em ge

ral, às quais merecido amparo, destaque e competência se outorga no /

Artigo 18 do anteprojeto, merecendo tratamento igualitário e sem dis
criminação, em áreas onde muito se faz sentir sua atuação e particíp~

ção, prestando inquestionáveis serviços ao bew-estar público.
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FEDERAL "MATHEUS IENSEN"

r;:r---------- 'LE"uillotÇOulssio/IUBCCUrssio --,

SISTEMATIZAÇIlO.

r.1----------------T[XTO/~U5Tl,.leAÇio---- __,

Artigo 478, acrescente-se."Páragrafo Onico" com a seguinte Redação

Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo "federal", para afastar-se as
contínuas e reiteradas interpretações divergentes de órgãos municipais, que tem
disposto em seus Códigos Tr íbut.ár.los , uma série de requisitos não existentes ro

Código Tributário Nacional, obrigando às instituições de educação e assistência

social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos os seus direi

tos.

Parágrafo Onico Fica extinto o Instituto de Terras devolutas em áre

as urbanas, assegurando-se o direitos de posse des _

ses Imóveis a imediata aquisição do Dominio sem ônus
de qualquer natureza.

A interpretação municipal, ampara-sa na redação do vigente' texto constitucio

nal, de que as imunidades do Imposto Territorial e Predia~ U~:Jano, Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competência municipal, devem

ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta interpretação adviria
o inconveniente de diversidade no terr i tório nacional de condições, requisitos e
normalização, em prejuízo do funcionamento eficiente das instituições que o ante

projeto pretende proteger. .

JUS T I F I C A T I V A

g;~ARTIDO~

PMDB - PR

p'''.T~0;-:;;J
~ PMDB=PR

,,§ 2º O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais

se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está su

jeito à denuncia por deliberação do Congresso Nacional."

Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são "revogados" mas de
nunciados.

Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instru
mentos fiquem suomet.íríos ao rito de Emenda Constitucional.

m----------------TOTO'olUtTl'ICI.;iO -,

Dê-se ao § 22 do art. 12 a seguinte redação.

r.T-----::------ 'L&:UIUO/ÇO.IUio/.~.COlllllSio-- __.

COMISSi\O DE SISTEHATIZAÇi\O

EMENDA CS00587-2
~ DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENS-E-N--------------------------

DEPUTADO FEDERAL MAIHEUS IENSEN

EMENDA CS00588-1

mr---------- ,,,,uuIO/COllusdo/IUICOlllQloé cocssno DE SISTEHATIZAÇi\O

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se a seguin1l:! redação ao Parágrafo Clnico do Artigo 381:

" Parágrafo ünícc - o ensino religioso é livre nas escolas confessionais,
constituindo disciplina de matrícula faeultativa nas

escolas públicas."

JUSTIFICATIVA

D benefício que se pretende assegurar através do

Usucapião urbano, acabará sendo limitado e restringido, com a poste

rior intimação do proprietário para comparecer perante órgãos munici _

pais ou estaduais, afim de regularizar a área cuja propriedade foi ad

quirida j~dicialmente, por ter sido a mesma declarada pelo poder públi
co área devoluta urbana.

r:T----------------TUTO/.luSTI,.'.a.;io-----------------,

EMENDA CS00585-6 AU_-------) ~'UT".~l: DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN _ ~DB -~

~ CDMISSi\O DE SISTEMATI~~Ç~;;I"."'i<l/'Ull"."'i<l I t6ifiA~

D aispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permi

tir interpretações divergentes, limitando a liberdade do ensírc de convicções r.!:.

ligiosaas palas próprias entidades confessionais.

O ensino religioso manterá sempre particularidades e
características essenciais das confissões ou da formação religiosa de quem o mi

nistra. Eliminada a particularidade do credo, descaraçterizado ficará o ensino

religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral ~ bons cos

tumes.

m-~--------------TuTor..nTI"u.;io ....

Dê-se a alínea "e" do inciso nr" do art. 13 do anteprojeto a seguinte redação.

"e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, in
clusive os de natureza doméstica e fOOllliar, salvo nos que se relacionam com a
maternidade; "

A expressão "sem distinção de credo", é ~,Jpérflua ', por

ser o ensino de tal natureza de matrícula f.acultativa, oferecendo ao aluno a op
ção da freqüêncãa ou não, no ensino público. Nas escolas confessionais, é a pro
fissão religiosa da própria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por

pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a

estes pela definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos.

JUSTIFICATIVA

SLbstituí-se a expressão Una gestação, no parta e no aleitamento"
por "maternidade", pois. esta pressupõe eabranqe os enumerados.

EMENDA CS00586-4 AUTO.--------) GrMDB"'_TODp'R~tJ DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN _ ~ ~J

r:T---------------- TUTO/.:uSTlrlCl.;ic---:---------------,

Dê-se à alínea "c" do inciso II do artigo 2?2, a seguinte redação:
"C - patrimônio, renda ou serviços dos partidos polIticos, inclusive suas funda

ções, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educa

ção e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos

estaaerecíoos em lei comlementar federal;

JUSTIFICATIVA

E entendimento pacífico da jurisprudência dos tribunais nacxonaí s , que a Ie i

complementar regulamentando disposições constitucionais deverá emanar do Congresso

Nacional.

EMENDA CS00589-9
tJ DEPUTADO FEDERAL MATHE.US IENSEN

'1.IU'UO!ÇOIlUStio/IUKO.I..lo--------___ ..,.
COMISsilo DE SJSTEMATIZAÇi\o I 5~ IC;J!J

m---------------- TUTO/.luIT1'ICAÇio------- -,

Dê-se a alínea "p" do inciso IV do Art. 18 do AnteprOjeto a seguinte redação:

"p - nas entidades de orientação, de formação profissional, cul

tural, recreativas e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores, COO1 con

t r íbuíções obrigatórias destes e ou empregados, é assegurada a participação de

tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e empregadores."

JUSTIFICATIVA

A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial pr í

vaca desejar assistir a trabalhadores nas áreas mencionadas, sob pena de ser
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r:r---::--------------TUTCl/olUITI'~AÇio---------- _,

Suprima-se a ,Unea "d" do inciso VII do art., 13 dó Anteprojeto.

obrigada a su'meter-se à direção tripartite. o que se tomaria ruma absurda e ~ní

qua limitação ao direito de associação e de exercício de at i vidades.

A exigência,justlfica-se, quando houver cont r íbuições impostas

por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigíveis. Resg'!arda-se a

livre iniciativa das entidades privadas.

EMENDA CS00593-7
f!J 'UTO'~EPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

""'--:c:-:==-:c=-==,..., 'LtIllAIUO/COIllISlio/.uaco'uuia------- -,
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

p:ry 'AlTtDIl-p;]
PMDB - PR

JUSTIFICATIVA
rr;; '."flOO;=]

PMDB -PR.)
EMENDA CS00590-2 .UT ••-- _

l!J DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

r.l---------------- TII:XTotoluSTI'ICAÇÃO----- _,

Suprima-se. por inteiro a redação de alínea "J" do inciso II do art., 18 do 4nte-
projeto.

A matéria de que cuida o inciso deve ser remetida à legislação ordi

dinária, por sua,compleXldade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada fl

caria a divulgação de fotos de pessoas ilustrando a notícia a seu resperto, se
inexistente a autorização prévia.

Ademais a proteção a tais direitos encontram-se protegidos nas dISpO
sições do inciso XI "a" do mesmo artigo.

JUSTIFICATIVA

A matéria é tIpica e indubitávelmente de alçada de legislação

ordinária;regular constitucionalmente mandatos e reeleiçaõ de dirigentes de
entidade,. privadas, além de absurdo é contradição absoluta ao disposto na alí
nea "c" do inciso I do mesmo artigo.

DEPUTADO

r.l----------------TlXTO/.1,I1T1fllõ.lÇiO----- ..,

Suprimam-se as alíneas "a" e "b" do inciso XIV do art. 13 do Ant€projeto.

EMENDA CS00591-1 .UTO.-----__
.(JDEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

rç;'UTI00;-J
PMDB • PR JUS T I F I C A T I V.A

___-::- Pl-t".i"IO/Co"'lUlo/au-c.oM.aslo- _l!J CCJ.1lSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

m---------------- TuTOfolUn.,w:.açio------ _,

Os dispositivos de que tratam as alíneas "a" e "b" correspondem ao
Título da Tributação e do Orçamento, sendo, ademais pelas suas.part ícular.ída
des matéria de legislação oroinãrta.

Suprima-se a redação da alínea "i" do inciso II do artigo 18.

DEPUTADO FEDERAL "MATHEUS IENSEN
JUSTIFICATIVA

EMENDA CS00595-3
t: AUTOA--------------- er;;~"UID0;J

PMDB - PR

O dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar incluído
no inciso IV O SINDICATO, por disciplinar procedimentos e atos a eles ine 

rentes. A sua conservação regular1do o funcionamento das Associações, resulta

rá em graves e irreparáveis perdas e descriminações para as Associações de cu
nho rel íqaoso , desportivo, educacional e similares que congregam minorias étni

cas, sociais, culturais, esportivas ou confessionais, pois estas estariam ven
do seus-direitos fundamentais e interêsses próprios submetidos à órgãos e en

tidades concorrentes e até mesmo c~i'tt~árias a sua préprIassubsãstêncra.

COMISSÃO DE SISTEMATliAÇ~ÕcMISdO/.U.collfl"io

r=-r Tlll.TO/,lulTll"lc:"Çi.O ~----------..,

Dê-se à alínea "c." do inciso II do art. 18 do Anteprojeto a seguinte redação:

"C - é vedada a interferência do Estado na estrutura e organização in

terna das associações."

JUSTIFICATIVA

Poderia acinitir-se a permanência do dispositivo, se ele fosse.

restrito às ASSOCIações comunitánas de bairros e similares.

EMENDA CS00592·9 .UTO.-------
(!'bEPUTADO FEUERAL MATHEUS IENSEN

r::"lr-----:c------ ,Lu.,UO/cOIillII"o/IU,COM.ulo-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

t!'M'õ '''IITIDO;=]
MDB - PR

Não se poderá assegurar na Constituição AUTOl'OlIA ABSDLUTA ao FUN

CIDNAME:NTO das associações, pela sua amplitude e reflexos no interelacionamen
to social destas entidades. A redação existente poderá propí.cí.ar abusos indese

jáveis no funcionamento destas ent.íoadea, sobretudo pela sua não sujeição às

normas de interesse ;Jút;lico quanto à aplicação de recursos obtidos do setor go

vernamental ou privado. Propõem-se que haja li:,erdade de organização interna,
sem wterferência externa.

""r----------------- TUTO'oIU.TIFIC4;ic---------------".--,

Dê-se ao inciso XXV do Art. 14 do Anteprojeto a seçuínte redação:

"XXV - aposentadoria pela previdência soctal oficial e pr;.ivada;

no caso do trabalhador rural nas condições de redução previstas

110 Artigo 358."

JUSTIFICATIVA

Assegura-se aos trabalhadores, hoje participantes da previdência

privada complementar o-direito adquí.rddc de usufruirem os benefícios que a atu
al legislação lhes confere;

EMENDA CS00596-1 .UT••-----------:-t: DEPUTADO FEDERAL MATHEUS 'I ENSEN -j p:r;;~;Tl~.!RJ

r----~:::-_::_:-::-:::== 'LCNUIO/COM.S$io/aulcollISSiO-------:---,--c l!J::iO"'/o~~87
tJl.·_C_O_M_!S_S_ÃO_D_A_S_I_AT_E_MA_T_I_ZA..,:Ç_Ã-_O -1 ~ ..,.".~OI J

r.l---------------- TlEXTO/olUST1'ICAÇio--------- -..,

üê-se ao inciso III do Art. 18 a seguinte redação:

III - LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO

Assegura-se ainda a continuidade de funcionamento da prevaoêncra

privad~ complementar que oenefícia a mais de seis lli.lhões de participantes e

dependentes.

a) São invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con
fissão religiosa;

b) os direitos de reunião e associação estão compreendidos na .liberdade de cul

to, cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias p~blicas é livre;
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c) as igrejas e associações religiosas tem assegurado o direito de se organiza

rem sem a Interf'erênc.la do Estado, normatizando sua estrutura eclesiástica,

administrativa, cargos e funções;

JUSTIFICATIVA

A dignif~cação do ser humano com o reconhecímento dos direitos

e garantias que lhe são inerentes, como princípios éticos a fundamentar uma or

dem política democrática e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais

profunda e viva.

A defesa dos direitos fundamentais, individuais e coletivos,

têm sido assumidos pelas mais autênticas lideranças e setores da sociedade bra
silelra e consolidadas pela atuação, objetiva e veemente , dos insignes consti
tuintes.

Análise percuciente do anteprojeto revela o fato de não haverem
receaícc o marecado destaque os crrertos e deveres que, indiscutivelmente, estão

na base da dignidade humana - o direito à liberdade e pensamento, de consciência

e religião, enaltecidas pelo Papa João Paulo II, em mensagem ao Secretário Geral

da ONU por ocasião de seu 30Q aniversário:

• •. Quero me referir sobre a questão da liberdade religiosa que é a
base de todas as demais liberdades e que está ~nseparavelmente unida
a todas elas em razão, precisamente, de ser esta dignidade que cons
titui a pessoa humana. '"

••. Queria pedir solenemente que, para todos e por todos, a liberda
de religiosa seja respeitada a todos, e a cada indivíduo, e a todos
os povos.....

As lideranças religiosas do País são unânimes em enfatizar a promo

ção e defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser humano. Es
te sentimento revere-se, na manifestação da conrerêncãa Nacional dos aispos do

Brasil, nos s~guintes têrmos.

"Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
abraçar ou deixar de abraçar uma religião; de realizar os atos de
culto, expressar livremente a sua fé e divulgar sua doutrina contan
to que não se firam os direitos de outros e o bem comum. Tem o di
reito de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas convic
ções religiosas ou filosóficas; e o direito de educar os filhos, de
acordo com os princípios éticos e sociais coerentes com a sua fé. Is
to implica que seja resguardado na Constituição o direito ao ensino
religioso escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e haja liberdade de assistência religiosa às For
ças Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva."

O espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao próprio in
divíduo. A natureza social humana leva consigo, incluso, a associação neste terre

no, por ser o santuário das relações .pessoais do homem com seu Deus, Criador e Re

dentor. A liberdade religiosa surge como a concretização das liberdades de pensa
mento e consciência nas relações com o Ser Absoluto.

É certo ser faculdade interior que exige espaços exteriores de li

berdade para a associação e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em

seu ordenamanto, garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal como na
família e na confâssão,

A plena li~erdade religiosa da pessoa humana se materializa em dois
âm':Jitos distintos:

- na commídade religiosa, o da liberdade dentro da igreja; e

- na sociedade civil, a liberdade dentro do Estado.

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal não pode deixar
na sonora à liberdade da Igreja dentro da sociedade e com respeito ao Estado. Es

te, pois, para que seja o Estado de todos, terá de promover a idéia que não pode
ser tão só o Estado dos cristãos, ou s6 dos católicos ou dos evangélicos. Deve

ser o Estado do homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente
da solução que ele queira dar a sua consciência para sua vida religj.osa, para a
qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do Estado.

~ sugestão proposta afasta de pronto, por sua vez, a felsa concep

ção do absolutismo Jú l"c.eroclu~ !ôligiosa. Exclui de pronto, a concepção libertl.-

na de liberação de todo respeito e inter-relação exterior, exercid.a pela família,

a escola, o governo e a sociedade em geral, como se esta liberdade desobrigasse

totalmente o indivíduo de sua responsabilidade para com a comunidade social que

Inteçra. A vista do ensino público - porque nenhum de n6s vive para si mesmo
(Rom, 7: 14), honestamente não se poderá propugnar em favor de uma ilimitada e
absoluta independência.

O conceito fundamental que refletem a essência da liberdade reli

giosa, impõe ao indivídtlo correspondente deveres a sustentar seus direitos:

- implica um profundo respeito à consciência dos demais: quer se
jam representados pela maioria ou minoria do agrupamento soci

al . Veda a animosidade ou estímulo aos conflitos religiosos, o

ataque, a difamação ou falsa acusação a outras confissões reli

giosas. O direito de crer, de professar, de ensinar e de vi ver

suas convicções sem nenhum impedimento exterior, não poderá
servir de escusa para denegrir, atacar livremente Igreja ou

seus adeptos, estimulando preconceitos ou ferindo a dignidade

do pr6ximo;

- implica o 'respeito da transcendência, do caráter absoluto e

da seoeranía de Deus;

- implica o respeito às distintas funções da Igreja e do Estado:

o Novo Testamento contempla uma sociedade pluralista, com fun
ções distintas para amaos ; ao Estado, como ministro de Deus
compete a tarefa essencial de promovec o bem-estar social e

econômico dos seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou a
evangelização constituem a missão da Igreja; destas questões de

ve o Estado afastar-se, mostrar-se imparcial. Se a verdadeira
liberdade religiosa exige que o Estado não se imiscua nas con
vicções religiosas de seus cidadãos, de outre lado. de modo na-..
tural, no interesse da justiça, da harmonia e do bem-estar ge-
ral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou limitar

determinadas ações, ainda qoe impulsionadas por motivação reli

giosa. O civismo não se opõe à lealdade a Deus, no ens'ino do

Mestre - dar a Deus o gue e de Deus e a César o gue é de César.

As normas sugeridas procuram consubstanciar os conceitos expos
tos, inspirando-se ademais: na Declaração Universal dos Direitos do Homem; no tex
to do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e dn Pacto Internacio-

•nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (aprovados na XXJ.~ Assembléia

Geral das Nações Unidas); na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de In
tolerância e Descriminação por Causa da Religião ou Crença (aprovado por unanimi

dade, em 25' de novembro de 1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas); dis

posições constitucionais dos países com regimes inspirados na democracia social,

como Itália ,República Federal da Alemanha, Suíça, Espanha e Port.ugual e suqestões
oferecidas pela O.A.B. à Comissão.

= ~~_---------TEXTO/."IJ"I'JCAÇÃO---~-----.__------___,

Dê-se a alínea "b" do inciso II do artigo 27D, a seguinte redação:

"8-Templos de qualquer confissão religiosa, suas dependências inerentes ao

exercício de suas atividades e rendas provenientes do culto."

JUS T I F I C A T I V A

"O templo de qualquer culto não é apenas a materialidade do edifício... Um

edif'Icí.o s6 é t.emplo se o completam as inst.alações ou pertenças adequadas
àquele fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa.

Por certo, nenhum governante em estado de saúde mental pensaria em tribu

tar a missa ou batismo, nem decretaria a Câmara de Vereadores impôsto de
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licença, aliás taxa, pelo toque de sinos ou pelo número.de círios acesos.

Mas existe o perigo remoto da intolerância para com o culto das minorias,

sobretudo se estas se formam de elementos éctnicos di versos, hipótese per

feitamente possível num país de imigração, onde já se situaram núcleos

protestantes, budistas, i.sraeILtas , maometa~os, xintoístas e sempre exis

tiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

EMENDA CS00599-G
l: DEPUTADO PAES LANDIM 'I

r:;-----,,-------- PLEN,IoRIO/COI.lISsio/SUBCOlolISSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,,- TEXTO/JUSTIFICAl;ÃO--- -,

JUSTIFICATIVA-

Sup rama-e e o Parágrafo Ilnã.co do A'rt1.go 410.

o parágrafo único do arca.go 410 veda 11 a propaganda. comercial de medica
mencos , formas de tratamento de sefide , t.abaco , bebe.das akcoé l.acas e agrotóxicosll:

o objetivo da Comissão de Sas t ematn.z açjio , no entender do Relator, a fi •••

e Lamãneçáo de conflitós "e superposições ... com vistas a dar coerência e consl~

tência aos trabalhos ~ das diversas Conus sées 'Iemá t r.cae'",

A supressão pr-entendf.da visa ~ p'r aca.puament e ~ e Lanu.nar a superpo sn.çao de

dd spo s Lt.Lvo s , de mane'rLa a pcs s IbLl.a t a'r que o texto flnal se j a concí.s o , sem rep!:,

tlções e, sobretudo ~ obj etivo ~

A alínea C~ do inciso IX, do artigo 18 confer-e às Asscca.açoes , Sandãca ros

e Grupos da população a legitimidade para "o controle e a fiscalização de supr!

mentos, e s t ccagens , preços e qualidade dos bens e servaccs de consumo".

Por seu cur-no , a. alínea D do mesmo art i.go (Lê , IX) remete à LeJ. Complemen

~ar a J.nstituição do Código de Defesa do Consumidor, que dentre mua t os pontos r!:,

gulamentará a p~paganda f r-audul.enr a , os comportamentos ant ac-socra í.s , a divulg!,

ção de produtos perigosos ou. nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Portanto, o parágrafo único do art. 410~ a prevalecer, caracteriaará uma

cedundânca.a , posto que a mat é ra.a deverá constar do Código de Defesa do Consumidor,

cabendo às Associações ~ s índrceeoe e cr-garu.aacoe s populares a fJ.scall.zaç.ão e co!!:,

trole da "quaLa.dade dos bens e ae rv í ços de consumou.

tY~ftTIDO~
EMENDA CSOOGOO-3
tJ DEPUT~O "PAES LANDIM

o templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edi f'Iczo prinCípal, on

de se celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contã

gua, o convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou
resfdêncta especial, ou do paroco ou pastor, pertencente à comunidade re-

ligiosa, desde que n~o empregados em fins econômicos." (Aliomar Balleiro, Direi
to Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).

A liberdade de mamfestar religião ou crença estará sujeita à limüação e oescra

minação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas
dele oriundas.

E inquestionável que a garantia conet.ítucronaj é dirigida à liberdade do exér"l
cia .de culto à exteriorização da consciência religiosa do ser humano.

A simplicidade da norma ora existente, enumerando apenas - os templos de qual

quer culto - tem favorecido razoáveis controvérsãas interpretativas, notadamen

te na doutrina e mesmo na jur.ísprudência, com amparo na objetividade da expres
são.

Entendeu, a-própria Comissão de 'Estudos Constitucionais dar melhor explicação

ao amplo concelto da liberdade de culto, colocando ao abrigo da imunidade as

dependências adjacentés aos templos. üeaxou, no entanto, de extender a mesma
garantia às rendas provenientes ou originárias do culto, que necessáriamente
exigem a mesma garantia.

Sistematização
Acatada a sU!Jestão, estarão as rendas provenientes do culto ao abrigo d~ imuni

dade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manifestações de descriminação,
limitação ou intolerância para "com Os cultos de minorias", evitando-se ademais

constantes peregrinações ao judiciário na defesa de direitos tradicionais enun
ciados, mas nem sempre respei tados.

r---------- Pl-ENARlo/cawlssÃO/SUSCOlolISSÃO _

~
õ.1r- TEXTO/,JUS'l'IFlC"Çi,O -,

No ~. i!Q, suprim1r o parágrafo únl.co.

........................................... : .

Just~f~cação

LI'AIlTJDO~

PFI.

o dispositivo que a.n t en t amoa eupr Lnu.r tem a seguinte redação:

Justificação

Justificativa

(
l1 Ar t . 420 - a lei criará um fundo de conservação e recuperação do

meio ambr.en t e , cons t í tu í do , entre outros recursos, por contrabua çoe s que ancadam
sobre as atividades potencialmente poluidoras e a exploração de recursos nat,!!,
tals".)

o parágrafo un~co do art. 410 é redundante em face do que
dispõe o art. 409, de acordo COm o qual lia lei cr1ará mecanlsrnos de
defesa da pessoa contra a promoção, pelos meios de comunicação, ( ... )
(de) formas de agressão ( ••• ) à saúde". Dessarte, desneoes aár a a a
referênc~a à propaganda comerc~al de ?rodutos específicos. O art.
409 é~ genérlCo, conferindo à le1 posterlor do Congresso Nac10nal
maJ.s d~screçao e espaço de regulamentação, o que é ma15 própr10 fora
do texto constituc~onaL. A emenda enseJa, por fim, melhor s~stemat~
zação do anteproJeto. -

Dispõe o parágrafo: Ué vedada a propaganda comercJ.al de me
dlcamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco, bebJ.das alcoólJ.cas
e agrotóxlcas 11 •

SuprJ_ma-se o caput do art. 420 do AnteprOJet.o de constl.tuição da co
missão de s r.s t emat í.z açao •

õ.l--------~- I'LENARIO/CDI.lISSÃo/sus:alollssÃo------ --,

fi COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOOGOl-l
f:J DEPUTADO PAES LANDIM

r;o---------------- TEXTO/JUSTlFICAl;ÃO------------__-:-_-,

que

acaba

ser levantados contra a adoção do prJnci
ac~ma transcrlto, como :

não ex i s t.e e não é reconheclâo pela ma i ox

VIII - o direito un~versal de uso, reprodução
e imltação, sem remuneração, das desc~

bertas clentíflcas e tecnológlcas re]~

tivas à vlda, à saúde e ã allmentação
dos seres humanos;"

Muitos argumentos poderiam
pio contldo no d~SpOSJ.tlVO

1) Esse direito "uní.ve r saL"
parte das outras nações;

2) Adotado unllateralmente, enseJará represállas e delxará ãesprot~

gido o inventor brasilelro;

3) Sendo universal, aplicar-se-á também lnternamente, o que
com o INPI e slstema de patentes j

E do ponto de vista e s t r i t amentie de "sLs t.emat í.z aç âo ", é evidente
ele conflita com as alíneas d , g e J, do a r t í.qo 13, a saber:

"d) garant~a de pr~v~lég~o temporár~o para ~nventori"
.................................... :, _ -
"g) patentes e marcas estrange~ras;

~;)·;~~t~·i~d~~~~~~ã~·~~·~~~d~~t~·~t~ii;~~ã~·d~·~b;~~·~~~~tif~~~~:~·

A supressão ora proposta, ~ortanto,_ está ,em perfeJ.ta_ con~sonã~c~~ com
as a t r í.bua çôe s reservadas a Corru.s s ao de Slsternatlzaçao 1 ae el.l.ml.r:~

ção de confll.tos e superpos1.ções u , como bem acentua o Dep. Bernarao
Cabral.

A norma que pretendemos suprimir tem a segu~nte redação :

"art. 11 - Na ordem a.nt.e r nac i.onaL o Brasll pre cona aa s

Suprima-se b ~nciso VIII, do art. 11, do AnteprOJeto de Const~tu~ção

da Cornlssão de s~stematlzação ..

~ PLENAAIO/COJ.(ISSÃo/5UBCOM1SSÃO _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r TEX'l'o/JUSTIF1CAÇÃO --,

EMENDA CS00598-8
tJ DEPUTADO PAES LANDIM

As empresas que tenham a t a'va.dade s potencialmente poLuLdor.aa , para se
instalarem e funcionarem em qualquer- ponto do t e r-ra t drdc nacJ.ona}~ Já sofreram pe
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'u:...."IO/CO..lssio/cu.CO.ISSio------ -,

Retirar do art. 379 (caput) a palavra público-, red!

gindo-o assim:

-Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar

se-ã mediante a garantia de:

~STJ:FICAçJto

t preciso não duplicar meios para a obtenção dos

mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para racio

nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo

constitui medida descentralizadora, capaz de atingir eSSe objeti

vo.

EMENDA SOPRESSIVA

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo rrr
Da Educação e CUltura·

Substitua-se~ 388 pelo seguinte:

-Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pié-escolar

gratuito de seus empregados e·dos respectivos depen~entes, a par

tir dos três anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró

prias, éoncessão de bolsas de estudo ou contxibuição com o salá

rio educação, na forma da lei.-

~c: COMISSÃO DE SISTEMl,TIZACÃO

r=t,------------------TI:XTO/olUSTIPlCItt;ÃO-----------------..,.,

EMENDA CS00605-4
f? SALATIEL CARVALHO

Subs~i~ui~ o Pa~agrafo Único do A~~. 386 pelo n~

·Ar~••• - U ensino e livre à incia~iva privada que

o minis~rara, sem ing~rência do Poder P~blico, salvo para fim de

autorizaç~o, reconhecimento, credenciam~nto de cursos e fiscaliz~

ção do cumprimen~o da legislação do ensino.-

sado ônus para implementarem slstemas de controle de poluição do meio awblente que I
possam ser adequadamente mantidos e operados em um nível tal que as pertm.t.a o l..!!, I
dispensável licenciamento Lnc'luando estudos de ampact;o amb~ental quando for o ~a~o.

Esta tributação aspecIfxca não seria Justa e equl.~al:rla a cobrança de .um adl.cl.~
nal de insalubridade por parte do governo , o que nao e e t i.camence acea t àveL,

guin~e ar~i90:

JUSTIFICAÇÃO

O paragrafo es~; deslocado no artigo 386 que ~r~

ta de aplicação de verbas.

Supervisão de qualidade significa inge~ência na

organizaç;o· did;~ico-admin\stra~iva, sendo que deve competir à
própria comunidade e ao usu;rio.

':''1:.1\1:1\ suBsfi'rüfIY;('o--------------.
TíTULO IX

DA CRDBl SCCIAL

CAPíTULO III

DA EnU~AÇÃQ E CULTURA

EMENDA CSOO602-0
f? SALATIEL CAR~ALHO

!.J
=r----------------TEXTO/olI,ISTI'ICaçÃO-----------------..,.,

o dever do estado é o de min1Strar ens~o, de acordo

com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o me

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se

deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada _momento

e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res

tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

1'":"1,--- .~LU,:"'O/do ..ISSiO/IU.COIUSSio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS00606-2
PJSALATIEL CARVALHO

DE.SIST~~TIZAÇÃO

,----------PLUUIO/c:o..ISsio/cUlc:OIUSSÃO _

ENE~DA ~~DIFICATIYA

TíTUlO l)r

DA CRDrn SCCIAL

CAPíTULO III

DA EDU~AÇÃO E CULTURA

Transformar o parágrafo ~nico do art. 386 em a~

ti 90.

f!J COMISSÃO

1õ1,---------------TlXTO/olUSTI'Ic:..çio------ -,

EMENDA CS00603-8
(!I SALATIEL CARVALHO

JUSTIFICAÇÃO

o artigo 386 trata da aplicaçao de verbas p~bll

cas e nao de autonomia admini~~rativa ~ di~tica. Está deslocado

no artigo onde foi colocado como parágrafo.

EMENDA ADITIVA

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo rn

Da- Educação e Cultura

-§ 29 A-ràmrlia tem o direito de educar os f!

lhos, de acoroo com seus valores e ~rincípios

de vida, e de escolher a institu~ção enucacio

nal de sua preferência.-

EMENDA CS00604-6
pa SALATIEL CARVALHO

..". ,'Lu,:"lo/c:O..lssio/sUlc:OIlISSÃO-----------,

COMISSÃO DZ SISTE"ffiTIZAGÃO
r=t TI:XTOl'oIUSTlt"lc.r.c;io ,

guinte:

Acrescer ao art. 377, como parágrafo segundo, O se-

EMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

Da Ordem Socia~

Capítulo rn
Da Educação e Cultura

JUSTIFICAÇÃO

Constitui direito natural da família educar os filhos

segundo suas convicções, crenças princíp~os e anseios, utilizando

se da escola ~ue melhor atender a esses obJetivos. Ao Estado comp~

te a responsabilidade de proporc~onar-lhe os meios e condições pa

ra isso.
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EMENDA CSOOG07-1
l: SALATI El CARVALHO-

.... I:IIAIlIO/CONISsio/su-eOIlIl"io _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

• X - democratização do acesso e permanên

cia em todos os níveis de ensino".

JOSTIFICAç1;o

ENE~nA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA eR~E~ S~CIAl

CAPíTULO III
DA EnUCAçÃJ E CULTURA

~ preciso garantir o acesso e permanência do aluno

em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com

provimento regulamentado em legislação própria, conforme a natur~

za jur~dica de entidade mantenedora da escola.

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

-Art. 382 - As institui9ões de ensino superior

gozam nos termos da lei, da autonomia didáti

co-cien~ifica, administrativa, econômica e fi

nance ira,· obedec i dos os segu i ntes pr i nc rp i os. II

EMENDA CSOOGI0-l
l: SALATIEL CARVALHO

,..---------__ 'Ll.." ..IO/cOlllssio/aulcOMISSio _

tJ COMISSÃO DE SISTEHATIZACÃO

JUSTIFI CAÇÃil

Como redigido no anteprojeto, o artigo se cho

ca com o previsto no parágrafo ~nico do art. 386.

Por oütrõ- lado, o ensino superior nao está to

do organizado em universi~ades, predominando o n~mero de institui

ções e faculdade isoladas.

EKENOA ADITIVA

Titulo IX

Da Ordem Socia1

Capítulo III

Da'Educação'e Cultura

EMENDA CSOOGOS-9
PJ SALATI El CARVALHO

Acrescer no a~o 377~ "caput," a expressão: "respe!

tado o direito de opção da familia~.

r:-.-----.;>------ PLI:NAlllO/coWlssio/SUICOlllssio-----------,

COMISS~O DE SISTEMATI~A ÃO
JUST:IFrCA~.

ENENnA SUBSTITUTIVA
TíTULil IX

DA CRnE\I SOCIAL
CAPíTULil III

DA EnUCAÇÃJ E CULTURA

o Estado democrãtico deve respeitar as crenças, con

vicções e filosofia educacionais da f~mília, não lhe impondo uma

instrução em choque com seus pr~ncípios, pois constitui nireito

natural dos pais a escolha da educação que pretende nara seus fi

lhoS.

Redigir assim o art. 386 (caput):

Art. 386 - As verbas publicas ser~o destinadas

as escolas p~blicas, à concess~o de bolsas de estudo, à ampliaç~o

de atendimento e ~ qualiricdç~o das atividades de ensino e pesqul

sa, em todos os niveis.

EMENDA CSOOGI1-9
tJSALATIEL CARVALHO

DE SISTE~~TIZAÇÃO
~D'TA~'ov07J8?

JUSTIFICAÇÃO

constitui ajuda ao aluno e n~o ao es~abelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca~

rente nos locais onde n~o houver escola p~b~ica.

Os incisos I e 11 do anteprojeto criam discri-

A bolsa de estudo, al;m de .descentral izar, EMENDA ADITIVA

Título IX

Da Ordem Soc:ia1

Capítulo II:I

Da Educação e Cultura

fessionais, quando este deve ser dissociado d~ instituiç~es reli

giosas,sem' ampliar as condiç~es ce acesso e a melhoria de qualid~

de, sem todos os nTveis de modo generalizado.

EMENDA CSOOG09-7
l!J SALAT! EL CARVALHO

29 e 39:Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos

"§ 2? - O sistema de bolsas de estuno não carac

teriza repasse de verbas públicas para entidades

privadas de ensino."

"§ 39 - O valor das bolsas terã, como parâmetro,

o custo de ensino de~gual nível de qualidade o

ferecido em estabelecimentos estatal conqênere."

conde mercado e proteção do Estado ~s ~scolasreservaminaçÜes,

JOSTIFICAÇ/íO

A bolsa de estudo constitui ajuda dO aluno carrente e

não ao estabelecimento de ens~no. Vedar-se o sistema de bolsas dis

crimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública

ou se~ alternativa onde esta não existir.

Q valor da bolsa deve corres20nder ao custo equivalen

te no ensino público, para evitar privilégio.

~DATA~
'ov07J87COMISSÂO DE SISTEr~TIZAçÂO

EMENDA SUBSTITUTIVA

Titulo IX

Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educação e Cultura

..,..,,..- ,t.u""'O/CO..ISsio/soar:oWilsdo------~,....---..,

.....,,..- Tf:XTO/.lUSTI'IC"çio------------------,

Substituir o inciso I do art. 378 pelo seguinte:
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Acrescer~i90 389- o seguinte par~9raf'o.

DE SISTEMATIZACÃO

...----------- ' ..~lU"10/co"'l'siol.U.COIlI"io--- _

Considerando a idade mádia de vida do braslleiro
e a sua grande contribuição para o desenvolvimento do Brasil
no setor público, por um pleito de justiça e gratidão, os se~

vidores públicos ~em gozar da redução de 5 (cinco) anos na
sua aposenta~oria por tempo de serviço, afim de auferir, no
fim da sua jornada de serviço público, os benefícios necessá
rios a que desfrutem desses cinco anos para àqueles que ainda
restam a saúde na convivência com os seus familiares, por ser
de justiça e de pleno direito

Justi ficativa:

c) voluntariamente, apqs 3D (trinta) anos de ser
viço para homem e 25 (vinte e cinco) para mulher.

~O'T';-;;;]"-ou 07/87

auTOA------------ _

EMENDA ADITIVA

TíTULO IX

DA CRnl3l SOCIAL

CAPíTULO 111

DA EnUCAÇÃO E CULTURA

EMENDA CS00612~7
l:J SALATIEL CARVALHO

único:

npar~grafo ~nico - O produ~o da con~ribuição

com o sal~rio educação será administrado, em cada unidade f~

derada, por ins~ituição criada- pelas empresas optan~es, p~

ra a~ender a suas finalidades.

EMENDA CS00615-1
LU
l CONSTiTUINTE COSTA FERREIRA

COMISSAO DA SISTEMATIZACAO
~__- -_-_----T[ltTO/JUSTIFlCAÇic--------- ._-_.-.-

JUSTI FICAÇÃO

f preciso não duplicar meios para obtenção

dos mesmos fins, descentralizando a administraç~o e aplica

çao dos recursos, para racionalização de gas~os e o~imização

de resul~ados, permitindo ainda que os recursos

na mesma região onde são gerado~.

permaneçam

Dê-se à alínea b, do inciso 11, do artigo 270,da
seção 11, do título VII, do presente anteprojeto, a seguinte
redação:

Art. 270 .•.... ',' ..••...•....•...•......... , .

I , -; .. , .

11. ......•.........••................•.......•..

a) .

b) templos de qualquer culto e _s dependências
que objetivam seus fins.

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

A discriminação não deve ter vez em nossa socie

dade pluralista em qualquer dos seus sEgmento~ e por isso que

incluímos os grupos relig~osos, omit~dos por um equívoco do
douto relator da Qomissão de origem.

Dê-se à alínea d, do inciso 111, do artigo 13,do
presente anteprojeto, a segu~nte redação:

Art. 13..•....••...••......................•....

Justificativa:

Justi ficação:

111 .. !'-.••••••• -•••••••••••••••••••..•••..•• , •••••

d) a lei punirá como crime ~nafiançável qualquer
discriminação atent_tória aos direitos e l~berdades fundamen
tais, entre outras, subestimar, êsteriotipar ou degradar gru
pos étnicos, religiosos, raciais' ou de cor ou pessoas a eles
pertencentes, por palavras, imagens ou rep~esentações em qua!
quer meio de comunicação.

COMISSAO DA SISTEMATIZAÇAO

Sr. Presidente:
Com tpdo-o-'respei to e admiração ao sábio traba

lho e~ beneFício do nosso sistema tributário, peço vênla a
V. Éxa. para a emenda que estou apresentando, pois se . traéa
de uma justa reivindicação em benefício da própria socledade,
pois esses ~mpostos que ser~am cobrados recairiam sobre os
próprios seguidores de rel~giões, que têm prestado grandes
contribuições às comunidades.

EMENDA CS00616-0
t:

~---------------- T[XTO/JUSTIFIC ...ÇÃO_· _

capítulo I,

PLE,. ...PIO/Cou.SSÃO/SUBCOW\:!IS.l0 _

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

COMISsAo DA SISTElkATIZAÇAO

Dê-se ao artigo 96, do título IV,
seção 1, a segy~rt~ redação:

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de
até 487 representantes do povo, _leitos, dentre os cidadãos
maiores de 18 (dezoito) anos e no exercíc~o dos d~reitos poli
ticos, por voto direto, secreto e proporcional em cada Cstado,
Territórios e np Distrito Federal, exseto no que prevê o ~n

ciso V, do artigo 99, artigo 447 e seus inc~sos e parágrafos
e do artigo 4~8 e seus parágrafos, na forma da lei.

Dê-se à alí~ea c, do artigo 87, da seção 11, do
presente anteprojeto, a seguinte redação:

Visto que isso só seria possível no caso de paí
ses sem proporções geográficas contlnentais como O Brasil,

Se fixar o número exato de Deputados na Consti

tuição sem que haja nenhuma ressalva, principalmente quando
na mesma Constituição, em suas d~sposições transitórlas, Já
está previsto a criação de 4 novos Estados e a transformação
de 2 territór~os em Estado, de conformidade com o artigo 447,
seus incisos e parágrafos' e do artigo 448 e seus parágrafos,
no que implicará na eleição de novos Deputados Federals E
se insistir nessa tese de fixar apenas 487 represeptantes do
povo e_tarid esta Constituinte cometendo um equívoco lrrepa
rável,

EMENDA CS00614~3m--
~ CDNS1ITUINTE COSTA FERREIRA

~_---_--_-_- __---TC"'TO/JusT·lrlcA~ÃO-----

r='1r----------------- TEXTO/.lIJSTlFrcAçÃo----- _

Ar t . 87"", .....•.......•.....•.... , .... " .....
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Pt.EN;\AIO/COJ.lISSÃO/SUDCOlolISSÃO

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

172

Emenda /ldi t i va

D.ispositlvo Emendado' Art

Ao lado destas observações formais cumpre ainda dizer que o texto da

Comí.ssão de OrgaOlzação dos Poderes é bem mais democrático, condizente com o enf'or

ço de domocratização exislente no País.

O texto da Comi ssão de Sistema Tnbutário é lecnocrático e autor í í.érao ,

porque enfraquece os Plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em fa

vor de uma "Comissão t~iEta" que passa a usupar a competência do próprio Congra;;.

so Nacional.

cr!""''':=JPDS/MG

O texto da Comissão de Sistema Tributário realmente fala em um terço co

mo está no Anteprojelo da Comissão de Sistematização.

Ocorre, porém, que esta maléria é menos orçamentária e multo mais regi

mental, isto é, de Direito Parlamentar, visto que está regulando a tramitação do

'Projeto da Lei Drçamentána, não se tratando de matéria ou de conteúdo orçameru.á 

rios. Portanto há de prevalecer o disposto no Anteprojeto da Ccmí ssão de Orqaru za

ção dos Poderes, porque assunto que Lhe diz respeito, envolvendo o processo parla

mentar.

r;-r---------------- ~[x...C.'~\,:!.T r.::Aç~::.--- _

COMISSAO DA SISTEMATIZAÇAO

I .

11 ..........•..•.••....•........................

Art. 104 ..•.•.••..•.•••.....••....•.............

Acrescente-s_ ao artigo 104, do título V, da seção

lI, o inciso 111, com a seguinte redaçãq:

A Constituição como a lei maior tem que dar exe~

pIo para os Estados e Municípios no concernente a duração do

mandato de membros da mesa diretora dos respectivos legislat~

vos, V1StO que a omissão neste caso se instalaria numa verda

deira guerra na dlsputa pela permanêncla nos cargos da mesa

por toda a legislatura.

111 - .será de dois anos o mandato para membro da

mes~ de qualquer uma das casas do Congresso Nacional, proi-
bida a reeleiçãe.

Jusb-ificativa:

r.r-·---------------TCXTO/JUSTlfICA1;Ã,O----------

EMENDA CSOOG17-8
C
f1

EMENDA CSOOG18-G
tJ CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA

tJ "'.."o/<o.,,',."U"'••,,',o
, ,GDMISSAD ,06 ,SISTEMATIZAÇAO

=_---------------TEXTO/JUSTIf'ICAçlo-,-----------r--"..,.------."

Oê-se ao Art 170 parâqraf'o 1~ a seçuinte red=çâo:

"~rt. 170

§ 1º - A aprovação da rK)ç~O :'e:::':":;2~Ó:-lô Ou de censura

implica na exoneração do Pr lmsaro tJ~rlstro e den.C'::s :~:'o::g?:a"',':es c: COr"lsel'l:),

de MlOistros".

Emenda supressiva

Dispositivo Emendado: Art. 96 Dê-se ao Art. 172 a seçuí 'ite ::=:::;;30

No Artigo 96 excluam-se as palavras "voto majoritário". IIArt. 172 - No caso de a;:':':J,.-ô;ã: de ncção re;:;:-:óató:lô

Ou de censura deverá o P:reslde'ite dê Rep..J=~icõ, ce-::':J de Dez dias, crocecer

r-onforrns o di S8Pc:.t:: no P··U'lr-lÔ;J;:) d:: L.rt .. ié9 oesrs :::n<:::: 1.:. _:;ê:-:: ê e:-- (; ~ç:1l

Na Comissão de Organização Eleitoral a deflnição sistema

distrital não. inclui o conceito de "votGl majoritário" o que a nosso ver foi '

inJuirrb sen base rio Trabalho do órgão temát-ico.
Aliás será melhor para o texto constitucional não adotar'

estas expressões poís facilitará a procura das fórmulas, na lei ordinána, que

admitam até o sistema proporcional dentro do Distrito. Aliás a maneira de ha 

veT' ri; stz.í.to c:rn duas (2) cu três (3) cadeiras implicaria r-a adoção do sistema'

o objetive os f;::-ael1ca é da: ffi=_::- ~la=€zê aos O::'SP=}S:tl

vos const í tucãonais de AnteprOJeto) vzsto que a rr;a::é:-13 pode leva: a cert.a '

confusão como se encontra redi;pda I'1~:-odJZ1;iO::-S= as põ.:õllras lê 3;Jrc"a:;s:.u

o assunto f'rcs resolvido.

r.:-r------- TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO _
47

Emenda Supressiva

Disposltivo Emendado: Art

se pela palavr-a "coortíenadcs".

1

EMENDA CSOOG21-G
tJ CONST'lTUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA

...,.,. P~[OI,,"':·t::'loI~'icfs"'e::l.,•.!:!I;;c _p CDMISSAO DE SISTEI-'.ATIZAÇAD

r.:-r-~~------------- T[lC·C/~I.~" ff::.c.çi:;---------·-----

l
No Art 47 onde se lê a palavra 1l...-lQeiJeíj2"1~E:Sll t suzs t i tus-I

1
I
I

i
O regime pa-la(ile.,tarlsta-Pres:d~"cla;izaj:: não há o.ie se ra;

lar em "poríeres Indepenoentes" Ou "poderes separaocsv, de.': ê erne'l:J5 QJe 5..l:'·s'ti J

------- J
o Anteprojelo da C:omissão de Organização dos Poderes e Sislema de Gover

no, no § 4º do Art. 39 diz o seguinte:

Art. 39 § 4º - " O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será con I
clusiva e final, salvo se um décimo da Câmara dos Deoutados e do Senado FerJeral r!: I
quer a votação" em Plenário da emenda aprovada ou rejeltada na Comissão."

"Hont" para evitar a disputa entre correligionários.

QQ; """"/"",,,,.I$U""'"''
COMISSAO DE SISTEI,1ATIZAÇAD

Onde se lê "solvo se um terço dos me'llbros da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal.requerer, etc " leia-se 'Salvo se um décimo dos membros oa

Câmara ou do Senado Federal". etc .

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 133 § 5º

EMENDA CSOOG19-4 .UTO.---------,J fI P'D';"'~:JtJ rONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA .
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CONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADA

171---------- ,.LE ..~"IO/cO"'.s$Ão/GU9CO .. lssio- _

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

CGW"'"~• POS/MG CONST ITUINTE BDNIFACID DE ANDRADA

COI~ISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

[";1------0,------------- TCXTO/JUSTIFICAÇÃO ------- _

Emenda Modificativa

Dispositivo emendado: Art. 51 § 4º e 5º

o disposto no § 4º e no § 5º do Art. 51 passa a fazer parte

do Art. 19C como sendo § 5º e 6º do mesmo dispositiyo.

o objetlvo da emenda é seguir a técnica adot aría no tocsnte '

ao Poder Judiciárlo, '·llnistério Público e Defensoria Ju::!:'ciár18, visto que nos

títulos mencionados é crJel'az-remissão às Inst í tuições resoect ívas existentes

nos Estados, o que se pode verificar, por exemplo, no Art. 235 § 5º e no § 2º do

Art. 239.

ÊMENDA CS00623-2
CONSTITUINTE BDNIFACID DE ANDRADA

f!J COMISSAD DE SISTEMATI~~[2~~O/COI.l'SSÃO/IõUBCO ..'ssÃo

r."I---------------- I[XTOIJUSTlrltAçÃO---- ~

~--------_--_----TEXTO/JUSTIF'C...ÇÃO-------_-_---_--~

, Emenda Modifica tiva

DispoSÜ1VO Emendado: Art. 349 e seguintes

A Seção 1ª denominada "da Saúde", do Capítulo lI, do Título

IX da Ordem Social", passa a ser o Capítulo IH; a Seção 2ª denosunaoa da "Previ

dêncaa Social", do mesmo Capítulo e Título, passa a ser Capítulo IV; a Seção 3

denominada d,a "Assistência Socaalv, do mesmo Capítulo e Título, passa a ser o

Capíwlo V, e o Capítulo III denominado da "Educação e Cultura", o: mesmo Título,

passa a VI, remunerando-se os demars Capítulos.

o cbjetivc de: emenda é suprimir- C: pãlõ'vI'õ "S:;;j I Ud Sd.jJ'=~ ;

"Seção lI, da Previdêncra Social"; e "Seção IlI, da Assistência So=':al", transfor

mando-as em Capítulos, visto que contem maténas que não se inclue- no Título Ge _

ral que está denominado "da Seguridade Socral", Com isto a drst.r.ibciçêo da matéris

fica colocada em termos mais racioanis e lógicos.

Emenda Modiflcati va

Dispositivo Emendado: Art. 117, § 49, alínea "d".

No Art. 117, § 49, al ínea "d", onde se lê "separação dos po

deres11 , leia-se o "funcionamento dos poderes".

EMENDA CS00626-7
tJ CONSTITUINTE BONIFACID DE ANDRADA

C=PUTlooDP.D.S.

A Const í turção consagra no próprio título e nos seus diversos

capítulos, em que a matéria acima está inserida, um novo sâstena de governo em

que elementos presroencãal.ístas são articulados com elementos par Ianeotar rst.as

criando-se um modelo parlamentarista-presidenciaJizado.

Verifica-se pelo texto do Título, nos seus diversos dlSPCSit~I
vos,qu.e a concepção CO'lstituc!onal se afasta da clássica "separação dos poríeres" , I
que ê inerente ao regime presãcencãal i sta puro. ASSlri' sendo nã:l 'Ia o,Je se t aí ar 8[jl i
"separação dos poderes 11 , subst i tu indo o conceito pelo 11funcâonsmento dos poderes" I I

que é bem mais amplo, contendo porém o essencral da intenção do consta tumte ,

r:"T----------------TfXlO/JlJSTIF'C..ÇÃO----------------~

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 235, § 19

Art. 235 - § 1º - Passa a ter a seguinte redação:

11 Cada Minlstério Público elegerá o seu Procurador Gerõl,

na forma da lei, dentre anteqrantes da carreira, para mandato de três anos

permrt.indc-se uma recondução, devendo a Câmara dcs Deputados mdícar , por'

maioria absoluta, o nome do Procurador Geral ca Re;:,.Jbl1ca, para que seja n:n,=

ado pelo Presrdente da Repúbllca, na forma do Art. 106, Item IlI, alínea "c"
e do Art. 162, Item IV.

r.ir-==:...::=-=---=~~=..:==~~~- ...UTOIl'-- ~

CONSTITUINTE BDNIFACIO DE ANDRADP

"'--------- PLfIllA.UQ/c:o"'l'sÃo/SlJPCO""ssÃo, _

COMlSSAO DE SISTEMATIZAÇ~D

O Art. 49 passa a ter a seguinte redação:

r"""~J'PDS/MLi .

roL!õ1@)

JUSTIFICATIVA-------------

A parte referente ao Ministé::-io Público está omissa nJ

tocante ao Procurador, Geral da Repúbllca. o OJe c: :'lculta a sua ide-,ti~lca 

ção , Daí a emenda indicando, com base em nutres C:S;lOSltlvOS constrtucãonai s ,

a maneira pela qual ele tem a sua Investid.rra.

"Art. 49 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os

principais órgãos da soberania do povo e exercem, harm~'licamente, os Poderes

fundamentais do Estado".

o texto do Anteprojeto da Comissão de SistematlZação usa as

expressões "exercem hamõrüoca e independentementeJ os poderes fun:amentais do I

Estada". Ora com o Sistema de Governo Parlame:1tarista=~residei1=-ial:2ad; não há •

que SP felaT em "sE"p;:;:a-;ê':l de p'Jjeres" ou em "2njepel'ljê'C2B d:-s P~:!e:eEII J perece

O princípio da "conjugação" passa a prevalecer. A emenda procura acactar a con

cepção do sistema de governo adotado com a ling~agem do dispcsãtivc ,

EMENDA CS00627~5

t:J alNSTllUII>'TE BONIFACIO DE A~RtUJA

""tJ-r-COi-"II-S-Si\-O-D-I:-S-I-S1"E'>-\\-TI~;ç;..;;ot". "io""",. "i,--------) F0!O'~

r-r-r lf.TC/J",Sl '!CA~..t----------------_,

Emenda Supressiva

Dispositivo Emendado: Art. 306, Título 8~ Artigos

335 a 337

No Art. 306, cujo Título é o 8~, denominado da " Ordem

Econômica e Financeira tt 1 suprdnaa-se as palavras It e Fina.""l:ceira "; e no Art. I
335 até 337, cujo Capítulo intitula-se do " Siste"la Financeiro ~;acional ", ,
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transfira-se essa matéria con a nesna denonínacão para, sob a ms-eracâo de se-I

ção III integrar o Capítulo II " das Finanças Públicas", inserido assam no I
Título VII denominado da " Tributação e do Orçamento ", o qual passará a se 'I

intitular " da Tributação, do Orçamento e das Fananças Puôlicas ", (~rt. 262) I

I

Por outro lado, o '~eio Ambiente" encerra todas aquelas'

atividades do homem sobre a natureza, o que está muito maís perto dc fato eco

nâmico do que do fato socaal ,

Pela matéria contidas nesses dois capítulos mencionaoos'

ver.íf'aca-se claramente que as duas áreas dizem muito mais respeito a matér ia '

econômica do que a assuntos sociais. Daí a procedência da emenda.

JUSTIFICATIVA

A inclusão do srstema Financeiro 'lacional no Título da

Ordem Econômica não tem nenhum sentido, havendo dentro do Anteprojeto um capí-\

tulo referente a " Finanças Públicas ", onde aliás se dispõe sobre as ativâda- ,

des creditícias da União, sobre Títulos da dívida Puôlica, Banco Central, etc, j
o que é maténa indiscutivelrnt>nte siniIar daquela acime mencionada. Transfe

rir, portanto, todo esse conteúdo para o Título referente a " Tributação, Or

çamento e Finanças I nos parece mais adequado.

EMENDA CS00630-S
f:J a:wsrITUINfE BONIFACIO DE ANDRADA

,-, ,...["Aqrt:./tC"'.ssio/S;U8tO..IS5AO-------~--___,

calISS1\O DE SISTfMA.TIZAÇÁO

r:"T---------------- T[XTO/~USTlrlcAç~t----------------__,

!'menda M,dificativa

Dí.sposãt ívo Emendado: Art. 402

EMENDA CS00628-3[iJ AUTOR

~ CONSTITUINTE BONlf"ACIO OE ANDRADA

tJ COMISS1\O DE SISTElo'J\TIZAÇÃêi"""""oI""'··"'o

,.,,- TE1Tot"'"'STIF1CAÇÁC --,

Emenda Modifica tiva

Dispositivo Emendado: Art. 117 e seçumtes.

No Art. 402 onde se lê " definidos no Art. 396 ". leia-se" de

finidos no Art. 307 ..

JUSTIFICATIVA

A emenda visa corrigir um lápso, pois o Art. 396 fala em matéria

desportiva. quando o que se pretende mencionar é o Art. 307 que fala de eJ1lllr~

sa nacional.

0ore0------------
1

E1
pM

•
D
•
B
""·- J

MAURICIO NASSER . c..E!:: .DEPUTADO

JUSTIFICAÇAO

mos seguintes:

§ 42 - Para os fins do inciso 11, os

Estados não industrializados, mas notoriamente produtores agrope

cuários, receberão, pelo menos, vinte por cento do valor repassado

para os Estados que industrializam seus produtos, conforme dispu

ser a lei.

Ao artigo 282 do anteprojeto:

Inserir um § 42 no dispositivo nos ter

'COMISSAO DA SISTEMÀTIZACAO

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CSOO631-3
tJApós as palavras "Seção VIII", do "processo legislabvo"

inclua-se 'subseção I :'o3S Disposições Gzrais."

No Art. 117 no lugar de Subseção I, (Da Emenda à Constitui

ção) leia-se Subseção II e antes do Art. 119 lOSti tua-se a Subseção I lI, com a de

nominação "Das leis e da sua e.laboraçãc",

No Art. 132 onde se lê Subseção III leia-se Subseç.ão IV.

I
I

Iada Seção 8ª, por engano, certamente, está com uma série de Subseções colocadas .1
de forma confusa, daí a provãoêncaa acima mencionada.

( I

,.,,- T[:rTo/~usTlrrt&';~o-----------------,

Emenda Modl ficativa

Dispositivos Emeneados: Artigos 400 a 403, 413 a 422

Os Arbgos 400 até 403 que compõe o Capítulo referente a

"C1ência e Tecnolog1a" e o Art. 413 até 422 que compõe o Capítulo referente'

ao "Meio Arn!Jiente", t.ransf'Lram-se os mesmos para o TítulÇl VIII da "ürcem E

conômica", onde passarão a ser Capitulo desta parte do Anteprojeto. (Art. 306)

nasrendas tributárias,

mãos da União.

Não é justo nem legítimo que os Esta 

dos Produtores (~araná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia

e outros), sejam discriminados na partilha Tributária, como está

lançado no texto do anteprojeto,

Ora, se São Paulo, Rio de Janeiro e Mi

nps Gerais, são os Estados industrializados, é porque contam com

matérias-primas oriundas dos Estados Produtores o Com efeito, é pr~

ciso estabelecer-se um mecanismo para que, talvez, a maior injus

tiça da Constituinte na área Tributária, não subsista até a pro 

mulgação da Carta Magna.

A distorção será corrigida com a pre 

senta proposta que reflete não só o ponto de vista deste Consti 

tuinte, mas o de todos os Governadores do País, e,por que não di 

zer, de todas comunidades radicadas nos Estados Produtores.

Não será possível viabilizar e estimu

lar a abertura de novas f~orteira& a~rícolas e pecuárias, sem que
haja retorno efetivo e reai de parte da arrecadação decorrente da

industrialização da produção local. Com a recuperação de pa t t e

do "bolo tributário", concretamente, a administração dos Estados

contemplados,· poderá investir em programas sociais e obras do mes

mo caráter: Educação '. saúde, alimentação, etc:
A proposta democ~atiza a divisão das,

atualmente concentradas e monopolizada

G'''''OO~n SI r

A matér ia referente a "Caêncre e Tecnolog:'a" e "t-1eío

Ambientell , dIZ muito mais respeito a Ordem Econôruca do que a Orderr sccral ,

"Tecnologia e Ciência" são em nosso tempo expressões mui

to VInculadas ao oesenvo.lv.imento eCO'iÔrrICO E SÓ inCl:-etarn2.'lte é que oz zerr res

peito aos estuoos socí a;s .

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZ~ÇA~'o/ce""S:litJ/S!J8tt'''' !sic

EMENDA CS00629-1
tJ CONSTITUINTE BONIFI\CIO DE AND;~~~
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JUSTIFlCAÇIlO

Acrescente-se ao artigo 482, no Título x, Oisposicões
Transitórias, d~ Anteprojeto da Constituição, da Comissão de Sistema
tização, o que se segue:

Artigo 482 - ..... não prevalecendo quaisquer alega
ções de prescrição, decadência ou renúncia de direito, estendendo- se
a anistia também às infrações em matéria eleitoral e conexas, cometi
~as até a data da promulgação desta Constituição,

O Brasil está vivendo difícil fase de transição, e se
avizinha de profundas mudanças no ~ampo institucional, como o povo as
quer. Virão as mudanças, desde que se instaure um clima de compreen 
são e concórdia, o que somente se dará se houverem conciliação e con
graçamento da Família Brasileira. Multas por não comparecimento para
votação em 1986 não devem constituir, por exemplo, nenhum entrave .
Questiunculas como essas devem ser de todo afastadas, a fim de que a
união e a boa vontade prevaleçam. Nas Constituintes de 1934 e 1946 hou
ve anistiB para infrações elei~orais e conexas, entendimento do legi~

lador de que a elaboração e a promulgação da Carta Magna da República
representáVam fato de maior grandeza, e que a tudo se sobrepunham. S~

guir as mesmas pégadas é seguir o caminho do hom senso e do desarma 
mento dos espíritos •.

Este, o sentido patriótico da nossa emenda.

muitos bilhões de cruzadQs escamoteados e perdidos. Os bilhões
de cruzados nada mais representam do que a suada economia de
milhões de hamens e muiheres, preocupados em formar um pé-de-m~

ia para a velhice, ou para os tempos de crise e de doença. A ~.

flição dos lesados é amenizada pela certeza de que, mais cedo
ou mais tarde, hão de receber o dinh~iro, graças à intervenção
do Banco Central nos estabelecimentos que haviam sofrido o des
falque. Como o governo praticamente dera garantias aos deposi 
tantes, cumpre-lhe ressarcí-Ios dps prejuízos.

Como está o texto do artigo 290 no
antepróJeto, a União se safará em caso de romho, quando, aos
olhos da opinião p6blica, a responsabilidade é toda sua, salvo
se preferir descer à condição de parceira em um "conto do pacol'
de prQporções gigantescas. A União avalisou a instituição finan
ceira, ao expedir-lhe a carta-patente. O avalista responde pelo
débito do avalisado. Essa garantia precisa perdurar.

O que está faltando no Brasil é
uma lei de extremo rigor para punir os crimes dos "colarinhos
brancos". Assistimos a muitos escândalos financeiros na velha e
na nova República. Mas, nenhum de seus protagonistas foi para
a cadeia. Ao confrário, com os bens temporaripmente indisponí 
veis, recuperam-nos devidamente saneados e altamente valoriza 
dos. Continuam sendo recebidos cordialmente na alta sociedade
Louva-se-Ihes, ainda por cima, o tino comercial e a argúcia com
que se livraram dos problemas.

Tlv?WQS, ~os Estados Uninos, o pr~

blema recente de fioura dE! destague na Wall Street. alie por ha
ver desfechado um golpe, em prejuízo do banco a que servia, foi
processado, condenado, e é hóspede atuai de uma penitenciária
norte-americana~ Fizéssemos o mesmo no Brasil, os " colarinhos
-brancos", p~rcebendo que não mais gozariam de impunidade, pas~

sariam a ser honestos até por desonestidade.
Entende-se que o legisladór tenha

querido suavizar a precária situação f~nanceirq~da União. Não
se pode fazê-lo, porém, em detrimento do povo, que ficaria ain
da mais descOberto e indefeso nas malhas da "gang" dos "cola
rinhos brancos".

trPPARTlDO~• PMOB

~

EMENDA ADITIVA

EMENDA CS00632-t
li] AUTOR

[- DEPUTADO MAURICIO NASSER

DEPUTADO t~AURICIO NASSER

~OMISSIIO DA SISTEMATIZACAO

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

,.,--------------- Tl;xTOlolUS'tlP'ICAÇlo--- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a palavra "não" do texto do
artigo 290 do antepr02eto aa Comissão de Sistematização, que pa~

sa a ter redação como se segue:

Art. 290 - A União se responsabilizará
pelos depósitos ou pelas aplicações nas institufções financeiras.

EMENDA CS00634·8
r9 FRANCISCO ROSSI

AUTOJt----------- _

JUSTIFlCAÇJlO Acrescentar ao Art. 89º, in fine, expressão:

A União deve continuar responsável pe
los dep6s5tos ou pelas aplicações nas instituições financelras .
Deve-o, porqlJe um ~e seus órgãos é o que concede a carta-patente
para o funcionamento das instituições financeiras, o que, em ou
tras palavras, quer dizer que a União, suficientemente informa
da sohre os antece~entes e a idoneidade moral e financeira, abre
o crédito ao grupo c~ntemplado com a carta patente. O grande pú
blico não dispõe de meios para aquilatar o grau de honest5dade e
competência de quem se encontra à testa de uma lnstitulção flnan
ce~ra. O grande público deposJta sua confiança no discerniment~

e no rigor de julgamento das autoridades compet~ntes. Comparece,
pois, aos,guichês desta ou daquela instituição, para fazer depó
sitos em dinheiro, ou qualquer outro tipo de operação financeira.
Louvado nos critérlos do Banco Central, não hesita ~m aplicar as
~uas econom5as. Ne~ sempre, contudo, esses grupos honram o pró _
prio nome. Dão o "tiro" ~a praça, depois de uma série de sig\lo
sas falcatruas. S?" r1~ ':r1~+e mempri~ as episódios do grupo '-Ial
les, Delfin, Coroa-Brastel e agora, a corretora do Banespa, com

" inclusive militares "

Iô evidente que se deve aplicar aos militares o tanta que se destinou aos

civis, na compreensão .de que civis e militares são servidores e' que diante da
Constituição são' exatamente iguais, sendo certo que quanto à sociedade apresenta!!!.
se em pé de igualdade, quanto à servi-la bem.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comis

são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e
dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR ,
neste sentido.

Constituinte FRANCISCO ROSSI.



EMENDA CS00635-6
tJ FRANCISCO ROSSI

--------- PLEHAIUo/cOIolISSÁO/$UBCOlolISsio-----------, DATA

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO .~ r:vt/O~
r.:T---------------TEXTO/JUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar ao Art. 909 do Anteprojeto de Constituição a seguinte expres-

são:

" inclusive militar "

Iô if)qúbitáveI que os benefícios constantes do Art. 90 são extensivos aos

militares. Cumpre, porém, esclarecer para que não pairem dúvidas a ser suscãtadas

pelos tecnocratas que hão de resolver questões na área administrativa.

Cumpre, pois, aditar.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comis

são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR,

neste sentido.

Constituinte FRANCISCO ROSSI.

EMENDA CS00636-4
f:J FRANCISCO ROSSI

fl '""",ol".""ol.u.,,., ..1o

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
r:-r--- TEXTO/JUS"".fICAÇio -,

EMENDA ADITIVA ( visa esclarecer) AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

Acrescentar ao Art. 485 a expressão "CIVIS E MILITARES", assim, esse Art.

passa a ter a seguinte redação:

Art. 485 - os funcionários públicos civis e militares admitidos até 23 de

janeiro de 1.967 poderão aposentar-se com os direitos e vanta

gens previstos na legislação vigente àquela data.

Esta Emenda visa atender aos funcionários públicos civis e militares di

reitos eliminados' pela revolução de 64, em flagrante prejuízo e violação do di

reito conquistado democraticamente.

Esse tipo de injustiça só tem prejudicado a Administração Pública, vez que,

desestimula a todos por falta de perspectiva de carreira e as repetitivas cassa

ções de direitos.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas; Comissão

da Organização dos Poderes e Sistema de Gmerno e Comissão da Soberania e dos Di
reitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI .iiNIOR, neste

sentido.
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" ••• de mais de dez anos de serviço ativo, os quais serão agregados pe
la autoridade superior ao se candidatarem. Nesse caso, se eleitos, passam automa

ticamente para a inatividade quando diplomados. Os de menos de dez anos.só são

elegíveis caso se afastem expontaneamente da atividade "

A restrição aos militares para que se candidatem não tem sentido democrá

tico. A Constituinte nasceu para ampliar os direitos e garantias, nunca para re

primi-los. No texto se vê clara a restrição, e alcança os militares das forças ar

madas e também os policias militares e bombeiros.

Não é justo nem mesmo oportuno, como se deve concluir. E preciso que se

de aos militares o mesmo direito que se dá ào funcionário civil, como se contém

na norma Constitucional em discussão.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temátlcas, da Comis

são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOI)
neste sentido.

Constituinte FRANCISCO ROSSI.

EMENDA CS00638-1
tJ FRANCISCO ROSSI

COMISSÃO DE SISTEMATI;~~~~/".""OI'U"'.""o-----------:-.) t§!/õ:W1J
r:-r-------.-------- TEXTO/.luSTlfICAÇio------ -,

EMENDA ADITIVA AU ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar aoi incisco VII do Art. 85º a expressão:

tr inclusive militar "

A cada passo que se atenda a que todos sejam iguais perante a lei é neces

sano frizar que não se pode dar ao funcionário civil o que não se possa dar ao

militar. Além disto dever-se-à nivelar por cima, ampliando benefícios, nunca res

tringi-Ios.
Iô da boa norma e atende ao regimento, pois, a extensão.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comis

são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR ,

neste sentido.

Constituinte FRANCISCO ROSSI.

Constituinte FRANCISCO ROSSI.
EMENDA CS00639-9
tJ FRANCISCO ROSSI

EMENDA CSOO637·2
tJ FRANCISCO ROSsr

r.:T------ --------T"EXTO/,JUSTlFIC"l;io__~~ ___,

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Suprimir da letra "f", do Art. 289, inciso II, do Anteprojeto de Constitui
ção as expressões:

,.--------- I'LENUIO/c:ONISSio/IõUIlCO..'ssio------- ...., r;r-D"'TA~tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J toIIO:f.tQ=f- J
r.:T--------------- TExTot,lUSTlflcAçin------ ___,

EMENDA ADITIVA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

Acrescentar ao Art. 254º a expressão:

" e tlraduados " , passando assim, a ter a seguinte redação:

" As patentes, com. as prerrogativas, direitos e :deveres a elas inerentes
são asseguradas, em toda plenitude, aos Oficiais da Ativa e Graduados, da reser
va ou reformados das Forças Armadas, Policias Militares e Corpos de Bombeiros

dos Estados, dos Territótios e do Distrito Federal"
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JUSTIFICAÇÃO

Aos Graduados dever-ss-ão emprestar as prerrogativas que se contém nas pa

tentes. O dever do Constituinte é extender direitos e garantias, nunca restrin

gir, sendo certo que a essa extensão não corresponde quebra de hierarquia.

Realmente os Graduados prestam relevantes serviços às Forças Armadas, às

Policias Militares dos Estados e ao povo.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comis

são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e jía Comissão da Soberania e

dos Oireitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI .JÚNIOR ,
neste sentido.

Consti tuinte FRANCISCO ROSSI.

O parágrafo proposto consta do il)ciso V, art.

14, do Anteprojeto da Comissão da Organização do Estado, o qual não foi aprovel

tado pelo Relator em seu Anteprojeto da Constituição.

Consideramos a matéria contida nesse disposl

tivo relevante, uma vez que dá prerrogativas ao Legislativo Municipal de inte.!,

ferir na proposta orçamentária do Município e legislar sobre matéria financeira

que disponha sobre o patrimônio, podendo, assim, os vereadores interferirem nas
questões de compra e venda de imóveis de propriedade da MunicipAlidade.

. A Ii
Propomos, portanto, a inclusão desse disposl

tivo na forma como foi apresentado pela Comissão Temática-lI.

tJ . 'LItNA"IO/COIl15Sio/.UBCOlussio

C!f,ussAo DE SISTEMATIZACIlO
r='1r---------------- TEXTO/JUsTlP'ICAÇÃO'-------------------,

rr;:TID0:JAUTOR---------------

r - - - - - - - - - - l'I.EflA'Uo/coUISSÃo/tl'lS8Ca"ussio-----------tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00642-9
t: Senador JOSÉ RICHA

r.~.'T'~
rO{rotjõf

AUTCllt- _EMENDA CS00640-2
{:J FRANCISCO RQSSI

1:"1-----------:--------UltTO/,JU:l'flftCAÇÃO--- ,

rn::MJA SUPRESSIVA AO ANTEPROJE'fO DE CONSTITUIÇ1l0

Nos termos do § 2º do Art. 23 do Regimento Interno do

da Comissão de Sistematização - (Resolução nº lj87 C.S.).

a)

Suprimir a expressão " OS PRINCIPAIS " do Art: 42 do Ânteprojeto de Cons
tituiçlio.

Assim, passará a ter a seguint.e redação:

" O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são orgilos da soberania
do povo e exercem, harmonica e independentemente, os poderes fundamentais do Es
tado ",

O Legislativo, Executivo e Judiciário não são os "PRINCIAPIS ORGIIoS" da so
berania do povo. São os únicos, parece-me.

Cumpre, pois, esclarecer que não há outros, menos importantes ou mais
segundo se poderá admitir com o texto em discussão.

Cumpre, assim, retirar do texto.

Convêm ressaltar o trabalho desenvolvido nas Comissões Temáticas, da Comis

são da Organizaçlio dos Poderes e Sistema de Governo e da Comissão da Soberania e.

(los Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, pelo Deputado FARABULINI JÚNIOR ,
neste sentido.

Incluir inciso V, alíneas a e b, no Artigo 62, constan
tes do Art. 17 da Comissão n.

nv_ criar, obedecido o disposto nesta Constituição e nas

Constituições e leis estaduais, JuIzos Municipais cons

títuídos de:

Juizados Especiais, singulares ou coletivos, para
julgar pequenas causas e infrações penais a que
se comine pena privativa de liberdade j e

b) Juizados de Paz e de Menores, com atribuições de
habilitar e celebrar casamentos e de orientar me-

nores.v

~STIFICAÇÃO

No art. 62, referente à competência privativa dos Munl
cipaos, propomos o restabelecimento desses dispositivos que resolverá grande
parte dos problemas judiciais dos municípios, aliviando significativa, carga de

ações de pequenas causas que congestionam o Poder Judiciário.

I":lr---------- PLEN,&l'1l0lCOlolISsio/suacowlssio ---,

m----------------TEXTO/olUSTlfICAÇio -.

EMENDA CS00641-1
tJ Senador JOSÉ RICHA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Consti tuinte FRANCISCO ROSSI,

...OTO"--- _

Cabe aos Estados Federados, prioritariamente, organizar

a Justiça. Entretanto, sabemos, pela prática, ~ue nem todos têm condições ou

interesse de executá-lo em todas as localidades. Por que, então, impedir os M.':!,
nicípios de fazê-lo em questões pequenas que podem desobstruir a pauta imensa
de julgamentos ou de processos nas sedes das Comarcas?

Além disso, no caso dos Juizados de Paz, por exemplo ,

aos quais incumbe proceder casamentos hoje, a indicação é extremamente burocra
tizada, porque depende do t1i.Jiz da Comarca fazer a indicação para o Presidente

do Tribunal e este. mediante ofício. ao Governador.

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimênto Interno da
Comisslio de Sistematização - (Resolução nº 01/87 C.S.).

Art. 14 da Comissão 11.
Incluir § 32, ao inciso V, do Art. 59, constante do

O Juiz de Paz vai principalmente celebrar casamentos em
áreas distantes da sede da Comarca. Por ser tal atribuição da competência do

Estado, e sendo esse procedimento excessivamente burocratizado, às vezes leva

meses para preencher o cargo de juiz de paz. E, nesse período, para celebrar
casamentos, pessoas simples e pobres têm que perder tempo e dispender dinheiro

se deslocando para outras localidades.

" § 32 - É facultado à Câmara de Vereadores emendar,

alterar e rejeitar proposta de orçamento do

Município, bem como iniciativa de lei em mat!
ria financeira que disponha sobre-o patrimô
nio, respeitadas as normas de planos e orça

mento contidas nesta Constituição."

Da mesma forma, no caso de Juizados de Manores, não há
problema do Prefeito proceder a indicação de alguém que vá, com autoridade, ori

entai os menores.

Trata-se de medida inovadora e que facultaria aos Munl
cípios decidir, de imediato, pequenos litígios ou in.frações na sua localidade.
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EMENDA CS00643-7
tJ senado~ Jos11 RICHA

ru Pl.EH.uUO/COUISSÃo/sUBCOMISSÃO

ICCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tTJPART'OO~
P~lDB

EMENDA CS00646-1
tJ Senador JOSÉ RICHA

Pl.ENÁR10/cONISSi.O/SUBCOMISlJÃO-----------, ~DATA~

li] 1 ' Al COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO JSr«1)$§7
=----------- "rEXTO/.luSllFlCM;;.O ---, = 1'EX'tGl~U:lllF\elt.lfi.o----------------....,

Nos termos do § 29 Art. 23 do Regimento Interno da Comis

são de Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.).
Suprima-se o art. 50, incisosI e 11. Nos termos do § 29 Art. 23 do Regimento Interno da Comi~

são de Sistematização - Resolução 01187 - C.S.

JUS T I F I C A ç Ã O
- Suprimir a alínea E. do Art. 416 e unir a alínea a ao

Não há necessidade do art. 50, inciros I e 11, uma

vez que o mesmo já está contemplado na alínea ~, inciso XIX do art.

49. Além diss~ o referido artigo, incluído como está, quebra a har

monia da técnica legislativa adotada no texto da Comissão da Organi

zação do Estado.

Art. 416.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00644-5
tJ Senador .ross RICHA

A supressão da alínea Q do Art. 416, justifica-se para

compatibilizá-lo com o inciso III do Art. 46, onde o assunto está melhor po

sicionado.

AUTOR--------------

tJ COMISSÃO DE SISTEMAT;;~;;~D.w"'ÃD/*'" ••'''Ã.----------J

,.,..,. TEXTotJUSTlFICAÇÃO -,

EMENDA CS00647-O ] ~'~:D.. ------,l: Senador J~SÉ RICHA _ C- fl'L'D _J

Nos tenros do '§ 29 do Art. 23 do Regimento Interno da Corrus-
são de Sistematização -(Res.ol1,lção n9 01/87 C.S.). _

Repos~c~onar o art. 57 e seu paragrafo único, para

o Capítulo IV "Dos Municípios", com a seguinte redação:

",.-----;--;:-:--::------------TEXTOI.luSTIl'ICAÇio ---,-- ---,

"Art. 57 - O Prefeito será eleito até noventa dias antes do
término do mandato de seu antecessor, aplicadas as regras
dos parágrafos 19 e 29 do artigo 157."

Parágrafo único - .:...,

Nos termos do·§ 22 Art·: 23 do Regimento Interna da Comi~

são de Sistematização - (Resolução nº 01/87. C.S.)

- Suprimir os Artigos 75, 76, 17 e 78 do Capítulo VIII

- Titulo IV.

JUS T I F I C A ç Ã O
- Mudar o posicionamento dos Artigos 81, 82 e 83 da Se

ção I, para o CAPÍlULO VII - Da Administração Pública.

Trata-se apenas de uma correção. O assunto refere

se a Prefeito; deve, portanto, ser melhor posicionado no Capítulo

"Dos Municípios". A citação do artigo deverá ser o 157 do Anteprojeto

da Constituição, oriundo do art. 79 da Comissão IV.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00645-3
t= Senador JOSÉ RICHA I ~~;;.:==J

[l COMISSÃO DE SISTE~~';~'~;~w;tl'"".w"'Ã._----------) l7d7õi8?J
=----------- TEXTO/,JUSTIFIC4Çio -' -,

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimen
to Interno da Comissão de Sistematização (Resolução nº 01/87-CS)

As matérias dos dispositivos 75, 76, 77 e 78 não são
apropriadas para a Constituição, goderão ser objeto de Lei Ordinária.

Propomos, portanto, sua supressão já nesta fase de Sis-

tematização.

Quanto aos Artigos 81! 82 e 83 ficariam melhor posiciE.
nados dentro do Capítulo VIII da Administração Pública, que passaria ter Se

ção I .: Disposições Gerais englobando os Artigos 74, 79, 80, 81 e 83. Deven
do ser, evidentemente, renumerados.

No teor completo do Anteprojeto de Consti
tuição onde est~ "Câmara dos Deputados", coloque-se "Câmara Fede':

ral" e, onde está "Senado Federal.", coloque-se "Senado da Repúbll.
ca".

~DA CS00648·8,
fi Senador JOSÉ RICHA

,JúsnFIcAçi\o

=---------------TlXTO/.luSTIFICAl;io--- ,

Na medida em que a Comissão de Sistemati

zação não resolveu optar por uma denominação, malgrado a adoção, p~

la Comissão da Organização do Estado, das expressões "Câmara Fede

ral" e "Senado da República", e para evitar mu~tiplicidade de ter

mos - o que poderia ter sido evitado por efetiva sistematização,

ao menos da terminologia - reitera-se a decisão da Comissão da O~

ganização do Estado, cuja inovação previne as ambigüidades do empr~

go dos nomes "Câmara" e "Deputados"

Nos termos do § 2º Art. 23 do Regimento Interno da Com~

são da Sistematização - (Resolução ns 01187 C.S.)

- O Parágrafo Único do Art. 84, passa a ser Parágrafe5
Único do Art. 74.

- O Artigo 87 passa ser i tem I do Art. 85, renumerandE.
-se os demais.

- Excluir a palavra ",ainda," do Art. 85.
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JUSTIFICAÇÃO ção judiciária (Art. 50, inciso XIX, alínea Q), sem preJulzo das
atividades que vier a assumir o Distrito Federal, por delegação da

União ou por convênio com ela.

São providências que devem ser tomadas já nesta fase de ,

Trata-se de .uma emenda para melhor adequar o posiciona

mento dos dispositivos no texto.

r=-t TEXTO/JUSTIFICAÇio -,

Nos termos do § 2º do Art. 23 do Regimen
Sistematização (Resolução nº 1/87-CS).
Alterar a citação do Art. 56, "Artigo an

,I
terior", para Art. 157".

to Interno ,da Comissão de

,- PLENAR10/cOI.ussÃo/sUBCOWISSÃO-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOOG51-S
~ Senador JOSÉ RICHA

conseqüe.!!

Sistematização.

A supressão da palavra "ainda" do Art. 85 é

cia da mudança do Art. 84 para o item I do referido Artigo.

EMENDA CS00649-G
~C Senador JOSÉ RICHA

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

r;, ...... 1'UTO/JUSTlflC..çio -,

JUSTIFICAÇÃO

Foi copiada na íntegra o Art. 6º da Comis
slo IV que ali citava corretamente o "artigo anterior". No texto
do Anteprojeto da Constituição passou a ser Art. 157.

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
,.,., I'LENi."IO/cOlollssio/$UICQIIISSÃO-------------,

JUSTIFICAÇÃO

Nos termos do § 2º do Art.23 do Regimento Interno da
de Sistemaotização - (Resolução nº 1187 C.S.).

Suprima-se o Art. 70.
Comissão

O art. 70 é integralmente desnecessário, por estar
seu conteúdo já presente, com melhor adequação, nos artigos 67, 68e69, em

especial no parágrafo único do art. 67 e § 2º do art. 69.
A formulação vinda da Comissão da O:-ganização do Es

I
tado mantém a regulação de matéria no âmbito da moldura Federal, preserva~

do contudo a autonomia relativa, própria ao espírito federativo, dos Esta
dos, dos Municípios e do Oistrito Federal.

Senador JO~ RICHA
,.,- PI.EHAluo/cOIl15Sio/5UDCOlllasio-----------

=------~---------~EXTO/.:JU6TIFIC...ÇÃO>-------- ~

EMENDA CS00652-G
~ Senador JO~ RICHA

J:UTO..-'-----------------,

Suprimir o § 1º e os incisos de I a V, e o § 2º do Art.

62 - Capítulo IV - Título IV.

,JUSTIFICAÇÃO

Esses díspoaí.t ívos, inseridos no Texto à revelia do Re

lator, devem ser excluídos por não tratarem de matéria de competência privat.!.

va dos Municípios.
Não há nada no texto que proíba os Municípios de fazê-

los, seria uma temeridade obrigá-los indistintamente.

Propomos, portanto, a suspensão já nesta fase de Slstem~

tização, cons.i.i:Jerando, ainda, que estão incompatíveis com o Art. 383 da Ante

~r.ojeto.

Nos termos do § 2º Art. 23 do Regimento Interno da Comis

são de Sistematização - (Resolução nº 01187 C.S.)

EMENDA' CSOOG'SÓ:O
~ Senador JOSÉ RICHA

~,...- TCKTO/JUSTlFICAÇÃO-----------------,

Nos termos do § 2º do Art. 23 do Regi

mento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução nº 1/87-CS)

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= ;ExTot.:JUSTlfICAÇÃO --,

I~clua-se, no inciso XIII do artigo 50

do Anteprojeto de Constituição, a expressão "civil", dando-se-lhea

seguinte redação (conforme ao Inciso XIII do artigo 8º do AnteprQ

jeto da Comissão da Organização do Estado):

XIII - organizar e manter a Polícia Federal bem
como as polícias civil e militar e o co~

.00 de bombeiros militar do Distrito Fed~

ral e dos Territórios;

JUSTIFICAÇÃO

De acordo com o estatuto autônomo do Ois
trito Federal (como estipulado no Capítulo V do Anteprojeto,artigo
65), as esferas judiciária e de segurança permanecem no âmbito da
~ompetência pa União. 'Oessa forma, todo o aparato ligado à segu
rança pública, nas suas vertentes civil e militar, incumbe à União.
Essa disposição coaduna-se, inclusive, com o preceito da organiza-

Nos termos do § 2~ Art. 23 do Regimento Interno da
Comissão de Sistematização - (Resolução n° OI/8~ c.s.l.

Substituir o Artigo 2° e seus incisos pelo seguin-

te:
Art. 2~ - A República Federativa do Brasil é cons

tituída, sob regime representativo, pela

união indissolúvel dos Estados, e tem

como finalidade:
I - defender a soberania nacional e buscar a con

vivência pacífica e a cooperação internació

nal;
II - zelar pelo respeito à dignidade da pessoa hu

mana e promover a sua valorização;

III - garantir os direitos individuais e coletivos,
bem como a igualdade de oportunidade para
efetivação da justiça;

IV - promover o bem estar individual e coletivo e

O desenvolvimento social, econêmico e cultu-

ral".



Comissão de Sistematização • 167'

possí

tO,dos

JUS T I F I C A C Ã o

o texto do Art. 2° e seus incisos, aprovados na

Comissão da Organização do E;t;;'CrÕ~ -apre.se_nta uma redação di
reta e simples de ser entendida.

A r",
Entendemos que a Constituição, sempre que

vel, deverá optar por um texto de fácil compreensão a

os segmentos da sociedade.

Assim sendo, propomos ao nobre relator a substi

tuição do texto do AnteprOJeto de Constituição pelo aprovado

na Comissão da Organização do Estado Art. 2" itens I a IV.

EMENDA CS00654·2
~ , AUTOR

pen. Josf: C]'.P.LOS COUTINHO

----------- TfXTO/JUSTJFICAÇÃO-----------------,

Jnclua-se como § ún~co ou onde couber no projeto constituci~

aI, a seguinte E ~ E N DA:
" O DISPOSTO 110 I1,CISO 111 DO ART. 89 1,ÃO PREJUDICI,R1i A Al;T.f

~UIDl,DE DOS 11l'.GISTRADOS JlNPI,P-J-'.DOS PELO.ART. 142 DA LEI C01'PLElJEN'Il' R ;;9

33 DE 14. 03 .1979 "

J,~ S T I Fl1 C A T I V A

O inciso 111 do ~rt. 89 do anteprojeto da Constituição trata

do acesso aos Tribunais àe Justiça, alternadanente, por antiguiàaàe e

nereciwento, apurados na última entrância ou, onde houver, nos Tribu 

nais de Alçada.
No atual Estado do rio de Janeiro, a últ~ma_=~trância denom~

nada jr entrânci..3. especial li, é composta pelos juízes dos 'IribunaJ.s de

Alçada, dos juizes da Capital e dos magistrados que na data da fusão /
dos antigos Estados do rio de Janeiro e da Guanabara, ~ntegravam a úl

tima entrância dos dois Estados.
Na organização da Just~ça dos Estados, ficou estabelecido I

q~e onde houvesse Tribunal de Alçada, constituiria êle ,para efeito de
acesso ao Tribunal de Ju~tiça a mais alta entrânc~a da magistratura /

( § 39 do art. lÔO da Le~ Orgânica da ~agistratura Nacional- Le~ com 
plementar n9 35/79

A fim de ev~tar tratanento desigual e ~njusto já o legislado~

na mesma lBi co~plementar, em seu art. 142 testatu~u:

" Art. 142, No Estado do r~o de Janeiro a aplicação de dis 

posto no § 39 do art. 100 não poderá afetar a an~~guidade que tiverem

na data àa entrada em vigor desta LeJ., os juízes que atualmente com 

poêm a entrância especial,. entre os quais se incluem os ju~zes ~ue in

tcgram os Tribunais de Alçada. 11

gama de poderes somente atríbuível aos legítimos representantes dos
tres poderes da República. Evita-se, assim, um possível confronto, a

cr~ação de um quarto poder, O que redundaria na instab~lidade do regi
me.

Os predicamentas dos mewbros dos tres poderes foram a si outor:
gados pelo povo, através do mandato, baseados no Dire~to Katural. Não

é_lí:ito supr~mir assa regalia constituc~onal, que constitui trad~ção

no direito brasileiro.

A aprovação do proJeto sem a emenda ora proposta ensejará
derrogação do citado art. 142 da' Lei _O~gânica da Nagistratura pois /
prop~c~ará que juizes' muito ma~s novos na carrelra e que foram antes

removidos para o Tribunal de Alçada passem a constar das lista~ de /
antiguidade na frente de ju~zes mais antigos na entrância espec~al e

na carrei.ra , ferJ.ndo frontalmente d~reiro adquirido e anulando o es

fôrço do legislador em ev~tar flagrante injustiça.

CONSTITUINTE EOUAROO JORGE

,------- 1'1.!:Ilo.l.II-c/cCIoussic/S
wIlC:lII$.5i:)

_

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

r=-l----------------TCXTD/.lUSTlflC.tJ;io-----------------,

EMENOA MODIFICATIVA -

* - Dá nova redação ao inciso 111 do art. 292 -

Art. 292 - ....••.......••............••.••..•...••.•..

111 - o orçamento do Fundo Nacional de Segurid~de Social
e das entidades vinculadas ao sistema de previdência e assistênda

social, abrangendo a estimativa das receitas e a fixação das des
pesas de cada uma delas.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição os
dispositivos constantes do artigo 31, 111, do AQteprojeto da Comi~

são do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças (V) e do artigo 44

do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social (VII).

PLtlroAR ~/::.::",SS.i~J$U'COIll'$.s"""-----------

EMENDA CS00655-1 ,

t?_ DeI' ;IOS:~ rARrlOS COUTIFHO

P1.ENAAlO/COU1$SÃo/sUBCOl.lI$SÃO

ó\ S 1<2.,",,<"l...\-'.2.a~

cr=f'ARTIOO-J
pr.

cru~ISS~O DE SISTEYATIZA;;O

r=-l---------------- TEXTO/.lI.STIFIC.l.Çio,------------------,

'<'crescenta a alínea "f" ao inciso IV do artigo 13:

"art. 13.

r.l---------------- TEXTO/JlJSTlflCAÇÃO

Inclua-se onde couber n; projeto constituc~onal:

" são vedadas vinculações, equiparações ou paridades de qual 

quer natureza ã chefes do Poder Execut~vo, ;ebros dos poderes legisl~

tivos e judJ.c~ár~ol .;la união, dos estados e dos munJ.cípJ.os. "

JUSTIFICl'.ÇÃO

A Constituição atual já consagra esse sqlutar prínc~p~o no pa

rágrafo único do art.98, sem conter a ampl~tude da emenda:
..... t vedada Yinculação ou equ~paração de qualquer natureza

para efe~to de remun~ração do pesso?l do serv~ço públJ.co ".
Por um lapso, esse dispos~t~vo não foi repris~do nos projetos

elaborados pelas várias comissões.
Tem ele uma alto sentido noralizante, Visa, precípuamente, ilnp~

dir que classes de servidores, mediante artifício legal , adquira uwa

IV - A LIBERDAOC

.......................................................
f) aos convocados ,a prestar serviços ao Estado, é concedido o

direito de invocar a o,bjeção de consciência, sujeita a aiJr~

dação judicial, que, adni tindo a legitimidade da alegação,
determinará prestação aI ternativa. "

JUSTIFICATIVA

Trata-se de mcorporar ao Anteprojeto de Constituição texto votado
e aprovado na Comissão da Soberania e .dos Direitos e Garantias do Homeme e

da l),ulher (artigo 32, IV, b),"
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ro~ISSkO D" SISTEM~TIZ!\Ç;;O

,.,.. n:XTO/.lU-STlfIÇAÇiO,----------------,

Acrescenta a alínea "z" ao inciso X'I do artigo 13:

"aJ:t. 13. '" ..

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ;0 •••••••••••••••••

X'I - A SEGlRANÇA JUR1DICA

...................................................... ~ ..
z) o sistema tributário levará sempre em conta a capacidade

econômica do contribuinte e nenhum tributo será exigido ou
aumentado sem lei que o estabeleça, .nem cobrado, em cada
e=~ sem que a lei que o instituiu ou aumentou esteja

em vigor antes do exercicio financeiro, ressalvado o dispo~

to na Constituição. 11

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição texto votado

e aprovado na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher (artigo 3º, XIX, x).

Dá nova redação ao artigo 417 e seus parágrafos:

"art. 417. Proibe-se a instalação e funcionamento de reatores nu

cleares para produção de energia elétrica, exceto para finalidaces

científicas.

§ 12 As demais atividades nucleares serão controladas pelo Poder

f'lblico, assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades r!:.
presentativas da sociedade civil.

§ 2!1 A responsabilidade por danos decorrentes da atividade nuclear

independa da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação re

lativa aos valores indenizatórios.

§ 32 Proibe-se a imPortação, fabricação e transporte de artefatos

bélicos rucleares, carpetindo ao Presidente da República o fiel c....::!!
primento deste dispositivo, sob pena de responsabilidade prevista

na Constituição.
§ 42 O Congresso Nacional fiscalizará o curprimento do disposto

neste artigo.

JUSTIFICATIVA
=============

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de ConStituição o conjunto de

dispositivos relativos à questão ruclear constantes do artigo 113, e seus p.!

rágrafos, do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social e do artigo 34, e seu

parágrafo único, do Anteprojeto da Comissão da Família, da Educação, Cultura

e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, elaborado pelo Relator

da Conissão de Sistematização.

Dá nova redação ao inciso XIII do artigo 13 e respectivas alfneas:

"art. 13. • •••..••••••••••••••..•••••••••••••••••••.•

JUSTIFICATIVA
=============

Acrescenta parágrafo único ao artigo 31:

"art. 31. .

Parágrafo ll1ico. Os partidos políticos não poderão ser dissolvidos

cQllP.J1soriamente, nem mesmo por decisão judicial, una vez reconhec.!.

da a validade de seu registro."

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição as disposi

ções constantes do artigo 5º, inciso V, alínea c, do Anteprojeto da Comissão

da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da MJlher.

EMENDA CS00662-3
, ~) /au../ :In~c:-' t1dét.~

JUSTIFICATIV8
=========:===-

XIII - A FRCffiIEDAa:: ffiIVADA, ASSEGlRADA E PROTEGIDA Plio ESTPlJO
a) A de bens de uso pessoal ou familiar é insuscetível de desa

propriação, salvo por inarredável interesse social, ou utill

dade ou necessâdade ptblica, mediante justa e imediata inde

rüzação ; em dinheiro se assim exigir o expropriado;
b) a de bens de produção é suscetível de desapropriação por ne

cessidade ou utilidade pública ou por interesse social, des
de que necessária à execução de planos, programas e projetos

de desenvolvimento social e econônico, sejam eles da lhião,

dos Estados ou dos lUlicípios, mediante justa iOdenização;-.
c) os critérios para determinar o valor e a forma de indeniza-

ção por desapropriação, constem eles da Constituição ou de

leis, serore levarão em conta o não uso, o uso merarrente es

peculativo do bem desapropriado nos últirr.os três anos e, se

bem de produção, a média da produtividade do mesmo período,

além da significação econôníca do ato expropriatório em re-

lação ao patrimônio do expropriado, considerada a base de ga

rantia de seus dependentes;
d) os planos, programas e projetos de desenvolvimento soc::ial e

econêmico dos MJnicípios serão stbnetidos à aprecia~o judi

cial antes de iniciar as desapropriações necessárias.

................................................................................................ : ..........

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição o texto

votado e aprovado na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do ~

lf€<TI e da MJlher (art. 3º, XVII, do Anteprojeto da Comissão), ~ consolida
de forma tecnicamente irr;:Jecável dispositivos atinentes ao direito de pro
priedade, situanclo-os em uma perspectiva bastante sintonizada can os an

seios de transformação da sociedade brasileira:

Acrescenta alínea ao inciso I do arti9J 28.

"Art. 28••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - O AlISTAIoENTO E O VOTO

- são facultativos o alistarr.ento e o voto dos maiores de

dezesseis e menores de dezoito, bem como dos maiores

d:setenta anos, na data da eleição.
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.:xJSTIFlCATIVA

Trata-se de incorporar ao Anfeprojeto de Constituição o te~

1:0 votado e aprovado.na Cemissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do ~

;rem e daJ-1ulher (art. 59, I, alínea "a", do Anteprojeto-da CCJnissão), que ass.!!.
gura o direito ao alistamento eleitoral e ao exercício do voto aos maiores de
~ezesseis e nenores de dezoito anos. A pertinência da emenda evidencia-se em

face da alínea "b" do inciso II do artigo 28 do próprio Anteprojeto de Const.!
tuíção, que, ao preceituar a inelegibilidade dos "inalistáveis e dos menores

ce dazoito at]os", actnite, de forma tácita, o alistamento e, cooseouenterente ,
o exercício do direito de voto por parte daqueles que ainda não carpletaram ~
zcí to anos.

Acrescenta parágrafo único ao artigo 89:

"art. B2 .

Parágrafo lÍ1ico. O Brasil não manterá rêlações diplomáticas nem fi!,.
mará tratados, acordos ou pactos can países que adotem políticas of.!

ciais de discriminação de cor, ben.com não permitirá atividades de
enpresas desse~ países em seu território. n

I i

f:J COoIIss;I() CE SISTEMATIZAÇJlO

Trata-se, .simple~te, de incorporar ao Antepr6jeto de Constituição

as disposições do artigo 89 do Anteprojeto da Cemissão da Ordem Social, obj~

tivando-se, por conseguinte, "li sLPeração de oní.ssão inexplicável do. Relator

da COOlisslio de Sistematização.

Dá nova redação ao inciso XIV do artigo 99 e ao "caput" do
artigo 4fJ7.

"Art. 99. E: da carpetência exclusiva do Congresso Nacional:

XIv - Conceder e renovar a concessão de emissoras de rá
dio e televisão;
.............................................................................. ~ ,

Art.4fJ7. Carpete ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho

Nacional de Comunicação, autorgar concessões, peL
missões, autorizações de serviços de radiofusão
sonora ou de sons e illagens.

...................................- "

PU..u.::/Ç;tliSSi4!aa.CCtlISSia _

=---------------nlrTO/.tusTl'Ic;.a.çio -,

Dánova redação à alínea "g" do inciso IV do artiço 18.

"Art. 18 .
IV - O SINDICATO

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

.J.JSTIFlCATIVA

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Constituição texto
votaoo e aprovado na Ganissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

(art. 59, XIV), fazenclo-se as adaptações necessárias.

g) a Assel1tJléia Geral é o órgão del.iberativo scprero da
entidade sindical, competindo-lhe celiberar socre sua
Constituição, organização,' dissolução, eteãções para

os Ól:gãos diretivos e de representação, aprovar o seu
estatuto; e fixar a contribuição da categoria, que d!.
verá ser descontada em folha, mediante autorização pJr

escrito do interessado.

........................................................
.J.JSTIFlCATIVA

Acrescente-se ao art. 363 do Anteprojeto de Constituição o
seguinte Parágrafo único:

Pt.U...JlOO/CCIUSSio/S..aCOILSSio----------

J
~D.AT"~

. . [v;"7Jf7jCOMISSAO CE SISTEMI\TlZAç;\O

Trata-se, somente, de efetuar correção no Antepro;;etJ de
Constituic;;ão, substituindo-se a expressão "poderá" por "dev'erá", a firr ce ass~

gurar às organizações sindicais condições QJe facilitem o oesenvoívÍJ;'em:o de
suas atividades.

JlLlÚrt/lV/CCtl,"W&l.*:nus.si.)----------

COoIISS~O CE SISTEMATlZAÇMO

EMENDA CS00664-0
t: Li!"' !'<~~~ .-1;':70 "

Parágrafo lniéo. Nert1tln tipo de irrposto incidirá sobre pr~

ventos de aposentadoria e pensões. Dá nova redação ao art. 326, § 39:
"art. 326 .

§ 32 O Estado praooverá a desapropriação das terras necessárias ao

cumprimento do disposto neste artigo.

Trata-se de incorporar, ao texto da Cemissão de Sistematiz,!
ção, o artigo 70 do Anteprojeto da CCJnissão da Ordem Social, que determina a

proibição da incidência de quai~quer impostos sobre os proventos da aposenta~

ria.

"....................................................

JUSTIFICAT'IVA

,.
Trata-se de possibilitar uma maior agilidade ao processo de reforma

agrana, adotando-se, para tal, as disposições contidas no parágrafo 'único
do arUao 3° do ~teprojeto da Cemissão da Ordem Social.
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no § 1 9 do art. 174; no § 29 do art. 176; no ltem 111 do art. 192
e na alínea "b? , do item I. do art. 194.

CONstUIIINTE lI! D!!RICO PINTO

~ I'LI:NAIlID/(:OWISSi,O/SU.BCOWIS:sia--------

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
~ TEXTOIJuSTlf'CAo;ÃO-----------

Adapte-se o texto do Art. 97 do anteprojeto da Comis
são de Sistematização para absorção dos seguintes dispositivos:

Art. '" O Senado da República compõe-se de representa~

tes dos Estados, do Distrito Federal e das Nações Indígenas, e
leitos segundo o princípio majoritário, dentre cidadãos maiores
de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos.

§ 19- Cáda Estado e o Distrito' Federal elegerão três Se
nadores e respectivos suplentes com mandato de cinco anos.

§ 29- As Nações Indígenas escolherão, por processo que
adotarem, seus três Senadores 'e suplentes com mandato qüinquenal.

Não se encontra uma vez sequer. na Constituição

- em vigor. de boa técnica legiSlativa. a palavra inciso para sign!
ficar o d ís pcs í t í vo de numeração romana. IÕ tradicional. no dire.!.

to brasi Je í r o , como no português , o us o da pa l avra item.

A partir das s~b-comissões temáticas. estamos ten
tando suprimir essa confusão (tanto mais quanto em muitós casos

cita-se tal dispositivo como "item"). mas ao que parece elas COD
fiaram na Comissão de Sistematização e. porisso mesmo. renovamos

as emendas. para melhorar a técnica legislatlva do texto COnstlt~

cional.

§ 39- Os senadores indígenas terão o privilégio de ex
pressar-se em suas línguas maternas, sendo os seus pronunciamen
tos traduzidos por especialistas no conhecimento dos seus respe~

Uvas idiomas.

Sala da C ssão. em 01 de julho de 1987

%" 'iL1.b...ji,,_t.i.Ã.. ç"- - -
CONSTITUINTE nORETO CMIPANARI

"-
Sup r rma e s e a a I Ínea lia", alterando-se a scqUêncla

das alíneas subseqUentes do item lI. do art. 2i do Anteprojeto.

Sala da ComWão •. ~~ Ôl J e julhil de 1987
c r_I :tr..v<-r cU, "''''-'.

CONSTllUINTE OORETO CA~PANARl

---_.- -- -- ---- ._.---___________ 9t.li:TO'/.1.)lU.t.at&c:

O ÂnteproJeto conservou a maioria dé defeitos . de~

se tipo. acolhidos nos substitutivos &as Comissões Temátlcas. pori~

s o" estamos-à:lârit~ de uma proposta de mais de quinhentos artigos. '
que poderia. conservando todo o conteúdo das normas cogentes e das

definições necessárias. resumir-se a menos de trezentos artigos~

Essa abundândia sugere que se pratique o anunciado

pelos relatores: uma, liEoaspiração jurídica. evidentemente necess~

ria.

fretende-se lima Con s t í tui ção s í n t é t r ca , mas isso

não será obtido se. a cada título. ocorrerem definições de conteQ
do deontológico. declarações de pura intenção. por mais louvável e

explicitações despiciend~s,

Que adlante dizer que os eleitos prestam contas aos

seus representados. se nenhuma pena lhes é cominada?

Pura perda de tempo: "quod abund a t , noce t ;"

JUSTIFICAÇÃO

s6 o reconhecimento pleno e absoluto às Nações Indíge
nas do seu direito consti'tucional e universal" (Declaração Unive!.
sal dos Direitos do Homem e Carta de Direitos e Deveres Econômi
cos dos Estados - Resolução 3.281 - XXVI da Ass~mbléia Geral das

Nações Unidas, em 12/12/74) à preservação da sua própria identi
dade étnico-cultural resgatará a enorme dívida histórico-social'
do Estado Brasileiro.para com a humanidade.

A imprescri6ilidade das terras indígenas e a inalterabi
lidade da sua destinação histórico-sócio-cultuÇ~ls~o princípios
constitucionai~ i~teversíveis e que devem ser garantidos até de
arma na mão. A propósito, as Forças Armadas naciona~s granjea
riam enorme prestígio e simpatia do povo brasileiro se, por for
ça de lei, assumissem o ônus da demarca~ão das terras indígenas'
e sua ~roteção contra "grileiros" de todo gênero que exploram i
nescrupulosamente os índios, transmitindo-lhes doenças infecto-'
contagiosas, causando~ por esse modo, a dizimação de tribos in
teiras. O narcotráfico internacional também se aproveita de i
diossincrasias das culturas ameríndias para burlar a vigilância'
das autoridades sanitárias e policiais. Infelizmente, em alguns
países da. América Latina contam com a proteção de alguns milita
res corruptos e de autoridades desmoralizadas ou pusilânimes,
quando não movidas pela própria ganância.

A preservação dos remanescentes das culturas ameríndias
pré-colombianas é dever de toda a humanidade. Cabe-nos, aos bra
leiros, o privilégio de sermos os guardiães incorruptíveis dos
derradeiros santuários ainda quase intocados-autêntico~ reposit6
rios - das antigas culturas dos nossos ancestrais. O reco~heci-'

mento in.erto em norma constitucional do direito de representatl
vidade senatorial das Nações Indígenas equlvale irremissivelmen
te à proclamação da autonomia étnico-cultural dos Povos Amerín
dios do Brasil.

CC~STITL1I:HE ~·~~;~;:s~J 'EMENDA CS00671-2 .u'o. rr-P:'IV.'B'O~;]

rc~;;s-s"D~-S;-S;;;;;;~~;;"«' ".---=':=~~_..:J f'l'~;:;;;;] ,,",,Ir",",, D:::'.:::.:~. I~....7.;l

r:-;-_o. ----- ----Substi tua_'~~-'~"~,~,~:i~=-:n-c-iso~-~~:~i~~~~~ §:-"1 comssÃO DE SISTE;lATl2AÇÃ~mo/,""'m"i. 1 :OVo7~
art. 72; no "caput" do art. 83, no parágrafo único do art. 107; Substitua-se a palavra uinciso" por "item" no § 49

§ 49 do art. 109. no "caput" do art. 123; no § 2 9 do art. 137. do art. 72; no "caput" do art. 83; no parágrafo único do art. 107;
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{lO § 49 do art. 109; no "caput" do art. 123; no § 29 do art. 137;
no § 19 do art. 174; no § 29 do art. 176; no item 111 do art. 192
e na alínea "b", do item I, do art. 194.

ART. 408 ..•.•••••.•..••••••.••..•.••••

:V - Função social e ética do_rádio e da
televisão.

JUS T I F I C A T I V A

Não se encontra uma vez sequer. na Constituição
em vigor. de boa técnica legislativa, a palavra inciso para sicn~

ficar o dispositivo de numeração romana. g tradicional. no direi
to brasileiro, como no português, o uso da palavra item.

SISTEMATIZA /10

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 379

A sugestão da Comissão Afonso Arinos que
cria o Conselho de Comunicação Socié:l para substituir o arb í t r Lo do
Ministro das Comunicações na outorga de concessão ou autorização qe
se?viço de rádio e televis~o e estabelecer critérios, para a parti
cipação comunit~ria, da função social e ética do r.dio e da televi
são , ac r escent emos UJil pê=~!.1=z.fo segundo o qual as decisões do Con

selho serão enviadas à Câmara dos Deputados para referendo.
Consideramos que a decisão política deve

ser tomada pelo Legislaéivo, através de uma das suás casas.

~ ,.U,.O""U~,.I~IC"ÇÃO __.

...,.., PLENulo/eowl's,i,olsuleowladõ-----------,

EMENDA CS00674-7r: CONSTITUINTE ISRAEL P~~~~;O FILHO

1987Sala da Co~são, em 01 de julho de

<, ~.,Ih~iA_j7ét<...< e..... .'
CONSTITUINTE ÓCRETO CANPANARI

A partir das sub-comissões temáticas, estamos te~

tando suprimir essa confusão (tanto mais quanto em muitos casos
cita-se tal dispositivo como "item"), mas ao que parece elas co~

fiaram na Comissão de Sistematização e, porisso mesmo; renovamos
as emendas, para melhorar a técnica legislativa do texto constit~

ciona!.

Inclua-sft no art. 379 do anteprojeto
CONSTITUINTE o inciso VIII.

r:-r--------- ,.Lt ....IO/CO.,."io/su.CO"'I',io- ~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇM ART. '79 " " ." " ,. ~ " " " " " " ." " " " " " " .. " " .....
_--------------- 11:I(7010lu5TII'C.lcio --,

Suprima-se a alínea "a", alterando-se a seqUência
das alíneas subseqUentes do item IV, do art. 27 do Anteprojeto.

VIII - maoute~ç~o de ensino profissio
nalizante'de 22 grau, adequando-o às necessidades da comünidade '

urbanas e rurais.

J U S·T I F I C A T I V A

Pretende-se uma Constituição. sintética, mas isso
não será obtido se, a cada título, ocorrerem definições de conteú
do deontológico, declarações de pura intenção, por mais louvável e
exp11citações despiciendas.

O Ãnteprojeto conservou a maioria de defeitos de~

se tipo, acolhidos nos substitutivos àas Comissões -Temáticas, pori~

so estamos diante de uma proposta de mais de quí.nhentos artigos,
que poderia, conservando todo o conteúdo das normas co.gentes e das
definições.necessárias, resumir-se a menos de trezentos artigos~

o acesso à Universidade ainda é limita
do às classes mais privilegiadas e o ensino fundamental não esti-
mula profissionaiização. _

O Pais necessita de recursos humanos e
de tecnologia básica principalmente para o desenvolvimento da agri
cultura e da" indústria.E dever do Estado providenciar a implanta 
ção de escolas-oficinas, capacitando-as para o atendimento da cre~

cente demanda p~incipalmente nas áreas mais carentes,
I

Essa abundândia sugere que se pratique o anunc1ado
pelos relatores: u~a, lipoaspiração jurídica, evidentemente necess!

ria.

Que adiante dizer que os eleitos prestam contas aos
seus representaaos, se nenhuma pena lhes é comi~ada ?

Pura perda de tempo: "quod abundat, nocet:"

EMENDA CS00675-5

r: CONSTITUINTE ISRAEL PINH;;~~ FILHO ,J ec;~~T='~
tJ.-C-D-M-I-S-S-/l-O-D-E-S-I-S-T-E~~~;~;~;·~i./ou... "'..i.-----~----) r:ol-;O~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 381

Sala da com~são, em 01 J e julho de

< -;;;;;1%:cci1ét<-o&C-'.
CONSTITUINTE ifDRETO CAMPANARI

1987

Dê-se ao caput do art. 381 do anteprojeto
a seguinte redaç~o:

,- ...,--__ rL[IIÃmO/cúl,(l:;sifl/SUnCOlJISSlo-- _

flCOMTssno DE ST5IFMAIT7AçnO ) tJõ!!õMiJ

EMENDA CS00673-9
~ f,.UTO(l.

~CONST:TUINTE ISRAEL PINHEIRO FII HO
p::r-'''fltIUO--

PMDB .J

ART. 381 - A lei fixará cooteqdo básico
obrigatório para o ensino fundamental que assegure os valores cul
turais e suas espe~ialidades regionais, a?segurada a obrigatoried~

de da displina educação artísitca no currículo escolar de primeiro
e segundo graus.

r.r--------------T[UOIJu:;TlfleAlfÂO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 408

Inclua-se no art. 408 do anteprojeto o
inciso V.

JUS I I F I C A T I V A

A educação artística á indispensável p~

ra uma educação integral, possibilita ao educando um completo de
senvolvimento de suas possibilidades como ser humano.
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CONSTTT!!INTE !lI OURICO PINTO

E:MEÍ'iDA CSOO676·3
(B

AUTOlt----------------, prp'AUID0M]
PMOB/BA

EMENDA CS00677-1f!l AUTOII

~ONSTITUINTE ULDURICO PINTO
tyflPARTIOD0PMOB-BA

..-r--------- '..UÂIUO/c:OMI"Ão/su.eOMlssÃo----------

COMIssAo DE SISTEMATIZAC~O

PLLN,t.'uo/cOllIS.!S;o/sUBCOM!ssio--------

CCOMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

r=1--------------- TLnoIJusTlf'lCAÇio------------------,

Compatibilize-se o art. 336 do anteprojeto da Comissão

de sistematização:

"Art •.•• As atividades e serviços de bancos e insti
tuições financeiras passam a constituir monopólio estatal.

Parágrafo único - Lei complementar regulamentará o pr~

cesso de estatiza9ão dos bancos e instituições financeiras pri
vadas atualmente em funcionamento no país.

Dê-se ao dispositivo supra-mencIonado a seguinte redação:

"b) não haverá incidência de tributos, custas ou emolumentos
sobre a transmissão, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cônju
ge sobrevivente ou herdeiros, inclusive de imóvel rural com área até o
limite do módulo da propriedade familiar, explorada diretamente pelo /
trabalhador e sua família que nela resida e não possua outros imóveis
rur?is."

JUSTIFICAÇAD

Dê-se ao dispositivo em epígrafe a seguinte redação

"a) Ninguém será, individual ou coletivamente, obrigado a fa
zer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a qual pu
nirá os casos de abuso de autoridade e desvio de poder."

A inclusão da "piccola ~roprietà~ no rol dos bens abrangidos
pela letra b, do inciso XIV; ~o artigo 13 supracitado visa à captação
da isenção tributária e cartorial ( custas e emolumentos ), políti~a /
fazendária, cuja tônica dominante é.a eliminação gradual da miséria a~

soluta.

flJMõ ~UTIDO;=]
MOB - BA

Toda medida de amparo à pequena propriedade rural familiar /
contribui para a fixação do rurícola' à terra, para o fortalecimento do
mercado interno e, consequentemente, para o aumento do voÍume de produ
ção e dos índices de produtividade, contribuindo, assim, para melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro.

Por outro lado, a isenção tributária nos pequenos inventário
~universitatis defuncti" evitará a pulverização do espólio para pagame
to de custas, honorários e"selo de herança" com ~ alienação dos bens /
integrantes da "~assa bonorum" a quem fizer a "carid~de" de comprá-los,
a fim de que se possa concl~ir o inventário e liberar os herdeiros das
obrigacões decorrentes.

JUSTIFICAÇAO
A norma ideal contém sempré preceito e sanção. A garantia da

sua aplicação reside na própria coerção normativa. A coercibilidade é
característica singular.oa norma jurídica. Uma norma sem sanção é mero
preceito moral, religioso ou so~ial, stricto sensu, cujo conteúdo de /
coercitivi~ade ( coatividade ) exerce-se somente contra membros de um
mesmo grupo social coesionados por interesses religiosos, sociais stri
to sensu ou morais ( inmates ). A norma juridicã, ao contrário, caract
riza-se também pela sua universalidade ou genericidade (" a norma jurí
dica é genérica U), legitimidade e eficác~a ( validade e eficácia ), t
dos "significados" ou "conteúdos" normativos profundamente imbricados
ao pontq de se confundirem na concepção de EDUARDO' GARCiA MAYNEZ.

Entendemos, adotando como diretriz praxeológica a siste~ati

zação analítica do rico Substitutivo, que todo preceito normativo deve
conter uma certa dose de coercibilidade, a fim de que não esgote o seu
conteúdo normativo em mera proclamação de princípio ou postulado progr
mático. E preciso atribuir-se concreção à norma, a fim de que os pr1n
cípios e postuládos possam ser auto-executáveís.

EMENOA ADITIVA AO ART. 13, INCISO IV, LETRA a :

CCOMISS1\D DE SISTEMA ;~t:~;~~~WISSI0/SU.C:DWISSiCl

EMENDA CSOO678·0.p! AtJTOIIt

ONSTITINTE ULDURICO PINTO

JUSTIFICAÇÃO

Durante o período vigente do "modelo econômico" impla~

tado pela ditadura militar e, mais recentemente, entre 1981 e
t985, obse~vamos que o setor mais rentável da economia brasilel
ra foram os bancos, com uma rentabilidade média de 34,6% na
construção civil, 3,3% na agropecuária e 12,6% na metalurgia.

V~le destacar, também, que os 10 bancos avaliados em 5
anos e meio lucraram 26,4% bilhões de dólares, isto é, um quar-

~ " ;'f',:

to da dívida externa brasileira.
O BRADESCD, no 12 semestre de 1985, aumentou o seu lí

quido em 524% em relação aô mesmo períodõ do ano anterior,' en
quanto o BAMERINOUS teve um crescimento de 2.120% naquele ano.

Ora, como pode ser que, em um país em crise, com hi

perinflação e recessão acentuada, os bancos tenham e mantenham
taxas de lucro não s6 elev.adas, mas, ilícitas?

Assim, observamos que, criminosamente, os bancos pri
vados atuam como agentes de concentração de capital, impedindo
que esse mesmo capital reverta para outros setores da economia,
contribuindo para o desenvolvimento destes setores.

Tal acumulação d~ capital, garantida pela manutençã~ ,
de altas taxas de· juros e da chamada "ciranda financeira", se
reflete na recessão e inflação que causam a paulatina pauperiz~

ção po povo brasileiro.
Aiém dissó, devemos salientar que a dominação política

fundamenta-se, essencialmente, na dominação econômica. E são os
grandes bancos, assessorados. pelo Fun~o Monetário Internacional
(F.M.I.), que garantem a submissão do Terceiro Mundo ao capital
financeiro internacional; e mais, são os próprios bancos "brasl
leiros" que, através de empréstimos ruinosos, com cláusulas dú
bias, incluídas através de corrupção, exportam capitais para o
exterior, contribuindo para a miséria e empobrecimento do povo

brasileiro.
É através do~bancos estrangeiros e dos próprios ban

cos "nacionais" que atuam como testa-de-ferro de grupos capita
listas transnacionais que se garante a espoliação e a dominaç~o

do nosso povo.
Assim, somente através da intervenção estatal, por in

termédio do mecanismo do monopólio, selá possível sanear este
setor econômico, exti~guindo a corrupção e pondo ~m fim na expo~

tação de capitais e contribuindo para a correta canalização e
distribuição dos recursos nacionais entre os diversos setores da
economia brasileira, garantindo o seu desenvolvimento equilibra
do e democrático.
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EMENDA eS00679-8
ftONSTITUINTE ULOURICO PINT~"""
r.'T--------- PltNAAIO/cOIolISSÃo/SU8COWISSÃO-,---- _

tgOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

tç"';"';JPMOB - BA

EMENDA eS00681-0
tJ CONSTITUINTE GEOVANI BORGES
r.T------~-- PLENAIll0/cOLlISSÃO/SUBCOLlISSÃO----- ,

COMISSAO DE SISTEMATIZA AO
r.'T---------------- TEl(TO/JUSTIFICAÇÁO-------------__--, r::-r---------------TEXTO/JO;nIFlcAçÃO----------------,

Substitua-se no texto do art. 79, inciso I, o termo "béli
cas" pela expressão "diplomáticasn• EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ':.:;;;:1'10:100: Artigo 113, § 59

JUSTIF-ICAÇAO
O § 59, do artigo, 113 do anteprojeto, passa.a ter a seguinte reda
ção:

~ flagrante a incompatibilidade, voire antagonismo, daquela
expressãõ 'que se deseja escoimar do texto com o seu conjunto e es
trutura, discriminadamente com O ítem IV do art. 10 e 111, IV, V e
VI do art. 11, entre outros.

A congruência lógico-formal do texto constitucional deve es
tender-se também ao mérito, a fim de que a nova cart~ traduza os
verdadeiros anseios do povo brasileiro em consonância com o senti
mento majoritário dos povos do mundo no sentido da consolidação de
finitiva da paz universal e banimento da 'violência e da guetra das
relações internacionais.

A luta pelo desarmamento universal e destruição dos arsenai
bélicos em todo o mundo polariza vertiginosamente as adesões dos /
povos e governos de todas as nações do Universo.

Os recursos anualmente gastos na corrida armamentista seria
suficientes para erradicar a pobreza, o analfabetismo, as doenças
e a miséria em todo o mundo, uma vez eliminado o perigo militar e
a sua mistagogia belicista. '

"Art. 113

§ 59 Cada uma das Casas reunir-se-à em sessões prep~

ratórias a partir de 19 de fevereiro, no primeiro ano da Legislatu
ra, para posse de seus menbros e eleição das respectivas mesas, com
mandato de dois anos, vedada a reeleição para a mesa seguinte, na '
mesma Legislatura."

JUSTIFICAÇAO.

Há necessidade de alterar-se a redação do dispósitivo
citado,-tendo em vista não estabelecer o tempo de mandato das Mesas
e.deixar vago s~ a pro~bição de reeleição se dará para o mesmo. car
go ou pára qualquer cargo da mesa seguinte, na mesma legislatura.

EMENDA eS00682-8
tJ CONSTITUINTE GEOVANI B~;~~-S-------------J PS;~'OO~

"L.EH"AIO/co,iISSÁo/sU8COM1S:sÃO 1.err:-;-.I /"OTAWe:. COMISSAO OE SISTÉMATIZAÇAO _ c-()~, ~~fJ

a

ter a seguinte redação :,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.14,inciso IX.

O inciso IX do art.14 do Anteprojeto,passa

~ EMENDA MODIFICATIVA
r::-r---------------TEXTO/JU5TIFICAÇÃO-------.,.---------,

EMENDA eS00680-1
[:J CONSTITUINTE GEOVANI BORGES J' ~~IT"'~

Pl.ENARIO/cOIllISSÃo/sU8COM"sio---------- ~DATA~

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZACAO I CoVc#-ffi J
r::-r TEXTO/.ru~T1fICAÇÃO---------------~

"Art. 14••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 65, § 19

" O § 19 do artigo 65, do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda
ção:

IX- gratificação natalina,com base na r~
'- -

muneração integral.de deze~bro de cada ano,isenta de qualquer de~

conto ou tributação."

JUSTIFICATIVA
" Art. 65,

§ 19 - A eleição do Governador Distrital e do Vice-Go
vernador Distrital coincidirá com a do Presidente e Vice-Presidente
da República. A ele~ão dos Deputados Distritais coincidirá com a
dos Deputados às Assembléias Legislativas dos Estados, para mandato
de igual duração.

A redação do dispositivo deve ser alterada p~

ra garantir ao trabalhador que não poderá haver qualquer espécie

de desconto na gratificação natalina que lhe é assegurada anual-

mente. Por esta razão, justifica-se a aprovação da presente Emenda.

JUSTIFICAÇAO:

Visando adequar o dispositivo citado com o que estabe
lece o § 29 do mesmo artigo, que manda aplicar, no que couber, o ar
tigo 55 e seus paragrafos, no caso dos Deputados Distritais, neces
sário se faz a aprovação da presente emenda, tendo em vista não ser
concebível um mandato para os Deputados Distritais diferenciado do'
do que for estabelecido para os Deputados Estaduais.

EMENDA eS00683-6
1 r.r-. "pITF'"L'----'fJ....'__C_O_NS_T_I_T_U_I_N_T_E_G_EO_V_A_N_I_B_O_R_G_E_S --'. C ~J

e: COMISSAD DI; SISTE~,;~;~;~~~",",,··t"Ã'----------1 f§i/õ~

r-r TEXTO/olltSTIFICAI;ÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO :Art.28,inciso ~I,alíneas "c" e "d".

As alíneas "c" e "d",do inciso 11 do art.28 do Antepro-

jeto,passam a ter a seguinte redação :

"Art.28 • •
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11-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••.•• JUSTIFICAÇJlO.

c- São inelegíveis para os mesmos cargos :0 Pre

sidente e o Vice Presidente da República ; os Governadores e os Vi

ce Governadores de Estado e do Distrito Federal,os Prefeitos e Vi-

ce Prefeitos e quem os houver sucedido no mandato."

d- Para concorrerem a outros cargos,o Presidente

e o Vice Presidente da República,os Governadores e Vice Governado-

O objetivo da presente emenda é modificar a redação '
do dispositivo citado sem alterar-lhe o mérito garantindo, entre _
tanto, o direito a inamovibilidade dos dirigentes de associações '
de classes que muitas vezes são ameaçadas de transferências ou de
missões do cargo que ocupam, em razão de defenderem interesses da'
categoria que representam.

res de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos e Vice Prefei -

Art. 18 - ••••••.•••••.•••••••••.•••••••••••.•••..•••••.••••••••
VI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••
a - Aos sindicatos e as associações em geral é reconhecida, med~

ante requerimento, a faculdade de exigir ao Estado a informação cl~

ra, atual e precisa do que fez, do qüe faz e do que programou fazer
bem como a exibição dos documentos correlatos, não podendo a respo~

ta exceder de sessenta dias.

A alínea "a" do inciso VI, do artigo 18 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redação:

EMENDA MODIFicATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo .18, inciso VI, alínea "A".

= TEXTO/,JUSTIFICAÇAO _,

EMENDA CS00686·1
l: CONSTITUINTE GEOVANI BDR~~~R 1 crff~RT".~

PLENARID/CONISSÃO/SUBCONISSÃO----------

j
~D"T"':-=:ltJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ®o'f!fflJ

JUSTIFICATIVA

Há necessidade de inclusão das expressões " e do

Distrito Federal" nos dispositivos citados,para adequar-se o texto

com outros dispositivos do Anteprojeto que dispõem sobre eleição

direta para Governador e Vice Governador no Distrito Federal,pois

se.;'::. inconcebível pelmilir-lhes a ree17~çã;;~
--- /

tos ,devem renunciar 6(seis) meses antes do pleito.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.28,inciso I,alínea "b"

!J
EMENDA MOOIFICATIVA

= TEXTO/~USTlf"IC ...ÇÃO---------------_,

EMENDA CS00684-4
f: CONSTITUINTE GEOVANI BDR~~u~.R

A alínea "b" do inciso I,do art.28 do Anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação :
JUSTIFICAÇAD.

"Art.28 •••• __•• _••••••••••••••••••••••••.•.•••.•••

1-••••••••••••.•.••••••••••••.••••••.•••••.•

b-São ?brigatórios :0 alistamento e o voto dos

maiores de dezoito anos à data da eleição,salvo para os analfabetos,

A alteração proposta pela presente emenda na redação' .
do dispositivo, visa diminuir o prazo para a resposta, de noventa,'
para sessenta dias, tendo em vista existirem casos urgentes que nãO

podem esperar uma resposta que delongue três meses.

os maiores de setenta anos e os deficientes físicos."

JUSTIFICATIVA

A presente emenda pretende modificar a redação do

EMENDA CS00687-9
&,\)10'1--------------] [41.PF'L"RT'\lG~tJ CONSTITUINTE GEOVANI BORGES . C- PI J

dispositivo sem alteração do mérito,estabelecendo que o alistamento

e o voto são obrigatórios p~ra os maiores de dezoito anos A DATA DA

ELElçAO,permitindo-se que o cidadão possa alistar-se mesmo antes de

atingir o limite de idade,quando isto vier a ocorrer na data do ple~

to.

= 'I!:Xlo/J~STlrlcAçÃO---------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo, 66, §§ 1º e 2º

Os parágrafos 1º e 2º',do artigo 66, do anteprojetn, passam a ter

a seguinte redação:

'EMENDA csõooss:2'
'~ lnlSTlTUINTE GEOVANI BOOGES

Art. 66 - ••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••

§ 1º - A função executiva no território será exerc~

da pelo Governador e Vice-Governador Territorial, eleito~ em ple~

to direto e secreto.

= t'~lCtO/JfJ5TtFfC"Çi.O---------------_,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 18, inciso II alínea "C".

§ 2º - A eleição do Governador Territorial e do Vi

ce-Governador Territorial, coincidirá com a do Governador e do •
Vice-Governador Oistrital, para mandato de igual duração.

JUSTIFICAÇl\O.
A alínea "C", do inciso 11. do Artigo 18, do anteprojeto, passa a
ter a seguinte redação:

"Art. 18 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 - ••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••

C - é vedada a interferência do Estado no funcioname~

to das associações, garantida a inamovibilidade de seus dirigentes.

No momento em que se estabelece eleições diretas p~

ra Governador e Vice-Governador do Distrito Federal, não se conc~

be que possa continuar existindo no País, a figura de Governador'
nomeado, penalizando-se com uso, as populações dos Territórios
que não concedendo-lhes o direito de escolherem seus próprios go

vernantes.
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EMENDA CS00688-7
tJ CONSTITUINTE GEOVANI BOR~~;' 1 fff~nooo~

...tJ.....--C-O-M-IS-S-II-0-D-E-S-I-S-T-E;~~~';~c~;~io/.U"0."'i0----------1 toT/;;f/MJ

JUSTIFICATIVA:

O óbvio dispensa disciplina. Ainda mais a nível
ConstitulÇão.

de

r.r---------------!EXTO!"IUSTIF1CAÇÃO----- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 85, inciso X

O inciso X, do artigo 85, passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS00691-7
tJ CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO

r.r--------- PLlINIoP.IO/CQloIl'lio/aulcoMISSio-----------,

COMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlD

Art. 85 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••
ret TtXTotoluITI'ICACiO --,

X.- estabilidade, 2 (dois) anos após a admissão.re~

peitado o disposto no inciso 11, deste artigo, Que não se aplica'
no caso dos servidores admitidos há mais de dois anos, à data de~

ta Constituição.

.JUSTIFICnçIiD.

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 423

ModifiQJem-se as redações dos parágrafos lI! e 51!

e suprima-se o parágrafo 31! do artigo 423 do A~

teprojeto .
Renumerem-se.

A álteração da redação do dispositivo visa assegu 
rar a estabilidade dos servidores públicos Que comtém mais de do
is anos de admissão à data da promulgação da nova Constituição.

ART. 423 ...............................................

§ 19 D casamento civil, no seu processo de habilita
ção e celebração, será gratuito.

§ suprimir
.-- ,.LENARIO/CONISSÃo/sUBCOr.IlSSÃo----------

t:J COMISSIIO DE SISTE,MATIZAÇIlO •

r.r--------------- TElCTO/JUSTIFIC.&ÇÃO----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 86, inciso 11.

§ O casamento pode ser dissolvido nos
sos em lei, desde que haja prévia e
separação por mais de dois anos.

casos expre~

comprovada

O inciso 11 do artigo 86, do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

jIJUSTIFlCATIVA

"Art. 86 -

11"- a de um cargo de professor com um técnico ou ci
entífico; ou a de dois cargos privativos de médico.

.JUSTIFICnçl'lO.

Das modificações
§ lº
A redação original é contraditória.
Ao enunciar que "o casamento civil é forma de consti

tuição da fam~lia", contraria o artigo 13, V, que informa que
a família é constituida pelo casamento ou por união estável.

A nova redação, em conseqUencia, deve se limitar à
questão da habilitação e celebração do casamento.

= TEIITO/olUSTlflCACio -,

A lei deve facilitar a solução dos problemas. Sob pena
de, em assim não sendo, se transformar em mais uma fonte de
problemas.

A separação simplesmente, de fato,ou judicial para os
feitos que já transitaram em Juizo, preenche o espírito da no~

ma. Atende a voca~ão dos mais respeitáveis doutrinadores do O!
reito. E, principalmente, se reveste numa forma que mai; se a
proxima do sentIdo que temos de Justiça.

§ 5º

A exigência de prévia separação judicial vem a manter
um entrave burocrático que em nada atende aos interesses so _
ciais.

Da supressão
§ 39

O texto constitucional deve evitar toda forma de redun -

RIBEIRO

SISTEMATIZAÇIlODE

MENDES

COMISSIIO

CONSTITUINTE

A Constituição atual já assegura o direto dê acumula
ção de dois cargos privativos de médico, como também no caso de prQ
fessor, não se concebendo portnato, Que esse direito, já adquirido'
pela classe médica, deixe de figurar na nova Carta Magna.

Por essa razão, justifica-se a mudança na redação do'
disositivo, através da aprovação da presente emenda.

EMENDA CS00690-9
tJ
~ pu:""""o/cOllISSÃo/IUICOlllssio----------

tJ

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 13, III,"e".

Suprima-se do anteprojeto as expressões "com a única
exceção dos Que têm a sua origem na gestação, no pa~'

to e no aleitamento".

dãncia.
o dispositivo cuja supressão é proposta trata de questão

já disciplinada no próprio anteprojeto.
Com efeito, o artigo 13, V, reconhece a união estável co

mo forma de constituição da família. E no próprio artigo 423 há
regras Que facilitam a conversão dessa união em casamento.
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EMENDA CS00692-~:
fi AUTOR

C- Constituinte NILSON GIBSON

w::= I'LEU,\AlO/CONI5SÃO/SU8COUlssio

~missão de Sistemat~zação

r:r---------------- TlXTOI"'UHI'ICAÇi.O_'- ~

vidades d~spostas na letra g} do inc~so VII

do Art. 13 -- sendo exigível a correção e

atualização dos dados, através de processo

jud2cial ou adm~nistrat2vo s2giloso.

JUSTIFICAÇÃO

E}!ENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO REtATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEX
TO

Ao Anteprojeto de Constituição, dê-s~ a seguinte redação ao § 39,

inciso II do Art. 86:

Art. 86 -

I

II

§ 19

.§ 29

§ 39 A pro~bição de acumular proventos não se aplica

aos militares e civis aposentados quanto ao exercíc~o de

mandato eletivo, de magistério, d~ Cargo em comissão e a

contratação para prestação de sery~ços técnicos e espec~~

lizados.

A letra g) do inciso VII do Art. 13, que estabelece os d2re2tos

e liberdades 2ndividuais inviolãve~s, adm2te que o Estado poderá op~

rar serviços de informações que se ref1ram exclusivamente ao que a

le2 define COMO deliquênc2a e às atividades que visem subverter pela

violência os fundamentos constituciona~s'da nação. Entretanto, o a

cesso 2nd~scriminado às infpr~ações, conforme constante da letra a}

do inciso VIII do Art. 13, inv2abiliza de forma defin~tiva o funci~

namento ~icaz dos referidos serviços de ~nformações, em decorrên 

cia da impossib2lidade de manutenção do s2gilo •

A presente emenda V2sa, dessa forma, compat2bilizar os dois te~

tos do Anteprojeto, de modo a permitir o combate eficaz à deliquên

cia e à.subversão violenta dos fundamentos constituc20nais, na for

ma da lei, sob as condições adequadas de sigilo.

JUSTIFICAÇÃO

A proib2~ão de acumulação de proventos da inatividade com a

contratação para a prestação de serv2ços técnicos e espec2a12zados,

Gomo previsto no Anteprojeto constitucional da Comissão de Sistem~J
tização, nos parece uma forma discriminatória e injusta para. com

aqueles profissiona2s, em razão·do que a~resentarnos a presente e

menda dando nova redação ao Parágrafo 39, do item II do Art. 86.

O desenvolvimento científico e tecnolõgipo alcançado pelo p~ís

nos últimos anos, responsável pela projeção ae nossa economia a oi

tava colocação no contexto mundial, foi fruto do trabalho de gera

ções de brasileiros.

A participação do Estado neste processo tem sido marcada por

uma presença atuante através um grande número de empresas estatais

bem como de 6rgãos,públ~cos responsáveis, prinfipalmen~e, pela ins

talação de uma infra-est7ú€ura propiciadora de todo este progresso.

Foram necessários inve~t~mentos maciços, ~nclusive na formação

de mão-de-obra espec2alizada e anos de experiênbia para a consecu

ção dos obJetivos de desenvolv2mento. Mas o trabalho não está co~

cluído, muitos são os obstãculos a serem transpostos e no momento

em que votamos uma nova Constitu~çãol não podemos permitir que d~~

positivos impedit~vos sirvam de impecílio para a contratação de ~

vidores civis e militares, aposentados, depositários de toda gama

de conhecimentos e experiências acumuladas atravês dos anos e que

muito ainda podem contribuir no desenvolvimento nacional.

I'LI:HÁAIO/Co""uio/suacO..lssio----- -,

Ao Anteprojeto de Consti~uição dê-se a seguinte redação a alínea

b) do inciso V do Art. 18:

Art. 17

I

V

A redação apresentada a alínea b) do inciso V do Art. 17, que tr~

ta da greve, que todos sabem ser um direito legítimo do trabalhador,

fundamenta-se na necessidade de um dispositivo que especifique toda a

complexidade que o assunto envolve.

A admissão da necessidade da preservação de alguns setores esse~

ciais, como transportes, saúde, segurança, etc, já pode ser consider~

da um avanço, poré;', o que no momento é mais importante ao trabalha

Qor, ê uma nova lei de greve.

Este instrumento, matéria da legislação ordinária, deve ser apr~

vado o mais rapidamente possível, para que possa atender aos anseios

e reclamos da classe trabalhadora, bem como de todos os setores da s~

ciedade brasileira.

JUSTIFICAÇÃO

b) g livre a greve, respeitadas as condições pr~

vistas na legislação que a regula.

~c= Comissão de Sistematização

EMENDA CS00694-1
tJ Const~tu~nte NILSON GIBSON

rr="UTID0:J
PMDB. ,

EMENDA CSOO693-3fi AUTORC- Constituinte NILSON GIBSON

r.'l----------------Ttuo/.rusn'lcAçÁO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAç1i.O DO TEXTO

Art. 1.3 

I 

II

III-

~==-=.-===::.::::;::=:::.:=-- --!l rrmi~;J!7J

EI~ENDA MODIFICATIVA AO AlilTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇ1(O DO TEXTO

Ao Anteprojeto de Constituição dê-se a seguinte redação a alinea

f) do inciso III do Art. 13:

fI ressalvada a compensação para igualar as oport~

nidades de acesso aos valores da vida e para reparar ~nJust!

ças produzidas por discriminações não evitadas, ninguém será

~---------- ---Tr;xToJ;Just',.IC...Çi.o-----_----------___,

EMENDA CSOO695-0[!J AUTOft

~Constituinte NILSON GIBSON

m PL.UIÁIlIO/coIfISsio/suaCOMI:do

(-comissão de Sistematização

a) g assegurado a 'todos o acesso às referências

e informações que a cada um digam' respe2to,

e o conhecimento dos fins a que se destinam,

sejam essas registradas por entidades parti

culares ou públicas -- ressalvadas as 2nfor

mações que se refiram exclus~vamente as at~·

ACESSO A REFERENCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE A PR~VIII
PRIA PESSOA

Ao Anteprojeto de Constituição dé-se a letra a) do inciso VIII

do Art. l~ a seguinte redação:

Art. 13 - são direitos e liberdades indiv2duais inviolã

veis:

mr------,,---d---- PLIEMÁIUo/CoUI!.l!IÃo/.uacOlollssÃO-- -,c= Cpmissao e Sistematizaçao
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r.l---------------- TuTo/olunl'lcAçÃO --,

JUSTIFICAÇÃO

Art. 230 - sâo Órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Mi-

Congresso Na
de permissão

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Para haver compatibilização com o artigo 191. dê-se ao artigo

litar e os Tribunais e Juizos Militares instituídos por lei.

Assim, não é adequado sUbmeter-se,à ~utorização do
cional, toda vez que se tornar necessário, a concessão

para que forças e~trangeiras venham a efetuar trânsito, ou permanên
cia temporéria, em território nacional, em tempo de paz.

Em caso de guerra, parece adequado submeter-se ao Congresso Na
cional tal permissão, entretanto, o termo "forças estrangeiras amigas U

é mais abrangente e flexível do que uforças estrangeiras aliadas", que

pressupõe a celebração prévia de um Acordo militar ou Tratado formal.

A enfatização, da necessidade de que as forças estrangeiras em
território nacional permaneçam sob o comando de autoridade b~asileira,

não é adequada ao texto constitucional, sendo mais próprio que a ma
téria ftsteja contida e perfeitamente regulamentada, no que diz res
peito aos diversos níveis de comando, em lei complementar.

EMENDA CSOOG97-G
tJ Constituinte NILSON GIBSON

, n~ 230 a seg~inte redação:

Dentre as atividades que um cidadão pode desempenhar, algumasirã
colocá-lo a par de informações, cuja divulgação, ou conhecimento por
outrem, irão acarretar consequências maléficas a instituições ou até
mesmo ao país, muitas vezes de forma irreversível.

Por esta razão, não será de bom alvitre que instituições onde é
possível o acesso àquelas informações, tenham, em seu' meio elementos
que possuem desvios de caráter, sujeitando-os a pressões psicológicas

ou mesmo físicas, em decorrência de sua condição. Da mesma forma, a
existência de elementos com comportamento sexual anormal em inúmeras

instituições irão contribui~ para a quebra ou queda do respeito e da

disciplina. O presente artigo, no que diz respeito às Forças Armadas
contraria, ~nclusive, o artigo 251, que estabelece que as Forças Ar
madas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Como p~

derá manter a hierarquia e a disciplina um indivíduo com comportawen
to sexual anormal?

Por outro lado, em diversas atividades, é necessário ao cídadão

para exercê-la, uma condição de ~oa saúde, de higidez, sob pena de co~

prometermos a segurança de outrem.
Não é concebível um deficiente pilotando um moderno avião de pas

sageiros, operando um trator, trabalhando num alto forno, servinálb às
Forças Armadas. Imaginemos o perigó de um deficiênte mental manipu
lando uma arma.

Os deficientes deverão ter seu trabalho assegurado em atividades
compatíveis com sua c;ndição, de mod~ a não colocar em risco outras

pessoas e equ~pamentos ou mesmo ou constrange-los, colocando-os numa
atividade que são incapazes de realizar.

JUSTIFICAÇÃO

privilegiado ou prejudicado em razão de nascimento, etnia,
raça, cor, idade, sexo, estado civil, natureza de trabalho,

religião, convicções políticas ou filosóficas.

É necessário a compatibilização entre os artigos 191 e 230 do An-

nal Militar.

Esta mudança se justifica, adicionalmente, pela razão de que em tem

po de guerra, poderão existir outros Tribunais, além do Superior Trib~

Sistematização;

U1'o1ilitares n •equivale dizer, substi tuir a expressão IIInferiores li por

teprojeto de Constituição elaborado pela Comissão de

= TEXTol,oIu3T1rlcA;io -,

__________ "LtNÂ"ICI/CClll!sio/IlU.COlll:J5ÂO- _

li ~c= Comissão de sistematizaçao

EMENDA CSOO696-8
~ Constituinte NILSON GIBSON

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Ao Anteprojeto de Constituição, dê-se ao Inciso XXVI do Art. 162,

referente às competências do·presidente da República, a seguinte reda

ção:

"XXVI - permitir, nos casos previstos-em lei complementar, que

forças estrangeiras transitem pelo território ,nacional ou nele perman~

çam temporariamente. u

JUSTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMnTIZACÃO
,..,, ftIUO/"..,"trICAC;.O _

I!.l EMENDA SUP!;ESSIVA AO ANTCPROJET.O DO RELM'OR PARA ADJ>QUAÇÃO .00 TEXTO

Sejo suprimido o § 2Q do Art. 87 do anteprojeto de Constitui
çiio.

É normal na comunidade das nações, em tempo de -paz, o trânsito,

ou mesmo a permanência temporária, de forças. militares ~ estrangeiras'

em territGrid nacional, par~ a realização de exercícios_militãres con

juntos, visi~as ou e5cal~s oper~~iona~s (navios e aeron~ves militares).

NO caso;~specífico do Brasil, face à sua extensa fronteira'te~re2 ~

tre e litoral' d;" valor considerável"' no' contexto g'eoestratégico do

Atiântic~ S~~' pode-se considerar como um fato rotinéiro o,trânsito, e
eventual a permanência tempor·ária, de forças estrangeiras em terri tó- ~

1:io·nacional,. em', tempo de' paz, quel: para realizar exercícios dê int:e

resse de nossas Forças Armadas, quer para receber' apoio "logístico nas. .
escalas operacionais de suas unidades (navios e aeronaves militares),.
a nível de reciprocidade.

Pode-se citar, como exemplo, a existência de determinapos eslabe
lecimentos militares paraguaios próximos à nossa fronteira, cujo aces

so por forças mi1 i tares paráguaias é normalmente /real izado a través de,

Ir odov i a s brasileiras. em território nacional, c~~ autorização brasi

leira.

JUSTíFICAÇ1iO

1\ car r e Lra dos &ervidore-s púbLacos civis é, compJ e t.amcut.c , d,!

ferenle! e dist~nta da carreira dos servidores públicos militores.,
Os 1:.:Gtatutos e a s leis i) que se aubcrd Lnnm são .... oupc-ciILcou

para cado um~deles, voltados para atender os 'peculiaridades, de cE,'
du um.

J\H ("tllldiçó("s ~Ic" t r abuLho , com u'!; militnrcs He ~ul.>lIIl\t':ndn,

por oxompLo , no Lrüudl110 ·~oi:.urnol hOrc.lb extras C: nos finais de

semana c feriados, sem haver acréscJ.lllos elll seus vencImentos, são

olguns fa~os que bem demonstram a d.Lfe r on çn 'pãrõ COIll os servido
res públicos civis .

Assim, tornar equivalente os critérios para aposenladoria "

reforma é qUl!rer igualar os desiguais.

Por ludo isso, é que o referido pa-r;ígrafo deve ser suprimido
do at.ua I .1\I(uprojclo de Cons t~ tuiçiio.
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Considerando-se o aspecto de~perenidade, deseJável de ser obse~

vado no texto con~titucio~al, e atendendo às necessidades da Just~

ça Miiitar, parece ser adequada a fixação em quinze, do número de

Ministros do STM.

r:l---------------- Tf.:XTO/.lUllTI'IC,t,çio-- --,

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

~o anteprojeto da Comissão de Sistematização, dê-se a seguinte

emenda supressiva para a adequação de texto:

EMENDA CS00701-8
t= Constituinte NILSON GIBSON

PL!NÂ"ID/COIol133Ão/sUBCOIol135ÃO--- _

l!JL_ Com1ssão de S1stemat1zação

cr=PAIlTIDO~
PMDB •

"Supr i mam- s e os parágrafos lf! e 2g; do Art. 232"

JUSTIFICAÇÃO

Os parágrafos I" e 2" conflitam-se com o caput do artigo. Ademais,

restringem de uma maneira injustificável a atribuição da Justiça Mili

litar, que por ser uma Justiça especializada e destinada a julgar e

processar os crimes de guerra não pode ser limitada no tempo, uma vez

que ess:s crimes ocorrem tanto nos períodos de guerra ou como nos de

paz.

m
EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

ào Anteprojeto de Const1tuição dê-se ao Art. 35 a seguinte reda-

Art. 35 - Conceder-se-á "habeas data", ressalvadas as in

formações que se refiram exclusivamente às at1v1dades dis

postas na letra g) do inc1so VII do Art. 13.

I - para assegurar o conhecimento de 1nformações

e referênc1as pessoais, e dos fins a que se des

t1nam, sejam elas reg1stradas por entidades par

ticulares ou púb11cas.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CSOO700-0
p? Constituinte NILSON GIBSON

f: . _ . .L~N••'O/:'N".iOIsU'''N'.. 'O
ÇQml~SaO de S1stemat1zacao

r::-l;----------------- T[XTOI"uSTlfICAÇio----------------;-~1

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJÉTO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Ao AnteprOJeto de Constituição, dê-se ao Art. 231, referente

à composição do_~uperior Tribunal Militar, a seguinte redação:

"Art. 231 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze

Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da Repúb11ca,

depois de aprovada a ind~cação pelo Senado Federal, em audiên

cia pública, sendo três, dentre oficiais-generais da ativa da

Marinha, quatro, dentre oficiais-generais da ativa do Exérci

to, três, dentre oficia1s-generais da ativa da Aeronáutica, e

cinco civis."

Em conseqüência, dêm-se às alíneas ~ e g, do 1" § do Art. 231,

. as segu;'ntes redações:

§ 1" ••.•.•.•.•

a) três. advogados de notório saber Jurídico e

conduta ilibada, com mais de dez anos de

efetiva atividade profissional; e

b} dois, em escolha paritária, dentre audito

res e membros do M~nistério Público da Jus

tiça Militar.

JUSTIFICAÇÃO

Não é temeroso afirmar que, presentemente, uma das aspirações

nacionais mais fortes diz respeito à agilização do processo Jud1ci~

rio.

A atual constitUiçã~do STM, com quinze Min1stros, tem permiti

do c~leridade de julgámento, bem como um aprofundamento apropriado

na análise dos processos.

Por outro lado, o Brasil é um país que vem apresentando um

crescimento demográfico sensível, a nível mundial. Em decorrência,

é'natural se esperar que ocorra um correspondente crescimento dos

efetivos m1lítares nacionais ao longo dos próximos anos. Assim,p~

quanto não seja desejável, é também de se esperar que ocorra um co~

respondente acréscimo de processos da competência do STM, ao longo

dos próximos anos.

A letra g) do inciso VII do Art. 13, que estabelece os direitos e

liberdades 1nd1viduais invioláveis, admite que o Estado poderá ope

rar serviços de informações que se refiram exclus1vamente ao que a

le1 define como deliquência e às atividades que visem a subverter pe

la violência os fundamentos constituc10naís da nação. Entretanto, a

concessão indiscr1minada de "habeas data", conforme constante do Art.

35 do Anteprojeto, inviabiliza de forma definit1va o func10namento e

ficaz dos refer1dos serv1ços de 1nformações, em decorrênc1a da impos

sibilidade de manutenção do sigilo.

A presente emenda visa, dessa forma, compatibil~zar os dois tex

tos do Anteprojeto, de modo a permit1r o combate ef1caz à deliquênciô

e à subversão v10lenta dos fundamentos constitucionais da nação, n.
forma da lei, sob as condições adequadas de sigilo.,

"I , , /

EMENDA CS00702-:6
li] AU70" J f'r.p"MD"rIDBo~ê: Constituinte NILSON GIBSON . C J _J

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Ao Anteprojeto de Constituição, suprima-se o inciso IV do Arti

go 85, renumerando-se os demais.

JUSTIFICAÇÃO

O dinamismo que se faz necessârio impl~ntar no Serviço PUblico,

recomenda que mêtodos e procedimentos ut~lizados com êxito pela in~

ciativa privada, sejam tambêm adotados pel~ Estado.

A figura do Servidor Público, estâvel, detentor de um cargo com

todos os dire1tos e prerrogativas por. 35 anos, prevista para todas

atividades do Serviço PUb11co, não se coaduna com a realidade brasl

leira. Temos que reconhecer que o ~stado é na atualidade um dos

maiores empregadares de mão de obra, consi~erar que toda esta massa

trabalhadora deva ter os mesmOs direitos e prerrogat1vas prev1stos

em um ún1CO reg~we juridico é, no minimo negar a realidade.

O Serviço Público necessita para a composição de seus quadros

funcionais do dinamismo indispensável de contratação e, dispensa de

serv~dores temporários, técnicos e especial~stas, aplicáveis de acoE

do com as necess1dades do momento. Para este tipo de atividades o

regime juridico da Consolidação das Leis do Trabalho, tem demonstr~

do ser o mais recomendável.
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Para os ocupantes de cargos de carâter permanente o regime jur!

d1co do Estatuto dos Funcionários Públicos C1vis da União, tem se

mostrado ser o mais adeg~ado. Deste modo a dua11dade de Regimes Ju

rídicos no Serv1ço Púb11co se faZ,necessár10.para que o Estado man

tenha a dinámica ind1spensáve~ na sua Gerencia de Pessoal.

anos como os civis. Assim, para cada posto ou graduação, face às ca

racterísticas das funções exercidas exist~~ limites diferenciados de

permanencia no serviço ativo, perfei~~menLe definidas nos Estatutos Mi

litares. Por aquele Estatuto, por exemplo, a idade de permanencia na

ativa para Cabo é de iá anos e para um capitão-de-Mar-e-Guerra é de

22 anos.

----_.-------- -
CONS'!'n.'UIN'l'E IUCI\HDO FIUZI\

cosussxo m: SIS'l'I;Mi\'!'IZI\Ci\O

EMENDA CSOO70S-1

t----------- I'Lt.ot""lIlo/co ...I"io/'IJIICO...I"ÃO--- - -------- .-

EP"ATIOO~
PNDB

f!J
EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

EMENDA ,CS00703-4
e: Constituinte NILSON GIBSON

r;-r----------------TEXTO/olUSTlrlCAÇÃO------------------,

I"LEHAlllO/COIl15SÃO/SUICOIlISS.iO-- -,p: Comissão de S1stematização

Ao Anteprojeto de Constituição, suprima-se o Art. 91, renumeran

do-se os demais.

'JUSTIFICAÇÃO

+- ~_ fU,to/"IJ,Il'IC atio __ o • -

Emenda Substitutiva ao anteprojeto do Relator, para adequação de

texto.

Dê-se ao I\rt. 482 a seguinte redação:

cos civí.s da l\d1l1inis tração d.r r o ta c J nd 1 rc Lct C! mi

li tares, punidos por a tos de exceção, ln', t i. Luci9.

nais ou complementares.

§ 19 - J!: concedida, igualmente, an í s t a e dOS o u Lo r-e s de

crimes políticos ou conexos, e aos dicl.ycnLes e

representantes de orgnll1znç6cs sintl~c~]s u (\DLu(l~Jl

tis, bem como aos servidores civis ou bJllprey.:t.úoB

que hajàm s i.do demitidos ou d r spenscclos por mo t.a va

ç~o cxclusivamcnLc poliL-:Lcu, COIU büse um,ouLros di

p Loinas legais.

§ 29 - A an í.s t La abrange os que I'orrnn pun i dos ou i'J-oce',s~

dos pelos alas imputáveis previstos no "CdpuL" dcs

te artigo, praticados no período comprr-cnd r do cri

t.re 2 de so t embro de l~hL Co J~ UC i:Il.Jol.Lo di' I'Jl l
) .

§ 39 - 1\05 servidores c i va s e 1Il1.11tnrC's serã.o COIlC'l'dH:lU5

as promoções, na aposou t ndo r Lo ou na rCB{.'rVd, ao

cargo, posto ou grncluilç~O il qllC lerlillll (lir~ILo se

estivessem -=-servlço i1l~, obcdo c i don c.'" pl·ilZOH

de permanência em n ti v 1d.iclc , prevlb Los IldH 11' 1 ~ c

regulamentos vigentes.

§ 49 - 1\ l\uJilJ.llistração Públ.Lctl, :l SUéI e xc l u-v r vo tllJcLIlI-

Vil, coutpe Lêuc.La c c r.i t.ê r ro , podur:i n.'oIdlllitJI pu li'

A proibição de s1ndicalização dos Servidores Púb11cos, prevista

na atual ~eg1s1ação tem demonstrado ser med1da acertada, cons1dera~

do principalmente, a necessidade de ser mantida a prevalênc1a do in

teresse público sobre o interesse ind1vidual ou de grupos.

A permissâo de sindicalização para este segmento da força labo

rativa, responsável em grande parte pela prestação de serv1ços es

sencia1s ã população, certament7 1ria provocar a articulação de uma

força de pr~ssão 1ncontrol~vel, com reivind1caçõep nem sempre, poss!

ve1S de serem atend1das pelo poder público e com sérios reflexos na

manutenção_daqueles serviços.

Vale também ~essaltar qde a classe dos Servidores Púb11COS' já

alcançou d1reitos e rega11as ainda não acessíve1s ao restante da so

ciedade, ta1s como: estab11idade no emprego, aposentadoria 1ntegral,

licença prêmio, gratificações, etc, sendo importante reconhecer que

tais benefícios foram obtidos 1ndependente de ação sind1cal.

O julgamento dos ple1tos dos Serv1dores Públicos deverá sempre

estar condicionado ã possib11idade de atend1mento por parte da ad-, .
ministração. ,O direito a sindicalização e consequente d1re1to de

greve poderá'desencadear movimentos reivindicatór10s com graves re

flexos sobre a econqmi), lev~ndo o erárfra-~ arcar com a elevação de
despesa,que teria que ser repassada para ~oda a população, cr1ando

assim um motivo a mais para a elevação da carga tributária.

"l\rt. 482 - ~ concedida anistia a Lorlos os servidores púbJ!

verter ao serviço ativo o servidor público

tiado.
anis

qual-

gera

da
EMENDA CS00704·2
[J constituinte RICARDO FIUZA

..,---------- PLtNA"'ro/co..ISSÃo/sUBCOIlI'SÃO--------"'~---,
Comissão de sistematização

r;;----------------TUTO/.lUSl)'IC.lÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA A ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Ao Anteprojeto de Constituição, suprima-se o pa~ágrafo 2" do Arti

go 87.

JUSTIFICATIVA

A retribuição à prestação de serv2ços deve ser baseada na nature

za desses serviços. 'são diferentes as tarefas desempenhadàs por servi

~ores públicos civis e militares.

Os servidores públlCOS mílitares não recebem retribuição por ho

ras extras, serviço noturno e serviço aos sábados e domingos e feria

dos. O seu horário de expediente pod~ ser prorrogado sem que por isso.

tenham direito à percepção de quaisquer 9dicionais ou gratifIcações.

A equiva1ência de critérios e valores para a aposentadoria ,e re

forma no serviço público civil e militar pode gerar reivindicações de

isonomia que se traduzirão em aumento de despesas com pagamento de pr2

~e?tos, de pessoal militar na reserva e reformado.

A carreira militar, pêlas suas Laculiaridades, tem eXlgencias de

higidez e de idades que não permítem a simples aposentadoria aos 70

§ 59 - O disposto no "caput" deste artigo somente

efe1tos financeiros a partir da promulgação

presente Emenda, vedaaa a remuneração de

quer espécie, em caráter retroativo.

§ 69 - Excluem-se das presentes disposições os servido

res civis ou militares, que Já se encontravam ap~

sentados, na reserva ou reformados, quando atin

gidos pelas medidas constantes do "caputll deste

arj;igo.

§ 79 - Os dependentes dos aerví.dore s civis e militares

abrangidos pelas disposições deste art1go Já fa

lecidos farão JUS às vantagens pecun1ar1as da

pensão cdrrespondente ao cargo, função, emprego,

posto ou graduação que teria sido assegurado a

cada beneficiário da anistia, até a data de sua

morte, observada a legislação específica.

§ 89 - A Administração Públ~ca aplicará as dispos~ções

deste artigo, respeitadas as caracterist~cas _ e

peculiaridades próprias das carreiras dos serV1

dores públicos civis e militares, e, observados

os respectivos regimes Jurídicos.

JUSTIFICAÇÃO

E,m 1985, já em plena Nova Repúb11ca, quando da Emenda Consti
tuc~onal n9 26, o Congresso Nac~onal antecipou-~e à própria Assc~'
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bléia lJacional Constituinte, concedendo e wllpliilndo, à é[Jt)Cil, a

" anisti~ aos'que foram pun~dos por motivação polít~ca.

Houve assim, em realidade, uma antecipação, pz'opac i.ando que

esta Assembléia se ins~alasse e funcionasse sem as Marcas do pass~

do, com a anistia Já implementada. Alterar, agora, nesta Assem

bléia, o texto dado à anistia, em 1985, é voltar-se contra o ato
de sua própria convocação, visto que tal matéria fo1. motivo de am

plos debates no Congresso Nacional.

Além disso, é indispensável que se ressaltem algun'> aspectos
pert~nentes.

Inspirado nos propósitos de generosidade e restabelecimento

da paz soeia1 que presidem o instituto da An~stia, ~nscr~to em n?~

sas tradições Juríd~cas como ato de perdão, clemência, esquec~me!!

to dos procedimentos políticos que conturbaram a sociedade, foi ~ri

serido, e até então mantido, proposta de texto const~tuc~onal so

bre an~stia a todos os servidores civ~s e militares pun~dos por mo

tivação polít~ca, por qualquer dispositivo legal, no pe~íodo com
preendido entre 16/07/34 até a data da promulgação da nova Consti

tuição, assegurando-lhes amplos benefíci?s.

Entretanto, este próprio Congresso Nacional, em 1979, sentin

"do a imper~osa necessidade de iniciar o caminho para o restabeleci

mento da paz social, promulgou a Lei n9 6.683 que conced~a an~st~a,

a qua~foi sancionada pelo Pre~~dente da Repúbl~;a, de então.

Corno, já mencionado, em 1985, quando se prõmulgou a Emenda CO~

titucional nQ 26, convocando a Assembléia Nacional Const~tu~nte,

com o propósito de consolidar, através/de uma Carta Magna, a paz
social e dar rumos democráticos ao País, fo~ inserida matéria so

bre a anistia. Essa matéria complementava e e,?gotava a que hav~a

sido tratada em 1979.

Contudo, quando estamos a elaborar a Carta Magnu, o as-

sunto torna a ser tratado e, desta feita, eivado de ~njustiças,

por estar voltado para interesses pessoais.

Assim, ao se pretender beneficiar com o instituto da an1.st1.a,

punidos por atos administrativos estar-se-ia premiando servido

res enquadrados no Códigó'Penal,-nos Regulamentos D~sc~plinares,

bemcomo aqueles que foram submetidos a Conselho de JusLificaçdo

ou Conselho de Disciplina, sendo ~ransferidos para a Reserva ou

perdendo o posto e a patente ou graduação.

Conceder 'tal benefício não é dar tratamento equán~me com os
que foram enquadrados nos atos de exceção, ínstituc10na1S e com-.

plementares, por motiva~ão po1ít~ca. Será s~m, injustiça descab~

da para com aqueles que, observando o;> Regulamentos, não foram

por eles alcançados. Aqueles que, corretamente, cumpriram seu dever.
Além do ma i s , estar-s~e-ia carreando, p.r í.ncLpeLmcnt,e pi...ra o

seio das Forças Armadas, um contingente de pessoas pun~das por
delitos comuns que se contrapuseram aos 1n~titutos bas11ares da

hierarquia e da d~sciplina,sobreos quaa s se assentam essas r ns t;a,

t,!liçóes.
$ Por outro lado, afastados que estão das suas at~vidades, paE

ticu1armente as da carreira militar, tornar-se-!a. impossível a

sua reintegração. Esse afa5~amento ocasionou desatualização nas

técnicas de manuseio e emprego dos materiais, em uso nas Forças AE
madas, atualmente. Técnicas essas que, tenazmente, são buscadas

por essas Forças, como forma de profisslol1a!1zaç5.o c acoI1lp[lnh~

mento do desenvolvimento tecnológico.

Alêm disso, por motivos técn~co-adm~nistrat~vos, f~cãr~am as

Administrações dessas Instituições impedida~ de proporcionarem es

se aprimoramento técnico-profissional, pois os cursos necessá

rios estão yinculados à carreira, função do tempo de ~erv~ço pre~

tado à Força. Inexistindo, na prática, esse tempo de serv~ço, não

haveria corno preparar o homem, para o desempenho de funções futu
ras.

sos, além da avaliação dos superiores hierárquicos, ao longo.

da carreira, são alguns aspectos observados. Com base nesses re'

quisito.s é que se pode Julgar se um militar é merecedor ou nao

de promoção com base no requis~to merec~mento.

Portanto, estender aos anistiados o benefício da promoção

por merec~mento, com base na presunção de que os menc~onados re

qu~s~tos foram satisfe~tos, é se estabelecer um.çritério eompl~

tamente diverso e injusto ao que fo~ aplicado àqueles que, perlll~

necendo em suas atividades e deixando de s a t.Ls Eaao r os rt1tjU1S!

tos, foram promovidos por antiguidade ou foram transferidos para
a ~natividade, conforme prev~st? em leis e regulamentos vigentes.

Da mesma forma, é, também, injusto e inviável assegurar o
benefício da promoção pelo ~ritério de escolha. Como o próprio no

me indica, esta promoção se dá por escolha pessoal do Presidente

da República, dentre m~litares que preencherem os requ~s~tos de
merecimento. Inexistentes esses últimos requ~sitos, como, tecni

cament~, listar nomes dos anistiados para escolha pelo Presidente

da Repúbl~ca?

Esses critérios, é de se mencionar, são reconhecidos e acei

tos por todos os integrantes das Forças Armadas e são aplicados

desde as suas or~gens e vêm sendo aperfeiçoados ao longo dos te~

poso

Por consegu~nte, estabelecer critérios constitucionais diveE
sos dos já consagrados e que, normalmente, são aplicados é estab~

1ecer o cáos administrativo e contribuir para que seJamos os re~

ponsáveis pelo desmoronamento dos pilares - hierarquia e disc!

plina - sobre os qua~s se assentam essas Instituições.

Por outro lado, ao se estender os benefícios peeuniários, a

partir da data dos pretensos atos punitivos, estaríamos contr!
buindo para, além da já proclamada inJust~ça para com os que peE
maneceram em suas Forças e Instituições, também, para com a pró

pria Nação brasileira. Seria um pagamento inJusto por serviçosque

não foram prestados. c

Pessoas punidas por delitos comuns, com base no Código Pe

nal, Estat~tos e mesmo Regulamentos Disciplinares, ver-se-iam fi
nanceiramente beneficiados. E como se sentiriam aqueles que perm~

necendo em suas ativ~dades normais, labutando para consegu~r m~

lhorias para' suas famílias e não foram por esses at ?

Como pagar as vultosas quantias representadas por vcnCUII8n

tos e.salârio~ atrasados? Exaurlr-sc-illltl, niuda Inlli", 05

recursos d~5pOnive1.s, em detrimento de segu~Ulcntos de noss;) 50

ciedade que, sabida e insofismavelmente, são necessitados desses

Iecu~5ós. Teríamos, pois, mais uma transferênc1a de encargos para

o cont.rí.buarrce que, em séu detrimento, passaria a sustentar um p.!!

nhado de pessoas que em nada lhe d~zeIII respeito, nem contr~buiria

para o País ?e amanhã.

Ao elaborarmos uma Constituição, ãevemos ter nossas mentes

voltadas para a Nação como um todo. Devemos nela refletl.r os "11
seios do povo e não interesses pessoais t nem idéia.s revanclu.s tas I

nem inJustiças.

Por tudo ~sso, é que-apelamos aos Srs. Const~tuintes, para

que, fazendo uso do equilíbrio, do bom ScllSO e do não cometi~ento

de injustiças, seja mantido o texto con$tante da Emenda Constit.!!

c'í.onaL n9 26.

EMENDA CS00706:9
tJ DEPUTADO JOÃo RERR~~NN nETO
r:T---------- PI.ENARlO/c01USSÃc/sUBCONISSÃO -.,

e: COMISSÃO DE SISTE}~TIZAÇÃO
= T~XTOIJuSTIFleAçÃO----------------_,

i 4 -- "Fica assegurado o d.ireito ao cargo da titular.

ao escrevente que conte na vAcância.2S (vinte a cinco) anoa no

A presunção de que os requisitos estatutár~os foram sat~sfei

tos é, por sua vez, um pre~suposto inJusto.

A carreira, particularmente a dos m~litares, é pautada de
requisitos a serem observados e que se encontram perfeitamente de

lineados nas tradicionais leis e regulamentos que, ao longo dos

eempos, vêm norteando essa parcela de nossa soc~edade. Assim re

quisitos corno dE!sempenho de funções, se~eção e aprovaçdo:1Il cur-

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

Iuclua-se o S 49 :

Artigo 203



Comissão de Sistematização • 181

ÁECIO NEWES DA CUNHN
oz.roíeio desta função ou S (einco) anos na do snbstituto. om

aervelltia da mesma na.tureza."

EMENDA CS00708-S
l:

Justificsção

P1.E.....IO/COUISSÃo/su.co...ssio------------, ~O..T..~

c9'MISS,J;O DE SISTEMATIZAÇãO J .OLA:l7 JBZ J
.., -" TEXTO/JLJSTI'IC..ÇÃO------------------,

Cuida-se de reconhaeer .uma ezpectativa cultivada ao

longo de Duitos anos d. trabalho,aos substitutos.

Lisita-se ao exarcício do direito instituido aos escre--

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EIlENDADO:

a) Artigo 342

b) Parágrafo finico do Art. 343

c) Artigo 494

.entos com mais de 25 anos de sar.iços e aos substitutos com 5

anoS de ozercício para que uão pardurem dúvidas e uÃo se alimen

te. iustos receios de e.entuais distorções futuras.

Pretenda-se,tom a proposição que trata da nomeação dos

substitutos ao cargo de titular,cria~uma ragra que atenda aos

princípios fund~mentajs da Justiça e da equidade,segundo o ditame

ds letra do artigo 153, ~ 19.d4 Constituiçno,de ~ue todos Dão ieuais

perânte & lei~sc~ qual~uer distinção,upoiando-se também no Direito

ComparAõo ~ue oíerece ,Dumcrnsaa eXAAp)oS de regras jurídica. neme

lhantas à ?rOpDstafcO~O as da Argentina e da Fr8D~~.preeeito cnne ja

reeonheciuo pela t.m,,"da <'on"titncioual n9 22 (Ie 29/6/82 ••

Os aubstit11tos são egreflsos do -Qc.edro de ~ecreventer. Jura-

DlentuâlJu ou ltllldlitados li.'! Serventia e qt!e j ií prestareI' concurso

público ue forma ao Artigo ~7tb lV ca Conctituiçno Fed~ral eu vigor.

A noueação do substituto na rorun e~tahe'ecida p~le Vroposição

obedece-· a Ul1 criterio cxiatcute cu l~p.l?íatrat ur-a e uo !~il:iE têi'í o

o Artigo 342 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Artigo 342 - A FOLHA DE SALÁRIOS f BASE DA SEGURIDADE SO

CIAL E SOBRE ELA NÃO PODERÁ INCIDIR QUALgUER

OUTRO TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO. RESSALVADAS A

QUELAS DEStINADAS Às ENTIDADES DE FORMAÇÃO

PROFISSIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM

FINS LUCRATIVOS."

O Parágrafo Onico do Artigo 343 do anteprojeto passa a ter

a seguinte redação:

"Parágrafo linico - TODA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUíDA PELA

UNIÃO DESTINA-SE EXCLUSIVA E OBRIGATORI~

MENTE AO FUKDO E ÀS ENTIDADES A QUE SE

REFERE ESTE ARTIGO."

O Artig~ 494 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Artigé 494 - TODAS AS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXISTENTES AT!':

A DATA DA PROMULGAÇÃO D~STA CONSTITUIÇÃO PAS

SARÃO A INTEGRAR O FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

RESSALVADÃS AQUELAS DESTINADAS AS ENTIDADES

DE FORMAÇÃQ_PRO~I~pJONAk_E_~g_ASSISTÊNCIA- S 
CIAL. SEM FINS LUCRATIVOS."

vê-so que é de Justiça e de eonveniêneia financeira para o

Eotado a nomeação do Subr.tituto para u titularidade.alêm de ~eritõri

Acrescente-se ao Art. 389 as seguintes expressões. após a
palavra "sândí oatosv.

JUSTIFICAÇÃO

A materia estabeleci~a·nas disposições citadas conflita

com a letra "~tl do artig~ 18 e com o artigo 389 do_mesmo antepr~

jeto constitucional.

Atraves do art. ~8 letr~ 'Ipi' assegura-SQ aos trabalhad~

res orie~tação e forma~ão profissional, cultura, recreação-e as

sistência social, -por intermédio de entidades -patronais com es

sas finalidades.

Por outro lado, o Art~ 389 do anteprojeto imp;e is em 

presas comerciais e industr-iais a obrigação de assegurar a seus

empregados "cap ac Lt a çjio proiissional e aprendizagem."

Consideran~o-se que mantidos os d~spositivos aprovados

no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, serão inviabiliza

das as Entidades de formação profissional e de assistência ~ocial

existentes (SESC. SERAC. SENAI. SESI). uca vez que estas ficariam

sem a dotação dos recursos para as suas manutenções.

Hã, pois, evidentes c cn f Ld t os : entre mencionados dispas!

• tivos, porque umas disposições aS5egu~am 05_ direitos mencionados_

inviabilizando outros por falta de recursos para a sobrevivência

das Entiãades de formação profissional e de assistência social.

A manutenção das entidades SESC, SENAC, SESI e SENAI que

prestam serviços há mais de q~arenta anos aos trabalhadores e suas

famílias, e ã comunidade em geral e, portanto, fundamental, prin

cipalmente.pela atuação dessas nos·campos do lazer, saúde, ali~e~

taçao, espor~es, e na formação de mão-de-obra profiss~onal~zante,

alem de educação e cultura~

p""'''~~ PDS/f:IG

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: Art. 389

rero~nensa eM fiual de carreira.

CaDa para os ~romotcres ~cblicoD ou de Justiça,se dá por concU~Bo

público,de respecti.amente. 3ui~ Substituto ~ Promotor Substituto.

com ascendência na earreira.atraves da prova ede mérito e tempo de

serviço,como ê de Justiça 2 (doia) anoa.

Ado.aia,ê de bom al.itre eselarece~ que os ~ubstitutoc

prestam longos anoa'de dedicado 'trabalho ã cauaa da fê púôlice.adqui

rindo ezperiências pelo exercício paralelo da funçâo >de titular.

Por 'outro 1.do~aabe-.~ que/oá CODeur.~8 publico••ão sempre

demorados e Ucarretn~ &rnndes deape~~~ ao Erárioe - ~ .

EMENDA CS00707-7
f? CONSTITUINTE BONIFI\CIO DE ANDRADA

~ • PLE.... RIO/co"'.ssÃo/sUBCOMISSÃO

L-..:...ro.'4I-~Í-S+E-M.U.RAÇI1Q---- ---'

podendo manter serviços SOClalS autônomos, incluindo
outras finalidades, para o que será fixada contribuição na forma da lei".

Acresce-se que essas'Entidades tem-se mantido ã custa de

recursos dos empresãrios do cQmercio e da industria nao acarreta~

do qualquer ônus aos trabalhadores.

Dados os conflitos existentes~ impõe-se a compatibilida

de dos citados artigos conflitantes.

O que se pretende é ampliar a atuação das entidades sindi
cais dando-lhes atribuições de atuar especificamente nas áreas de assistência '
ao educando filho do trabalhador e também a estes, ampliando esta atividade na
forma da lei.
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A emenda aditiva proposta não' entra no mérito; o que ela
pretente, no momento, é conciliar ou, como está no Regimento In
terno, adequar a redação do dispositivo questionado ao decidido
nas Comissões e proposto pelo Anteprojeto em outros artigos.

Il
li

.I---- -'-L
p:rPiPAlltl:lO~• PMDB

PLUÁR10/COIlISSÃo/sUBCOUI:lSÃO---- _

tJ comssxo DE SISTE~IATIZAÇÃO

EMENDA CS00709-3
, SENADOR CONSTITUINTE RONÂ.~"~ITO

Dê-se a seguinte redação ã letra "x", do art. l3,XV do Ante
projeto da Comissão de S1stematização:

'~ - é dever do Estado prestar assistência judic1iria gratu!
ta aos que não podem ter acesso i justiça por falta de recursos
próprios. A designação de advogado escolhido pelo assistido seri
precedida de Consulta i Ordem dos Advogados do Brasil. Esta fica
ri responsável pela remuneração do ind1cado".

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA CS00711-5
[kENADOR LOURE~rnERG NUNES ROCHA
r.1,- Pl.IEHAAIO/cOllISSÃo/.UBCO"'I.ssio ~ ,

OMISSÃO DE SISTE~ffiTIZAÇÃO

r=-r TUTO!oIUSTlf'lCAÇÃO ---,

Capítulo I
Dos trabalhadores e servidores públicos

SEÇÃO IX

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

1. Pelo art. 240 do Anteprojeto o advogado é equiparado ao
Magistrado e ao Ministério Público dentro do conceito de que
Juízes, Promotores Públicos e Advogados são indispensáveis ã ad
ministração da Justiça. E essa importãncia do advogado na admi
nistração de justiça está intimamente ligada ã sua independência.
Juízes e Promotores Públicos podem ser remunerados pelo Estado;o

advogado nem sempre ou quase nunca. Na maioria das vezes o adve!
sirio do assistido é o Estado. Impõe-se a adequação do disposto
na letra X do art. 13 do Antep~ojeto com o referido art 240.
Não existirá o advogado indispensável referido neste artigo se
ele não for da livre escolha do assistid~

EMENDA CS00710-7
f9 CONSTITUINTE RONAN TITO
,- ..Pt.ENARIO/COI.lISsio/sUBCOWISsio---- _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~PAIlTIOO~

~OB/~IG

"Art. - ~ ved;;tdo o ingresso no Serviço Público da
administração federal, d1reta e ind1reta, dos servidores aposentados,
civis e mil1tares, ressalvados para os cargos de Direção e Assessor~
mento Superior, Orgãos de Pesquisa Científica e Magistér~o Superior,
se aprovados em concurso de Provas e Títulos, para os do1.S últimos."

Como é sa@ido por todos, ex~ste no serviço público fed~

ral, adm~nistração d1reta e indireta, milhares de funcionários apose~

tados (CiV1S e Militares) que, através do apadr1nhamento de Diretores
e funcionários graduados, retornam ao serviço público sem concurso e
em detrimento dos aprovados em concurso que véem suas vagas serem Fr~

enchidas sem ter a quem recorr~r, e em prejuízo próprio (d~) serviço
que não renovam seus quadros. Este é um dos maiores problemas por que
passa a administração pUblica brasileira. Acreditamos que através da
Nova Constituição que se esboça, sejam incluídos mecanismos que prot~

ja, discipl1ne e moralize o ingresso de pessoal no Serviço PUblico. .

IDUREMBERG NUNES RroIA

Senador Constituinte
r=-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

Dê-se a seguinte redação à letra "c" do art. 13, XV do
Anteprojeto da Comissão de Sistematização:

"c - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju
rídico perfeito e a coisa julgada, salvo se contrário a
dispositivo desta Constituição"

Constituinte 1;D'I]; T]\."l\~r.;R

CO!IISSÃO D]; SIS'C'1;Ill\'l'I:':ArÃo

JUS T I F I C A ç Ã O

re-r-r- TtXT~I"U5TIFICAÇAO------------------,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 354

r.-T---------------- "IrnO/JUSTlrtcAC;.O------------------,

ART. 354 - Suprima-se

EMENDA MODIFICATIVA

esp!:,

des

CO'IISSÁO nn SÍSTr.'ffiTleArÃO

Constituinte ];0111: Tl\\'A~r;s

o assunto já foi tratado nos artigos anteriores,

c1ficamente nos arts. 351, 352 e 353, sendo o artigo em foco

necessário por redundante.

JUSTIFICACÃO: .

Modifique-se para a seguinte redação o artigo 51:

"Art. 51 - Os Estados federados se organizam e regem pelas Cons
tituições e leis que adotarem, obs e r vado s, os tp r tjic fp í os des,t'l
Constituição. "

EMENDA CS00713-1
(:J
---------- PLlIUltlo/tOa.lI',io/IUICOIilIUio------- -,

·tJ

1. A emenda aditiva proposta tem a final1dade precípua de
conseguir a adequação do dispositivo emendado com outros disposl
~ivos aprovados pelas Comissões e incluídos no Anteprojeto. Ore~

peito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito ad
quirido permanence. A inovação sugerida na emenda é para permi
tir a livre aplicação de todos os dispositivos constitucionais l

novadores que porventura venham a conflitar com direi~o. adquiri
do em legislação anter~or. Sem a ressalva proposta na emenda di
versos dispositivos constantes do Anteprojeto ficarão total ou
parcialmente inaplicados.

2. Inúmeros exemplos de dispositivos constítucionais in
compatíveis com a redação atual do Anteprojeto poderão ser apon
tados.
Indicaremos apenas alguns. Como, por exemplo, "congelar vanta
gens e ad i c í ona í s " adquiridos de acordo com a Leq í s Ia'ção atual

admJtida no art. 487 ? Como retirar a vitaliciedade dos atuais

Ministros do Tribunal de Contas nos termos propostos pelo art.144

e respectivos parágrafos? E o mandato de 6 anos adquirido pelo atual
Presidente da República com disposto no art. 464 ?
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tc!m"DD"~• PMDB

PL[;Np,..1I0/COI,lISSÃO/SUaCOl,llssÃO--------~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00715·8
l!J

§ 49 - A eleição do Governador do Estado, do Vice-Governador, dos
Deputados ã Assembl~ia Legilativa, do Prefeito de Municíplo, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores ã Cãmara Municipal serã por sufrá
gio universal, direto e secreto, para mandato de 4 (quatro) anos."

JUSTiFICACJ'íO:
= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

A emenda compatibiliza a eleição, nos níveis estadual e municipal,
com a do Presldente da República.

Ao ~ 2º do art. 144 do Anteprojeto de Constituição dê-se

a redação seguinte:

"§ 2Q. OS Aud1tores substituem os Ministros em suas fal

tas ou impedimentos e têm as mesmas garantias, 1mpedimp~

tos e vencimentos dos Juize$ dos Tribunais Regionais Fe-

derais. t1

CONSTITUINTE NILSON GIBSON
JUSTIFICAÇÃO

/

Todo aquele que detém função judicante deve ficar ao abrª,

go das garantias constituc~ona~s, como salvaguarda de u~ desemp~

nho firme e imparc~al.

Aos Ministros, muito apropriadamente, são confer1das as

.mesmas garantias dos membros do Tribunal superior de Justiça (aE

tigo 144, § lº). Aos seus substitutos, guardando-se perfeita h~

mologia funcional, convém se lhes consignem as garantias dos Jui

zes dos Tribuna~s Regionais Eleitora~s.

ÁpreseY"lte ecenda se cã.rcunscr-eve à ade jua.;.ão doa :'l'o.ba:ho

apr-esenuadcs plela cond.s s ão de sistel~atizaç:àc, art.l94, I e II (art.
9l e incisos ãa-Ccmissão Temát1ea 3).

Ot.extc ·tal COl:lO apresentado não oferece ao Auditor que é
o jUJ.z de pz-Lned r-a ~~.stg,.:CJ..3 ~..ue i'unci:... a nos -cri"nu .àa,s Ui' C01~ t..i,

aquelas ga~a~ias ~ue s~o ínsit~~à f~ç~o de ju16ador .

Os au~i ter-es ,no exer-cã aí,o de suas fur.ÇÕ3S -pecu'lí.ac-es llCCC:;

si.:cam de ce r ~s l!.~S:~~s;&tie.S :lue se at.r-í.ouen <:05 jUi~l~:3, ! cr- iU('

de s emppcnham lUIJç.C.O ..;.e J {~z.r.

Congresso Naclonal[

dentre prof~ss~ona~s

socíedade civil, na

PlENARIO/coUISSÃo/sllBCO"'ISSÃO------

,90MISSÃO DE SISTE~illTIZAÇÃO

III - um terço, escolhido pelo

com mandato de seis anos,' não renovável,

indicados por entidades representat~vas da

forma que a lei estabelecer.

§ lº - ••••••••••••••••••••••.••••••••.••.•..••••.

~ 2º ~ Os AUtlitores, substitutos lega~s dos M~n1s-_

tros, terão as mesmas garantias, prerrogativas, vencimentos e

impedimentos dos Juizes dos Tribunais Regiona~s Federais.

Art. 62 - •••••••.•••••••••••.•••.••..•••••.••.•••••....

I - ..

II - um terço dentre Auditores ou membros do Minis

tério-Públic~ junto ao Tribunal de Contas, por este ind~cado, em

lista tri~lice, alternadamente, segundo os critérios de ant~gui

dade e merecimento; e ,

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇAO DO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELATOR.
Dê-se ao inciso 11 e respectivas alineas ~ e E, e § 2º

do art. 144 do AnteproJeto de Constituição a segu~nte redação:

1":"1;---~------------TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO

= TEXTOIJUSTIFICAÇÃO ,

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda se circunscreve à adequação do texto

apresentado no anteprojeto com o teor dos Anteprojetos Temáti

cos, eSPeqialmente o referente à Organização dos Poderes e sis

temas de governo.

O presente texto está incompativel com o art. 194, I do

AnteproJeto da Sistem~zação (Art. 21 do AnteproJeto Temá

tico 3)em que se consagra a garantia da vitaliciedade para os

juizes e mag~strpdos.

SENADOR LEOPOLDO PERES

COMISSÃO DE SIS~EMATIZAÇÃO

Suprima-se do § 5" do art.

jeto da Constituição a expressão II p a r a

a reeleição na mesma legislatura ll •

113 do Antepro

as quais é vedada

Essa d~scriminação também é inêompatível com o dlSpOStO

no art. 20a, § lº, letra C do Anteprojeto da S~stemat~zação,

(art.lÓ4,§1º do AnteproJeto Temático) que prevê o prov.imento de

1/3 das vagas entre os oriundos da magistratura de primeira ins

tância (como os auditores) e do Min~stér~o Público.

A emenda busca ass~m assegurar a garantia da v~talicied~

de a todos 'aqueles que vierem a ser investidos como membros do

Tribunal de Contas.

Os Auditores e Procuradores dos Tribunais de Contas são

profissionais de carreira, detêm cargos de natureza permanente,

não tendo sentido, portanto, permitir-se sua ascenção ao cargo

de Ministro por uns tempos e, posteriormente, rebaixá-los na eE

ca~a hierárquica.

Por outro lado, assim como aos M1nistros do Tribunal são

deferidos os predicamentos do cargo de Ministros do Tr~bunal S~.

perior de Justiça, assim "devem ser atr~buídas aos seus subst~t~

tos as indispensáv81s garantias const1tucionais, para bem dcse~

penharem suas tarefas judicantes.

Com esta emenda, dá-se ao texto uma compal~bil~zação ad~

quada, eis que se consegue ao mesmo tempo resguardar a h~crar

quia que deve exis~ir entre o Titular e o.Subst~t~to

JUSTIFICATIVA

A escolha dos dirigentes das instituições

legislativas deve obdecer unicamente à vontade da maioria

de seus membros, sem quaisquer limitações ao exercício

do poder de seleção.

A el~ição dos membros das Mesas das Casas

Legislativas deve cingir-se ao princípio universal da re

presentação proporcional dos partidos políticos que as

integram, mas não pode ficar jungida a outras restrições

que não seja a vontade da maioria.

A prevalÊncia da vontade da maioria é o pri~

cípio maior que informa o regim7 democrático. Portanto,

não se pode impedir, previamente, que' alguém, que se te
nha havido de maneira plenamente satisfatória como mem

bro da Mesa de sua Casa Legislativa, sej a reeleito para

período ou períodos subseqüentes, meSmo sendo merecedor

da confiança de seus pares.

Essa cláusula que se quer supr1m1r não cons

tava da Constituiç~o Demqdrática de 1946. Ela é fruto ';0
autoritarismo, que a introduziu nas Cartas de 1967 e 1969 .

Urge, portanto, que seja ext1rpada de nossa Lei Maior, até

por coerência com os postulados da Democracia.
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rrPA~TIDO;;]

PHDB

COMISSAO DE SISTE~~;TIZAÇAO

SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

JUS T I F I C A ç Ã O

Remete par~ as D1Sposições Finais do atual Anteprojeto de

Constituição o item 111 do artigo 215.

Claramente trata-se de uma disposição transitória.

~ PL[NiI!,IO/Co.,,:!:sio/s...BeC.,,~siD-----------,

~-----_---------_,.El;;ol.1U$j'flc.l;io-----------------,

Todos se lembram do recente episódio da reelei
ção do Deputado ,Ulysses Guimarães para a Presidência da
Câmara dos Deputados. O Poder Político considerou de tal
ordem a conveniência da recondução do insigne brasileiro à
Presidência, que o texto constitucional acabou por ficar
em segundo plano, como têm ficado todas as regras jurídi
cas que se erigem contra a realidade da vida.

Melhor andará o legislador constituinte se
deixar ao livre jogo das forças democráticas o exercício

da escolha daqueles que, por seus méritos, sejam dignos de

conduzir os destinos das Casas Legislativas do país.

er=PAIUIDO~
PUDS

EMENDA CS00720-4
p: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

~ PLtHA"IO/c~UlssIo/5UBCOUlssIo-----------p: CmnSSAO DE SISTI:H.z\TIZAÇAO
PLf.:H..."rolcoaussAO/SUBCOIU:ssio-- ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~----------------TEltTO/"uSTIf'le ..ç;;o-----------------_,
Nova redação para o artigo 339; suprirnlndo-se o artigo

340, do Anteprojeto do Relator.

Dê-se ao § 22 do art. 144 do Anteprojeto de Constituição
a seguinte redação:

II§ 212.

têm as

juízes

Os Aud1tores~ substitutos legais dos Mín1stros,

mesmas garantias, impedimentos e venClmentos dos
dos Tribunais Regionais Federais."

Art. 339 - Para assegurar justiça social nas áreas de saú

de, prevldência e assistência, o Poder Público organizará a'seguridade
Social sob os seguintes pr~ncípios$

ERVIN BONKOSKIJUSTIFICAÇÃO:

Assim como aos Mlnistros do Tribunal são d:feridos os pr.§.
dicamentos do cargo de Ministros do Tribunal Superior de Justlça,
aSSlm também devem ser atribuídas aos seus substitutos as indlS
pensáveis garantias constitucionais, para bem desempenharem suas
tarefas judicantes.

Com esta emenda, dá-se ao texto uma compatibilização ad.§.

quada, eis que se consegue ao mesmo te~po resguardar a hierarquia
que deve existir entre o Titular e o Substituto.

EMENDA CSOO721-2

f
~ PLul,,1&/eolilssÃO/S\lDCOUI5sÃO-----------

COMIssnD DE SISTEMATIZAçnD

=r---------------- TUTO/olUSTIFICAÇÍ;tl'-----------------,

Dê-se a'seguinte redação ao art. 359, § lº:

Art. 359 - •.•
§ 12 - O Estada assegura aces?o à educação, à informação e

aos mfttodos científicos de regulação de fecundidade que não
atentem contra a integridade física e a vida desde o momen
to da concepção.

JUSTIFlCAçnO

SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

~ TEltTO/~u.sllrlcAçio--_-------------__,

Nova redação para o § 29 do art. 445 das Disposições

Transitórias do Anteprojeto do Relator.

A redação proposta objetiva proibir a utilização de métodos

abortivos de controle de natalidade.
Quando se preserva a integridade física não se admite a es

terilização indisc!iminada de homens e mulheres em orogramas de olan~

jamento familiar hoje existentes, com financiamentos de instituições'

internacionais públicas e privadas.
A preservação da ~ida "desde o momento da concepção" não

permitirá o'uso de processos mecânicos ou de substâncias químicas de

efeito abortivo largamente utilizados com financiamentos externos por
entidades privadas.

ERVIN BDNKOSKI

EMENDA CS00722-1
f:J

t?
~.-:- TEXTOlotUSTlFICAÇÃO------------------,

dos federados.

Art. 445 •••••••••.••• : .•.•••••••.•••••••••••.••••••••.••.

§ 29 - No prazo de um ano a Cowissão de Redivisão T~rrit~

rial do Pals,_contado a partir da data de sua lnstalação, apreciará

as propostas a~~ltidas no pr~se~te artigo, apresentando ante projeto

de redivisão do país e resolvendo os litígios fro~teiriços entre Esta-

JUSTIFICAÇÃ-O
, . Suprima-se no art. 13, ite~ 111, letra L , a expressão:

Faltou, ao dispositivo, mencionar os l1tígios de fixmteira

entre diversos Estados. Não se trata de acrescer e sim de'não permi 
tir lacuna.

"comportamento sexual"

JUS-TIFICAçnD

A expressão é muito vaga. Se a intenção é não discriminar
os homossexuais, que seja a expressão substituída por esta."Comport~

mento sexual" poderá dar margem as práticas sociais anômalas e contr,!
rias à moral e aos bons costumes.
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ERVIN BDNKDSKI
texto do Antepro- I

JUSTIFICAÇ~O

A liberdade religiosa está assegurada no
jelo e a Emenda proposta não altera a substância da redação anterior,
entretanto, dá uma configuração ampla ao conceito de Liberdade Religl~

sa, nele fazendo menção aos locais onde esta liberdade mais se projeta

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00723-9
tJ
wr---------- PI.ENARlo/cOl,lISSÃO!SU8COl.llSsio

C-

Dê-se a segu~nte redação ao Art. 13, item I:

ERVIN BONKOSKI

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Art. 13 -

. I_- A vida do homem e da mulher, desde o momento da concepção, a
ex~stencia digna e a integridade física e mental, punível penalmente a
~nterrupção da vida~

EMENDA CS00726·3
tJ

.,..- PLENÂ"IO/COUlssio/SUbCOJolISSÃO------------

l:
JUS T I F I C A ç Ã O

~---------_------TElICTO/JUSTlfICAÇÃO----------------_,

Dê-se a seguinte redação ao art. 13, item lI, letra ~

JUSTIFICAÇ~O

Uma sociedade nitidamen~~luralistacomo a nossa deve se~

pre fechar as portas para as discriminações em qualquer campo. A le~

br~nça dessa emenda é oportuna e vem no mesmo sentido do pensamento'
dominante como se vê, aliás, logo adiante na letra "f" do mesmo inci
so.

Art. 13 

lU -

d - à lei punirá como crime inafiançável qualquer discrimi
nação atentória aos direitos e liberdades fundamentais,se~

do formas de discriminação, entre outras, subestimar, est~

reotipar ou degradar grupos étnicos, religiosos e respectl
vos símbolos, raciais ou de cor ou pessoas a eles pertence~

tes, por palavras, imagens, ou representações, em qualquer'
meio de comunicaçãoj

AUTOR---------------

ERVIN BDNKDSKI

CDMISS~D DE SISTEMATIZAÇ~D

EMENDA CS00724-7
f:
wr---------- PLEH"A10/cONISSÃo/sU8CO"IlS5io

f

O princíp~o acolhido no texto inic~al despenaliza, discrim~

na, legaliza e l1bera o aborto, pois o nascituro, enquanto tal, í1cará

simplesmente privado de quaisquer direitos, inclus~ve o dire~to ã vida

por sua própria condição de não nasc~do. g falsa, portanto, a alegaçã

~e que'a questão do aborto será remetida para o Código Penal. Tal tex

to, na verdade, já decide virtualmente esse problema pela ra~z, em fa 

vor do abortamento, da interrupção da gravidez, e do feticíd~o por uma

~iscr~minação total e injusta contra o nascituro, que se pretende in-

roduz~r no próprio texto const~tuc~onal, privando literal e mac~çame~

e os não nascidos de todos e qua~squer direitos.

A nova redação proposta visa corr~gir aquela distorção, ev~

tando-se todo o tipo de ação com o objet~vo de distruição da vida bem

~omo programas que tenham como obJet~vo o controle populac~onal atravé

~e processos abort~vos.

ERVIN SONKOSKI

r.t,- TEXTO/olU5TIF1CAÇio ----,

Acrescente-se ao art. 20 um parágrafo único, com a seguinte

EMENDA CSOO727·1
t: J ~I'AIITI"O--J

PII,DS

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO
redação:

Art. 15 -
Pará~raf.o único - Aos estrangeiros residentes no Brasil há

mais de 30 (trinta) anos fica assegurada a nacionalidade brasileira.

, PLf:NÂR10/cor.ollsSÃo/suacOlollsSÃO'-----------..,

f?
1":"1----------------nJtTO/JUSTIF1CAÇÃO-----------------,

Suprima-se a letra "e" do art. 13, item V:

JUSTIFICAÇ~O

São inúmeros os casos de estrangeiros que se fixaram no Bra
sil, aqUi ~~s famílias e muito contribuíram pare o desenvolvime~
to nacional. Enquadram-se nes~BS circunstânéias os grardes contigen ~

tes de europeus que para cá se dirigiram, por exemplo, em consequên _
cia da Guerra Mundial aue hoje compop.m com ~PIIS rlp~rpnd~nt~$ p~rcela

substancial da população brásileira.

Beneficiá-los com a aquisição da nacionalidade é, sem dúvi
da, uma forma de retribuir a contribuição que trouxeram à nação.

JUSTIFICAÇ~O

o art. 423, § 5Q já trata do assunto no capítulo próprio ,
remetendo para a legislação ordinária a regulamentação do divórcio.

Nos países onde a prátiêa do divórcio se tornou totalmente
livre, desestabilizou-se a família, gerando profundos e irremediávels
problemas para a sociedade, notadamente para os filhos de casais divor
ciados,

ERVIN BDNKOSKI
EMENDA CS00725·5
tJ ~PARTID0=:J• PMDB . ..

BONKOSKIERVIN

EMENDA CS00728-0
t:

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

r=-r---------- PLENÀR10/cOIolISsiiô/suacOlll'ssio-------- _

1":"1----------------TE:XTO/JUSTlfICAÇÃO----------------.....,

Dê-se ao art. 18, item IV, alínea "a" a seguinte redação:
,.,...,- PLt:NARIO/cOl.l.ssÃo/$uaCCllllsSÃO-----------

COMISS~O DE SISjEMATIZAÇ~O

Art. 18 -
IÚ -. A Profissão de Culto
a) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos
na liberdade religiosa, cuja. profissão por pregações, ritu
ais e cerimoniais públicos é l~vreJ assegurado aos locais·

de culto e suas liturgias par t í.eu.lare s- a pr ot eç ão, na for

ma da leij

""'c- TEXTO/Jus:Tlf'ICAÇÃO -,

Acrescentewse ao art. 426 o seguinte § 3Q
Art. 426
§ 3Q - O Estado assegurará uma pensão mensal às mães soltei
ra, v!úva, desquitada ou abandonada carentes, a fim de edu
carem dignamente seus filhos, com recursos de Fundos Sociais.
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JUSTIFICATIVA

Observa-se hoje crianças vagando pelas ruas mendigando, mar
ginalizando-se muitas vêzes, buscando alimentos deteriorados em caixas
de lixo, etc, num atentado violento contra a dignidade humana. Gran
de maioria destas crianças, segundo estatísticas, são de lares, cujo'
Dátrio.poder é exercido por circunstâncias diversas, Dela mãe. Esta
por sua vez, luta no mercado de trabalho restrito, ppr um salário oue
lhe possibilite ganhar o suficiente para a sua subsistência e de seus
filhos. Entretanto, não consegue seu objetivo e perece fragorosamente'
numa sociedade indiferente e injusta. Seus filhos, no desespero, fo~

mam o grande exércLto de carentes e abandonados.
A solução de um percentual significativo será o Estado ass~

gurar uma pensão mensal às mães solteira, viúva, desquitada ou abando
nada, a fim de educarem-~te seus filhos.

EMENDA CS00731-0 AU"'~------J :r-""pTL"'----'jtJ ALVARO VALLE . e:.- .
Pr..EHARIO/CO".lSSÃO/SU9COMI'SÃO------~,_--J ==0J IO:~~1()~

tJ COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O . ~LrF~~~J
~------_-------_TFXTO/JUSTlflt'AÇÃO--------------/1

EMENOA SUBSTITUTIVA

PREÂ14BULO

D Preâmbulo passa a ter a seguinte redação:

"A Assembléia Nacional Constituinte, invocando a pr~

teção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituinte:"

JUSTIFICATIVA

PlEHÃJuo/cONISSÃO/SIJIlCOWIOsÃO- -,

COMISSÃO DE SISTE~TIZAÇÃO

EMENDA CSOO729-8
tJ ERVIN BONKOS~I

AUTOR _

tfM[PARTIDO~
MDB/PR

O Preâmbulo estende-se em conceitos que não~ no
direito positivo, além de repetir dispositivos que, mais propria
mente, estão no texto do diploma.

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

COMISS~O DE SISTEMATJZAÇ~O

Dê-se a seguinte redação ao Art. 13, item V:

"Art. 13 -

v - A CONSTITUIÇÃO DA FA}IILIA, PELO CASAMENTO, BASEADA NA
IGUALDADE ENTRE'O HOMEM E A MULHER, CONSIDERANDO-SE A UNIÃO ESTÁVEL cQ
Mo ENTIDADE FAMILIAR PARA EFEITO DE PROTEÇÃO DO ESTADO"

JUSTIFICAÇÃO

A redação do Anteprojeto daspens a o casamento co.vaL para a
ponst~tuição da família e entra em contrad~ção com o Art~ 423 e seu ?~

ágrafo 39 do mesmo substitutivo.
A modificação de redação proposta visa não somente compat~

bilizar aqueles dispositivos como também manter a constitu~9ão da fa
~ilia pelo casamento civil •

EMENDA CSOO730-1 '
l:
~ PLENAR10/l;OUISSÃo/sUBCOIIlSSÃO------ _

f:J
"" TExTotolusTIFICAC;ÃO -,

Dê-se a seguinte redação ao art. 381, parágrafo único:
Art. 381 -; •••
Parágrafo ú~ico - O ensino religioso, sem distinção de cre

do, constituirá disciplina obrigatória com matrícula facultativa.

JUSTIFlCAÇ~O

D homem, assim como precisa alimentar o corpo para s~brevi

·ver, necessita também alimentar a sua alma, para uma vida integral.
Hoje, observa-se um desencontro na pe!soa humana e no seu

relacionamento com os demais, devido a esse desequilíbri~entre co~

po € alma~ Desde o iníciD do desenvolvimento consciente do homeT até
05 últimos dias·de sua existência, precisa estudar e viver sua reli
gião.

"Prescindir da religião na educação do homem é um absurdo '
que só pode ser ideado pelo sectarismo cego e retr6grado". São pala
vras ôDope. Arlindo Vieira que bem demonstram a necessidade de se re
introduzir, no ensino fundamental do Brasil, a disciplina religiosa ~

brigatóriâ.

Com a incorporação desta sugestão no texto constitucional '
dar~os um grande passo que certamente influirá no crescimento de nOE
srr povo. O equilíbrio espiritual de uma Nação constitui fator prepon
derante no seu desenvolvimento.

------
EMENDA CS00732-8

.UTO' J G"r."P"L"'-------'tJ . ALVARO VALLE . ~ J
PLENARIO/COMISsÁO/suecOlollssÁO----------J IIC"I0ATA~tJ COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O rnvOtl'ib

=---------------TEXTO/JUSTlfICAf;ÃO----- -,

.EMENOA MOOIFICATIVA

o art. 2Q passa a ter a seguinte redação:

Art. 2é - A República Federativa do Brasil é consti
tuída, sob regime representativo, pela união indissolúvel dos Es
tados.

JUSTIFICATIVA

n enumeração dcs fundzmentcs não se justifica. A Con~

tituição não se explica; ela norma. Os fundamentos são caracteri
zados pelos dispositivos substantivos que se seguem. As alíneas
utilizam conceitos meramente acadêmicos, que não cabem em normas
legais (por exemplo, o de ideologia).

A Alínea VI traz uma aberração jurídica, ao tentar e11
minar o princípio milenar da retroatividade "in bonam partem". Por
outro lado, o quadro que aí é desenhado só seria possível, se a
força tivesse invalidado e rasgado a Constituição. Nesta caso, a
alínea não prevaleceria •••

EMENDA CS00733-6
tJ ALVARO VALLE

r=..---------------TE)(TO/,JUSTlflCAÇÃO-- -,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 3Q.

JUSTIFICATIVA

A conceituação do Estado é procurada nos debates aca
dêmicos, na~ obr~s jur!dlcas, de Sociologia ou'Ciência Política,
não na norma legal.
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EMENDA CS00734-4
[J DEPUTADO ALVARO VALLE

r.r--------- PLENARIO/COI.lISSÃo/sUBCOMISSAO- ,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

JUSTIFICATIVA

Como está redigido, o texto sugere tamrê~ a puni-

....ção de .Deus.
=---------------TEXTO/JUST1FlCAÇÃO--- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo,69

Suprima-se do anteprojeto
o artigo 69.

JUSTIFICATIVA

o 8%tigo ê literârio e cnberi~ Declaração. não

em norma de direito positivo.

EMENDA CS00738-7 ) r:="RpTL"'~
[J ALVARO VALLE " ~ __J

= TEXTO/"'USTIFICAÇ,i,O---------------'-_,

EMENDA SUBSTITUTI~A

EMENDA CS0073S-2
ê1 ALVARO VALLE

tJ COMISSlIO DE SISTE~;;;;~~~;~/'"BC'""S'.------------,j tJQT/~~

r.r---------------TE~TO/JUSTIF1CAÇÃO---------------_,

Substitua-se a alínea b do item IV do art. 13 por:

b) É livre a circulação de pessoas em território na
cional, salvo decisão judicial em contrário, aplicada a suspeitos
ou réus de crimes, ou, por reciprocidade, se aplicadas a cida
dãos estrangeiros.

EI~ENDA SUPRESSIVA
JUSTIFICATIVA

No § 22 do art. 12, suprima-se o que se segue à expressão "revoga
a lei anterior".

Como está redigida a alínea se contradiz. Assegura
a liberdade e permite que norma órdinária a revogue, sem estabel~

cer qualquer restrição.

JUSTIFICATIVA

VAI I EAI VARO

EMENDA éS00739-S
~,-'• ....!U.-\<.aw.L--l/.JJ<U.J:.. ~j Pp;~"J
W Pl.ENAR10/COr.UssÃo/suecowlssÃO----------j lIT7

0
/°::.0

l'-__....!C<J,O!fMLlI.OlS!Õ!S1:l1\l.LQ..JDLlJE:......;S>JI~SuT..r:EJ!lM1:lAJ..TJ..IZ<JA"_1Ç"lll"'Q'- ~" ~'U~

Tratados são revcgedos nos termos das suas cláusulas
de denúncia. A manutenção deste par~Grafo s!mpJes~ente inviabill
zaria a assinatura de tratados pelo Brasil já que os demais signe
tários não teriam garantias mínimas de seu cumprimento. -

. -.

EMENDA CS00736-1
[J DEPUTADO ALVARO VALLE

__________ PL.ENAAIO/CONISsÃo/suacOulssÃO __,

t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= TEXTO/"'~STIFICAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea J , item II.art. i8:
=-----'-----------TEXTOIJUSTIFICAÇio---------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13. I. a JUSTIFICATIVA

a) o homem e a mulher são sujeitos de direi
to desde o nascimento com vida, assegurada a proteção

ao nascituro.

O te*to configura abusiva interfer~ncia de Estado e
contraTia o espírito do texto Constitucional.

JUSTIFICATIVA

e
O texto '.mendádo retira do nascituro todos os direi-

tos, reduzind~-o ã condição de animal, o que conflita com o espt

rito do anteprojeto e com a tradição dos patses civilizados.

. EMENDA -C'SOO740.9~

'f:J DEPUTADO ALVARO VALLE

Pl.ENi,UO/COIolISSÃO/SU8COW.SSiO----------j ~DAT4----,

COlfISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . tw07D7J
r.r--- TEXTO/"'USTlF"ICAÇ'ão -,

AUTOR-------

j
r:=P4pRLt'oo~

DEPUTADO ALVARO VALLE "~ j

E!!ENDA Sl1PRBSSIVA

DISPOSITIVO EMEUDADOI'Art.ll. VI. d

COMISSÃO DE SISTEMATI~ÇÃO
SupriRa-se do an!:eprojeto:

a al!nea d. do item VI. do art.lS.
r.r---------------:rpCTQ/"'USTlFlcAÇ,i,O-- ---,

EMENDA Sl1PRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art.13. ItI.j

Suprima-se do anteprojeto:

.rnSTIFICAiIVA

o texto abre portas para a censura e p~ra a inter

venção do Estado nOS ve!culos. contrariando v~rios outros disp~

si!:iv_os.•

~ a altnea j. do item tII.do art. 13.
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EMENDA CS00741-7
:J
C DEPUTADO AI.VARO VAI.T,R

..,-,..--------- Pl.EflAFIIO/CO/.lISSÁO/SUBCOIlISSÃO--- ---, DATA

t: COMISSÃO DE SISTIlHATIZAC2:0 J tQ{jO::?~
r.:-r----------------TEXTO/JUSTlFICAÇÁO-------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DIS OSITIVO EMENDADO: Artigo 93

§19- Exeepc':.ionalmente. o Estado poderá ex

plorar atividades ~conômicaa. somente pa~a a produ

ção de bens e serviços que caracterizam os seus deve

res essenciais ou que tenham relevante e comprovada
significação estratégica para a segurança do paIs.

529- A exp~oração das atividades a quê se
~efere o parágrafo anterior poderá ser~concedida a

empresas privadas.

Substitua-se o Art.93 do anteprojeto por:

Art.93.- Não ê permitida qualquer nomeação para a ad
miniatração direta ou indireta,. da União, Estados ou
Munic!pi08, aem concurso público, excetuando-se cargos
da t;onfiança.

Art.- O Estado somente interferir' .na org~

nizaçao e na atividade econômica para ~arantir a pr~

teção do trabalhador, para dirimir conflitos, para
impedir a formação de oligopólios, monopólios ou mo

nopsônios. ~.para a defesa da empresa nacional.

-l.

r;;----------------TEXTO/.tuSTIFICAÇio-----------------,

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

As alíneas I e 111 do art. 379 passam a ter a segui~

- ensino fundamental, obrigatório e gratuito na
ou para crianças carentes, com duração mínima de

Esta emenda sistematiza diferentes textos das Comis-
soes teBãticas t que buscam assegurar a cconocie ãe mercado. A o
brigatoriedade do co~cur60 público para empresas pública.. pre

.ieta-no artigo qu. se wodifiea, foi =otivo de outra emenda ao
anteprojeto.

I

escola pública
oi1;o anos.

te redação:

EMENDA CSOO743-3
l!J ALVARO VALLE ] e:r=P;~"~

tJ COMISSlIO DE SISTE:~~~;~~;;~Ã'Is",".'''i'-----------1 t'QT/õA.r;m

119- Os quadros de funcionários de confian
ça e respectivos salârios na administração direta ou

Indireta, da União, Estadoa ou Munic!pioB, serão apro
~adOS pelo Poder Legialativo correápondente, por pro
posta do Poder Executivo qua instruirâ a Mensagem com
Parecer do reapectivo Tribunal de Contas.

129- Para cumprimento do dispoato no pará
grafo anterior, nos Hunictpios que não dispuserea de
7ribunal da Contas, o Poder Executivo 1natruirâ sua
Menaagell COII Parecer do Tribunal de Contas· do Estado.

139- O preenchimento de qualquer cargo pú
blico temporário, exceto os de Ministro de Estado, Pr~

.identes de entidad~s públicas e os de assessoramento

passoal, seri feito por criterios exclusivos de compe
t;ncia a probidade.

149- Havendo indtcios de prevaricação,

pela tentativa ou pelo aproveitamento de cargo ou
fU1&ção l'ública para fins de benfic1.amento poltti
co pes$oal ou partidário, caberá a~ão popular, se~

'0 'o rito sdmázjo definido em lei complementar.

159- O servidor publico estável só perd~

rã G cargo em virt~uê Je sentença jvdicial ou após

processo admiDid~rativo.

JUSTIl'ICATH"A

O Estado tem o dever da efici~ncia. A utilização
de cargos ou funções pública; pera fics de aliciamento poltcico

caracteriza prevaricação.

Diz o rr.igo Fenal, em seu art.319, ao conceituar

a prevaricação:
"Art.319.- Retardar ou deixar de prati

car. indevidamente. ato de ofrcio& ou praticá-lo contra disposi

ção expressa de lei, para srtisfazer interesse ou senLiwento pes~

soaI."

111 - atendimento, gratuito para crianças carentes,
em creches e pré-escolas, a partir dos quatro anos de idade.

JUSTIFICATIVA

o texto constitucional não deve fixar idade para oi~

cio da vida escolar. Por outro lado, o anteprojeto não assegura
a gratuidade da pré-escola para carentes.

ALVARO VALLE

r;;- -'-__ TE:ttOIJUSTlfICAÇAO -,

" PLEH"RIO/COI.lISSÃo/sUIlCOUISSÃO-------------,

e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAQÃ~ EMENDA SUPRESSIVA
r.:-r TIJ;XTO'"'USTIFICAÇÃO ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA Suprima-se o art. 380.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 309

JUSTIFICATIVA
Sublltitu,,-se o art.3D9 do' anteprojeto por:

Art.30~.- As empresas privadas compete explorar

as atividades econêmicas.

o texto, se aprovado, impsdiria a cola~oração de pro

fessores estrangeiros, por exemplo, em cursos de p6s-graduação.
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EMENDA CSOO745-0 .0".-------1 r:r-P'P"L"o==f: ALVARÓ VALLE . ~ _J DEPUTADO ALVARO VALLE

~ TUTO/JUSTlFICAÇÃO , = TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA

ElmNDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ZME5DADO: Artigo 384

Suprima-se o caput do art. '81, passando seu pará
grafo único a constituir artigo próprio.

Suprima-ae o 539 do artigo 384.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Conteúdos s§o definidos em nível de escola ou por
conselhos de educação, nunca por lei.

o pnrâ~rwfo impede. por e~empio. a nca i X4 e8~~lAr"

tradieional pro~e.so'de eolaboração em pequeuas êaeola~.·que per

mite o auxIlio s estudsntes pobre••

EMENDÁ SUPRESSIVA"

EMENDA CSOO749-2
tJ ALVARO VALLE' J LP;~o0==:J

tJ COMISS):IO DE SIST;~;;;;~;~~/$Ueeo.,..... -----'-----J tJQT/õf/JJJ
I

= TEXTO/JUSTlFICAÇÃO -,

EMENDA CS00746-8
tJ ALVARO VALLE

f?r-C-O-M-I-S-S-li-O-D-E-S-I-5-T-E-~;~~~~~·;;~'0/SU"0.'"'°----------'1 Q?[/Õ~

r.:-T---------------TUTO/olUSTIFICAÇio----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
Suprima-se o art. 386.

o parágrafo únIco do art. 331 passa a ter a seguinte
redação:

JUSTIFICATIVA

o ensino religioso, ele matr.tcula faculi:atiYa, S'3ll dis

tinção de credo, consti~llt~á disciplina aos horários normais das
escolas oficiais t1t> g':'3!J pl"1mário e 11l9dl0.

Se mantido, o artigo impediria o
freqnenta~ escolas privadas de excelência, já
o fornecimento de bolsas e auxílios.

estudante pobre de
que não pe~mltiria

o texto propvst~ nesta ~~enda mantém o que dispõa a
Constituição e~ vigor. Se mantido Q texto do anteprojp.to, cr1a~

ças pobres não teriam assegurado seu direito à formação religiosa
na escola pública. Estaríamos retrocedenrlo, eliminando conq~~sta

Já assegurada na escola brasileira.

DEPUTADO ALVARO VALLE

-:;-_'- PLE"ARIO/cONISSÃo/sUBCOM1!lsio----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO A SER EMENDADO: Artigo 387

O texto do· anteproJeto diz o óbvio: que a escola po
derá dar ensino religioso.

Suprima-se do anteprojeto

,.",- TEXTO/.luSTlflCAÇÃO---------------.....,

.JU3T:?ICATIVlJ.

Não há porque a Constitüição criar um !tJ!lano Na

cional de Educação".

o artigo 387. .

VALLEALVARO
~NDA CS00747-6 .0'0.--------.] LP;~'o~

tJ COI4!SS):IO DE SIST;~;;;;~;:~/$"'oo.''''o J tIPi/;;ffi

EMENDA SUBSTITUTIVA

DEPUTADO ALVAR~ VALLE
o art. 382 passa a ter a seguinte redação:

Art. '82 - As universidades gozam de autonomia did!
tica, científica, administrativa, econômica e financeira.

EMENDA CS00751-4
tJ

PLENARIO/cOMI$SÃo/sUBCDMISSÃO- ~

COMISSÃO DE SISTE~ATrZAçÃO
~o.,.~

~07187
r.:-T--------------- TExTotolusTIFICAÇio-----.:...- -,

aUSTIFICATIVA
E~ffiUDA sunSTITE~IVA

DISPOSITIVO E'ffi1DADO: Artigo 388

Como está redigido, ~antas são as restrições, que o
artigo; na realidade, retira a autonomia da universidade.

o artigo 388 do anteprojeto passa a ter a seguin-
te redação:



190 • Comissão de Sistematização

Art.3~a.- As empr e s as SD.O ret:ponsãvpis

pelo ensino f~~dnmental gratuito de seus empreg~

dos.

derais,
feitos,
ção.

Governadores e Vice-Governadores, Deputados Estaduais, PF~

Vice-Prefeitos e Vereadores, nos termos desta Constitúi-

JUSTIFICATIVA
§ 12 - Os eleitos para os cargos a que se refere este

artigo serão empossados sessenta dias após a realização das elei
ções gerais.

A lei\,ordinãria definirá as formas pelas quais a

empresa assegurará o ensino dos empregados e de seus filhos.

Noc ler~os do antnprojeto. serian ~echadas escolas

de formação e instituições eomo o SENAC e o SENAI.

§ 22 - O Presidente da República, Governadores e Pre
feitos e seus vices poderão candidatar-se a qua~quer cargo, inclu
sive à reeleição, nas eleições a que se refere este artigo.

DEPUTADO ALVARO VALLE

EMENDA CS00752-2-
t:
,.,,-_~------- PI.ENARIO/cOIolISSÃO!SUBCOIilISSÃO ---,

COMlf>SZ:O DE SISTlllfATIZACÃO

EMENDA SUPRESSrVA

§ 32 Para as eleições a que se refere este artigo,
não será necessária desincompatibilização de qualquer cargo ou fun
ção.

JUSTIFICATIVA

A promulg~ç&o da ncva ConstItuIção cria no país nova
ordem política e jurídica. O povo deve então escolher seus novos
dirigentes.·

DIEP~SITIyO EHENDADOz artigo 393

Suprima-se o artigo 393.

.TllSTTTICl TI.......

EMENDA CS00755-7
fi CONSTITUINTE ERALDO TRINDIIDE

r:-r---------- rl.tNAAIO/cOJlISS;.o/sUIlCOIolISS;.O------------f: ·COMISSnO DE SISTEMATIZAçno

Não eabe ã lei definir o que constitui o patri
munio cultural brasileiro.

SUBSTITUTIVO 110 CAPITULO IV

CAPITULO IV
DA SEGURANÇA PUBLICA

DEPUTADO ALVARO VALLE

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Art. 257 - A Segurança Pública é a proteção que o Estado propor
ciona à Sociedade para a preservação da ordem pública e da incol~

midade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos específicos.

=----------------TE:~To/"uSTIFIÇAÇÃO----------------_,

JUSXIFICA'l.'IVA

EMl'liDA ADITIVA

DISPOSITIVO EliENDADO:
A Constituição - Diploma maior do País - deverá expressar-se em
texto sucinto, no qual estejam explícitos a filosofia, os princi
pios e as diretrizes da organização política, social e econômica

do Brasil de "hoje. Ao demais, o detalhamento subsequente cabe à
lei ordinária.
Particularmente com referência ao Capítulo IV, cabe-nos frisar
que a listagem das especializações policiais jamais seria exaus
tiva. D desenvolvimento do país e o surgimento de novas formas de
produção decorréntes das inovações tecnológicas cria novas formas
de relação .capital-trabalho, ou de integração com o ambiente. A
polícia florestal, de criação relativamente recente, é éxemplo de
uma especialização que surgiu com a preocupação de preservar o
meio ambiente. Portanto, restringir especializações é empobrecer
a área de atuação do poder público: li perdurar o atual texto, o
que dizer da polícia rodoviária Federal, da polícia fazendária e
mesmo da polícia florestal?

.JUSTIFICAÇIlO

Em outra PMenda procuramos caracteri

zar a participação indevIda.

o te:to desta em~nda compatibili~a outras emendas a
presentadas ã Constituição.

Art.- Serão extintos da priv~tizados~ no

prazo de um ano. a eontar da promulgação desta Constituição, os

õrgão8~ empresas. companhias.~ . autarquias ou fundações que

inferfiram ou participem indevidamente da atividade econômica.

Acrescente-se nas Disposições Transitórias:

EMENDA CS00754-9
tJ ALVARO VALLE

..,- Pl.EUAR10/col,llSSÃO/SUBCOIoIlSSÃO---------------,c: COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
= TE,lI:To/"USTlFICAÇÃO----------------_,

EMENDA CS00756-5
tiÇ. ROBSON ~ARINHO

ÇOMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

prp:"""'~• PMDB

EMENDA I\DITIVA

Acrescente-se às Disposições Transitórias:

Art. Serão realizadas eleições gerais, cento e
te-dias após a promulgação desta Constituição, para Presidente
República, Vice-Presidente da República, Senadores e Deputado~

vin
da

Fe-

T. Tt:Il.;:O/"lJSTlFICAÇÃO ~

Dispõe sobre os direitos-e ga-!
rantias da criança e do adOle~j

cente.

Substituam-se os arts. 426, 427 e 428 do ANTEPROJETO pelos seguintes

Art. Compete à sociedade e ao Estado assegurar à criança e a
adolescent~, além da observânc~a dos direitos e garantias individuai

j da pessoa humana em geral, os sequintes d~reitos:
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.,.,----------------TEXTOlolUSTlfICAÇÃO------------------,

Dê-se ao caput do Art.381 do anteprojeto a segui~

GPAftTIOO~

MDR

EMENDA MODIFICATIVA C. "
DISPOSITIVO EMENDADO: ART.381

~ PLENARJo/CO"ISsio/suaCO"'ISSÃO~~----_~---.,

EMENDA CS00757-3 A.'O.-------
(l CONSTITUINtE ISRAEL PINHEIRO FIlHO

I à vida, à alimentação, à morad~a, à saúde, ao lazer e à
cultura, à educação, à d~gnidade, ao respeito e à liber
dade;

II à assistência social, seJam ou não os~pais ou responsá
veis contr1buíntes do sistema previdenc1ário;

111 à proteção especial quando em s~tuação de vulnerab~lida
de por abandono, orfandade, extravio ou fuga do lar, de
ficiência fís1ca, sensor1al ou mental, infração às 1e1E,
dependênc~a de drogas, vitimização por abuso ou explora
ção sexuais, crueldade ou degradação, assim como quandó
forçados por necess~dade ao trabalho precoce.

Art. O Estado garantirá às famílias que o necessitarem e'o de
seJarem a educação e a assistência gratu1tas às crianças de zero a
seis anos, em instituições especiais como creches e pré~escolas.-

Art. Toda criança temk d~reito' ao ensino gratuito a partir
dos sete anos, aie a conclusão do nivel media.

te redação:

Parágrafo Único. O Estado garant~rá à sociedade a participa
ção no ~ontrole e na execução da política educacional em todos os
níveis, nas esferas federal, estadual e municipal, através de orga
nismos coletivos democraticamente constituídos.

Art. O Estado promoverá. conJuntamente com entidades não g~
vernamentais, polít~cas de saúde materno-infantil e de prevenção à
deficiênc18 fís1ca, sensorial e mental, assim como políticas de in
tegração à sociedade do adolesc te portador de deficiência, median-
te o treilnamento especializad ra lho e a convivência, e a
facil1tação do acesso aos bens erviços oletivos, com a elim1na-

ção de obstáculos como preconceitos e barreiras arqu~tetônicas.

ART. 381 - A lei fixará conteúdo básico obrigat~

rio para o ensino f·undamental que assegure .os valores culturais

e suas especialidades regionais, assegurada. a obrigatoriedade da

disciplina educação artística no currículo escolar de primeiro e

segundo graus.

JUS T I F I C A T I V A

em
Art. O trabalho da criança e do adolescente será regulado

legislação espec~al, observados os seguintes pr~ncípios:

I idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho;

A educação artística é indispensável

cação integral, possibilit~ ao educando um completo
mento de suas possibilidades como ser humano.

para uma ed!;!.

desenvolvi-

.,.,--------- TEXTOIJUSTlfICAÇio, ~

o inciso VIII.

JUS T I F I C A T I V A

FILHO

'ART. 379 •.••.•••.••••••••.••••••••••
'VIII - manutenção de ensino profissio

nalizante de 2º grau, adequando-o ás necessidades da comunidade

urbanas e rurais.

Pl.EHAflIO/COI.lISsÃO/suaCOhlISS.iO-

j
rr:r-D"'T"'~

tJ COHISSIIO. DE SISTEMATIZAÇIlO ' Co1! 07/87 J

EMENDA ADITIVA
• DISPOSITIVO EMENDADO: 'ART. 379

Inclua-se no art. 379 do anteprojeto

o acesso á Universidade a~nda é Jimita-
do ás classes mais privilegiadas e o ensino fundamental n~o esti

mula profissionalizaç~o.

O P~ís necessita de recursos humanos e
de tecnologia básica principalmente para o' desenvolvimento da ag~!.

cultura e da indústria. t dever do Estado providenciar a impl~nta

ç~o de escolas-oficinas, capacitando-as para o atend1mento da cres

cent~ demanda principalmente nas áreas mais carentes.

EMENDA CS00758-1(!l AUTOR

~ CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO

11 garantia de,acesso à escola do trabalhador menor de dezoi
to anos;

111 d~reitos trabalhistas e previdenciár~os;

IV isonomia salarial em trabalho equivalente ao do adulto;

V proibição do trabalho ~nsalubre e per~goso. bem como do
trabalho noturno.

Art. No atendimento pelo Estado dos dire~tos assegurados à
criança e ao adolescente, caberão à Unlão e às Unldades Federadas os
pap§is normat;vo e supletivo, respect~vamente, e a0S Munlcípl0S a exej
cuçao das po11t~cas e programas espec~f~cos, respaldados por conselhos
representatlvos da sociedade C1Vl1. - I

Parágrafo Únlco. A 1e1 determinará o alcance e as formas de
partlclpação das comunidaàes locais na gestão, no controle e na ava
liaçâo das poííticas e programas de atendimento aos d~reitos da crian-"
ça e po adolescente, e de asslstência à gestante e à nutrlZ.

Art. A criança e o adolescente a quem se atribua a autoria
de infração penal terá garant1da a ~nstrução contraditór~a e ampla de-,
fesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

§'12. A aplicação à criança e ao adolescente de qualquer medi
da privativa da liberdade decorrente de infração penal levará em con
ta os seguintes princípl0s:

I exepcionalidade;
11 brevidade;

111 r~speito à condição peCUliar de pessoa em desenvolv~mento.

22. Fica estabelecida a inimputabil~dade penal aie os dezoito
anos. r-;

Art. Fica ratificada a Declaração Universal dos Direitos
da Criança, aprovada pela Assemblé~a Geral da ONU em 20 de novembro
de 1959, cUJos princípios são incorporados a esta Constitu1ção.

Art. À criança e ao adolescente dar-se-á priorldade máxima
na d;stinação dos recursos orçamentários federais, estaduals e munl-,
c~pa~s.

Art. Leis federais, a serem aprovadas no prazo de dez me-
ses contados da promulgação desta Constituição, d~sporão sobre o CÓ-I
digo Nac~onal da Criança e do Adolescente, em substituição ao atual
Código de Menores, beúl como sobre a institulÇão dos Conselhos Nacio
nal, EstadualS e Municlpais da Criança e do Adolescente, dos quals 
deverão partlcípar entldades públ~cas e pr1vadas compromet1das com
a promoção e a ~efesa dos direitos da criança e do adolescente.

televis~o.

inciso V.

Inclua-se no art. 408 do anteprojeto o

=,---------------- TEXTO/JIJSTIf'ICAÇÃO---------- ~

tr!PAATIDO~, PMDB'

f:COMISSAD DE SISTEMA~~~~o~~~!:sÃo/sUaCOlJlssÃo-----------~J tYY~;J"87J

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EME~DADO: ART. 408

ART. 408 •••••••••••••••••••••••••••••••

V - Função social e ética do rádio e da

EMENDA CS00759-0
tJCDNSTITUINTE ISRAEL PINHE;~~' FILHO

JUSTIFICATIVA I
A situaçao a em que vive a maior parte da anfâncaa e da juven

tude brasüeiras é de verdadeiro descalabro. Em 1986 morreram 400.000 crianças de,
O a 5 anos, por doenças r:erfe~tamente eví.távei.s , Esse nÚIrero de mortos equavaãe I
ao efel.to devastador de 5 bcmoas de Haz'oshama , Dos 66 nuThões de bzasa.Ie.i.ros e:'.

tre O, e 19 anos, temos hoje no Brasl1: 45 nuL'1Õ8s vavendo em condaçôes sub-!1u-:a
nas; 25 mi.Ihôes em sa.tuacâo de alto rascor 15 rru.Ihôas sofrendo de desmrtiraçâo cr- I

nica; 12 mi.Ihôes abandonados ou órfãos desassa.studosj 9 milhões obngados ao '--"3
balho precoce; 8 mrIhôes em adade escolar fora da escola: 7 milhões portadores
de deflclêncla (físl.ca, sensorl.al ou mental), sem atenchrnento: 7 rru.Ihôes vavenão
nas ruas e praças; 4,5 milhões de menmas e moças lançadas à presta.tnaçâo , das
quais 2 mi.Ihôes em adade entre 10 e 15 anos; centenas de milhares confanados e:-,
internatos prasôes , em condaçôas desurranas; dezenas de nu.lhares presos ~e,,-uJ.ar

mente, vitmas de maus-tratos e degradações de todo t~po; Vár:LOS nulhares mortos
por suicídio todo ano; vários milhares rentanôo o suac'íôao , mutilados por ac~den

tes de trabalho ou mortos anualmente na violência das grandes cadades ,
O futuro do Pais está cemoraretido se não aI teranros profundaFente

esta situação, ando às suas causas rna~s profundas. A COnshtu~ção deve ancorpo
rar dasposãt.ívos que habihtem o Estado e a Socaedade a empreender essa que, e.'l-
tre as grandes e 111presc~diveis ças de que carece a Nação, é uma que não

e e rar ..
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JUS T r F r c A T r v A
A justificativa da Comissão Afonso Arinos

que cria o Conselho de Comunicação Sócial para substituir o arbitrio

do Ministro das Comunicações na outorga de concessão ou autorização·
de serviço de rádio.e televisão e estabelecer critérios, para a-par

ticipação comunitária, da função social e ética do rádio e da tele
visão, acrescentamos um parágrafo segundo o qual as decisões do Con

selho serão enviadas á Câmara dos Deputados para referendo.

Consideramos que a decisão política deve
ser tomada pelo legislativo, através de uma das suas casas.

Além disso, ao beneficiar os estados consumidores de

combustível e energia, que são os estados mais fortes e desenvolvidos economica

.mente, o dispositivo afronta o comando do art.262, §lº, inciso 11, que estabelece
J

como objetivo do pr6prio sistema tributário o "desenvolvimento equilibrado entre

as diferentes regiões do país". Não se harmoniza, por isto , com os princípios

gerais do pr6prio Titulo VII.

Finalmente, ao permitir que a energia proveniente do

estado menos desenlvido se agregue aos custos de produção das indústrias do esta-

EMENDA CS00760·3
tJ DEPUTADO JoVANNI MASIN\

r.-r-------~-- I'LLHA'UO/COIlIS'Ão/suacoMI:Jsio -,

COMISSAo DE SISTEM!\TIZA AO

do mais forte, na condição de insumo, o dispositive permite o absurdo de que o es

tado produtor de energia, ao importar produtos industrializados, importe também o

imposto que não lhe foi permitido cobrar, criando novo embaraço parao cumprimento

do objetivo de promover o "desenvolvimento equilibrado."

r::-r 1'txTO/,;UST1FICAÇÁO ____,

Suprima-sé o inciso II do § 6º do art ; 277

JUSTIF"ICAÇAO

EMENDA CSOÓ763-8
UONSTITUINTE RICARDO IZA~OTo'-

__________ PLENAAIO/co".ISSÃo/sutlCONISSÃO----~-----,

tJ COMISSllo DE SISTEM/;T!ZAÇ1l0 -'

Ao permitir que o Senado Federal fixe as alí

quotas do ICM aplicáveis às operações internas realizadas com energia elé

trica, petr61eo e combustíveis, o dispositivo entra em choque com o espíri

to que preside toda a edifitação do novo sistema tributário, qual seja o de

fortalecer os estados e sua autonomia, com a consequente afirmação do ideal

federativo. Dada essa desarmonia com o espírito do projeto mesmo é que se

faz necessária sua supressão.

r.r---------------TEXTO/olUSTlflCAÇÃO------------------,

substitua-se o item XV, do art. 14, relativo

à duração do trabalho, pelo seguinte:

" Duração de tratalho não superior a 48 (qu~

renta e oito) horas semanais e não e~cedente a 8(oito) horas

diárias, com interva-lo para repouso e alimentação."

JUSTIFICAÇ1l0

EMENDA CS00761-1
I: DEPUTADO JOVANNI MASINI

rr;;~TIDO~
Nem mesmo a Organização Internacional de Tr~

balho, através de convenção nº 47 , de 1935, logrou, junto aos

países membros, de alcançar a implantação de jornada de 40(qua

renta) horas semanais.
r:T l'UTO/~uSTI..leAçi.o---------------____,

.:xJSTIF"ICAÇAD

A9 estabelecer critério de distribuição diverso do adotado

para o mesmo imposto no mesmo artigo(!), o dispostivo fere a harmonia da definição

da pr6pria espécie tributária, de vez que não se justifica a existência- de dois cri

térios distintos para a distribuição do mesmo imposto. Impõe-se, ipso facto, sua su

pressão.

EMENDA CS00762-0
l: DEPUTADO JoVANNI MASINI

r.-r---------- Pt.LH""IO/cOIilISSi.o/.U8COMlssio ~

CoMISSI1D DE SISTEMATIZA AO
r;;---------------';.EXTOiolUSTlI"'caÇÃO- -,

Suprima-se a alínea "b" do inciso 11 do §lo do art.277

JUSTIF"ICAÇAO

o dispositivo que se pretende suprimir colide fron

talmente com a técnica adotada na remodelação do pr6prio imposto, de vez que con

sagra a incidência na ponta do consumo. Impõe-se sua supressão para que a pr6pria

concepção adotada para o tributo prevaleça e dos dispostivos contrastantes, insus

cetíveis de harmonização, sejam removidos.

Por outro lado, o limite constitucional de 48
(quarent,a e oi to ) horas semanais p:xErá, ro futuro ser reduzido
pela lei ordinária, Porém, o inverso, ou seja, o limite constl
tucional de 40(quarenta) horas torna-se-ia inflexivel e, isto

mesmo~ capaz de criar problemas para econômia do país_
-..

EMENDA CS00764-6
tJ CONSTITUINTE RICARDO IZA:u,oR

r:-r--------- PLEtI4Rlo/cONISSÃo/sUBCOldlssio----_------

~MIS~AO DE SISTEMATIZAÇAD
__________ TEXTO/JUST·"'~AÇÃO---------------_,

Substitua-se o item XVIII do art.14 , relativo a

férias, pelo seguinte:

7XVIII-FéFias anuais remuneradas.

JUSTIFlCAÇ1l0

A quantidade do benefício deve constituir objeto

de legislação ordinária .
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EMENDA CS00765-4 .uTO.-------
p: Constituinte RICARDO IZAR

rrPARTIDO~

pEI

JUSTIFICAÇIlD

~ PL.ENARIO/COllISS.iO/SUllCOhU5SÃO-----------

(l Comissão de Sistematizacão
r=T TEXTO/JU$T,FICAÇÃ,J -,

o piso salário é fixado pelas partes intere~

sadas através de negociação. coletiva. Assim, o referido inciso
torna-se absolutamente inócuo.

Suprima-se o item XXIV, do artigo 14.

..,.---------------rUTOIJunlfICAçio----------------,

JUSTIFICAÇÃO

A intermediação remunerada da mão-de-obra é

ativid~de reconhecida em qualquer parte do mundo ocidental
e de relevante importância na substituição, temporária, da'
mão- ~ - obra efetiva. Assim, princípio constitucional pr~i
bindo essa atividade é contrária ao interesse coletivo, d~

vendo a matéria ficar regulada, exclusivamente, pela legisl~

ção ordinária.

EMENDA CS00769-7
f con'sti tuinte RICARDO IZA~uTo.
r----------- PLEN"'llO/cOIol.$SÃo/sUICOMISSÃO _e: COMISSÃO D~ SISTEMATIZAÇÃO

Substitua-se o inciso "b" , do item
festaçãc coletiva), do a~tigo 16, pelo seguinte,
se as létras c,d,e,f e g, do mesmo item V.

V ( a man!
suprimind~

b) reconhecimento do direito de greve, ficando
seu exercício dependente da manutenção dos serviços essenc!
ais à comunidade.

JUSTIFICAÇAO

r=lr---------------- TExTot.:USTlfICAÇÃO---- --,

Substitua-se o inciso XXII, do art. 14, relativo
ao trabalho do menor, pelo seguinte:

XXII- Proibição de trabalho em atividades insal~

bres e de tlabalho noturno a menores de dezoito anos e de qual
quer ~rabalho a menores de doze anos.

JUSTIFICAÇ1l0

A ~reve não deve, nem pode, ser reconhecida c~

mo direito absoluto. Trata-se de um direito ~elativb

em - qualquer outra parte do mundo.

Demais disso o exercício desse direito· deve ser
regulado pela legislação ordinária.

EMENDA CS00770-1
p: CONSTITUINTE RICAROO IZA~uM
,.---------- PLtNUIO/cOlollssio/SUIlCOIlISsÃO -, OA-"

tJ COMISS/lO DE SISTEMATIZAC/lO I ~ '~_ _ .J l L'l IL:t!3

o grande número de menores abandonados, existen
te, atualmente~ no Brasil, recomenda a manutenção da idade de
doze anos, para o acesso ao trabalho.

r=T---------------TUTO/"tu5TlfleAçio.--------~------..,

Substitua-se o item XVII, do art. 14 relativo ao
serviço ftxtraordinário, pelo seguinte:

EMENDA CS00767-1
P: Const ituinte' R;CAROO JI~Z;,!A~R~·u_T_o._~ __'

~ PL.EH"""./COI'USSÃc. /suacOlu5s:U-----------,

e: Comissão de Siftematiza ão
r=T--------.------- TEXTO!,lUSTIFIC.lÇÃO-----------------,

Suprima-se o item XXVIII do artigo 14.

XVII- Proibição de serviço extraordinário, salvo
os casos de emergência e força maior.

'JUSTIFICAÇIl0

O acréscimo de remuneração da hora extraordinária
é matéria própria da legislação ordinária ou, quando não, de n~

gociação entre as partes. Não deve, portanto, ser estratifica~

da como primitivo constitucional

JUSTIFICAÇÃO

-.u'"')II:---- -----------l
Coostit"jote RICARDO IZAR _

,.---------- PLf-NAII:10/cOl.lISSÃo/sUBCOWII:lSÃO---- _tJ Comissão de Sistematização

EMENDA CS00771-9
p:

Trata-se de matériê que deve ser regulada, e~

clusivamente, p~la legislação ordinária, como aliás já o é
atraves do seguro de acidentes no trabalho.

EMENDA CS00768-9 ] ~PF"L""o-----,,p: CONSTITUINTE RICARDO IZAR . ~ _J

r::-r---------------uXTO/..uStlFlc::AÇ;,O------- ....,.,

Suprima-se o item XXVII do artigo 14.

PLtNARIO/COUISSiO/SUIlCOMlssiO---------i ~OATA~

t:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO .:» 1:'1 1C..:J1
JUSTIFICAÇÃO

r
______________ TEXTOIJUSTIFICAÇÃO----------------..,

Suprima-se o item VIII, do artigo 14 .

Trata-se de matéria que deve ser regulada, ex
clusivnmente pela legislação ordinária.
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EMENDA. CSOO772-7
ti CONSTITUINTE RICARDO IZ;~o. =:=J (Ç~UTIOO~

JUSTIFICAÇÃO

'LElilÂlIllO/COIllISSiO/.UICOIlIUiO----------

Jp! COMISSAO DE SISTE~ATIZAÇ~O "

r:-r---------------TUTO/..:"'tTII'"ICaçio------------------,

Suprima-se o item XIV ,do artigo 14.

o emprego estável, tal como previsto no projeto,
revela-se inócuo, porquanto, a estabiliade no emprego não r~

siste às grandes crises econômicas, por um lado, e por outro,
quando o País vive a plenitude do equilíbrio econômico essa
garantia é suplantada pela lei da oferta e da procura.

JUSTIFICAÇAO
Longe de garantir o empregado, o projeto,

mantido, trará graves prejuízos ao País como um todo.
se

AUTOJl------ _

Constituinte RICARDO IZAR
EMENDA CS00776-0
[J

A proporção mínima de empregados brasileiros nas
empresas, justificou-se, em passado d;stante, devido ao grande
~ imigratório. Por-nutro fado, a'medida foi adotada duran
mo período em que vigorou no país o regime facista. Hoje em
dia essa discriminação além de odiosa e anti-democrática

,.".,.--------------TUTO/JUSTI'ICAÇlo---- --,

Dê-se, ao parágrafo 22 do artigo 96 do Anteprojeto de

Constituição, apresentado pe10 Re1ator da Comissão de Sistematizaçoo,

a seguinte redação:
IZAR

"Art.96 • •..........••......•...•....••....•..

r:T--------------TtlfTO/~USTlfleA;iõ-----------------

,.".,.-----"---------TUTO!~USTIrICAÇio--------------__,

Suprima-se o ítem V, do artigo 14.

§ 22 O número de Deputados, por Estado ou pe_

10 Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Elei

tora1, proporciona~enteà população, com os ajustes ne

cessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal

tenha menos de oito ou mais de set.enta Deputados" o

Justificação

Na Comissão da Vrganização dos Poderes e Sistema de Gover

no) apresentamos a emenda nQ 3S0299-6, com o objetivo de estabelecer

o 1:1.mite máximo de .70 Deputados por Estado.

PretendÍamos com a referida emenda manter proporcionalida

de com a popu1ação, estabe1ecendo o mínimo de oito e o máximo de se

tenta parlamentares por Estado, pois, ainda acreditamos que esses

1:1.mites propostos resguardam o equilibrio da Federaq.ão.

Conforme está no Anteprojeto de Cbnstituiçã>, apresentado

pe10 ilustre Relator da Comissão de Sistematização, são Paulo será

duramente prejudicado, por ser mais popUloso que muitos Estados.

Propomos, ao invés de 60, o máximo de 70 Deputados.

pela

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICAÇAO

Cuida-se de matéria que deve ser displinada
legislação ordinária.

Suprima-se o item x, do art. 14, relativo ao salário
do "trabalhador noturno.

--------- PL.E....1l0/co".l5SÃo/lUBCO..lssio----- __,

l:J

EMENDA CS00774·3rr Constituinte RICARDO IZAR

JUSTIFICAÇÃO

COnstituinte RICARDO IZAR
AUTOR-------------

":T--------- I'l.EHAI'I10/cONI$SÃo/IUBCOMI'SÃO-----'------

=--------------TEXTO/.luSTIFICAÇio-------- ---,

EMENDA CS00777·8
tJ

O reajuste salarial mediante acordo depende ex
clusivamente das ,partes ( empregadores e empregados) devid~

mente representados à mesa de negociações. E, no tocante à
sentença normativa, cuida~se de decisão soberana do Poder
Judiciário. -e

,.".,. TElCTO!JU!lTIF1CAÇÃO "__--,

Trata-se, pois, de ítem absolutamente inócuo.

PL.EH""10/COWI5sio/suaCOlllssio---------- ~D"'TA-J
cr;:;~SSí<'J DE SISTEMATIZAÇÃO 1 wtliS:t

"Art.96. A câmara dos Deputados compõe-se de até

Dê-se, ao artigo 96 do Anteprojeto de Constitu:l.ção, apre

sentado pelo Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte reda

ção:

quatrocentos e oitenta e sete representantes do povo,

eleitos, dentre cidadãos maiores de vinte e um anos,

e no exercício dos direitos po1íticos, por voto direto

e secreto, em cada Estado, Território e no Distrito Fe-

~"AIlTIDO~

FI

EMENDA CS00775·1
l:J D:r6ti1:lJinte RICARDO IZAR

dera1".

Substitua-se o ítem I, do artigo 14, relativo
à garantia de emprego, pelo seguinte:

I- Garantia do direito ao trabalho mediante re
lação de emprego.

Justificação

Na Subcomissão do Poder Legislativo apresentamos

a emenda nQ 301.087-2) com o objetivo de exigir a idade minima de
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vinte e um (21) anos para o cidadão candidatar-se ao cargo e exer

cer'o mandato de Deputado Federal.

Quisemos restabelecer a idade inscrita nas Cons

tituições de 1946 e 1967, e mantida pelas Emendas Constitucionais

nRs 1, 8 e 22, por coincidir com a idade exigida pelo Código Civil

para o individuo atingir a maioridade.

Rejeitada pela SUbcomissão, reapresentamos a e

menda por estarmos convictos de sua conveniência no futuro texto

constitucional.

EMENDA CS00781-G
f:

=--------------- TEXTO/.,lU'TIFICAÇÃO-·------- .,

Substitua-se o item 111, do artigo 14, relativo
ao Fundo de Garantia do Patrimônio, pelo seguinte:

111- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

JUSTIFICAÇAO

COMISSAO DE S:STEMATIZAÇAO
.-r--------------- TfATO!.h •.:TlrlcAçio------ -,

A mera mudança do título em nada modificará a
essência do fundo. Por outro lado, a massa trabalhadora e o p~

vo em geral já se encontram familiariza±s com FGTS. Será necess~

rio, isto sim, modif2car a legislação ordinária sobre o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço para que sejam atingidos seus
reais objetivos

RICARDO IZARCONSTITUINTE

~--------- 'LfH"Rlo/co~llSsio/IiUICOMI5Sio-----------

tJ

EMENDA CS00778-G
tJ

Substitua-se o item IV, do artigo 14, relativo ao
salário mínimo, pelo seguinte :

IV- Salário mínimo capaz de satisfazer as suas ne
cessidades normais e as de sua família.

EMENDA CS00782-4
pu CONSTIfUINTE RICARDO IZA;uTo.

JUSTIFICAÇAO

O texto do anteprojeto além de prolixo
contém especificaçoes pr~prias de legislação ordinária.

~ --' TEXTO'JUnl...lcAçio -..

Suprima-se o art. 15, sobre o trabalho dos dome~

ticos.

EMENDA CS00779-4
fi Constituinte RICARDO IZAR l L;;~o~
~--------- .. ~NAFO/COI.lIS~.iO/(lIJaco ... 3Si: ...---- J ~DAT"~
pu Comissão de Sistematização ~Iê-~J
,....,.----------------TEXTO/JUSTIF.CAÇAO----- -,

Suprima-se o ítem XII, do artigo 14, relativo
ao salário família.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAQ

Elev~r à ,categoria de norma constituciona~ o dl
reito de trabalhadores domesticos é desconhecer a realidade Br~

sileira. A regra estabelecida pelo art. 15, levaria, certamente,
ao desaparecimento dessa categoria profissional, já que o empr~

gador domestico não pode arcar com os onus que a medida repr~

taria. Ademais, trata-se de ~atéria que deve ser regulada pela
legislação ordinária. .

Trata-se de matéri,
pela legislação ordinária~ nível
mento compatível.

que deve ser disciplinada
em que já recebeu trat~

_------------ TExTotJUSTIFICAÇÁO------ -,
Suprima-se o item XIII, do artigo 14.

= TEXTO/.luSTIFU:AÇÃO _
~"""TIOO~

LITL-----1

DE SISTEMATIZAÇAO
r---------- PLUlAAJO/CONISSÃO/SUBCOlllssio- -,

EMENDA CS00780-B
f: CONSTITUINTE RI'c~RDD IZ'A~UT"

Suprima-se o item IX,do artigo 14, relativo à
gratificação natalina

JUSTIFICAÇAO

A participação nos lucros ou açoes da empr~

JUSTIFICAÇAO sa, sobre ser algo inalcansálvel na prática, acabará por privi
legiar trabalha9ores, já que essa participação e impossivel em
um sem número de ativjdades não lucrativas e nas quais são man

Trata-se de matéria que deve ser disciplinada tidos empregados, sob relação de emprego.
pela legislação ordinária
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EMENDA CSOO784-1.
J pr-;;~TIDO~~l·-,c:.tol!nlJs;jtl;il!t~l~J1:i.J·no..t.t.e.e_I1R.1Il;C.BAJiR:UP!lJQuI.J.Z.EA~RL . _

.. L.I[NÂ"'O/COIlI'..101.U.CO.I'SiO . ~--, rn:::-C"TA~

W fui IC1-/Thr-Xpmjssão d~ ~istematização . _____
,.".. TEXTO/olUSTIFICAÇÃO "I

JUSTIFICATIVA

A pz-opov ua em tela ob j e t Lva expl rc i tar a equ a.pa r a-,

ção entre os Conselhe1ros dos Trlbunals- de Contas e os Dese~barg~

dores do Tr~bunal de Just~ça do Estado, a exenplo do qüe se dá

com os M1DJ.stros do Trlbunal de Contas ~da Unlão e os 111nistros do

Super~or Tr~bunal de Just~ça, na conform~dade do art~go 144.

Suprima-se o item XXVI, do artigo 14.

JUSTIFICACAO
EMENDA CS00788-3
• ConstItuInte Oeputado RENATO JOHNS ON

~""J;]102 I

EMENDA SUPRESSIVA

TITlJl.O 11

Oa Ordea SOcial

Capítulo In

Da Educaçlo e Cultura

Retirar do art. '7~ ( c&Put) a palavra·pGblico!, redigindo-o
assi.:

• Art. '7~ - O dever do estado coa o ensino efetivar-se- ,
.ediante a garantia de: ••••

~ .J.IEfr(AIlI0/eOlussio/luleOlllluio,----------

[J COIUSSllO DE SISTEMATIZAe-O

COIIISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

Cuida-se de um dever do Estado e não das Empr~

sas Privadas zelar pelas crianças e oferecer condições de
saúde e educação às mesmas. De qualquer forma trata-se de
matéria que deve-ser objeto da legislação ordinária.

=-------~-------TUTO/"L. rreAçÃo-------------- - - ,

-EMENDA CSOO785-9 ''''0.--------l: SENADOR CHAGAS RODRIGUES • ] r: ;;;~~O. J
PLtNAqIO/CC"'IS~:'O/.sU!leO"'ISSÃO:.:=--- ~-~J ~~_2~~J

Emenda Supress~va

Supr~ma-se do caput do art. 148, a segu~nte cxprc~

são: "no que couber".

JUSTIFICATIVA

A alteração produzida no caput do art~go 148 Vlsa

assegurar 19ualdade de tratamento na organlzaçâo dos TrlDUnaJS de

Contas dos Estaàos e do Distr~to Federal.

JUSTIFICAÇJlO

o dever do estado E o de .inistrar-o ensino, de acordo co. os
.eios disponíveis, aais conaenientes e poss1veis, coa o aenor gasto
e a obtençlo dos aelhores resultados. Por isso, nlo se deve restrin
gir sua atuaçlo de .odo a nlo tolher. ea cada ao.ento e e. cada lo
cal, a foraa possível e .ais conveniente.

A obrigaçlo do Estado E co. todo o ensino e nlo restrItiva e
discriainatoriaaente co. o ensino p~blico apenas.,

Constituinte De utado RENATO JOHNSSON
~__J- PLtN...IO/cOt.lISllio/IUICOMlllllio----------,

, COMI~1I0 DE SISTEMATIZA 110
Pl.ENAfl,10/co.,lSSio/suleOMlssÃo----------

COMISSÃO DE SISTEI~TIZAÇÃO

,.".. TEXTO/JUSTIFICAÇio ,

EMENDA CS00786-7 '"'0.-------] G"rp':m"';'-------'[J SENADOR CHAGAS RODRIGUES . ~. _J

A emenda pretende evitar lesão à s~tuação dos

atuais M~n~stros def~nida pela ordem Const~tuc~onal presente.

Emenda adit~va:

Acrescente-se- ao f~nal do caput do art. 144 a

guinte expressão:

"Respeitadas as situações const~tuídas".

JUSTIFICATIVA

se
Acrescente-se ao Art. '12. do Anteprojeto de Constituiçlo. elaborado
pelo Relator, Constituinte Oeputado Bernardo Cabral, o seguinte par!
grafo:

Art. 312

§ Os Estados e MunicIpios, cujos territ6rios foreM afetados pela
utilizaçlo de recursos naturais para fi. de geraç§o de energia elétri
ca, terIa assegurada compensaç§o financeira nos ter.os de lei compl~

mentar.

.:!Q~ll.Elf!llY!

EMENDA CS00787-5 '"'0.-------cr SENADOR CHAGAS RODRIGUES

,....;!- PlEHA'HO/COu($sEo/su.COWISSÃO'-----------,

COlIISSÃO DE SISTJ::llATIZAÇÃO

TEXTOIJUSTlflCAÇÃO--------------

Emenda ad~t~va:

Acrescente-se ao art. 148, o segu~nte parágrafo:

§ Os Conselheiros dos Tr~bunais de Contas

terão os mesmos d~re~tos, venC1rnentos, vanta

gens, prerrogat1vas, garantlas e 1mped1Mcntos

dos Desembargadores do Tr~bunal de Justlça do

Estado.

As Unidades da Federaçlo e os Municípios deve. auferir u.a renda
fi tItulo de compensaçlo pelo uso de recursos naturais para a produçlo
de eletricidade, que freqOente.ente é consumida e utilizada em grande
Dedida fora de seus liMites. A emenda procura assegurar que o apro-'
veitamento de recursos naturais beneficie efetivamente e .ais ampla
Bente 8S Unidades da Federaçlo e os Munic!pios onde eles se localiza.
Os recursos naturais integram o conjunto de fatores produtivos no
qual se deve apoiar o processo de desenvolvi.ento econO.ico e social
das comunidades. A receita correspondente a essa compensaçlo propici~

rá recursos financeiros aos Municípios e às Unidades da Federaçlo
para projetos de desenvolvI.ento - , cujos recursos naturais deixem •
de propiciar, plena.ente, os benefIcios ao desenvolvi.ento das co.uni
dades e. que eles se l~caliza••



EMENDA CS00790-S AU".-------
[J Constituinte Oeputado RENATO JOHNSSON

r--------- 'l.llUoRlO/r;OUlls.io/.u.r;~.lu.io---------

r:COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~
..,.,. TEXTo/olU!TlrIC.lIfÃO--------------,

EMENDA ADITIVA

Título IX

Da Ordem Social

capítulo UI

Da Educaçlo e Cultura

Acrescer ao artigo 377, ·caput-, a expresslo: -respeitado o
direlbo de opçlo da falília-.

JUSnrICAÇJlO

o Estado democrático deve respeitar a5 crenças, convicç~es e
filosofia eduéacionais da f..ília, nlo lhe iapondo uaa instruçlo '
.. choque com seus princípios. pois constitui direito natural dos
pais a escolha da educaçlo que pretende para seus filhos.

EMENDA CS00791-3
tJ Constituinte Deputado R~~~ JOHNSSON

EMENDA MODIFICATIVA

UTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPITULO rrr

DA EDUCAÇ~O E CULTURA

Transformar o Parágrafo Onico do art. 386 em artigo.

JUSTIrICAÇIlO

o artigo 386 trata da aplicaçlo de verbas públicas e nlo de
autono.ia adlinistrativa e didática. Está deslocado no artigo on
de foi colocado COlO parigrafo.

EMENDA CS00792-1 moo----------,

tJConstituinte Deputado RENATO JOHNSSON
,- PU:NAAIO/COMI"Âo/suacOMls'ÃO---------,

tJCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAQ
..,.,. TEXTO/olu5TlrlçA<;io --,

Suprima-se e letra -b· do item 11, do S 10, do Art. 277, do Antepro
jeto de Constituiçlo, elaborado pelo Relator, Constituinte Deputado'
Bernardo Cabral.

Art. 277

S 10

II

b) SUprima-se integral..nte.

JUS T I F I C-A T I Y A-------------
Esta aat6ria deve ser tratada pela legislaçlo ordin'ria. A sua

lnserçlo na Constituiçlo • inadeqqada porque al68 de farir a liberda
de doa Estados Federados cria desigualdades entre os mesaos.
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A nlo incidlncia de tributo sobre a energia .16trica e coabUst!
veia ns$ operaçGes interestaduais retire dos Estados produtores • ex
portadores a oportunidade de auferir receItas decorrentes da explora
çlo dos recursos naturais existentes em seus territórios.

Os Estados produtores estariam. na-verdade, sendo forçados a
sbrir alo de receita tributAria .. favór de Estados ..is ricos e eco
noaiceaente ..ia poderosos, nos quais • deaanda de energia supera as
condiç6em de ~~~uuçlo própria.

05 Estados produtores, onde a exploraçlo dos recursos naturais'
pera gerar eletricIdade se '8Z ls custes de desconforto para e popul~

çlo, de prejuízos econ6a1cos e fiscais por causa da inutilizaçlo de
enormes Areas de terra e de aumento da poluiçlo e de agresslo • natu
reza, alnda delxarlo de auferir receitas trlbutirlas que poderl.. as
tlaular o .eu próprio dlsenvolviaanto econ&.ico.

Mo texto constitucional vigente, j4 • irrisória a parcela do
Igposto Onlco sobra Energia Elftrica - lUEE e do Iaposto Onico sobre
CoDbuatívels e Lubrifieantes - IUCL distribuída aos Estados produto
res. O novo texto, .. ex.... supri.. de voz .sta 8inguada participa
çlo, pois elimina o IUEE e o IuCL e estabelece i.unidade no novo tri
buto ( sobre circulaçlo de-.ercadorias • serviços).

t, pois, justa e necesslaia a supresslo proposta•

EMENDA CS00793-0f!J AUTOIt

Constituinte Deputado RENATO JOHNSSON
t: PIoUA''1o/COlllu"o/a\JKOAllaaio

CQHIS$80 DE SISTEMATIZAC~O

Dê-se ao artigo 307 do Anteprojeto de Constltuiçlo, cujo texto f o
abaixo transcrito:

~ Art. 307 - Será considerada eMpresa nacional a pessoa jurídica '
constituida e com sede no País, cujo controle decis6rio e de capi
tal esteja. ea caráter permanente. exclusivo e incondicional, sob
a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas'
no País, ou por entidades de direito público interno.-

A seguinte redação:

Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituida e
com sede no País, cujo controle decis6rio e de capital esteja, em
caráter permanente exclusivo e incondicional, sob a titularidade'
direta ou indireta de pessoas físicas ou Jurídicas domiciliadas no
País, ou por entidades de direito público interno.

- A formulação acima permitirá a concessão de estímulos ao capital
nacional sem entretanto afugentar o capital estrangeiro, necess!
rio ao desenvolvimento do País.

- A atuação de empresas de capital estrangeiro possuidoras de tecnQ
10gia de ponta associado ao capital brasileiro no País, longe de
ser um risco, é uma forma racional para abreviar o ciclo de obten
ç§o do conhecimento científico e tecno16gico e garantir a obten
ç§o de novos conhecimentos.

- O elevado estágio de complexidade atingida no desenvolvimento
ciantífico e tecno16gico exige a aplicoçlo de vultosos recursos.
interação com países industrializados e aproveitamentos de conhe
cimentos cumulativos através de uma sinergia de trabalhos j' el~
borados por outros centros de pesquisa e desenvolvi.ento que J'
arcaram com os 6nus do pioneirismo.

- As hostilidades ao éapital estrangeiro tea provocado dificuldades
no relacionamento exterior, Axodo dos lucros antes aqui reinves
tidos e paralizaç§o na entrada_ de capital de risco.

- O capital estrangeiro investido no País associado ao capital na
cional gera empregos, transfere tecnologia e estimula o apareci
.ento de novas indústrias de pequeno e médio porte.

- A presente eaenda restábe1ece o espírito da redaçlo do Art. 3R ,
do Anteprojeto da Comissão da Orde. Econ6aica.
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EMENDA CS00794-8 '''0'-------
tJ ConstituInte Depu'~o RENATO JOHNSSON

Nova redação: Art. 412 - Os serviços de radIodifusão e de outros mei

os eletrônicos constituir-se-ão, sob regime

de concessão, e na forma que a lei determl 

nar, pelos sistemas privado e estatal.

DI-se ao 5 20, do Art. 48, do Anteprojeto de COnstItuIçlo elaborado
paIo Relator. ConstituInte Deputado Bernardo Cabral, a seguinte re
daçlo:

Art. 48

s za - t assegurad~ aOS Estados, ao DistrIto Federal e aos MunIcípIos
nos tereas da leI, a partIcipaçlo no resultado da exploraçlo acon&a1
ca e do aproveItaaento de todos os recursol naturaIs, renov'veIs ou
nlo renov'vaIs, bea assllLdas~cursos .Inerais do subsolo,.. seu
terrlt6rl0, coa o fI. de produzIr eletrIcidade.

JUSTIFICATIVA

A palavra #públ ico" e redundante e contribui para tornar o texto, no

m~nimo, menos claro.

Essa palavra-tamb~m pode Justificar a crlaçao de um novo segmento de

radiodifusão, via lei ordinária, destinado a vocal izar pressões po(;

ticas de grupos c~munitários capazes de influir na formação da OPI

nião p~bl Ica - contornando a legIslação que hoje regula a radlodlfu _

s~o - e ainda ser benefiCIado pejas jsenç~es de Que gozam as ;nicJati

vas de car~ter p~bl ico.

~.!!.!.!.!!.!~!.!.!!.!

.",.--------------- TllCTO/.rU;TIF1C"ÇÃO------- --.

No Cap V, Art. 410:

EMENDA SUPRESSIVA

"PJP,aIllTIDOPRl
'pMDB/PR

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00797-2t: DEPUTA0O FEDERAL "MATHEUS IENSEN"

A for-ulaçlo orIginal .st' de.asiadaaente abrangente, poIs as
segura aos Estados e Municípios a partlclpaçlo no resultado da axpl~

raçlo de qualquer atIvIdade que utilIze o solo que ~ por exc,lencla'
UI recur'âo notural.

O que o preceito pretende assegurar I ~ partIcIpaçlo dos EstA
dos , MunicípIos nos resultados da exploraçlo de recursos naturais ..
seus tarrit6rios destinada a gerar energIa el'trlca que, causando
desconforto e cessaflo de receitas .. seus territ6r~os, benefIciar'
especlalaente outros aunicíplos e outros Estados e reglGes.

- Suprimir o Parágrafo unlco.

~ TlXTO/olUST~rtCAÇio---------------~

JUSTfF ICATI VA

EMENDA SUPRESSIVA

Item I do Art. 408, apos a palayra: "sistemas".

Suprimir a palavra: "p~brico~w

nova redação: I - Complementaridade dos sistemas privado e estatal'

na concessao e exploraç~o dos serviços de radiodi

fusão.

e2~} A melhor forma de proteção da população ~ o esclarecimentto,

nao a proibIção.

ConSidero que a regulamentação de propaganda deve ser obJeto da le

gislação ordinária.

Há duas ordens de razoes que contra-Indicam a Inclusão do assunto na

Constituição:

lª) A mat~rla versa sobre assuntos eminentemente conjunturais e pas

s~vels de reformulação ao longo do tempo, pela inclusão de novos

Itens ou supressão de algum dos citados; e

JUSTIFICATIVA
~PAIlTID0:R"]• PMDB-PRMATHEUS IENSEN

'I.ENAIUO/c.o"ISSio/.u.eD.I~sio----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00795-S
(!l DEPUTADO FEOERAL

Até hoje apenas 2 itens compunham o universo da radiodifus~o: o pri

vado e o estatal. O Item I do Art. 408 acrescenta mais um - o p~bl i-

co - aparentemente redundante, mas que, na real idade, pode ser o"mo

tivo" para posterior reiVIndicação da criação de um novo sistema de

r~diodlfusão via legislação ordin~ria. Esse novo sistema atenderia'

aos diversos grupos comunit;rios ~ue ganhariam capacidade de influir

na formação da opinião p~blica - contornando 'os canais atua~mente e

xistentes - e ganhando com isso form,d;vel ~oder politico. Nada imp~

__ de, entretanto, que esses grupos comunit~rios se habilitem a um ca

nal de radiodifusão na qua!idade de grupo privado,' isto e, sem aces

so a subvenções e subsi~ios oficiais, ou prioridades de conc~sao.

MATHEUS IENSEN

12

22

32 _ Não poderá ser cobrado quaisquer taxas,
impostos ou emulumentos às esta~ões de
Rádio pelá difusão de músicas sac~as e
eruditas de domínio público.

Artigo 391
- Parágrafo
- Parágrafo
- Paragrafo

, ...UâItlO/COIll"Sio/JIJICOMISlia----------

j
~DaTA:--:-=J

COMISSAD DE SISTEMATÍZACAD (-oI; 0?/87J

EMENDA ao Artigo 391
_ Acrescente-se ao Artigo n2 391 o séguinte parágrafo

",., TIXTO/olUSTIP.eaçÃO---------------...,

EMENDA CS00798-1 4UT..-------

tJ DEPUTAOO FEDERAL "MATHEUS IENSEN"

~' ..IITIOOy
PMDB-PR .

auTO.----- _

DEPUTADO FEDERAL
EMENDA CSOO796-4
(!l
~--------- '1.1"'IIPO/CO.I'Jio/'~CO.l"'io- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~"T';;;]"ou 0]'87 JUSTIFIÇATIVA
r=---------------TI.:ll:TO/"UJT~PIC ..çio----- ,

EMENDA.~UPRESSIVA

No ar~i90 412, ap~s a palavra: "sistemas".

Suprimir a palavra: #públicou
•

A difusão de mus~cas sacras, bem como as
músicas eruditas de domínio público, destina-se muito mais
à condição cultural e ducativa que, propriamente, com fin~

lidade comercial ou lucrativa. Razão porque, poder-se-ia
advogar, sem nenhum constrangimento, a necessidade de se
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facultar ao autor de músicas sacras, inclusive, a dispensa

d~ seus direitos autorais, quanto mais, é prprio a dispen

sa - senão a desobrigação - do pagamento de quaisquer taxas,
impostos ou emolumetos sobre a difusão das mesmas, em bene
fício da cultura e das artes consegradas.

EMENDA CS00799-9
(J DEPUTADO FEDERAL "MATHEUS IENSEN"

"LIt ...'uo/COWI511io/auaCO_IIHlÂO-- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Esse par~grafo veda a propaganda comercIai de medIcamentos, formas

de tratamento de sa~de, tabaco, bebidas alca~1 icas e a9rot~xlcos.

O assunto ~ de natureza conjuntural e deve ser tratado a n;vel d~

legislação ordInárIa, ouvido, inclUSIve o Congresso Nacional. A pr~

ibição a n;vel consti~ucional, a nosso ver, constituI aberração com

caracteristicas demag~9lcas e de efic~cia duvidosa, uma vez que se

r~ fatalmente contornado por novas formas criativas de propaganda,

por representar interesses financeiros de vulto na economia nacia -

na I.

""----------------n:XTOIJUSnP'lCAl;iO--- -,

Const1tuitlte Deputado IOQcêncJº Oljvejra

AUTOIl---------------

lil
,-- - - - - - - - - Pl.EH"I'lIO/c:.oUlllio/IUICOlfII!lIÃO,

_ COM is5a.-i)

EMENDA CSOOa02-2 '

tJ
EMENDA SUPRESSIVA

Art. 18, item IV: Supr- i mr r- a letra I), que d r z s

"Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicaç~o social, conforme

a lei".

=----------------TEXTOIJUSTIf"IC..ÇÃO-----------------,

JUSTIFICATIVA

A nosso ver garantir aos sindicatos o acesso gratuito aos meios de co

munlcaç~o social, configura privl ';gio inacelt~vel, al~m de onerar a

empresa exploradora do serViço, J~ obrigada a abrir espaços para o E

xecutivo, o Legislativo e os partidos pol;ticos, estes sim, legitima

mente representantes da sociedade brasí feira e a esta tendo necessida

de de acesso.

Acresce que o numero de Sindicatos, no Pa;s, ascende a casa dos

Art. 277 •••••.••••••

11 - transm1ssão "causa mortis ll
•••

Isente-se da incidênc1a do imposto de transmissão

"causa mort1.s" o imóvel residencial único de uso dos he~

de~os.

Justif:Lcativa-

É pr:Lncíp:Lo'de elevada ordem soc:Lal.

lhares e a atual proposta constitucional libera, sem restrlç~es,a for

maç~o de novos Sindicatos.

MATHEUS IENSEN DE Si5n;MIi-nZ:A elo

ConstitlJinte Dep'Jtado Inocêncio Qliveira

,----- Pl.[N..1l10/cOWlssio/sUICOlfISIÃO-----------

EMENDA CSOOa03-1
tJ·

UI"·UIOO;]

PMDB-PR

EMENDA CSOOaOO-G
f: DEPUTADO FEDERAL

1"1.tN.Uluo/cONISsio/slnCOlflsaio------ --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

""---------------- TUTO!olUÍrII"ICAÇÃO---- --,

r;;----------------TEXTOIJUSTIf"ICAÇio-----------------,

Redija-se assim o inciso IV do art. 277:

EMENDA SUPRESSIVA

SuprImIr o Art. 412 "Os serviços de radiodif~são e de outros meios

eletr~nicos constituir-se-ão, sob regime de

concessao, e na forma que a lei determlnar,p~

los sistemas p~brico, privado e estatal".

IV - propriedade de veículos automotores, salvo sobre vei

cuIas de transportes urbanos que ficam isentos.

Just:Lficativa: A EmeEda objetiva dar tratamento diferen

c1ado aos transportes urbãnos.

JUSTIFICATIVA

O Art. 412 ~, aparentemente, apenas classiflcat~r,o quando define os

slstemàs em tr~s cat;gorias: ~~bl ico, privado e estatal, dais apare~

temente redundantes. A redundância, entretanto, ; somente aparente,

uma vez que cria mais um.sistema at~ então Inexistente - o p~bl ico

Esse sistema p~btico, diferente do estatal, serIa crIado pela legis

lação ordln~r,a e destinado a vocal Izar as press~es pol;tlcas de gr~

pos mlrlorit~rlos e de forma privilegiada e independentemente da polI

tica governamental.

r;;---------------- TUTO/olUSTIFIC ..çiG-------,-----------,

Justificativa

RediJa-se assim o § 3" do art. 275.

Const:Ltuinte Deputado Inocêncio Olive:Lra

3" - O :Lmposto de que'trata o item V não 'incidirá sobre

oper~ções de crédito, quando relativas à circulação de mercador~

as, realizada para consumidor final, pequeno agricúltor, "pequena

e média empresa e habitação popular, referente a~ disposto do
:Ltem I do § 9" do art. 275.

,- P'l.EHAI'lIO/cO.:.7ssio/SU.COlflssio------------
~c: COMj'$'S'\D

EMENDA CSOOa04-9

cr;;;.""TlgO~
PMOB-PR

EMENDA CSOOaOI-4
l:J DEPUTADO FEDERAL MATHEU~u7ENSEN

"L.uÂllIlo/c:.OMISI.iO/SUlc:OMIUÃO"--- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=----------------TIXTO/olUIT.,'C.t.;ÁO------ _

EMENDA 'SUPRESSIYA

A Emenda visa compatibilizar, tornando o texto mais abran
gente.

Suprimir o par~9rafo unico do Art. 410.
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Constituinte De utado Inocêncio Oliveira

r:-r- TUTOIJÚSTI'ICaçÃO --.7

AUTOll---------- ~

r-----.------- PLlNAlIll0/cOlllISSio/IiU.COlllllSIÃO------,- _

1) L si S 1""'G M. A r I ZA. e lb

EMENDA CS00805·7

Acrescente-se, ao art. 330, in fine:

de retrovenda ou de posse pelo governo na hipótese de desin
teresse manifesto pelo beneficiário.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 307

Justificativa Dê-se ao art. 307 a redação seguinte:

A Emenda inclui mais os d01S casos propostos para transfe
rência de imóvel distribuido para reforma agrária que, talvez,

por lapso, não foram menc~onados.

Art.307'-- Considera-se empresa nacional, para to
dos os fins de direito, aquela cujo controle do capital pertença a
brasileiros e que tenha no território brasileiro a sua orige~ e o
centro de suas decis5es.

JUS T I F I C A T I V A

=--------------- Tl:XTo/"(ISTI,.ICAÇio,-- ~

O direito é urbano e não urbanístico.

Segundo Aurélio, urbano é "relativo ou pertencente
à cidade: ~lanejamento urbano; transportes urbanos."

Para o mesmo dicionarista, urbanístico respeita a
urbanismo que, por sua vez, significa" o estudo sistematizado e in
terdisciplinar da cidade e da questão urbana ... "

Portanto, direito urbano, e não urbanístico.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 49, XIX, a

Substitua-se a palavra "urbanístico" pelo
tturbano".

JUS T I F I C A T I V A

termo •

A definição de empresa nacional, de modo como está
apresentada no anteprojeto desta Comissão, é muita ampla e dá mar
gem a muita dificuldade de classificação. Uma empresa estrangeira
que possua 100% de seu capital nas mãos de estrangeiros domicilia
dos no Pais se enquadraria f~cilmente nessa definição de "empresa
nacional". Uma definição tão ampla vai tornar dtficil a aplicação
da Lei de Informática e de qualquer o_uira politica de apoio e ince~

tivo à empresa nacional.
A definição que sugerimos toma por base o controle

de capital" elemento que nos permite diferençar objetivamente a e~

presa nacional da empresa estrangeira que opera no Brasil .. Achamos
por bem incluir na definição que a empresa deve ter a sua origem e
o centro de suas dec í s ões no Brasil. Como a legislação brasileira re
serva certos setores da economia às empresas nacionais. faz-se ne
cessário que a definição seja restritiva para evitar que as leis
brasileiras sejam burladas.

Considerada, porém a amplitude da definição de em
presa nacional, os benefícios são inócuos, pois empresas estrangei
ras sediadas no Pais, tendo como representante, pessoa estrangeira,
mas domiciliada no Brasil, são consideradas nacionais e porisso, m~

recem o tratamento que se dispensa à empresa genuinamente nacional,
para prejuizo destas.

= TUTO;'USTlfICAÇÃO -.,

r:-r--------------- TIU10!.leSTlfrCAçio-----------------.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 320

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.13, XV, b

Dê-se à alínea b do inciso XV, do art.13 a seguin-
te redação:

b) a lei não ~oderá excluIr. da apreciação do Poder
Judiciário nenhuma lesão~a direito individual ou interesse coletivo.

Dê-se ao art. 320 a redação ~eguinte:

Art.320 -- Assegura-se a aquisição do dominio àque
le que, não sendo proprietário urbano, detiver a posse; sem oposi:
ção, há três anos, de área urbana contínua pública ou privada. A li
mitação fisica máxima será definida pelo Município.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C 'A T I V A

A emenda objetiva oferecer proteção Constitucional
,aos chamados "interesses difusos". São os interesses do consumidor
e da coletividade, à tutela da saúde social, da ecologia, da infor
mação correta e completa, do bom funcionamento da administração, da
paisagem e das belezas monumentais e outros. Dentre as Constitui
ç5es modernas, a da Itália e de Portugal protegem os "interesses c~

letivos" e garantem sua tutela jurisdicional.

A di~posição do anteprojeto, nada acresce ao ins
trumento juridico da propriedade. Não o'inova, não o atualiza, não
o constitui na ferramenta indispensável ao administrador municipal
para atuar com mais agilidade em favor das faixas de população e,
das áreas urbanas mais necessitadas da ação do poder público.

A nossa emenda procura enquadrar o usucapião urba
no como medida do mais abo1uto interesse socia1~

Não se pode eliminar as áreas públicas do usucapi
,ão urbano. O Estado há de dar o exemplo. O Estado nada pode exigir
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do setor privado se age em desacordo com o que exige. No estado de
direito, o poder público não está acima da lei.

Evidentemente, praças, viadutos, parques não se in
cluem no usucapião urbano. Em primeiro lugar, a autoridade não per
mitirá que alguém se instale em uma dessas áreas durante três anos.
Por outro lado, nenhum juiz, com base na disposição que se emenda,
usucapirá nenhum bem público dessa natureza. A proposição é válida

para terrenos ociosos.

'EMENDA CS00810-3
tJ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA ) rr!ÔS"·~

tJ COMISSAO DE SIST~~~~i"i~cç~'õio"u" ••'''io----------;1 [f)[Z&WJ

Respeitando o princ~p~o federativo, permitimos que a área máxima s~

ja definida pelo Município ou Estado, este na região metropolitana
ou aglomeração urbana e, aquele, na área de sua jurisdição.

Temos repetido que a ocupação e uso do solo urbano
é a causa primeira de toda a questão urbana. Assim,-é imperativa a
limitação da propriedade do solo urbano, para eliminar um fator de
Especulação, ou seja, a utilização de áreas urbanas como reserva de

valor.
Uma valorização geralmente conseguida através de

melhorias realizadas pelos setores públicos na infra-estrutura urb~,

na. São investimentos públicos, financiados por recursos extraídos
da sociedade de um modo geral, que, em última análise vêm favorece~

do o uso especulat~vo das terras urbanas no País.

=--------------TlITO/olUSTI'ICACio---------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPITULO I

Inclua-se, onde couber, renumerando se necessário:

EMENDA CS00812-0 OU1OO--------tJ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA ) rr=';~';.:=J

tJ COMISSAO DE SISTE;~~~·;~cç~'~i./lUlc ••'''io .) m;;;;,fW
r:-r-------------- TUTO/olUlflP"C&ÇÃO'----------------,

decorrem

urbana
imobili,
do em-

Inclua-se onde couber, renumerando se necessário:

EM:::NDA ADITIVA
'~

DISPOSITIVO EMENDADO: CAPITULO I

contriouirão
do Siste:n., na

JUS T I F I C A T I V A

Art. -- As empresas do setor urbano
de seu~ lucros par~ cobertura financeira
lei complementar determinar.

com parcela
forma que a

Art. -- O transporte de massa é direito eéonô~ico

e social do trabalhador e remuneração indireta da mão-de-obra.
Art. -- O transporte de massa será explorado pelo

poder público, sob regime de frota pública e ~peração privada permi,
tida.

O transporte de massa é um dos mais sérios proble
mas enfrentados pelo trabalhador urbano. Não é uma questão isolada,
mas se associa a outras como baixos salários e uso do solo urbano.

O mau uso do solo urbano, sem a.mínima considera
ção com o interesse social, obriga as populações carentes a cada
vez mais se afastar 90S locais próximos de~e~ trabalho, pela impo~

sibilidade de, aí, construir uma rústica morada ou pagar os altos
aluguéis cobrados, levando-os à necessidade de, muitas vezes,tomar,

diarimente, mais de uma condução demorada, desconfortável e cara
até o local de trabalho, exaurindo, nisto, elevado percen~ual do seu
reduzido salário.

Pelas características de que se reveste o problema
do transporte de massa, há que incluí-lé no texto constitucional c~

mo direito econômico e social do trabalhador, transformando-o em r~

muneração indireta.
E dever nosso, de todos os Constituintes, imprimir

à Carta Magna que ora elaboramos uma nova feição, efetivamente con
solidadora do interesse social (tra~ção em nosso di~:ito constitu- .
cional) a que deve subordinar-se a ordem econômic~.

Além dessa feição, é necessário'cr~ar os mecanis
mos e instrumentos eficazes para sua efetivação.

A medida que sopem assustadoramente as tarifas dos
transportes de massa, em percentuais superiores à elevação dos sal!
rios, reduz-se absurdamente do trabalhador o acesso à saúde, habit~

ção, alimentação, vestuário, pelo maior dispêndio com transporte.
'.0 meio eficaz para corrigir essa situação; é a 'ra

cional transformação dO'sistema em vigor, modificando a organização
e prestação do serviço de transporte'de massa, de modo a torná-lo
mais eficiente a ,custos operacionais mais baixos, permitindo ofere
cer ao trabalhador serviço mais rápido, tarifas mais baixas, ajust~

.das aos níveis. de seus salários.,

Art. -- A propriedade e a utilização do solo urba
no se submeterão às exigências fundamentais de ordenação urbana, e~

pressa em planos urbanísticos e de desenvolvimento. urbano, bem como
em o~tras exigências específicas, tais como: habitação, transporte,
saúde, lazer, trabalho e cultura' da população urbana.

§ único -- O direito de construir na área
será concedido pelo poder público ao titular da propriedade
ária urbana, na proporção compatível com o interesse social
preendimento.

D interesse da coletividade, sobrepondo-se ao indi,
vidual, impõe-se como princípio constitucional, re~utor do direito
de propriedade, mecanismo que possibilitará ao Executivo desvenci
lhar-se das peias que restringem sua ação em prol dos segmentos so
ciais e das áreas urbanas mais carentes.

Para que o cidadão possa usufruir uma vida urbana
digna, há que condicionar o exercício do direito de propriedade ao
interesse social no uso dos imóveis urbanos.

Aí o cerne da questão.
Os demais componentes da questão urbana

do mau uso e do abuso do direito de propriedade.

JUS T I F I C A T I V A

In~lua-se, onde couber, renumerando se necessár~o:.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPITULO I

JUS I I F I C A T I V A

Art. -- A área máxima de solo urbanO c~jo domínio
poderá ser detido por.pesso física ou júrídica, no mesmo municJpio,. ,

. .
região metropolita~a.ou aglomeração urbana, será definido:

I - pelo Município, na sua esfera jurisdicionalje
11 - pela Assembléia Legislativa, na região metro

RDlitana ou aglomeração urbana.
Parágrafo -- O disposto neste artigo não·se aplica

às pessoas jurídicas que adquirirem áreas ~rbanas com fins específi
cos de ampliar ou instalar novas unidades produtivas ou de serviços.

Há que se limitar a área máxima de solo urbano cu
jo domínio poderá ser detido por uma só pessoa física ou jurídica.

EMENDA. CS00811-1
tJ CONSTITUINTE MYRIAM P.oRTELLA I rr!~;'..:J
tJ COMISSAO DE SISTEM~~·i~·~ç;t'·u" ••,..io----------1 tJõ[/Õ~

=--------------nXTO'olUIT1'Ieaçio- --,
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e o uso do
enfrentado

minimização

Uma das medidas imperativas é tornar o serviço de
trgnsporte de massa permitido e nãà concedido.

Nossa pretensão, com a presente emenda, é transfe
rir a gestão do sistema de transporte de massa para o Município~,

para tanto, contará com frota própria, permitindo sua operacionali
dade à iniciativa privada. Esse sistema já funciona com êxito notá
vel em Curitiba.

Tornando o transporte de massa remuneração indire
ta da m~o-de-obra, as empresas do setor urbano participarão do sis~

ma, contribuindo com parcela oriunda dos seus lucros para cobertura
financeira do sistema. O objetivo desta disposição é a redução dos
custos tarifários. Se as empresas desejam que seus empregados che
guem a tempo e hot9 para início das suas tarefas diárias, devem ço
laborar para tal. Na medida em que se desenvolver um transporte de
massa que permita a locomoção do trabalhador com mais rapidez e co~

forto, sem que ele tenna-que-subtrair horas do merecido sono repar~

dor, es~e trabalhador apresentar-se-á menos estressado, com maior
disposição para o trabalho, daí, resultand~ benefícios para a empr~

sa, pelo maior produtividade do empregado.
Assim, não se cria aqui, mais ônus para a empresa,

mas se estabelece uma condição para melhor produtividade e rentabi
lidade dela, ao prestar pequeno benefício ao seu empregado.

JUS T I F I C A T I V A

A questão urbana começa com a ocupação
solo urbano. Se este elemento da questão urbana não for
com decisão e coragem, nada será feito para solução ou
dos problemas urbanos.

Nesta €menda oferecemos instrumentos para que o p~

der público possa realmente garantir o direito do homem urbano à ci
dade.

EMENDA CS00814-G .•T'.--------
~ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA J cr!~~T"'~

tJ CDMISSAO DE SISTE~~~i'~~ç~~"·""'·"·io I l::IOU~m

= TUTO/,i.STIP"CAÇiO----------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28, 11, h

Inclua-se, em seguida à palavra "Municípios" a fra
se seguinte:

•.. e os responsáveis por atos de empreguismo e nep~

tismo, .•.

EMENDA CS00813-8
fi I m-:PD,s""oo----"lC- CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA . ~ J

'LuÃ"lo/eOIlIUAo/IUKOIIIUic---------- J:!T-:-D.&T"~

~ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO I ~~~J
r:T--------------TtxTO;~U.TI'tC&Çi.O----- _,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENJADO: CAPITULO I

JUSTIFICATIVA

Um dos males tradicionais, históricos, da vida bras!
leira é o clientelismo político, o empreguismo com finalidade sempre
eleitoreira.

Recentemente vimos, pela televisão, a denúncia e~

tarrecedorá do empreguismo pÚblico na sua mais ampla e vergonhosa e~

cala.

anos.

Art. -- O Estado e o Município exercerão controle
sobre o uso do solo urban~ para adoção de política habitacional, i~

plantação dos equipamentos sociais e infra-estrutura urbana, media~

te:

Art. -- Ficam assegurados ao Estado e Município o
direito de preferência para aquisição de terrenos urbanos.

Art. -- O Poder Legislativo no prazo de seis me
ses"a contar da promulgação da Constituição, regulará o uso e ocu
pação do solo urbano, reservando ao Estado e Município o direito de
legislar supletivamente sobre a matéria.

I - estocagem e manutenção de terrenos destina
dO$"~-habitação e equipamentos sociais urbanos;

11 - reserva de área de expansão da fronteira ur
bana, apropriadas pelo Município, preservando-~ da especulação imo
biliária; e

111 - criação de fundo e delimitação de áreas esp~

cíficas para construção de casas populares e infr~-estrutura unxma."
§ 1º -- Para assegurar a função social e garantir

efetividade e eficácia ào exercício de seus poderes, o Município

disporá dos seguintes instrumentos:
a) desapropriação com imissão de posse imediata;
b) edificação compulsória;
c) parcelamento compulsório de terrenos;
d) contribuição de melhoria;
e) limitação ao uso e ocupação ~o solo urbano e r~

ral de interesse urbano; e
f) reserva de áreas para preservação.

§ 22 ~ As indenizações por desapropriação de imó
veis destinados ao interesse social e urbanístico serão limitados
ao valor médio declarado para efeito tributário nos últimos cinco

Em janeiro de 1986 vimos a situação que os primeiros
Prefeitos das capitais, eleitos após o arbítrio, enfrentaram em viE
tude do elevado número de admissões realizadas pelos seus predecess~

res.

o elemento ativo do desrespeito à lei -- o agente do
ato ilegal não sofre qualquer sanção.

Eis, a razão e objetivo de nossa Emenda: impor pena
ao responsável pela desobediência à lei, e que cria problemas para
o seu sucessor, para, assim, quebrar a cadeia do empreguismo e, de~

te modo, contribuir para saneamento das finaças e moralidade da adm!
nistração pública.

Convenhamos que é antipática e antipopular a demis
são de servidores públicos, ainda que essas admissões tenham sido iE
regulares e desnecessárias. Mas, convenhamos também que é impossivel
administrar, principalmente quando se conta com recursos escassos,
aplicando-os todos no pagamento de pessoal.

Assim é que, preocupados com as dificuldades que t~

riam para pagar aos servidores e realizar as obras prometidas dura~

te a campanha, n~o viram ent~o, os novos prefeitos, outra alternat!
va, sen~o, dispensar aqueles contratados irregularmente, em de~r~

peito à lei.
Agora, os Governadores empossados a 15 de março úl

~imo, emfrentam problema igual.

A experiência demonstra que a proibição da lei ele!
toral n~o é suficiente para conter o desmando. Os governantes n~

meiam, promovem, reclassificam, transferem, fazem tudo Que bem ente~

dem, até mesmo nos períodos de proibiç~o da Lei Eleitoral,pondo, de~

te modo, a administraç~o pública a serviço dos candidatos do Gover
no.

A proibiç~o da lei alcança apenas os beneficiados
que s~o demitidos ou revertem à posição anterior por ato do novo Go
verno.

se necessário:Inclua-se, onde couber, ~r~,
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tos novos criados pela tecnologia e pela complexidade e sofisticação
dos mercados, sempre, e prioritariamente, no interesse dos criadores
e produtor~s nacionais do cinema e vídeó.

r=T--------------- fUTO/olusTlrlcAçio-----------------,

EMENDA CS00818-9
tJ CDNSTITUINTE JOSE QUEIROZ j L';~~=:J

tJ COMISSAO DE SISTE~~~;~;ç;t'"'''·,,·io----------l f:DTiD1MEMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XIII, c

Dê-se à alí~ea ·c" do inciso XIII do art. 13 a re-

• COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

= UXTo/olUITI'ICAl;io---------------...,

,-, ~L.IHAIllg/eD..lssio/.UlcO.IUio----------_,

EMENDA CS00815-4
[!J CONSTITUINTE MYRIAM PORTE~~~

dação seguinte:

cl as desapropriações urbanas serão pagas em di
neheiro ou títulos da dívida pública, conforme a lei determinar;

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381

JUS T I F I C A T I V A
Acrescente-se no Artigo 381 do

guinte § 2º:
anteprojeto, o se-

Garantir pagamento à vista, em dinheiro, para as
desapropriações urbanas, é anular, na prática, o instituto da desa
propriação, favorecer o particular em prejuizo do social, do cole
tivo.

A alínea "c" contradiz a alínea "b", que determina
a subordinação da propriedade ao bem estar da sociedade. Ora, as
Prefeituras, carentes como são de recursos finnnceiros, sem poder
pagar à vista, em dinheiro, as áreas necessitadas de desapropriação,
jamais poderão efetivá-la, ficando prejudicada a realização dos seus
planos urbanísticos e de ordenamento do solo urbano, e com prejui~

zos gravíssimos para as populações urbanas mais carentes.

Art. 381 - •.••••.•.•......•..•.•••••••.•.•........•

§ 2º - A educação física constituirá disciplina abri
gatória nos horários normais em estabelecimentos de ensino.

JUS T I F I C A ç A O

A educação física tem por finalidade o desenvolvime~

to integral do brasileiro como um ser autônomo, democrático e parti
cipante,contribuindo para formação da cidadania.

,-, fUTO/olUSTl'Il:"çio--------,-----------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO X.

O inciso X, do Art. 13 do anteprojeto, passe a
a ter-a seguinte redação:

E direito fundamental de todo brasileiro o despo!
to, o qual é indispensável à sua formação e ao desenvolvimento de
suas qualidades físicas, psiquícas, sociais, intelectuais e morais.

candidato.
computados

§ lº - Considerar-se-á eleito o
que obtiver a maioria absoluta dos votos,
da seguinte forma:

I - a cada Estado, Território e ao Distrito
Federal corresponderá um índice eleitorôl específico,
fixado pela ~ustiça Eleitoral, equivalente ao peso n~

mér~co de sua bancada no seio da ~âmara dos Deputados
11 - aos votos atribuídos a cada candidato,no

âmbito da unidade federativa, será aplicado o índice
respectivo, de que trata o í~em anterior, alcançando
-se a votação individuai a ser totalizada em nível na
cional.

Dê-se ao § 1º do artigo 157 do Anteprojeto do Relator
de Sistematização, a seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

~._----- TEXTO/J.lSnr'C'Aç;.o -..,

I' "'0.''''0

I
CRIADORA

JUS T I F I C A ç A O

X - O DESPORTO, O LAZER E A UTILIZAÇAO
DO TEMPD DISPON!VEL NO TRABALHO.

= --,:- TtIoTO!oIUSTIF"'CAÇi.O-------------------,

EMENDA ADITIVA
DISPO?IT~VO EMENDADO - ART. 391

Acrescente-se o § 3º ao Art. 391 do anteprojeto:
Art. 391 - "..•...•.•.•..'.........•••.............•..•

§ 3º - O Conselho Nacional de Cinema, disciplinará ás '
atividades de cinema e vídeo, normatização, controle e . fiscáiização
no que se refere a importação, produção, reprodução, comercialização,
permuta e exibição em todo o Território Nacional.

JUS T I F I C A ç A O

~ necessáriO que se atualize e aperfeiçoe as poucas
normas que existem, ainda do'Tempo do Estado Novo, e regule atos e fa

A novidade está em se atribuir, ao eleitorado de cada
Estado, uma ponderação específica equivalente ao peso numérico da
respectiva bancada junto à Câmara dos Deputados. Assim como é justo,
em termos de preservação do Estado Federal, que haja mecanismos .que
defendam os Estados menos populosos e economicamente mais fracos, na
instituição parlamentar, jus~o também é que critérios anólogo~ pos
sam ser empregados na eleição do ~epre.sen~a~t~ primeiro da· unidade
de todos os brasileiros.

Como afirmou, çom propriedade; o'Senador Marco Maciel,
o Brasil, é uma nação multirregional, caracterizada por ampla divetsi
dade de situações a' nível-regional e i~tra-regianal. Nosso comproml~

so democrático consiste, nessas condições, em impedir a formação de
hegemonias regionais e, ,consequentemente, a consolidação de dependê,!!
cia ecoDômica e política dé regiões periféricas às regiões centrais.

Na esteira desse pensamen.to, acre'di tamos que , se .' o
processo de aperfeiçoamento institucional do Paí~ passa necessaria -
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mente pelo fortaleci~ento do sistema federativo, o estabelecimento
do voto ponderado, segundo o número de representantes das diversas

Unidades da União junto à Câmara dos Deputados, conciliará "o respe!
to à vontade soberana do povo com o propósIto de robustecimento" de
nossas instituições democráticas.

Ao adotar, para o Executivo, "algo que já se pratica
com êxito na escolha dos membros do Poder Legislativo Federal", e em
outras "importantes Federaçõés do mundo", o que se pretende nada mais
é do que a correta participação dos Estados, Territórios e Distrito
Federal na eleição do mais elevado cargo da União.

A proposta para a qual encarecemos a atenção desta
Assembléia Nacional Constituinte, além de fortalecer "nosso sentime~

to de unidade nacional, forjado no transcurso de um denso itinerário
histórico", visa ao aprimoramento do Estado Federal brasileiro, me
diante a participação dos Estados, Territórios e Distrito Federal,de
maneira justa e,equânime, nas "deliberações da Un.ião e fixação dos
destinos do P~is".

= lE1CTD/oIUSTlfl:::AI;ÃO --,

Dê-se ao artigo 448 do AnteprOjeto do Relator da
Comissão de Sistematização a seguinte redação:

Art. 448 - Os Territó~ios de Roraima e Amapá
são transformados em Estados Federados e o de Fernan
do de Noronha relcorporado ao Estado de Pernambuco
mantidos os seus atuais limites geográficos.

JUS T I F I C A ç AO

No momento, estamos reapresentando a proposlçao, sob
forma de Emenda ao Anteprojeto do Relator da. Comissão de SIstematiza
ção.

A República encontrou o arqUIpélago de Fernando de No
ronha destaéado do Território da província de Pernambuco. Porém, an
tes mesmo da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de 1891,

pelos Decretos dê números 1.030, de 14 de novembro de 1890, artigo
225, ~ 1.371, de 14 de fevereiro de 1891, o Governo Provisório da R~

pública cedeu as ilbas ao Estado de Pernambuco.
Veio com o regime da Constituição de 1937 (o artigo

6Q desta autoriza a União a "criar", no interesse da defes~ nacional
com partes desmembradas dos Estados, Territórios Federais") a cria~

ção do Território Federal de Fernando de Noronha. desanexando as

ilhas do Estado. A data do Instrumento legislativo utilizado - O De
creto-lei nQ 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 - em plena Guerra Mun
dial, indica a motivação desses atos políticos. A partir daí o Terr!
tório esteve sucessivamente sob a juriSdição do Ministério do Exérc!
to, da Aeronáutica e do Estado Maior das Forças Armadas, sendo então
governado por militares. Recentemente o Governo Federal enVIOu mêns~

gem ao Congresso Nacional, pédindo a transferência do arquipélago p~

ra o Ministério do Interior.
É importante ressaltar que os CIdadãos do arquipélago

já fazem parte do Colégio Eleitoral do Estado de Pernambuco, o que
dispensa a consulta plebiscitária que se fizesse necessária.

Entendemos .~ue hoje não mais subsistem as razões de 
terminantes para' existência do Território.

Desta forma, configura-se, com a Assembléia Nacional

Constituinte, o momento oportuno para sua reincorporação ao Estado
de Pernambuco, conforme a proposta que apresentamos.

Esta proposta foi anteriormente apr esentada sob forma
de sugestão, sendo na ocasião apoiada pelos seguintes Constituintes
Pernambucanos: Antonio Farias, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
ma, Geraldo Melo, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Harlan Gadelha ,

horácio Ferraz, Inocêncio Oliveira, Joaquim Francisco, José Carlos
Vasconcelos, José Jorge, José Mendonça Bezerra, José Tinoco, Luiz
Freire, Mansueto de Lavor, Maurílio Ferreira lima, Nilson Gibson, N!
valdo Machado, Osvaldo Coelho, Osvaldo Lima Filho, Paulo Marques, Ri
cardo Fiúza, Roberto Freire, Salatiel Carvalho, Wilson Campos, Fer ~

nando Bezerra Coelho e Marco Maciel.

EMENDA CSOO821·9
fUconstituinte JOSÉ MOURh

r.r ·txTOIJVSTIFu:.&;ie> -,

Acrescente-se ao Capítulo das Disposições Transitórias

do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, o seguinte

artigo:

Art. - Fica extinto o atual Território Federal de
Fernando de Noronha sendo sua área reincorporada ao Est~do de Pernam

buco.

JUS T I F I C A ç Ã O

O Advento da República encontrou o ArqUIpélago de Fe~

nando de Noronha destacado do território da P~ovíncia de Pernambuco.
Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição de 24 'de fevereiro
de 1891, pelos Decretos de números 1.030 de 14 de novembro de 1891,

o Governo Provisório da República cedeu as ilhas ao Estado de Pernam
buco.

Veio o regime da Constituição de 1937 (o artigo 6Q
desta autoriza a União a "criar, no interesse da defesa nacional,
com partes desmemb~adas dos Estados, Territórios Federais") a criação
do Território Federal de Fernando de Noronha, desanexando as ilhas
daquele_Estado. A data do instrumento legislativo utilizado ~ o Oe
ereto-lei nQ 4.102, de 2 de fevereiro de 1942 -, em plena guerra mun

dial, indica a motivação desse ato político.

Entendemos que hoje não mais subsistem as razões de
terminantes da criação do Território. As exigências da defesa da
Pátria e do Hemisfério mudaram com os avanços da ciência e da técnica
de nossos dias. O arquipélago não tem mais a importância mIlitar e

estratégica que detinha há quarenta anos atrás

Por estas razões impõe-se o retorno do arqupélago ao

Estado de Pernambuco, conforme a emenda que apresentamos.

EMENDA CSOO822~

fU cor,s t í ; UI" t e JOSÉ 1,1OURl\

T01~/,l.)s~ ~1::~:;;'C-- -'---,

Dê-se aos dispcsitivos do Capítulo 11 (Do Executivo)a
redação proposta com a presente emenda,co~ as supressões e substitui
ções desta decorrentes, renumerando-os e os demais.

Capítulo II

Do Poder Executivo

Do PreSIdente e do Vice-Presidente da ReoLblica

Art. - O Presidente da República exerce o Poder Exe
cutivo, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Art. - Cabe ao Presidente da República assegurar
cumprimento da_Constituição e garantir a unidade e a independência
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cional, a integridade do territórlo e o livre exerci cio das institui
ções democráticas.

Art. - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli-
ca serão eleitos, slmultãneamente, dentre brasileiros maiores de 35

anos e no exercicio dos direitos politicos, por sufrágio universal dl
reto e secreto, 90 (noventa) dias antes do término do mandato presiden
cial, por maioria absoluta de votos não computados os em branco e os
nulos.

§ lQ - Não alcançada a maioria absoluta, far-se-á, den
tro de 30 (trinta) dias, nova eleição, direta, à qual somente poderão
concorrer os 2 (dois)candidatos malS votados, considerando-se eleito
o que obtlver maioria dos votos, exclui dos os em branco e os nulos.

§ 2Q - Se houver desistência entre os mais votados, ca
berá ao candidato ou candidatos com votação subsequente o direito de
disputar o 2º turno.

§ 3Q - O candidato a Vice-Presidente da República con
siderar-se-á e~eito em virtude da eleição do Presidente com o qual es
tiver registrado.

Art. - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente
da República é de 5 (cinco) anos, vedada a reeleição.

Art. - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli-
ca tomarão posse em sessão do Congresso Nacional e, se est~ não esti
ver reunido, perante o Supremo Tribunal Federal, prestando compromis
so nos seguintes termos: "Prometo manter, defender e cumprir a Constl
tuição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do
Brasil e sustentar-lhe a união, a integridade e a independência.

§ lQ - Se de~orridos 30 (trinta) dias da data fixada
para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente da República nbO ti
ver salvo motivo de força maior ou de doença, assumido o cargo, este
será declarado vago pelo Congresso Nacional.

§ 2Q - Se não ocorrer a posse do Presidente não fica
prejudicada a do Vlce-Presidente.

Art. - Substitui o Presidente, em caso de impedi-
mento, e sucede-lhe, no de vaga, o Vice-Presidente da República.

Parágrafo Único - O Vice-Presidente, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas em lei cumplementar, auxiliará
o Presidente, sempre que for 'por ele convocado pera missões especiais

Art. - Em caso de impedimento do Presidente e do
Vice-Preslôente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessiva
mente chamados ao exercicio da Presidência o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo
Trinunal Federal.

Art. - Vagando os cargos de Presidente e Vice-
Presidente, far-se-á eleição 60 (sessenta) dias depois de aberta a
última vaga, e os eleitos iniciarão novo periodo de 5 (cinco) anos.

Art. - O Presidente e o Vice-Presidente da Repú-
blica n&o poderão ausentar-se do Pais sem permissão do ConQresso
Nacional, sob pena de perda do cargo.

Seção II

Das Atrlbuicões do Presitiente da República

Art. - Compete ao Presidente da Repúbllca, na
forma e nos limites estabelecidos nesta Constituição:

I - exercer, com o auxilio dos Mlnistros de Estado, a
direção superior da admini$tração federal;

11 - promover a elaboração do Plano de governo, dos PIa
nos e Programas Nacionais e Regionais de ~esenvol-

vimento, e a proposta de orçamento, e submetê-los
à apreciação do Congresso Nacional;

111 - iniciar o processo legislativo na esfera de sua
competência;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;

V - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou so
licitar a reconsideração do Congresso Nacional;

VI - expedir decretos e regulamento para fiel execução
das leis;

VII - assegurar a unidade da ação governamentalj
VIII - convocar extraordinariamente o Congresso Nacional;

IX - comparecer pessoalmente ao Congresso Nacional, por
ocasião da abertura da sessão legislativa, para a
presentação da mensagem expondo a situação do País
e indicando as providências que julgas necessárias

X - enviar a proposta de orçamento ao Congresso Nacio
nal;

XI - prestar anu~lmente ao Congresso Nacional as contas
relativas ao exercicio anterior, dentro de 60 (se~

senta) dias da abertura da sessão legislativa;
XII - apresentar semestralmente ao Congresso Nacional re

latórios,sobre a execução do Plano de Governo;
XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas;

XIV - nomear, após aprovação do 6enado Federal, os Mini~

tros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
Contas da União, dos Tribunais Superiores, o Proc~

rador-Geral da República e os chefes de m~ssão di
plomática tie caráter permanente~

XV - nomear os juízes dos Tribunais Federais e o Consu!
tor-Geral .da, República;

XVI - nomear os Governadores de Territórios;
XVII - dispor sobre a estrutura e funcionamento da admi

nistração federal, prover e extinguir os cargos pQ
blicos, na forma oue dispuser a lei;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República, bem
como indicar 3 (dois) de seus membros;

XIX - manter relações com os Estados estrangeiros e acr~

ditar seus representantes diplomáticos;
XX - celebrar tratados, convenções e atos internacio

nais, ad-referendum do Senado Federal;
XXI - declarar guerra, depois de autorizado pelo Congres

so Nacional, ou, sem prévia autorização, no caso
de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das
sessões legislativas;

XXII - fazer a paz, com autorização ou ad-referendum do
Congresso Nacional;

XXIII - decretar a mobilização nacional, total ou parcial
mente.

XXIV - decretar a intervenção federal, ouvido o Conselho
da República, e promover a sua execução.

XXV - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego
ou Comissão de governo estrangeiro;

XXVI - decretar os estados de alêrta, de calamidade e de
sitio, ouvido o Conselho da República, e submeter,
em 24 horas, o ato ao Congresso NaGionalj

XXVII - solicitar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho
da República, a decretação de estado de sitio, ou
decretá-lo, na forma estabelecida nesta Constitui
çiio;

XXVIII - d;termlnar a realização do referendo, ouvido o Co~

selho da Rep'ública, ~obre propostas de emendas
cqnstitucionais e de projetos de lei de iniciativa
do Congresso nacional que visem a alterar-a estru-

.tura qu afetem o equ~librio dos poderes;
XXIX - outorgar condecorações e dlstinções honorificas;

XXX - conceder indulto ou graçaj
XXXI - exercer outras atribuições previst~s nesta Consti

tuição.
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Art. - Pos iniciativa de 2/10 e o voto da maioria
de seus membros, poderá a Câmara dos Deputados aprovar moção de cens~

ra, ao Plano de Governo, até 5 (cinco) dias após a sua apresentação.

Parágrafo Único. Se a moção de censura não for aprova
da no prazo estabelecido neste artigo, só poderá ser renovada após um
período de seis meses.

Art. - Decor~idos seis meses da apresentação do
Plano de Governo, poderá a Câmara dos Deputados, por iniciativa de,
no mínico, 1/3 e pelo voto da maioria dos seus membros, aprovar moção
de censura a um ou mais Ministro de Estado.

§ 1º - A moção de censura implica a exoneração do Mi
nistro a que se referir.

§ 2º - A moção de censura será apreciada 48 (quarenta
e oito) horas, no máximo, após sua apresentação, e a deliberação so
bre ela não ultrapassará o prazo de 3 (tres) dias.

§ 3º - A moção de desconfiança, quando dirigida a de
terminado Ministro de Estado, não importa exoneração dos dema~s.

Art. - O Senado Federal poderá, dentro de 48 (qua-
renta e oito) horas, por iniciativa de 1/3 e o voto da ma~oria de
seus membros, opor-se =a moção de censura, ·tornamdo-a sem efeito.

Parágrafo Único. O ato do Senado Federal poderá ser re
jeitado pela maioria de 2/3 dos membros da Câmara 90S Deputados.

Art. - Aprovada moção de censura, deverá, dentro de
10 (dez) dias, ser apresentado novo Plano de Governo Ou nomeado o
substituto do Ministro exoneraáo.

Parágrafo Único. Não caberá moção de desconfiança, den
tro do prazo de seis meses após a sua posse, contra o Ministro de Es
tado a que se refere este artigo.

Art. - É vedada a iniciativa de mais de 2 (duas)
moções de desconf~ança durante a mesma sessão leg~slativa.

Parágrafo Único." Os signatários de moção reprobatória
ou de desconfiança que não for aprovada não poderão apresentar outra
na mesma sessão legislativa.

Seção III

Da responsabilidade do Presidente da República

Art. - são crimes de responsabilidade os atos do
Presidente ~~ue atentarem contra a Constituiç~o federal e, especial
mente;

1 a existentla da un~ão;

11 o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder
judiciário e dos Poderes constitucionais dos Es
tados;

111 o exercício dos direitos políticos, individuais e
sociais;

IV a segurança Ôo País;

V a.probidade na admiristração;
VI - a lei orçamentária;

VII - o cumprimento das leis e das decisões Judtciais.

Parágrafo Único. Esses crimes serão definidos em lei

especial, que estabelecerá as normas de pr-oce s so...e julgarr.ento.

Art. - O Presidente, depois que a Câmara dos Depu-
tados declarar procedente a acusação pelo voto de dois terços de seus
membros, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Fede
ral, nos crimes comuns, ou perant~ o Senado Federal, nos Oe responsa
bilidade.

Parágrafo Único. Declarada procedente a acusação, o
Presidente ficará suspensp de suas funções.

Seção IV

Dos Ministros de Estado

Art. - Os M~nistros de Estado serão escolhidos den

tre brasile~ros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políti
coso A lei disporá sobre a criação, a estruturação e atribuição dos

Ministérios.

Art. - Compete ao ministro d~ Estado, além das
atribuições que as leis e a Constituição estabelecerem:

1 - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos
órgãos e entidades da administração federal na
área de sua competêncie, e referendar os atos e
decretos assinados pelo Presidente da República;

11 - expedir instruções para a execução das leis, decré

tos e regulamentos;
111 - apresentar ao Presidente da República relatór~o

anual dos serviços realizados no Minis:ério;
IV - praticar os atos pert~nentes às atribuições que

lhe forem outorgacas ou delegadas pelo Presidente

da República;
V - comparecer perante o Senado Federal e a Câmara dos

Deputados, em Plenário ou nas Com~ssões, quando
convocado ou por designação do Presidente da Repú
blica.

Art. - O M~nistro de Estado assume, no setor que
lhe é confiado, a plena responsabilidade de seus atos e deci;ões e
responde perante o Presidente da República pela gestão de sua pasta.

Art. - Os Ministros de Estado, quando convocados,
não podem recusar-se a comparecer per?nte o Congresso nacional, o Se
nado Federal, Câmara dos Deputados e suas Comissões, desde que a pro
posta de convocação seja aprovada por maioria absoluta dos membros do
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas, ou por 2/3 dos inte
grantes da Comissão.

Parágrafo Único. Os Ministros de Estado poderão compa

recer à sessões das Comissões do Congresso nacional e de suas Casas,
com direito a palavra, nos termos do Regimento Interno.

rro-Conselho da República

Art. - O Conselho da RepúblIca é o órgão super~or

de consulta do Presidente da República e reúne-se sob a presidência

deste.

Art. - D Conselho da República é composto pelos se
g~intes membros:

1 - O Presidente e o vice-Presidente da República
11 - O Presidente da Câmara dos Deputados;

111 O Presidente dO'Senado Federal;

IV - O Ministro-Chefe do· Gabinete Civil da Presiáência
da República;

V os líderes da maioria e da minoria da Câmera dos
Deputados;

VIas líderes da maioria e da minoria do Senado.
Federal;

VII - seis cidadãos brasileiros natos, com wais de 35

anos, senôo dois indicados pelo Presioente da Re
pública, dois eleitos pelo Senâdo Fede:al, dois
eleitos pela Câmara dos Deputados, co~ mandato de

2 (dois) anos, vedada a recondução.

Art. Os membros do Conselho da República são em-
possados pelo Presidente da República, que presidirá ~s suas sessões

.e poderá decidir os casos de empate, mesmo qu~ sejam Pr.~duzidos-pelo
)seu voto.
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Art. - O Conselho da República regulará, em Regi-
mento próprio, o exercício e forma de suas ativodades, podendo ser
púbíica ou não as suas reuniões.

Ademais, na campanha pelas diretas-já, D PDVO manifes
tDU sua pred1leçãD pelD regime presidencialista a exemplD do que já

Dcorrera nD pleb1scito de 1963.

Art. Compete ao Conselho da Repúbl1ca pronunciar-
-se sobre:

I - conveniêncla da realização de referendo;

11 - declaração de guerra a conclusão da paz;
111 - intervenção federal nos Estados;

IV - decretação dos estados de alerta, de calamidade e
de sítio.

Parágrafo Único. Nas deliberações relativas ao inciso

11 deste artigo, tomarão assento no Conselho da República, com direi

to a palavra e voto, os Ministros das Relações Exteriores, do Exérci
to, da Marinha e, da Aeronáutica, ou nas hip6teses dos incisos 111 e

IV o Ministro da Justiça.

A forma presidencialista de divisão dos Poderes, com a

instituição de mecanismos modernos de intereção e colabDração entre

eles, representa fator de aperfeiçoamento de nossa prática pDlít1ca,

jurídica e constitucional.

rcr---------------- TCXtoIJ!J~T1r'A;ic------------.----_.,

Disposições transit6rias

Art. - As Constituições dos Estados adaptar-se-ão,
no prazo que a lei fixar, à disposições desta Constituição.

Su~stituan-s8 no art!go 133, as exp~ess5es IIPr!me5ro_
M:n~strc" p~r "Presidente da Re~6b::ce'l.

Art. - A eleição do sucessor do atual Presidente
da República realizar-se-á em 15 de novembro de 1989.

JUS T

Paragrafo Único. As convenções partidárias que escolhe
rão os candidatos à Presidência da República serão realizadas no pe
ríodo compreendido entre 23 de julho e 7 de agosto do mesmo ano.

P e~enj8 ~~e p~0p~S~~ ~~511:~~ r~Gvr:~2S 2~~espr.~t~êS ?C

C2p!~U!O :T que t=ztc De E::ecut~vc, ~C~I\IC pp~o q'Js! as ~2zõe9 que
2S PI.:r:~::rlCn:'2r1 $8f' 2.5 ne srias expcs t as cr;r ~';~C.Ç'2"" 2.5 Mr'd f'1 C2Çf'~S

~est~n~d2S gO c:~rr~ C2C~tU~C.

JUS T 1 F 1 C A ç AO

rcr TE:J:To/~uSTtf·IC...ÇÃO_--------------_,

SUb~s~~~ucn-se n0 e~:'~gc 146 ~s exp=essões "P=!neiro

M~n~s~=~I' p~= 1rp=es~dente de Repó~:~ca".

A emenda ora proposta visa uma maior participação e

c~~trofe ~~~.~~rte do Poder Legislativo com relação aos atos que emb~

ra da competência do Presidente da República, requerem, para a sua
maior legitimidade e o completo exercício dos princípios democr~ticos

8 presença efetiva do Parlamento.
Tal desiderato se alcança com a manutenção do sistema

presldencl~lista, no qual, contando-se com um Legislativo fortaleci
do nas suas atribuições e prerrogativas, fiqu~ assegurada a autono
mia, independente e harmônica, dos Poderes da República.

EMENDA CS00824-3
LB
~ CDnst~tG~nte JOSé MOURA

r.,,-- - - - - - - - - PLEflAFIIO/cONISSÃo/sUBCOM'SSÃO------,-----

tJ COMISS"O DE SISTEf1 0,T:ZA';';;O

. '
pr;~ATlOO~,

JUS T ~ F ! C A C Ã O

r:-r--------------- n:xTo/JU5TlflC1Çio -,

\

Cp,çÃOFJUS T

Suprimem-se, do §1º de &r~~go 123, as eyp=essões Ile c
Pr5me~=o-M~nis~=rll~

A emende p~a P=~~Dste resulta daquelas apresentadas a~

C2pítu~o ~~ que :'rat2 Do ExeEu:'ivo, mc~~vc pele quel as razões que
es ~unc~nentan S2P as mesnas expcs~as co~ releção,às mod!f:'ceçDes
dest~naces eo c~tadc'Cap!tula~

A' e~enda c~a propDsta resultam daquel~s apresentadas
ao Cap~~ulo :~ que trate Do Execu~~vo, ~ot~vo pele qual as ra~ões

que as ~undament~n são as meSMas expostas com ~elação ?S Modifica
çõ es dest5.n·2das ao c: t ado CapituJ o ~

EMENDA CS00825-1
o
~ Const~tuinte JOSé MOURA

. Sob a églde da nova Constituiçãa ora em elaboração pe

la Assembléla Nacional Constituinte, a-solidez e permanência das ins

tituições se obterão, antes, pela ação integrada, harffiônica e conse
quente, dos Poderes da República, di que pelos riscos da instabilida

de política, resu1tantes da alternância de gabinetes, Que poderá tor
nar-se constante enque-,to não eliminadas as fontes mais profundas
das crises que afetam c desenvolvimento da sociedade brasileira.

A continuidade da ação administrativa, assegurada pela

atividade fiscalizadora de um ~arlament~ dotado de mecan~smos que lhe
propiciem estabelecer diretrizes eficazes e adequada correção de ru

mos, representa condição indispensável à ~stab1lldade dos diversDs

setores da vida nacional.

Por outro lado, a extensão aos Estados e MunicípiDS,

dD sistema parlamentarista acarretaria graves dificultaoes de adapta
çãD e desempenhD das at1vldades 10ca1s, de~andando-se prolongado

lapsD de tempD para que a sua maturaçãD e prDdução dos efeitos dese

jados. A adoçãD do sistema exclusivamente no âmbito federal certamen

te criaria descDmpassD e d1storções prejudiciais ~o relacionamento
entre a FederaçãD, suas unidades e as esferas essenc1ais da sDciedadel

Sabe-se que o Presldencialismo, 1nstituído com o regi

me federativo e republicano de 1891, assumiu, nas Constituições de
1934 e 1946, feições próprias à realidade braslleir~, A manutenção

desse sistema, aperfeiçoado e escoimado dos defeitos que ora o ca

racterizam, além de corresponder melhor à trad1ção republlcana brasl
leira, evita profunda alteração no desempenho das instituições nacio
nais se adotada real1dade distante da nossa e;periência constituC10

nal, a qual, quando intentada em época recente, não logrou, por di
versas razões, sobrev1ver mais que alguns meses de existência.
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EMENDA CSOOS2G-0 EMENDA CSOOS30-S
(!J const í tuinte JOSé MOUR.o.

rr;;~ftTIOO~ t: const í t uí nte JOSé MOURA Q;:"oo~

pLEKAIUO/CO"ISSÃo/sUIICOlIlssio PLENÂIIIO/COlllssio/su.cOlrussio
~OATA~[J cm1~SSãO' DE SISTEMAT:::ZI'.ç1\O ~O.,.~ tJ COM:SS1!D DE SISTEMAT:z.nçãO'oy07J87 'ov07~

<="1----------------TEXTO!JUSTlrlCAÇio-----------------, r::'1----------------TEXTO/olOSTlFICAçia-----------------,

Supr5neM-se, do art~go 122, ~tem 'º, as expressões 'IOU

do Pr!me~ro-M~n!s:ro".

Supr~MaM-se, de ~ 1º do 2r~igo 121, as expressões "por
sc:~c~~açãc do Pr!me~=o-M~n~st=oll.

JUS T ~ F I C A ç AP JUS T I·F ! C ~ ç A O

A emenda c=a prop~sta =eSlt!~c ~~quelRs R

p=esen~adas ao Cap~~ulc II que tra~a Do Execu~5vo, nct:vQ pelr qual
as razões que as fundementam são as mesmas expostas com re~2ção às m(lct'. ~!_
caç5es destinadas ao cftado Cap~tulo.

A eMenda orê proposta resu~~a rlaque~~s epresentRôes ~~

CapittJ~c r:': que t r ata De ExecutLvo , mo~!.vc pe Lc qual as r az õe s que
as ~und?nent2m são as mesmas sypostes com relação às mcc:ficaç~es

-des~inadas ao c~tad~ cap!tu~o.

r::'1---------------- TlXTO!JUSTltlCAl;io--------------__-,

Supr!mam-se,"do artigo 119, as expressões "ao Prime5rn-
Su~st:.tonm-se, ne !nc~so VI do art:.vo 107, as exp=e _

ss5ps 'IPr~~~~=c-M~n~s~=c" po= I'Pres~~ente de Repdhl~ca'·.

JUS T : F , C A ç A O

__________ I'LEIl,u"O/COWI:ssio/$u.COMISSio-----------

rco~~ssno DE s7.STEMf-T:Zf-G~O

r.l,---------------- Tf:XTO/olU5TIFICAÇio-----------------,

EMENDA CSOOS31-G
r:constituinte JOsé MOURA

JUS T I F r'c A ç AO

~ ,.LuÃ'uo/cOIU5SÃO/SU.cOlussÃo _

t= GOM~SSãO DE SISTEMATIZAçãO

EMENDA CSOOS27-S
(!J Constituinte JOSé MOURA

A e~enda Clra proposte resu~te~ dequelas apresentadas aCl
Cepi~ula I! que ~rata Do Ey.ecut~vc, mQt~vo pe~o qual as razões que
as ~undamentam são as Mes~es expcstes c~n ~elaçãn às mcd~~icaç~ps

des~inadas-ao c~tado Capitulo.

c eMende ore p=opcst~ =esulta deque!2s apresentades 20
Cap~tu~c :: que ~~ata do E~ecut~vc, mc~:vc pele qua~ as ~azões que
as 7unca~ent2n são ~s mesmas expostas cc~ ~e12çã~ es m~di~~cações

dest~nades ao c~tedo Capitulo.

EMENDA CSOOS28-G EMENDA CSOOS32-4
(l Constitu~nte JOsé MOURA cr;~"~o~

r: Const~tuinte JOSé MOURA L;~~"=:J

[!J
I'LUA"lO/COUI'5io/$u'CO"I':lio

~om~ PLU'ARIO/COMI5SÃO/SUICOM'SSÃO

rro1.0m~COI/~SSãO DE SISTEMP,T:ZAÇAO 'ou 07/87 t= . COM,SSãO DE srSTE:MAT:ZACãO '01;07;87

<,

SupzLman-cs e do p2:'ág:'afo ún5.cc de ar-:igc 119, as expre~

sões "ouv~do O P=5mei=o-M~n!stro'[.

r=-r----------------TtllTO/olUSTIFICAÇio------------------.

Suhst~tuem-se, no inciso !V, do ar-:igo 106, 85 expres

sões "Através dCl Primeiro-Ministro" por "Presidente da República".

JUS T ! F I C A C A O
,J U S T ! F I C A ç A.o

P eMenda ora prcposta resulta daque!as apresentªdas ao
Ce.p?:tl!2c :! aue trata do Ey.ecut~vo, motivo pelo qual as razões que
as çundanentaM são as mesmas eypostas com relação às nr~~~jcações

destinadas ao c~tado Capitulo.

A emenda c~a p~oposte =esulte ctaque:as ep=esentacas a0

Cap!tu!o :! que t=a~e de Executivo; motive pejo que! as ra!ões Que
as ~nnrcnen~arn sãC' 25 mesnas expr-s t as cem r el ação às mod5.~! C'~ç('ies

des~:ncdas ec c:~2do Cap~tu!o.

I'LEfoIA"lO/COIlISsio/suteO.I:s:sio-----------

=-----------'--------TEXTO.lolUSTlFlcaçÃO-----------------,

r=-r TEXTO/olUST"lfU:AÇio -,

..OTOII:---------- _

~c= CO~~SSãO DE S~STEMATTZAÇãO

EMENDA CSOOS29·4
~c= Constituinte JOSé MOURA

.supr í.nen-ae , do !nci:so ~ do ar t í qo 111. as expressões
JIPr!me!rc-M~nis~r~lt.

as E~!n~s ~. B e C".

JUS 'i ! F ! C A ç ~ O
JUSTIFrcp.çAo

P. emenda ora prnpos t a result? daque-Las apresent.edas ar
Cap!tulo !7. que t:,sta do Execut~vc, mot~vo pelo qual as =azces que
as fundanentaM sãp as ~esmas expostas COM relação às Mod!~~caçõps

destinadas ao c~tadc Capitulo.

A emenda ore proposta resulta d2.quelas epresentadas ao
Cap:~·::'.r' ~~ que ":!'c~e. d~ EYecut:'1c. M~t;\In p~2.c qua; s s ::E'~r'es que s

RS ·~nd2nentan sªc ~s mesnes e~p~stes ccn ~e?~çãc às mod!~icaç5~s

des~:nactE'S E'" c:':'e.(f(" Ccp~tu.!.o.
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EMENDA CS00834-1
f?const:tuinte JOSé MOURA

~--------- "LEH"'flto/COWISsiol'UICOllll~~io-'- _

ÇJcorcSSão DF SIST::MPTTZP,ÇãO

=----------------TEXTO/olUSTIF1CAÇÃO -,

JUS T • F I C A ç Ã O

A e~enda' ora p~oposte resu:ta daquelas apresentadas ao
CBp!tuli 11 que t~ata De Executivo, ~o~.:.v~ pe!~ qual as ra7ões que
as funrfC:Mentam são as. nesmas "expostas com z e Lação às mod~ ~:.cações de.§.

t~nadas ao c~t~dc Cap:~ulo~

Dê-se ao :nc!sG V!!! do a~t':'gc 99 a segu:.nte redação r

"VII! _ apreciar anualmente as contas do
Presidente da Repd~lica, be~ como a execução dos Planos de Governo".

A emenda ore proposta =esulta c2que~as ap=esented~s ao
Capitulo r! que t~atc do Execut':'vo, n~tivD pelo qua~ as razões que
as fundaMentam são as nesmas expostas com re~ação es mod~ficações '
dest:nadas ao c~tado Capitulo.

~--_---------_-__ TI:XTO/olUSTIFICAÇio-------_--------__,

AUTOIl---------------

S~pr~n~M-sp, ncs ~nc!sos ! e !V do artigo 106, as exp=e~

~sBes "e PriMe~ro-M!n!stro".

-,... I'LEIlAIlIO/cOMI3Sio/sUBCO"lssio _

P:COM!SS~O DE SlSTEMAT!ZAÇAO

EMENDA CS00838-3
f? Const~tl'!.nte José MOURA

F!CAÇil,OJUS T

J U S.T • F ! C A'Ç Ã Q

EMENDA CS0083S-9r Const:tuinte JOSé MOURA

.---------- P'Lf:NAAIO/co"'15SÃol'U8COIlfISSio,--- _

f:J COMISSi:lo DE S!STEMI\T!ZAC1'o

~----------------TtX'1D/JUSTIFIC ..;ÃD----------------__,

A enende are p~npcsta =esulta d~qt!e~~s ep=esentrdes 2~

Cap~tu~o TI que trete de Execu-:~vo, M~t~v~ pe!c qua! as rp~ões que

as funda~enta~ sãc as nesn~s expostas ccn re~ação 2S nGc~~~cações de~

tinadas ao citado Cap!tulc.

Dê-se ao 5nc~so ~!! do a~tigo 99 a segu~n~e re~ação:

"I!! -~onceder autorização prévia para
F:'res: den7.e d2 ReplÍh.:'..ica ausentar-se do Fa1:s".

JUS T ! F , C P. C $. G

o

EMENDA CS00839-1
f:constitu'nte JOSé MOURA

r=-I---------------- TEXTO/,lVSTlrIC,lçÃo -,

Su~st~ttICn-se, no ~nc~sc ]! ~c ~rtigo 106,

~!n~5~~~I' ~cr I'Pres5dsn-:e ~~ Repd~!~cE·'.

A emenda era p=opcs~c ~es~~ta daque~es ep=esentedas
er- car:J:II) r i~'" qlle J::--e":E. da Exp.cu-:~ vo r m.-.t:. \/0 PC.!.11 c;ue~ as r az ões

que as fundamentan são as ~esmcs e~pcstas cem re!ação às modif~ca _
ç~es dest~nQdas ao c~~ado Cap:'tulo.

[=1COM-:SSãO
PI.EHA"IO/COUISSiO/SUICOIllISSiO

j
~OJ.TA~

DE S:STEMPT!ZPÇ~O ~07~J

as exoress5es t'Prime~rc_

JUS T FICP,ÇÃO

~;- TEXTO/olIJSTlrICAÇio----------------_,

A emenda cre p=opostaresu~tadaqlfe!2sap=esent~das e~

Capitulo TJ que ~rata De EYecut~vo, motivo pelo qual as razões que
as ~IJndaMentem s~c as ~~smcs expost25 cem =e!ação às mod5~~cações I

des~~nadBs 20 c~tado Cap:tu!o.

AUTOR---------------

C~nst!tuinte JOSÉ MOURA

~--------- "J.UIAIlJo/c01lI"io/suacOill"'io--- _

tJ

EMENDA CS00836-7
f!J

AUTOR---------------

......--"- I'I.E"A.Uo/cOMIS'i,O/SU.CONlssio------------,

~-----------_---_TEXTO/oll!STIFlCAÇio_-------_-------_,

EMENDA CS00840-S
f: Consti t.uí nt e JOSé MOURA

A eme'1da o=a.p:;cpas't2 :':'~s!J' ~a daquelas apcesentades 2C C~pi-4;.u; r

~: q11e' -::re"':a de EY8CU:5 VG, rrl'lt:'.vo pelo qU2: as r-azões que as f'un 

p?n~p:an sfr êS nasnps Gi~~S"':2S com relaçec às MrM:7~cações .des:~-

nadas ao c"tadC' cap-:.l.I:~C'. Sup~';.fI1af"l-se~ no :n::~_sc I de ar t íqo 107, as expressões

s~~=!mem-se, nc § 12 do a~t~go ~6, as e~p~essões f'sa!vG d~sso!uÇ!c

da Câmera".

JUS T ~ F , C A ç ~ O

EMENDA CS00837-S
f: Const i. tu: nte JOSé MOURA

,..,-, PI.EHAAIO/cOI.lISsio/sl,liCDIIlISsio-----------f: CO~:S.SãD DE S·'3T<:~1~,PZP.Ç1::0

r=-I---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇio _,

JUS T I F ! C A ç Ã O

A emenna crp PJ;'oprs'ta resulta c1aqueJas 2j:':::.'esentadas 2CO

Cap!:u'r :: que :~ata do Execü~:vn, n~:ivr pe~o qu?1 as =azães que
as ~und2nsnt?n sãr PS MesMas ~XDCS:2B cem relação às mQdjfic?ç0es'
destinadas ao c:tado Ca~:'tu~o.

p:',essf1es I'e dI') Pr~fI1e';.rc-M':.n5_st!'o·'.
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EMENDA CS00845~6

t: SENADOR MAURO BENEVIDES

EMENDA CS00841 ~3LiJ AUTORC Constituinte JOSé MOURA

PI.ENAR10/CONISsio/suacOvlssio, _t: COM7SSàO DE SISTEMATIZAÇãO-

) fI~~;=~;]------------
F'LEU""1l10/cOl,iISSS.o/SUElCC'.. ISSÃO-C-----------, ~DATA~

p1COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO I b-J 07/87 J
~::::::::~~~:::':'::'==~-----------'

[!J
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO AO ART. 68 PARÁGRAFO 4 2

~----__-_---_----1"EXTO/JUSTIFIC:.ÇÃO-----------------...,

5upr J.maM-se, do ar t í qo 123, 2S expressões "rio p;:i ne5 =f'-

r:;--~,--------------TEXTO/JuSTlnC,lçÃo----- ---,

JUS T ! F ! C A ç ~ O

Inolua-se ao artr, 68 do Anteprojeto o seguinte P3:

rágrafo:

gionais e tornar efetivo o prlnoipio de solidariedade, será consti

tuido um fundo de compensação destlnado à Região cuja renda per oa

pita seja inferior à média nacional.

A emenda c=a p~oposta ~esu~ta daque!as apresentadas
ao Cap!tu!~ I~ que trata Do Ey.ecu~~vo, mot:vo peJo qual as rczces
que as fundamentam são as mesnas expostas com relação às f'lodi ficações
destinadas ao citado Capitulo.

Parágrafo 4 2 - A fim de corrigir desequilibrios interre

EMENDA CS00842~ 1
t: Constituinte JOSé MOURA

PLEHAII.IO/col.lISsio/suaCOIll1.5Sio-----------
~c= COM7SSàO DE S~STEM~TTZAÇãO

r:; TEXTO/JUSllfICAÇÃO ---,

SU~s~itu8rn-se, no ar~~go 132. as exp~ess5es "P~5me~=Q

M~n~s~=Qtl po= IIPres:ctente da Rep~b!!c211.

JUS T ! F ! C A ç AP

A emenda ora c=oposta resulta caque!as ~presentadas

ac C2p:~ulc I! que trata Da E~ecutivo, mo~ivo pe!o qual as razões

que ns ~undaMen~em s~~ as mesmas eypostes cnm re!eç!o às mcd5~!ca

ções dest~n8das a~ c~taco Cap!.~ulc.

A sociedade brasilelra precisa tornar efetiva sua solida

riedade às reglões menos favoreoidas do Pais, resgatando a dívida

seoular que a Nação tem em relação às populações àessas áreas.

Essa proposta insere-se na necessldade de recuperação so

c1o-econôrnica dessas faixas geográficas, de que são exemplo o Nor

te e o Nordeste, através da dinamização das respeotivas eoonom~as ,

aproveitamento de suas riquezas e consequente redução das disparld3:

des de renda hOJe existentes.

Os desequllíbrlo intra e interregionais de renda no Pais

~ontlnuam alarmantes, eternizando os contrastes e acentuando o sub

desenvolv1mento e as mazelas. sociais como a fome e a misér1a, que

desfavoreoem mllhares de brasileiros.

EMENDA CS00843-0
t: Constituinte JOSé MOURA

r:;---------------- TEXTO/JUST,FICAÇÃO------ _

EMENDA CS00846-4t: SENADOR LEOPOLDO PERES

~ PLEI.fAR10lcol,IlSSÃo/su!lCOIolI:lSÃO _

e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~_---------------Tl.X,OJJUS,\FICAÇio _

Su~s~:tuam-se, no § 2º do artigo 137, as eyp=essões
l'P~~Me~t~_M~n!str~11 po= "Pres~dente da Repdblica' .

EMENDA ADITIVA

JUS T ! F I C A ç A.0 TI t u l o IX'"

D~ Ordem Socia{

A emenda o~a proposta resu~ta daouelas ap=esentadas ao
Capi~u~o !~ que t~gt2 Do Execut~vo, motivo pele qua! as razões que

25 7unC8nentam são as mes~as expostas com =elação ~s mod:f~caçQes

destinadas ao citado Capitulo.

CapItulo III

Da.Educação e Cultura

Acrescer ao art. 386 os seguintes paragrafos 29 e 39 :

It§ 29 - O sistema de bolsas de estudo nio caracteriza

,---------- PLEHAPIO/cOlllSSÃo/sU8COlllI5'io-------- _e: CO~~9SeO DE SISTEM~T~Z~~ãO

EMENDA CS00844~8

pr=-const:tuinte JDSé MOURA
AUTOR-- --,

répàsse de verbas publicas para entidades privadas de

ensino."

I'§ 39 - O valor das bo~sas teri~como parimetro,o custo

de ensino de igual nivel de qualidade oferecido em eE

r:;----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO .__--,
tabelecimento estatal conginere. II

Subs~itu?~-se, no § 12 de art:go 132, as expressões
'·Pr!ne~=c-~~n~s~rn·, per 'tPres~dente da RepGblica tl • JUSTIFICAÇÃO

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e~

JUS T I F 1. C A ç AO

A emenda o~a propcsta resulta daque!as apresent~das ao
C~p~:u~o :1 que trata Do Ey.écut:v~, ~ot:vo pe~o qua~ as =azões que
as "undanentan se~ as nesnes expcstas com relação às mod5 f:~cações

de~t~nadas ao c~tadc Capitule.

nao ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas

discrimina o estudante pobre que fica com opção da escola públ!

ca ou sem alternativa onde esta não existir.

o valor.da oolpa deve corresponder ao custo equivalente
o ensino .....úbli-co e e rie e'v-í z a r- nri'ui;- .
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EMENDA CS00847-2rr-SENADOR LEOPOLDO PERES

- PLENAAIO/COI.lISSÃo/sUIlCCWISSÃOtJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:=YPARTlOO~
PHDB

valores e princípios de vida, e de escolher a instituição educacional

de sua preferência ..ti

JUSTIFICAÇÃO

Constitui direito natural da familia educar os filhos segundo suas

EMENDA ADITIVA

Título IX

ria Ordem Social

Capítulo 111

Da Educação e Cultura

convicções, crenças., principias e anseios, utilizando-sem escola que melhor ~

tender a esses ob jetí.vcs , Ao Estado ccmpe t e a responsabilidade de proporcionar

lhe os meios e condições para isso"

{

Acrescr..r no artigo 377, "capu t t", a exp r e s s ao e 11 respeitado

o direi~o de opção da familia ".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS00850-2
tJ SENADOR LEOPOLDO PERES

r---------- PLE"'ÁRlo/eol.llssÃo/sUBCOMI'sio-----------,tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

o Estado democrâtico deve respeitar as crenças, convicções

e filosofia educacionais da, família, não lhe impondo uma instrução

em choque com seus principios, pois constitui direito natural dos

pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

= 'TEXTO/.,1USTIFICAÇÃO -,

O Paragrafo 19 do Artigo 259 passa a ter a sguinte

redação:

" Artigo 259 .•••.. '"
§ 19 - As atividades de policiamento ostensivo serao exercidas pelas

poZ{cias miZitares em conjunto com as guardas civis."

(', í' JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA CS00848-1
PJ SENADOR LEOPOLDO PERES

PLENAAIO/COI.lISSÃO/SU8COWISSiO-----------

j
~D.lT"'----,

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DI? J8? J
r:-r ~EXTO/JU.sTlrll::AÇio------------------,

Dê-se ao item II do art. l44, do Anteprojeto de Constituição, a
seguinte redação, expurgando-se os incisos ~ e b e os pará~ra 
fos 19 e 29 do mesmo:

" II - Dois terços, escolhidos pelo Congresso Nacio 
na2."

JUSTIFICACÃO

Não tem sentido que os ministros do Tribunq.l de Con

tas da Únião - órgão encarregado do controle externo - sejam esco 

lhidos pelo Congresso Nacional sem os atributos de vitaliciedade

que lhes assegura a independência para exercer COm isenção a sua

elevada missão fiscalizadora.

=----------------TEXTO"ijuSTlfICAÇio- --.

EMENDA ADITIVA

Título 1"X

DA ORDEM SOCIAL

Da Educação e Cultura

Não é justo que se impeça os Estac1cs e o Distrito Fede

ral de organizarem suas guardas civis, que tantos e tão relevantes ser

viços prestaram, no passado,à manutenção da ordem pública.

Constituinte JOS~ DUTRA

PLFIlAflIO!COI,{ISsioJsu~Cafo,lfssÃ~ _

cosnssxo bE SIS fEIlATIZAÇÃO

=----------------TEXTO!.,1USTIFICe.ÇÃO--- -,

EII,EI,DA MODIFICATIVA

Modifique-se nova redação ao artigo 300 do anteprojeto.

ART. 300 -D numerário correspondente às dotações destin~

nadas à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Tribunal de
Contas da Uni~o e ao Poder Judiciário será entregue ~m duodécimc
até o vigésllolO <lia de cada mês, representando um doze avos da
respectiva desp~sa total fixada no orçamento fiscal de cada ano,
inclusive créditos suplementares e especiais.

.JUSTIFICATIVA

A no~a redação proposta para o artigo 500 visa op,:raci,!2.
nalizar eficientemente sua aplicação.

Com a redação original, o Poder ~xecutivo não dispo
ria, na época, dos recursos financeiros a serem 'entregúes às en
tidades públicas nomeadas.

Além disso, caso os Estados possuíssem estes recursos,
estes ficariam sem movimentação, em detrimento da carência de
outros setores ou invest~mentos.

Acrescer ao art. 377, como parãgrafo segundo,o seguinte:

u§ 29 - A família tem o direito de educar os filhos ,de acordo com seus

Na nova proposta, o prazo de entrega de recursos,
laria o seu fluxo de forma que não haveria a sua falta para
entidades pública. nomeadas.

regy'
as
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EMENDA MODIFICATIVA

= TElCTOIJUSTlFICAÇÃO --,

• Modifique-se a redação do § 19 do artigo 277 do Anteprojeto.

IIArt. 277-

O dispositivo ora atacado, data venia, é, na essência,
matéria infra-constitucional. Por isso, a meu sentir, deverá
ser remetida para a legislação complementar.

Não baslasse isso, no mérito, entendo que seria catas
trófico e absolutamente prejudicial ao povo brasileiro a quebra
do privilégio de que desfruta hoje, processualmente, a Fazenda
Pública, com o qual lhe é permitido melhor defender os in teres
ses do Erário Público, para que, com O produto desse trabalho
num tempo maior, seja possível, de um lado, a cobrança do impos
to devido e, de outro, com ele, seja possível efetivar-se os in
vestimentos reclamados pela Nação.

JUSTIFICATIVA

p:r;;~T"'~

t:rm7;~;J

Os Estados e o Distrito Federal poderão insti
tuir um adicional ao imposlo sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, até o limite de
cãneo- pes cento".

EMENDA CS00852-9
e: DEPUTADO JOSf OUTRA

=---------------TEXTOIJl.'ST1fICAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA
cr;PARTIOO~

PI~OB

Modifique-se a redação do art. 313 do Anteprojeto,pela seguinte,s~

primindo-~e o artigo 314:

"Art. 313 - O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recu~

sos e jazidas minerais somente ~oderão ser
efetuadas por empresas nacionais, mediante
autorização ou concessão da União,na forma
da lei, que regulará as condições específl

cas quando essas atividades se desenvolve
rem em faixa de fronteira ou em terras i~

dígenas e não poderão ser transferidas sem
prévia anuência do poder concedente".

EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,..,,- f>LEt."RIO/CNIISSÃO/supCOM\SSÁO------------,

= TEXTO/JUSTIFtcAÇÃO -,

EMENDA CS00855-3
tu DEPUTADO JOSf DUTRA

PlEUAR'o/cOr.llSSÃo/13uaCc.\l15s;:O-'--- _

DE SISTEMATIZACAO

Suprima-se o § 19 do artigo 281 do Anteprojeto.

Além de tornar o dispositivo mais conci
so e abrangente, a nova redação proposta permitirá que os Estados
instituam o adicional ao imposto de renda e proventos de qualquer
natur~a, independentemente da isenção eventualmente concedida p~

la União. Além disso permitirá que os Estados possam utilizar o adi
clonal como instrumento de política fiscai local.

EMENDA CS00853-7
tJ· DEPUTADO JOSf DUTRA

PJ CDtHSSAO

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

=_~~-----------_TEX ...O/Jl.lSTIFICAÇAO--------.:.....-------,

Suprima-se o incis~ V do artigo 269 do Anteprojeto.

Essa atuação da empresa estrangeira,que

embora constituída legaímente no país, com registro nacional e que
pode ter 100% do capital social em poder de estrangeiros, conflita
com a norma conlida no artigo 308, que considera o capital estra~

gei ro como AGeNl E CO~lPLEII,ENTAR do deserivo l viment o econômico nac i E.
nal, já que, fora dai áreas de fronteira, ela (empresa estrangeira)
seria uma concorrente em potencial da empresa nacional.

Ademais~ importa ainda sublinhar que es

se conflito se torna mais latente, na medida em que o artigo 48 con
sidera os t'recursos minerais do sub~ololr como bens da União e, por
isso, merece a edição de norma constitucional que proteja, amplame~

te, a empresa nacional.

O artigo 313, na forma em que se encon
tra redacionado, permite que as enpresas estrangeiras efetivam" o
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de
jazidas minerais", desde que essa atividade se desenvolva fora das

IIFAIXAS DE FRONTEIRA".

Não pode, data venia, no caso vertente,
o capital estrangeiro atuar senão em caráter complementar ao desen
volvimento nacional. Nada tenho contra c capital estrangeiro, mas

ele só deve atuar como associado minoritário nos empreendimentos mi
neires, como proponho através desta emenda, para que, desse modo

possa participar pecuniariamente na economia nacional,inclusive com
os avanços tecnológicos-externos,mas sem esmagar o capital nacional.
-- • - • -". ~.:. 'impõe-se, pois, como' forma dé empr es Lar

maior abrangência. aos princípios constitucionais,que a atividade
_,cle"mineração seja tratada uniformemente em todo o território nacio

nal, remetendo-se para a lei complementar ou ordinária, o estabel~

cimento de normais circunstanciais recomendadas para cada caso ..

E exatamente por tudo isso que ,através da

presente emenda, procuro jurrear os artigos 313 e 314 do anteprojeto,
numa s6 redação, que se me apresenta como mais técnica, mais l6gica

p=r=;PARiIOO~.... -',,..,"
PMDB

o imposto incidente sobre prestação de
serviços é um tributo que, na sua cabrança, exige grande dispêndlo
de recursos financeiros.

A proposta contida no § 19 do artig0281
do anteprojeto, visando separar a destinação, a nível de IIconsumi
dor final", implica, para efetuar controle,nu~ maior dispêndlo de
recursos.

Ainda mais, a prestação de serviço, di
ferente da circulação de mercadorias, que tem várias etapas entre

a produção e o consumidor final, é praticada em sua quase totalid~

de a nível de consumidor final. Ex: hotel, cinema, clínicas ,educação,etc.
A m.?nutenção do disposto no § 19 do .ar

tigo 281 implica em que os Estados e DF trabalharão apenas para a
arrecadação dos municípios,uma vez que estes receberão 50%(clnque~

ta por cento) da arrecadação bruta,sem nenhuma despesa.
Finalizando,o disposto no inciso III,do

prefalado artigo,contempla, com baslante justiçe,a repartição da
arrecadação do tributo incidente sobre a prestação de servlço para
os municípios. Nole-se que o percenlual de 25%(vlnte e cinco por
cení.o )incide sobre a arrecadação bruta diste tributo, não deduz í da
a arcela do encar o rC'ferente ª f'LscaI'Lzacão i currt r o l e E' arr(>c"rjqção~,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO '
r.r--------- PlErlAAIO/cOJ.l\'SsÃo/suacOlllssÃO----------,

EMENDA CS00854-5 MO'----------,e: Constituinte JOSf DUTRA '
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=--------------- n~:xTo/..USTlFICAÇÃO---------------__,

D~spositivo Emendado: Art. 313

Emenda Supressiva para adequação

Nessa línha de raciocínio, verifica-se que o dispositl
vo sob enfoque pode gerar sérios problemas e mesmo prejuízos irre
paráveis para essas regiões que desfrutam de incentivos. fiscai;
e, por via de consequência, resultem prejudicados os seus objeti
vos fundamentais, que consistem na redução das disparidades regio
nais a nível de desenvolvimento econõmico, com sérias repercu;
sões no processo nacional de desenvolvimento. -

Avista dessas colocações é que sugiro, com a presente
emenda, a inclusão, no texto sob enfoque, da expressão "RI>SS"LV~

DOS OS CONCEDIDOS POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÃO", como mecani~

mo de tranquilização aos empresários já radicados nessas áreas
antes referidas e, ao mesmo tempo, submeter à avaliação do Poder
Legislativo compet~nte às concessões de incentivos ou outros b~

neficios fiscais que se efetivarem na vigência da nova carta

magnF·

~I'AlnlD0=:J
PJ4DB

AtlTDR--------------

e mais compreensiva, além de eliminar o conflito ora existente com
os artigos 48 e 308 e de adequá-lo às finalidades que consultam os
interesses da Nação.

.- PLfHÃAIO/COt.lISS'i.o/su8COMISSÃO _

tJ COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO

EMENDA CS00856·1
~tituinte JOSt OUTRA

O Artigo 313 do AnteprOJeto passa a ter a seguinte,red~

ção:
"ART. 313 - O aproveitamento dos potenciais de energia

hidrául2ca e a lavra de jaz2das m~nerais s~

mente poderão. ser efetuadas por empresas n~

cionais. 1f CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

JUSTIFICAÇÃO
COMIssno DE SISTEMATIZAtno

H1ENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

r.;T--------------- TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO------------------,

Art ... Fica extinta a Escola Superior de Guerra.
-Em seu lugar, é criada a Escola Superior de Defesa da
Paz, do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos.

§ 12 - A Escola Superior de Defesa da Paz, do
Meio Ambiente e dos Direitos Humanos terá p~r finalid~

de a promoção da amizade, da colaboração e solidaried~

de entre os povos do mundo,'em seus esforços em defesa
da paz, do meia ambiente e dos direitos humanos. Na
realização dos seus fins, a Escola Superior de Defesa'
da Paz, do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos co~

gregará todas as associações e entidades congêneres, a
fim de somar forças em defesa da vida e da natureza
empreendendo todos os esforços em apoio às iniciativas
nacionais e internacionais,particularmente da Organiz~

ção da Nações Unidas(ONU), contra a corrida armamenti~

ta e a política belicista do complexo industrial-mili
tar a serviço do capital financeiro internacional, da
destruição, da miséria e da morte. A Escola Superior '
de Defesa da Paz, do I~eio Ambiente e dos Direi tos H~

manos promoverá pesquisas, seminários e cursos regula~

res para pacifistas, ecologistas e humanistas que
propagarão a sua concepção de vida(Weltanschaung) de
defesa da paz, do meio ambiente e dos direitos hu
manos em todos os segmentos da sociedade.

§ 2º - A Escola Superior de Defesa da Paz, do
Meio Ambiente e dos Direitos Humanos será mantida p~

lo Conselho Nacional de Defesa da Paz, do MelO Ambi
ente e dos Direitos Humanos integrado por represen 
tantes do Ministério das Relações Exteriores(ltamar~

ty),Conselho de Reitores das Univexsidades Brasilei
ra para o Progresso da Ciência(SSPC) Associação Br~

sileira de Imprensa (ASI), Conferência Nacional dos'·
Bispos do Brasi)(CNBB), Congresso Nacional, Mlnisté
rio Público, Concílio de Igrejas Evangélicas do Sr~

sil, Confederações Nacionais de Trabalhadores, Cons~

lho de Defesa da Paz (CONDEPAZ), Sociedade Brasilei
ra de Defesa da Ecologia e do Meio Ambiente, Conse 
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,além de
outras sociedades civis afins.

§ 32 - Lei complementar regulamentará a orga
nização e funcionamento do Conselho Nacional de D~

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional,
-na parte relativa às Disposições Gerais e Transitõ
rias, os seguintes dispositivos:

=-- T!Jlt~/JUSTl,..c"'çio-------

tJ;PAUl00=:J
PJ4DB

"ART. 274 - Disposição legal que conceda insenção ou o~

tro beneficio fiscal, rsssalvados os concedidos por pr~zo certo e
sob condição, terá seus efeitos avaliados pelo poder Legislativo
competente, nos termos do disposto em lei complementar"~

O dispositivo em questão na forma em que está redacion~

do, permite~ aflorar a incerteza na mente dos empresários que efe

tivaram investimentos nas regiões do país que proporcionam incan
tivos fiscais, na medida em que esses incentivos, quando da ava
Ilação pelo Poder Legislativo competente, possam sofrer qualquer

arranhão.

Modifiqu~-se a redação do artigo 274 do Anteprojeto.

O Artigo 313, corno consta do Anteprojeto, permitindo,
por exclusão, a atuação da empresa estrangeira, ou seja, aquela que
embora legalmente constituida no País, pode ter 100% do capital so
cial em poder de estrangeiros, confl~ta com a norma do art2go 308~
que dá ao cap~tal estrangeiro o caráter de agente cOmplementar do
desenvolVlmento econômlco.

O conflito aumenta quando os recursos m~nerais são defi
nidos pelo Artigo 48, do mesmo AnteprOJeto, como bens da União, mere
cedores, portanto, de regra de caráter permanente através da consti
tuição.

Há, assim, a necessidade de adequação do Artigo em cau
sa. Pr~me2ro, porque a permanecer a regra do Artigo 313. o capital
estrangeiro apllcado na exploração de Um bem def~nLdo, a nível de
Constituição, como BCI! DA UNIÃO, não estará atuando em caráter com
plementar (Art. 48, do Anteprojeto, combinado com o Art. 308, dõ
Anteprojeto) .

~egundo, porque, ao atuar como associado minoritário nos
empreendimentos mlneiros, como propõe esta emenda, ao capital estran
geiro, estar-se-á complementando a economla nac~onal, com o aporte~
além do capitaJ pura e si~plesmente, que ,no final é ~nteiramente re
patriado, dos avanços tecnológicos experim~ntados e~ outras. partes
do mundo, além de não permitir a aniquilaçao do cap2tal soc2al na
mineração pela força'do capital estrange~ro.

Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente

emenda.

COMISSqO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00857-0li} AUTOR

ê= Constituinte JOSt DUTRA

.., PLl:tlAlllO/COlolISSÃo/sUBCOM'SSi:O -------------,
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fesa da Paz, do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos
e da Escola Superior de Defesa da Paz, do Meio Ambi
ente e dos Dlre~tos Humanos, instituIndo fundo espe
cial para sua manutenção, sem prejuízo da imediata e
sumária incorporação ao seu patrimônio dos hens e
efeitos econômico-financeiros que integram presenteme~

te o acervo da Escola Superior de Guerra, do Serviço'
Nacional de Informações (SNI) e de toda a rede de org~

nizações do aparelho policial-militar de repressão à

liberdade e aos direitos do homem e do cidadão.

§ 4º - A mesma lei supletiva criará disc:plina di
dático-pedagógica com conteúdo temático-ideológico de
defesa da paz, do meio ambiente e dos direitos humanos
a ser implantada em todos os níveis e graus do sistema

nacional de e~ucaçã~.

JUSTIFICAÇAD

Cresce a cada dia o anseio dos povos pela paz; ao
mesmo tempo, avulta a esperança das nações na conjura
ção da ameaça do holocausto termo-nuclear.

Quotidianamente, as agências de imprensa transna
cionais noticiam novas propostas de desarmamento muno
dial pelas super-potências. Enquanto os diplomatas e
Chefes de Estado empenham-se em morosas tratatIvas e
démarches protocolares, a população mundial cresce ver

tiginosamente (86 milhões de indivíduos por an~), pr~

jetando-se no ano 2.000 à cifra mirabolante de 11 bi
lhões de seres humanos famélicos e enfermos, concentr~

dos, em sua esmagatiora maioria, nos países periférIcos
ou operários que continuarão mourejando diuturnamente
a troco de salários de fome, a fim ~e exportar cada
vez mais capitais (juros,spreads, serviços de dívidas
e amortizações, lucros, royalties, dividendos,bonifi-
cações, etc. em suma, os produtos da onzena do c~.

pital financeiro internacional) e insumos (matérias 
primas) para as economias centrais onde estão sedla 
das as multinacionais.

Consoante dados fornecidos pela FAO (Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação),

"Aproximadamente 500 milhões de pessoas, ou seja, um
oitavo da população mundial, padecem de desnutrição'
grave. Estas pessoas sofrem fome porque a produção de
alimentos é insuficiente, a distribJiçãO é precária '
e, também, porque, sendo pobres, não dispõem.de melaS
para-comprar ou produzir o necessário para allmen

tar-se. "( ... ) "Os países mais pobres dependem princ!

palmente das receitas de exportação de produtos agri
colas.cujos preços mundiais caíram extraordín3riamen

te nos últimos anos. As parcas divisas que obtêm são
necessárias para comprar bens essenciais, tais como

petróleo e insumos agrícolas como fertilizantes, ma
quinaria e peças de reposição. Por outro lado, ta~

bém são obrigados a importar alimentos para abastecer
as suas populações e~ crescimento, especialmente nas
zonas urbanas."

Em sua monografia "Cooperação Internacional"
JOSt MARCOS NOGUEIRA VIANA revela que os gastos mil!
tares em 1980 atingiram a US$ 1 milhão por minuto.Em

1983, os gastos~militares alcançaram a cifra astron~

mica de US$ 800 bilhões , superior ao total da divI
da externa dos países em desenvolvimento.

De acordo com dados da ONU, os gastos com a saú

de pública no mundo não atingiram a 6D% dos dIspên 
dias totais "com armamentos.

Constata-se que os gastos militares mundiais
crescem à razão de 2% ao ano. A década de 80 está as
sistindo a elevação dos investimentos militares uI
trapassaram os PNBs (produtos nacionais brutos) das

nações. E', com o ' aumento crescente de importação de
armas pelos países do Terceiro Mundo que, paralela 
mente, são os que possuem os maiores déficits nos
respectivos balanços de pagamentos-verifica-se que
ele~ estão gastando mais em arma~ do que em alimen 

tos.
Conforme publicação da ONU, o total da capacid~

de destrutiva do arsenal nuclear mundial "é de cem '
milhões de bombas de Hiroxima, ou o equivalente a
três toneladas de TNT para cada homem, mulher ou
criança do planeta". A conclusão inexorável é a de '
que o arsenal nuclear estocado pelos membros do
clube atômico pod~ arrasar faCIlmente toda a
população da terra. Como já per'guntado, "Se o pentág~

no tem a capacidade de matar cada soviético no mínimo
vinte vezes e.vice-versa para os generais russos,Qual
a lógica de 'se acusar o adversário de tentar desequi
librar a paridade entre os dois países? Se os americ~

nos conseguirem, depois ge prolongadas pesquisas e
custosos investimentos, aumentar sua capacidade de
matar cada soviético de 20 para 25 vezes, Moscou fi

caria mais em perigo do que antes?"
A humanidade não pode e não deve permitir a ecl~

são de um novo conflito bélico mu~dial. Se tal ocore~

se, a vida desapareceria do planeta. Cumprir-se-ia
então, a professia do Armagedon ...

Somente a desmilitarizaç~o global das nações po
derá salvar a humanidade da hecatombe termo-nuclear e
~da aoto-destruição pela fome e doenças.

Urge darmos o exemplo de corajosa generosidade '
ao Mundo, dando início imediatamente ao nosso proces

so de desmilitarização e assunção de postura maIS co~

sentânea com a nossa índole pacífica e hospitaleira.O
~rimeiro passo será a inserção da norma proposta na
nova Constituiç~o; em seguida, a sua regulamentação e
~ealização prática, contribuindo, as~im, para mudar'
radicalmente a mentalidade de certos setores milita
ristas e belicistas ou, mesmo, armamentistas ou nego

cistas. Por este modo, estaremos dando inestimável.
contribuição à causa da vida e da paz, em suma, à causa
da humanidade. De outro lado, adotando a nossa posi;ão,

estaremos contribuindo decisivamente para a implantação

em nosso país 'de autêntico Estado de Direito democráti
co.

Com efeito.
"As Forças Armadas Brasileiras, no decorrer da

história, e, princioalmente, nos últimos vinte anos, fo
ram crescentemente a~muland~ privilégios Que transfor
mam os civii em cidadãos de sgunda classe. Esses privi
légios podem ser resumidos em três categorias: privIlé
gios judiciais, privilégios pecuniários e privilégIos'
tributários". ( ROBERTO ~RMANOO RAMOS DE AGUIAR, in" OS

MILITARES E A CONSTITUrçAO", Editora Alfa-Omega).

Corroborando o entendimento, aquele autor discar -

re:
"Ora, a primeira desvinculação que deve ser feita'

é a das Forças Armadas com a segurança nacIonal.De cer
to modo, toda atividade de defesa é uma atividade de

tutela, de segurança. Porém, no caso do Brasil e de ou
tros países da América Latina, a expressão segurança na
cional está vinculada a um certo tIpO de pensamento i

deológico que alinha o Brasil externamente da segurança
nacional, como já vivemos, é ditatori~l, sectária e irn
pede a possibIlidade da emergência de uma democracia r~

aI no ·país. A segurança p'acional se é que podemos ch~
má-la assim, já que a palavra nação está sujeita a
interpretações diversas - é responsabilidade das in~

tituições civis. Forças Armadas .num sistema democrá
tico têm a função da defesa da Pátria, e a obrigação
de serem obedientes à lei. Repetimos, obedientes à

lei, pois elas não são um pseudopoder moderador que
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paira no translegal. Parece que o absolutismo já
morreu com as revoluções burguesas, sendo impossí
vel revivê-Io, com novo sujeito."

"Dir-si-ia que.no Brasii, por'suas especiais
circunstâncias históricas, as Forças Armadas tiveram
e têm necessidade de intervir na ordem política. Nós
diríamos justamente o contrário: pelo fato de vaca 
ção intervencionista, as Forças Armadas têm condena
do o povo brasileiro' ao infantilismo, à possibilidà
de de alienação e ao atrelamento aos modos mais re~

cionáI'ios de concebe r ° político e o humano,"
A extinção da Escola Superior de Guerra,princi

paI receptáculo e difusor da ideologia da segurança'
nacional, alienante da nossa soberania, imp~e-s~ à

consciência democrática e patriótica do nosso povo ,
A criação, em seu lugar, da Escola Superior de Defe
sa da Paz, do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos'
resgat~:~ a nossa integridade e ldentidade nacio
nais, restaurando as nossas tradições pacifistas e

hospitaleiras,

p.p-PA'lTIDtlM]
MDB - BA

r::"/ TEXTO/JUSTIFlCAÇ;.O -,

JUSTIFICAC'ÃO

Os ex-Presidentes da República e ex-Governadores de
Estado, pela-relevancia das funcões que desemnenharam, não d~

vem estar sujeitos a problemas de sobrevivência nem denendentes
de terceiros para solicitar emprefOs ou funções.

EMENDA CS00861-8
f: SENADOR HUGO NAPOLEÃO

...,, PLEN.&RIO/cOl.ll5sÃo/.su.COWlssio------------,

Comissão de Sistematização

r.r--------------- TEXTO/JUSTIf"ICAÇio----------------,

a te~ a seguinte redacão:

.. ~r:t::iRo 486 -.Os atuais professores adjuntos, do quadro das insti
tU1çoes de enS1no superior, dos sistemas oficiais de ensino núbli~

co, ficam classificados no nível de professor titular e passam a
constituir quadro suplementares com todos os direitos e vantagens
da carreira, sendo extintos estes cargos a medida que vap-arem.

Justificativa:

A emenda objetiva atender ao princípio da isonomia, impedindo" a
discriminacão iniustificável entre a União e os estados membros,em
matéria de ensinõ oficial, discriminação que contraria a sistemáti
ca do anteprojeto.

Dê-se ao artigo 28, inciso 111, letra b, do Anteprojeto da
Comissão de Sistematização a seguinte redação :

nb) são privativas de brasileiros natos as candidaturas para
os cargos de Presidente da República~ Governador de Estado e Senado Fe

deraL "

EMENDA CS00862-6
pu Constituinte Hugo Napoleão

,.,., Pl.EH"II.IO/COI.lISSÃo/sUIlCQWISSÃO-----------,

Comissão de Sistematização

.JUSTIFICAÇAO.

Ds cargos elencados são preenchidos por eleições majoritária
e representam a expressão mais eloqOente da soberania nacional exerci
tada pelo Poder Legislativo e Executivo. E MUITO GRANDE A DOSE DE SOBE
RANIA CONTIDA NO EXERCICIO 00 PODER PELO PRESIDENTE OA REPOBLICA, GO

VERNADDR DE ESTÁ~O E SENADOR.
Contrariamente, a eleição para a Câmara de Deputados obedece

ao critério da proporcionalidade, estando a soberania própria do Poder
Legislativo, diluida em doses homeopáticas entre os membros da Câmara

Federal.
Finalmente, cumpre salientar que o Estado brasileiro, vem am

p]ando e estreitando as relações com os países de língua portuguesa, /
tendo firmado tratados de reciprocidade em matéria de cidadania, entre
o quais avulta o Estatuto da Igualdade que atribui direitos civis e p~

liticos a cidadãos dos Estados signatários.
A restrição, pois, é odiosa, impondo-se a sua supressão.

r::-r T.EXTO/JUSTIFICAÇÃO ----,

EMENDA NODIFICATIVA
DISPOSITn'O EMENDADO: artigo 238

o artigo 238 dó-ánt~projeto nassa a ter a seeuinte redação:

" Artigo 238 - Os membros do Ninistêrio Público, aos quais se
as?egura independência funcional, terão as mesmas ~arantias e
vedacões constitucionais. venci~entos e vantavens dos magistr~

dos, bem como paridades-dos regimes, previstos nesta Constitu!
ção, de provimento inicial de carreira, com a participacão do
Poder Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil, promoção, "
remoção, disponibilidade e anosentadoria, com os orp,ãos judiciários

correspondeÍ1ltes".

'J1JSTIFtcACÃO

A emenda visa aprimorar a disnosição, sob o asnecto redacional,

e compatibilizá-la com o sistema adotado em outras nrescrições
análogas do texto do antenrojeto( artigo 239 e seus parágraFos).

r.r--------.------- TUTO/JuSTlFle..çil) ~

liI 'L.E~ARIO/COIIISSi.o/sUBCOlollssio

CcmHSS~O DE SIS1Et~ATJZA':1\O . -JJ tki/OA-f!WJ

~ ..LENARlo/COI.lISSAO/sUBCO'IISSÃO----------,

Comissão de Sistematizacão
=.L...- TEXTO,,(JUSTIF'ICAÇÃO----------------;

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 440

Suprimam-s~ do Artiva 440, as sevuintes exnressões:

.. dos ex-Presidentes da República, ex-Governadores

de Estado".

EMENDA CS00863-4
tJDEPUTADO JO~O NATAL

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO IV DO ARTIGO 85:

Acrescente-se à parte final do inciso IV
lavra "carreiras· a seguinte expressão:

IV - carreiras, "ressalvadas as
peculiaridade ex í jam Regime Jurídico pr ôpr í.o",

f:;URtIOO~

PMDB-GO

do artigo 85, após a p~

atividades que por sua
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Consti tllin.te II10Ct::CIO (lJ,IVT:I'lA
.U'I:IIl--------------~

Como está no texto, o espírito seguido foi o de permi
tir a compra e venda de títulos para aquele fim (regular

moeda e juros), MAS NÃO EXCLUIR a compra e venda para outros
fins, inclusive financiar o tesouro

O';' se coloca a restrição "APENAS PARA •.• " ou se proibe
de vez, Ja que para regular moeda e Juros o Banco Central
utiliza títulos próprios.

Suprimam-Ie 05 §§ 19 e 29 do artigo 62.

EMENDA SUPRESSIVA

,..,.,,-~ ~~__ ..l.fNA.llO/Co"'.,.lo/aulcolll.uio-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATT7.ACÃO

EMENDA CS00866-9
tJ

r:-,---------------- TUTOI"uSTlflcaçi.o.-----------------,

JUSTIFICAÇI\O

Como exemplo de atividade peculiar podemos citar o Oepart~~ento

de Polícia Federal.
O prestígio que hoje desfruta a Polí~ia Federal deve-se, em gra~

de parte, à idoneidade moral de seus integrantes, fruto de um Regime J~

rídico rig~roso, diferenciado dos demais servidores públicos.
O policial federal; pela natureza do serviço que executa, está

mais exposto ao poder econômico e corruptor do crime organizado.
Um Regime Jurídico independente garante a manutenção de credibi

lidade e respeitabilidade do órgão, vez que possibilita forma de sele
ção e recrutamento próprio, acompanhamento da-vida funcional, dificul~

tando sobremaneira a prática da corrupção.
A ativicade policial requer- de seus integrantes tempo integral e

dedicação exclusiva sem horário de início ou término de uma operação ou

investigação, obrigando, às vezes, a continuidade dos ~rabalhos por di
I as seguidos, sem direito ao descanso no período do almoço, à noite ou.

em finais de semana e feriados, o que não ocorre com os demais servido

~es civis da União.

Justificação:

EMENDA CS00864-2
PJOEPUTADO JOI\O NATAL

"'TOII. ~"'TIee~
'eMDB-GO

A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre

a organização municipal.

Consti t.ua.nt.e I'~()C~!,CIO OJ,IVBI"J\

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
0,---------- Pl.lIllÂJIlO/co"..."Ão/aUlCOUluio

t

EMENDA CS00867-7
[J

a expressão final "e de

,.,.., TUTO/"'U,iIFlCA~io-----------------....,

,- rL.f:Ni.1I10/Ctl/,/!$.sÃo/sU3CDJlJs,lo-----------,

t:COMISSI\O DE SISTEMATIZACI\O

r:-r---------------- T!.TO/ol1JSTlfIC...Ç;.O- ~

JUSTIFICAÇAO
EMENDA SUPR~SSIVA AO ARTIGO 49 DO ANTEPROJETO DE CDNSTITUICAo.

da
em

...tlTOJII--------------~J ~~_P:IT:OO~
ConstituiJ1te I!!nr;~~lCIn Or.,I'~I'V\ . ~"'" _J

JUSTIFICATIVA:

O artioo 47 do Anteprojeto (Título e Capítulo
União), segundo a boa técnica-legislativa, prevê a mesma matêria

termos mais corretos e precisos.

Sugere-se ao Sr. Relator a cdocaçâo do texto do arti

go 47 no espaço constitucional adequado, que é o do ~rtigo ora supri
mido.

EMENTA: Suprima-se o Art. 49.

EMENDA CS00868-5
(=

Com a retirada da expressão "e de minas" eliminaria a possibl

lidàde da Polícia Federal ser compelida a dar'proteção às jazidas que
hoje são exploradas por pessoas ou empresas particulares dedicadas à

atividade de mineração.

A competência da Polícia Federal em combater o contrabando ou
descaminho de ouro e pedras p~eciosas, exercendo, portanto, a polícia
de minas, está contida no' item I do artigo 258 do substitutivo, quan
do se refere à apuração de infrações penais em detrimento de bens,se~

viços e intere;ses da União.
As jazidas no subsolo são bens da União que tem relevante in

téresse que essas riquezas permaneçam no País e não sejam contraban
deadas para o exterior ou desviadas ilegal~ente ao comércio clandesti

no.

OLIVEIRA

,...,.,,- --=:,...- PLE.NAIUO/COlllISsÃO/suaCOMIS!lio-----------,

CO!lISSÃO DI: SISTI:I'l'\TIZ7\rÃO

~,--_-_-_---_-_--_TIEXTO/.lUSTlfICAÇio-----------------,

r:"l---------------- TrJlTOIJvsr.,Jc.açio---_--------------,

EMENDA SUPRESS IVA

Redija-se assim, § 2 2 , do art. 288

§ 22 - O Banco Central do Brasil poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, apenas para regular a
oferta de moeda ou a taxa de juros.

Suprima-se o inciso 111, e § 39, do artigo 278.

Justificativa.:

Justificativa:

manter estoque de

público.

A instituição do imposto de "vendas a varejo de mercadorias" coll.

de com o dispositivo contido no art. 266 'deste Anteprojeto.~ 22 - O item pretende que o Banco Central só possa

operar com títulos do tesouro ~ com o obJetivo de regular
a oferta de moeda ou a taxa de Juros.

Pretende-se que o Banco Central não possa

papéis do Governo, financiando o deficit

De outra forma, instituir-se dois impostos sobre uma mesma

cão, tal como a circulação de mercadorias, causará ~ estrangulamento

tor, submetendo-o a um verdadeiro confisco.

oper~

do se
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~ SUPRESSIVA

,.....---------- 'LlH.lIllIO/COlotIS.iotluICOMlas.i.O------------, CATA

(::l eOMísSA-O DE 5"ISrFMAJ:'.1AIJÁO J tJOLi07M
r.:-I---------------Tl:XTO/~USTlflc: ..çio------ __,

Suprima-se, do inciso I, do artigo 270, a expressão: "Re~

salvada a cobrança de taxas pela ut11ização de V1as conservadas p~

lo Poder Público ",

Apos a supressão sugerida o Inc1so terá a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA:

o texto primitivo, resguardando apenas, as entida
des sindicais dos trabalhadores afronta o prínc;pio da isonomia
éontido na letra "a", do inciso 111, do er t i qo 13 deste antepr2.
Je t o ,

Não há porque diferenciar-se as entiaades classis
tas, seja de empregadores ou trabalhadores.

A diferenciação transgrlde tambem o precelto conti
do no inciso IV, letra "a", do art. 18 deste anteprojeto, que
não distingue para o livre associativismo entidades de trabalha
dores ou empregadores.

De outro,modo , limitando-se a imunidade às en!lda
des educativas e de assistência social, impede a extenção aque
las de pesquisa, extensão e outras, tão valiosas quanto as enun
ciadas. -

Desta forma, entende-se ser conveniente deixar p!
ra a lei ordinãria regulamentar o tema •por

"u,o,,---------------..,

• I - Estabelecer 11mitaçóes ao tráfego de pessoas ou bens,

meio de tributos 1nterestaduais ou 1ntermunicipa1s "

EMENDA CS00869-3
Constituintc I'lnCf:NCII"l or,IITr.I'V'

JUSTIFICATIVA:

A expressão que se pretende ver supr1m1da permite a cobraE

ça de taxas pelo uso das V1as púb11cas. Ocorre que, pre11minarmen

te, esta cobrança lim1ta o d1re1to de ir e V1r do 1ndivíduo, e1S

que lhe 1mpóe uma taxa.

Este fato conflita com o d1sposto na letra "1>", inciso IV,

do art1go 13, do anteprojeto de constitu1Ção.

De outro modo, deve-se observar que ao cidadão já é lan

çado tributos, genér1cos e próprios, destinados fazer frente às

despesas de conservação de vias públicas, tais como Imposto Sobre

Rendas, ou Imposto Sobre Veículos Automotores.

Acrescente-se um inciso ao art. 269, que sera o lI, com re

numeração dos subsequentes:

EMENDA CS00870-7wC Consti tllin1;c P10Cf:',CII"l ()LI"'":I~1\

,..---------- .LINAlillo/coMruio/sUICOIlUI!lio-------- _

l:J eOtliS5Ão Df SISTFl1lJt;,MQÁQ

"11 Criar ou aumentar Tributo através de decreto
que tenha valor de lei, nos termos db art.

121 desta Constituição. 11

JUSTIFICATIVA

r.:-I,----------------- TEXTO/JU$'TI'IC&çio------ _

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE O ARTIGO 274

o inciso o~a proposto torna expressa e efetiva a eficácia
das garantias da legalidade e da anualidade dos Tributos previstos

no Anteprojeto e que são tradicionais por constarem das anteriores

Constituições republicanas, desde a de 1946.

JUSTIFICATIVA:

Al/TOII --,

Consti tuin!,e INI"lC~IlCI0 or.IVT-I!V\

Emenda mo di f t ca t í va do art. 20
Art. 20 - são cidadãos brasileiros

__________ 'LENAIIIO/coUI',io/IUICOtllllllio _

tJ GoMI~2A-O l:>€ s>/tl6fl1A:rC7.AC'-AÕ
=-- TEXTOIJUIlTlrlcAçÃO --,

EMENDA CS00873·1
[J~om.efeito, segundo consta do anteprojeto de const1tu~

ção , o ato de legislar compete excLus avament.e ao Congresso Nacional,

sendo que o Poder Execut1vo somente poderá emitir Decreto com for
ça legal, quando autor1zado.

Assim cons1derando, submeter à avaliação do Congresso
Nac10nal um ato dele emanado ou autor1zado, conf1gura incongruênc1a.

Destarte, deve o art1go ser supr1mido.

O texto constante do anteprojeto de constitu1ção é, em

si, incongruente, eis que determina ao próprio legislat1vo avaliar
dispos~t1vo por ele aprovado.

EMENDA CS00871-S
f€l
, ."'••-------~-------J Er"l'r"I~"'·~

Constituinte mnC1":NCrn OLI''r.I''J\ . ~, _Jl.- ~ ~

'Lt: ......"10/CO..USslO/.U.COIlIIllÁO-----------j ~O..T.l~

tJ COMISSA-O DE 5;Sí[HATlJAeÁQ, luu07~J'--...I.<~J..:l.:llllL..J:LC-.dJ.""-Lr:..LLL!-J.J.,;o"'-'f)!.!J.<--'-- -'

a) ---------------------

b)

c)

11 --------------------------

~---------------TUTOIJUSTI'ICAÇÃO------------------,

Emenda supressiva

Suprima-se da letra "c", do inciso lI, do art. 270, as ex
pressões de "de traba lhadores", '!de educação e de assistência sã
cial~. O texto, apõs as supressões propostas, terã a seguint~
redação".

c - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicai~ e
das institulções sem fins lucrativos, observados os
requisitos da lei; e".

JUSTIFICATIVA:

o verbo "pertencer" estã mal aplicado. Pessoas não
-podem e não devem "pertecer" a ninguem e a nada.

Pessoas são sujeitas de direito e como tal possuem
e têm dlreitos e deveres. Assim, o melhor e expressar afirmativa
mente o dlreito.
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EMENDA CS00877-4 .".0.----- _tJ Corrst.Ltiu.í.n't.e mocnncro ()LI'r<:I"A

....lN..."IO/co ...ssio'.u.COMI.SÃO---"'--______ O.l.TA

f:J Cml74Áo hf, .bPG>Tf',MATriA~&o I OVJO.fftV
J

...-- Tl:XTO/.luSTlFICAÇio --,

]
r---------- I'LlNAfllO/cO".,'ÃO/IUICOWIISÂO ,

)

r::-r---------------TItXTO/,Ju~TlfIC ...çio---------------__,

EMENDA CS00874-0 "'0.-------) EI::P.:L""oo------,[!J . Constituinte I1!OCt:'lCIO or.rvr.mx . ~ _J

Emenda supressiva Emenda supressiva

Suprimam-se os §§ IQ e 2Q do artigo 17. Suprima-se a letra "g", do inciso II, do art. 28

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

A materia se for objeto de disciplina, deve ser

regulada em lei ordinária.

EMENDA CS00875-8
Constituin~e I~OC~~~IO OLI'~IPA

Pl
r-- - - - - - - - - I'LtNÁlIlIO/cOMI'.io/IUICOMISlio----------•

_ Canfl7~Át2 DC S('f;zí6MIVIZ-A&?rQ

o estatuído -na letra "g", tornando inelegíveis o

conJuge e os parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção,
na jurisdição do titular, colide frontalmente com o disposto na

letra "a", do inciso 111, do art. 13 deste A~teprojeto.

Efetivamente, o antéprojeto agasalhou o princípio

da isonomia, impedindo a mantença no texto de di~positivos que
com ele se choquem.

I':'r---------------TEJfTO/,JUSTlf"ICAÇio------------------,

Emenda aditiva do inciso I I do art. 20

art. 20 ------------------------

II - Os brasileiros na t ura l l za dos : os que na forma da lei, aÊ.
quirirem nàcionalidade brasileira, exigidas aos origin~

rios dos países de língua portuguesa apenas residência

por um ano ininterrupto e idoneidade moral, desde que ha
ja reciprocidade em seu Pais de origem.

..,-- tI:XTot.lUITl'U:"lfio --,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA AO ART. 32

,
Dê-se ao Art. 32 - Caput, a seguinte redação:

JUSTIF1CAT'\VA:

Mantem-se O principio, acrescentando-~e aquilo que

já é norma de Direito Internacional, isto é a reciprocidade.

ART. 32 - Os direitos, liberdades e prerrogativas previs
tos nesta Constituição não excluem outros ine
rentes aos princípios fundamentais do Estado
de Direito ou constantes de Declarações Inter
nacionais aprovadas pelo Brasil.

EMENDA CS0087G-G
Justificativa:

prin
Bra

co

Alterado ,visa adequar a disposição do artigo, com o
cípio fundamental previsto no artigo 19, onde declara ser o
si~ uma República F~derativa instituída pela vontade do Povo
mo um Estado.Democratico d~ Direito.

A expressão "NACÃO" aqui substituída, é definição meramen
te sociológica.

AutOtl------- ----,

ConstitUJ.nte IlJ()C~:lCIO m.I\~IR1\

------- I'lENAIlIO/COIlIS,iO/.UICOIlIUiO-----------

J
rõU;;q!@],

EMENDl'. SUPRESSlVA 00 § 000:> DO ART. 15

Art. 15 - .

§ 000:> - SUPIUMA-SE

r.T---------------n:rTOlollJSTITICAÇio----- --,

JUSTIFICATIVA EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XII DO ART. 49.

o trabalho daréstJ.oo do rrenor já está regulado no "caput" do artigo

na rredJ.da eu que se assegura ao trabalho dc:méstJ.oo disp:>stivos prev~stosl

no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o dJ.reito de receber o sa
láno IllÍIUJrO, e via reflexa a proíbação ela gratuidade; bem caro, as ~ela-I

des em que se pernute o trabalho do rrenor - anca.so XXII.

De outra parte, a Constituição deve aproxirrar-se ao mâxirro ela real.:!:

dade. Proibir que menores, ainda que estranhos à família exerçam traba-II
llio danéstJ.co é, no minino utópico.' t rrais CCI1UlIIl do que se pode :uraginarl

o fato de menores afilliados e proreçados da famil:La, especae.lrrente no an

terior, hospedem-se can UI1a famíha para estudar na cadade, Assim caro os
próprios roanores ela farníl:La,realizam tarefas danéstJ.cas. Proibir este fa
to é inviabilizar a vada futura de um grande número de brasa.Iea.rcs,

XII - Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério

Público e a Defensoria Pública dos Territórios.

JUSTIFICATIVA

Na medida em que foi outorgada autonomia política e admi.

nistrativa ao Distrito Federal - Art. 65, não cabe ft União dispor
sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito

Federa 1.
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]
- AUTO"

Constituin.te In()C~NCIn flLn7]:;IRI\

J
""' T[X10lJUST1'ICAÇ;,O'-------------------,

~ _ ,.UNAI'IIIOIC:OIolI,.iol.UICOlll"llio _

L-.l.QMI 0:'2 AO 'PIE, G C:fiTe CVJ A'T1z Aé!.4 Q

EMENDA CS00883-9
[:J'}OLIVI:IRA

EMENDA CS00880-4
~ , AUTD..
~ Constituinte I1JnCC>lCI()

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49
Emenda Modificativa

ART. 49 - ..

XIII - Organizar e manter a Policia Federal no Distrito
Federal, Estados e Territórios, bem como a polí
cia m~litar e o corpo de bombeiros militar dos
Territórios.

Redija-se o inciso 111, do artigo 53, do seguinte modo:

"UI - estabelcer dtretr-izes gerais de ordenação de seu território".

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICA'TIVA:

Em"nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe
organizar a polícia Federal nos Estados. Or4, esta função compete
ã União, com exclusividade. Assim ao não mencionar os Estados se
estaria cingindo a atuação d~ Polícia Federal ao D~strito Federal e
aos Territórios.

linconveniente yue a Constituição disponha sobre materia onde haja interfe

rência de outras esferas de Governo.

Reserve-se ã legislação ordlnãria fazê-lo se for o caso.

EMENDA CS00884-7

De outra parte, na medida em que foi outorgada
política e administrativa ao Distrito Federal - Art. 65 
compete a organização e manutenção da Polícia e corpo de
militares.

autonomia
a este
bqnbeiros

AUTO.. ----------------<J
CônstJ. t.u í.nt.e I!l()CC'lCI() OLIVEIRA

""' ...,.-- TUTO/JuSt.'Il:A;io --,

EMENDA CS00881·2
fJ EMENDA SUPRESSIVA

1"::"1----------,--------TEJ.ToIJu'TlfICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA DA LETRA "Z" 0.0 INCISO XIX
Suprimam-se no inciso I, do artigo 53, as expressões:

e suplementar a legisl~ção federal em assuntos de seu int~

resse".

ART. 49 

XIX ........... Justificação:

Z) - Suprima-se.

JUSTIFICAÇÃO:

A supressão da letra "lU prend:-se ao fato de q:!e. tam
bém aos Estados e municfpios compete legislar sobre a materla.

De outra parte, cabe ressalta~ a importâ~cia da questão,
apenas que não d~ve ser abordada &0 capItulo e artIgo em tela.

Melhor seria que a matéria fosse abordada no Trtulo. I I
do anteprojeto que t rata dos Oi re i tos e Li be r da de s ' Fundamenta I S.

o preceito, ao assegurar ao Estado Federado faculdade
para legislar sobre matéria de sua competência, e sabendo-se que

esta é decorrente de~ .(Art. 51, § 29), excessivas são as
expressões, que se pretende suprimir.

CONSTITlJINTE TNoct;NCIO OIIVEIRA

""' TEXTOIJUSTIFICAÇÃO -,

Ao art. 76 seja dada a seguinte redação:

;;,~:==....::=:...:..-::=:....=-=-.::..==--=---AUT••----,-----------"'-".,

Consti tUJ.nte n)()C~NCIO OLI'7]:;I1{.1\

"Art. 76 A seriedade ê requisito da legiti-

midade dos atos discricionários praticados pe
la Administração".

-JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA Substitue-se, aqui, a expressão razoalidade por seriedade.

Suprima-se no § 39 do artigo 51, a expressão: "plena".
Isto porque "razoalidade" é conceito de difícil conceitua

ção, enquanto seriedade se constitui expressão do vernáculo de exata
compreensão e indiscutível aceitação pela opinião pública.

Justificação: A emenda compatibiliza a autonomia municipal
que não é plena - com ações de governo, como a ad

ministração de área ou região metropolitana.

Há precedentes de julgados do Supremo Tribunal Federal anu
lando atos administrativos, como demissões de funcionários sem motiva
ção.
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CONSTTT!!TNTE INOCtNCTO DE OIIJ7FTRA

1":'1 TEXTO/olUSTlflC.lÇÃO -,

Dê-se ao inciso IV do art. 378 a seguinte redação:

tríplices, organizadas para cada vaga,p~

lo Supremo Tribunal Federal.

JUSTIFICATIVA

"I'V gratuidade do ensino público, para quan
tos comprovadamente não tenham capacida
de econômica de cus-t;eá-lo".

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda mantêm a participação da Câmara dos De

putadosna escolha de seis dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
porém através de lista tríplice e não eleição "direta".

Com isto, confere-se analogia entre a participação do Po

der Legislativo ao do Poder Judiciário (item III)ao mesmo tempo em qu

se torna mais ~emocrática a escolha interna-corpore de nomes e não de

Consti tuinte I?mcr:~lCI() OLI'lT:IlVI

A norma do ensino gratuito compulsoriamente para todos fa

vorece os alunos de mais capacidade econômica e, assim, torna-se po

tencialmente nociva para os alunos carentes. O ideal, do ponto de vi~

tã democrático, é que os qu&podem paguem para que os que não podem se
beneficiem de ~m melhor sistema de ensino.

A proposição ora feita assegura o ensino gratuito para os

carentes, sem todavia proibir que também os não-carentes possam tê-lo.

CONSTITUINTE INOCtNCIO DE OLIVEIRA

1":'1 TUTO/olUSTlflCAt;io -,

A alínea "e" do inciso III do árt. 13 passa a ter a seguin-

te redação:

"e o homem e a mulher sao iguais em direitos e

obrigações, inclusive no âmbito da socieda
de conjugal".

EMENDA CS00889-8
[J

-
- - - P'"ENAIllO/cOIlI"io!.UICDMllaiO _

~
C eOl1./sçÃO 'Df 5iSdIiATI,J..AC;ÃO
=----------- TfXTO/olusTlrlcAçio -,

EMENDA SUPRESSIVA

Supr1mam-se o artigo 114, parágrafo incisos, mantendo-se com? artigo

da Seção VI, o artigo 115, e transformando-se o § 29, do artigo 114,
em artigo autõnomo com a segu1nte redação:

"Art. 114 - As Comissões Parlamentares de Inquérito, que gozem

de _poderes de investigação própr10s das autor1dades'jud1c1áriab,
serão criadas pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em

conjunto ou sepradamente, para apuração de fato determinado e por

prazo certo, med1ante requerimento de um terço de seus membros, se~

do suas con~lusóes encaminhadas ao Min1stério Público para fins de

promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, se
for o caso".

JUSTIFICAÇÃO:

JUSTIFICATIVA

Proced1mentos das Comissões do Congresso, ou de

suas Casas, devem ser regulados em Reg1mento Interno,

às de Inquérito que devem ter suporte constitucional.

qualquer de

salvo quanto

~_ A presente emenda v~sa, conservando o espírito da redação

original, exclui~ referências a gestação, p~rto e aleitamento. Em pri

meiro lugar, porque uma Constituição não deve, ~or total impossibili
dade, regular fatos da natureza, sobretudo quando de caráter fisioló
gico~Em segundo, porque haveria outras diferenciações físicas e fisi

ológi~as existentes entre o homem e a mulher e que não foram contempl~

das na alínea em referência.

EMlENDA CS00890-1
cons t.a tuinte mocnncro nr~IlTr:I":1\

,..- PUIfAlllo/COWI5.ÃO'IUICOMJ"io-----------

~C eOMj<;íS-O' J)E S/STlõM/tT;-tA8P,Q

CONSTITUINTE INOCtNCTO DE OLIVEIRA.

EMENDA CS00888-0
t:

1":'1,- TlXTOI.1U
lTlrlcAr;io

--,

EMENDA SUPRESSIVA

..,---------- PLEN.1RIOICOIllISSÃo/s\JlICOt,lISsÃO-----------

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

Os incisos I, II e III do art. 204 passam a ter a seguin-

Suprima-se no § 19 do artigo 117 as expressões:
intervenção federal".

ou de

te redação:

"I cinco indicado~ pelo Presidente da Repú

blica;

Justificação: O instituto da intervenção federal é regulado no
Artigo 71 e, somente nas hipóteses ali enum:r~
das pode efetivar-se. Dificilmente abranger1a,
num'só momento, todos os Estados rederados.

II seis, indicados pelo Presidente da Repú
blica, dentre os integrantes de listastr

p1ices, organizadas para cada vaga, pela

Câmara dos Deputados;

III - cinco, indicados pelo Presidente da Re
pública, dentre os integrantes de listas
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CONSTITUINTE LUIS EDUARDOCONSTITUINTE INoctNCIO OLIVEIRA

EMENDA CS00894-4
tJ

r=-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -, ..,- TEXTO/.lUSTltlCaçÃO -,

Dê-se à alínea "a" do inciso IV do art. 18, a seguinte re-

dação:

"e ã entidade sindical incumbe a defesa dos di

reitos e interesses coletivos da categoria,
e o direitos e interesses individuais de
seus associados, inclusive como instituto

processual em questões judiciais ou adminis
trativos tl

•

JUSTIFICATIVA

Na redação original do Anteprojeto, cuida-se de "direitos

e interesses da categoria, individuais ou cOletivos" o que evidente 
mente se constitui uma impropriedade. A categoria não tem direitos e

interesses individuais a defender, mas sim os seus associados. Daí a
redação proposta que em nada prejudica o conteúdo do dispositivo.

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 355, § 1º

ART. l55 - ..•..........•••......•

§ 19 - Supríma-se.

JUSTIFICAÇAO

E MATERIA A SER DISCIPLINADA POR LEI ORDINARIA DADO O SEU CARATER
REGULAMENTAR DE SITUAÇDES ESPECIFICAS, SENDO ALEM DISSO DISCRIMI
NATORIO, EM RELAÇAO A ATIVIDADE HOSPITALAR.

DE OUTRA PARTE, NO ART. 403, § 29 FICOU ESTIPULADO QUE A LEI REG~

LARA A CONCESSAO DE INCENTIVOS E OUTRAS VANTAGENS A ENTIDADES PRI
VADAS QUE APLIQUEM RECURSOS VISANDO AO DESENVOLVIMENTO EM TOOAS
AS AREAS DA CIENCIA.

DESTA MANEIRA, O TEXTO A SUPRIMIR SE CHOCA FRONTALMENTE COM O CI
TADD ARTIGO.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

EMENDA CS00892-8
[1
_________ PLtN....nO/cOMISSÃo/sUDéoMISsio---- _

f:J

&UTOJll---------- _

conscatu i nj:.e I'lnC~:lCI0 0LI'Tr.nU\

tJ ......,," .."...11'10••" •••

• CDMis5ÃO PE SiSIWIlTtlAeflO
)

r=-r--- 1'EUo/JU5T1fICAÇÁO -,

..,- n:XTO!JUSTIFICAÇão-- -,

EMENDA ADITIVA AO AqT. 351
Emenda modificativa

ART. 351 - AS AÇOES E SERVIÇOS P~BLICOS DE SA~DE INTEGRAM UMA
REOE REGIONALIZAOA E HIERARQUIZADA, E CONSTITUEM UM SISTEMA
~~ICO, ORGANIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTES DIRETRIZES:
I

II

III

IV

Modifique-se a redação do inciso I do artigo 62 para a
seguinte:

I - legislar sobre assunto de seu peculiar interesse.

JUSTIFICACJl:O:

Não se deve, expressamente, atribuir-se ao municí

pio legislação supletiva.ã da União e do Estádo federado.

O ACREsCIMO DE PALAVRA "PCBLICO· AO ART. 351 VISA DEIXAR CLA
RO QUE O DISPOSITIVO TEM POR OBJETO A ESTRUTURA P~BLICA ATRA
VES DA QUAL '0 ESTADO CUMPRE OS PRECEITOS DOS ARTS. 349 e 350.

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO
=--------------TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O ---,

rPAllllDO--1
!"T'L J

AUTOIt--- ---,

Constituínj::e mocnncro or.IV!":IRI\

Emenda supressiva

EMENDA CS0089G-1

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS00893-G
f:

..,- TtXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

r=-r--------- PLENARIO/cOI.lISSÃo/sUBCOMlssio-----------,

EMENTA EMENDA SUPRESSIVA AOS ARTIGOS 349 e 350. Suprimam-se os §§ lQ e 2Q do artigo 59

A SACOE E BEM IMATERIAL INTANGIVEL POR NORMAS LEGAIS. OS INCISOS
DO ART. 350, SAO PRINCIPIOS GERAIS JA PREVISTOS NO ART. 353.

JUSTIFICAC1íO:

A matéria ~ de competência do Estado federado~ deve
ser inserida no texto da sua Constituição.
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EMENDA CS00899-5

wc---------- I'LENÁ'1l0/COW1S'.i.o/sua,COW"lio

C PoMt"S8Q DF. $rsntiflriJ.Aet:iõ

AUTOJl-------------------,
Consti t.u i nt.o 11lncf:',CIn OI.IVr.IPJ\

TtXTOfollJ5TIFICAÇio--------------------,

A República Federativa do Brasil é constituída, sob o re

gime representativo, pela união indissolúvel dos Estados e do Dis

trito Federal, e tem como fundamentos:

A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fa

to de que no art. 65 do anteprojeto lhe é outorgado autonomia p~

lítica, administrativa e financeira.

Art. 29 ( Eménda modificativa)

JUSTIFICACAq:

Como entidade autônoma, embora sem a denominação de E~

tada, o Distrito Federal deve, no mínimo por boa técnica juríd!

co-legíslat~va, ser mencionado como formador da Repúb12ca Federa

tiva.

F
Modifique-se a redação do artlgo 59 para a seguinte:

Art. 59 - O mun í cTplo reger-se-ã por lei orgânlca municipal,
atendidos, dentre outros, os seguintes princ'fpios:

I - ele ti vida de do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
mediante sufrâgio, direto e secreto, e s t mu l tâneo em todo o

Pa'fs';

11- estab~licimento de incompatibilidades para o exercício da
vereança, observado o disposto nesta C~nstituição para os
Membros do Congresso Nacional é na Constituiç~o do res
pectivo Estado federado para os Membros da Assembleia Le
gislativa.

Emenda modificativa

~ tr::xTOlolUST1FICAÇÃO------------------,

EMENDA CS00897-9
. J r:=p'F'''I~'oo------"]

fl'-' c_o_n_s_t_l_·_t_u_i_n_t_e_I_I_lO_C_~_'I_C_I_n ~. C-...: . _J

PLE"UI0/c:ON1'SiO'lllICOIlIJSiO-----------] ~D"T"~

PJL' ---1:e<k!oJ::J.H~15!.:l.S!iiDIL-I.D:.!t.F:..cS>d1I..25I1JE';.J-Mc:LAéLTu!~1.!:J.8JfqJ:!JiÍO!L- ~ touOU/i7-J

As normas bãsicas de organlzação dos municipl0S hão
de ser competência do Estado; no mínimo, para obter-se coerên
cia em sua estruturação.

III-organização das funções legislativas e fiscalizadoras
Câllfara Municipal.

JUSTIFICAC)(O:

da
Aliás, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias

do Homem e da Mulher já havia se apercebido deste fato e descrevia,

em seu art. lU o Brasil como 11 ••• uma Federação indissolúvel de

Estados - membros e Distrito da Capital 11 •

EMENDA CS00900-2
AUTOII---------------.,

cons t i t.u i.rrt e mocrncro nLI"í.lRi\

PLtJt:,I,'iIlO/COllllssiO/auacOlflaaiO------------) ~11'C',T,I,'---:;:-)/,\71~

eOtll55ÃO DE-<;15TEli4Ti).~e,~-o' . OLL.! usis
r:-r---------------- TEllTO/,lUllTlrIC,l,çIo------------------,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 39

ART. 39 - Suprimir

EMENDA CS00898-7
Con s t Ltrua.rrt.e rnocnucro nLlvr:IT{1\

----------I'LEHA'-10/coWI"iofluIColltaaÃo-----------o
C 80'.0.55.90 ])[ SISTfHATIJAe.ÃD

Justificação:

Os artigos que compõem o anteprojeto dizem, cada um a

seu tempo, exatamente o que prevê o artigo suprimido que, des

tarte, é desnecessário, e conflita com o princípio da represe~

tatividade contida no art. 29 n9 V.

EMENDA SUPRESSIVA
o Estado é o representante dos cidadãos, não seu instru

menta ou seu medidorw

Suprimam-se as letras "a",,~'b", "c" e "d" do inciso I, do artigo 14, bem co
mo a palavra "ressal vadas", que deverâ ser subst í tufda pela expressão "na
forma da 1ei. "

Constituinte mnc'::':r.rn nLIITT;!p.JI.

r.;---------------- T[lllO/olUSTIFlC,l,çio------- -,

AUTOII----- -:-__--,EMENDA CS00901-1

r - - - - - - - - - - PLtlol ..,uo/co.. ISllÂOI.u.CONlllllio -,

~
C eOMIS'>ÀO

JUSTIFICATIVA:

Art. 14 - .

I - Garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estãvel, na
forma da lei. -

EMENDA SUPRESIVA DO ART. 69 E INCISOS

Este artígo é repetitivo.

O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordinação

do poder ao povo.

Histõricamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a ne
cessârre estab t l tdede e aspirações ã permanâncta da prestação de serviço na

mesma empresa, tem sido uma constante. Os trabalhadores preClsam ter a cer
teza de .que a sua relação de emprego não poderã ser romplda unilateralmente,
de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte bãslca de subs ístêncra.
O contrato de trabalho e um bem fundamental que' deve permitir o atendimento
das necessidades pessoais e familiares do trabalhador. ~ lei ordinãria com
petirã'\ definir o ãmbito e as condtêõas necessâr-ias ,

ART. 69 E INCISOS

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE
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r---------- "t.tNAIII10/eOlolI5J;.o/IUIlc:OIiISS;.O-- _

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 11

JUSTIFICATIVA

ART. 11 - SUPRIMA-SE

EMENDA CS00904-S
f:
liJ ~
C ROM,SSÃO /)[ S/SIfI1Ar; )8eifo .

J

1':'1,----------------nnO/olu5Tlrlc:Açio-------- _

Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos

demais titulos e capitulos, de forma até mais precisa, embora me

nos poética.

A matéria, de outra parte, foi extráída do Anteprojeto ~

provado na Comissão da Soberania e IrlOS Direitos e Garantías do H~

mem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteproje

to da Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprova

do foi relatado pelo Senador ~osé Richa.

Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma i

natacável sob o ponto de vista jurídico-legal, portanto, inexpl i

cável a·opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

A nova constituição precisa ser, norminímo, realista.

EMENDA SUPRESIVA DO ART. 69 E INCISOS

1':'1,---------------- TCXTO/.luSTlfICAÇio---- ,-
Assim o artigo suprimido não deve permanecer no texto cons

titucion'al.

Trata-se de norma programática e não de princípios como

trata o título.

Propugnar pela codificação do Direito Internacional é po~

sia. A impossibilidade de inclusão de normas coercitlvas apl~cá 

veis com eficácia é o grande empecilho.

De outra parte, o artigo 109 prevê o principio da não

ingerência nos assuntos internos de outros estados.

"UTOII--~ -,

SUPRIMA-SEART. 69 E INCISOS

EMENDA CS00902-9

N .lf~~II)"ICO"')5'ÃO/SV!lCO"'J~".iO_- j r/o~~~1
C POMISSÃQ ])F Si.51FMAri.Z8?iío . ~ V[ ~nJ

JUSTIFICATIVA

Consti t.u a n t e I')OCf.llCTO nJ.IVI;IPJ\

.,-,r---------------- Ttno/olUITIP"Ic:AÇlo----_- ---,

EMENDA SUPRESSIVA

AUTOIt---------------.,
EMENDA CS0090S-3

Suprima-se o inciso IX do Artigo 85

O texto é inexpressivo. Qualquer lei que estabeleça

plano de cargos e salários, ou instituidora de tabela de venci

mentos, cumpriria o preceito.

Justificação:

PLtNAIII10/eOllu:riO/IUICOIiUliO-----------

j
~OATA:--::I

tJ (?DM,SíÃO b[ Sí.5TFfl4T!1"AeÃo· CouOVif+ J'--~LLL.L2."'-""""""'~-LJ:.LL-='-'='-L..J....,'-!...!.'f).D-"'-- --'

Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos

demais títulos e capítulos, de forma até mais precisa, embor~ me

nos poética.

A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteprojeto ~

provado na Comissão da Soberania e Telas Direitos e Garantías do H~

mem e da Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Anteproje

to da Comissão da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprova

do foi relatado pelo Senador José Richa.

Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma i

natacável sob o ponto de vista jurídico-legal, portanto, inexpl i

cãvel a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

Este artígo é repetitivo.

O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordinação

do poder ao povo.

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 89

~r---------------- Tf:XTO/,Ju5TlrlcAç;.o-----------------,

EMENDA CS0090S-1

PLf:NARIO/eOlotrsl;.O/IUIc:OlilIUiO------------

J
~OATA~

tJCOMtSSÃD N S/5TEHIiTLi:fle.ilo . CouUu:?tJ
)

,.,..,----------------Tf:XTO/olUlTlrleAçio------------------,

r PARTIDO- -
4 PT'I.I
'------,

AUTOR-----:,-,--------------,
conseat.uant;c r-rocnncro or.rvnmx

tJ . - PL, ...~o/".,,,i.:''",''o.'',io

PUMI ç'í Ao ?2F S/STEMA}I :lAeAO

EMENDA CS00903-7
t?

ART.89 - SUPRIMA-SE
EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIF1CATIVA

Ao definir a competência da Unlão, o art. 49 e seus inci
"sos I a III,prevêm de melhor forma e observada a boa técn~ca J~

rídico -legislatlva,a matéria prevista no art. 89. Modifique-se para o seguinte a redação do artigo 63:

De outra parte, o art. 99 declara que o Congresso Nac~o

nal tem 6 competência exclusiva para "resolve~" matérias relati

vas a tratados, convenções e acordos internacionais, bem como

autorizar ações bélicas e de paz.

"ART. 63 - A fiscal ização firanceira e orçamentária do

município será exercida pela Câmara de Vereadores, mediante con

trole externo, e pelo sistema de c,ontrole l n t-e r no , na ·forma

de' I e i orgãn i ca " .. adua I.

Parágrafo únicõ - O controle externo será exercido com

o'auxílio do Tribunal de Contas do Estado Federado'e do Tribunal

de eOIitas da União".
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Justificação:

A Constltulção estadual disporá sobre procedimentos de
fiscal l z e ç âo , sendo inconveniente manter-se a redação do arti

go 63 e parágrafos.

'EMENDA CS00909~6r.=,---------------- AUTO.

, Constituinte IllOCf."CIO ClLIVr:IRl\

EMENDA M:DIFICATIVA DE PARTE DO INCISO I DO ART. 111

Art. 111'- ..

I - investido na função de Prineiro-Ministro, Mmistro de Estado,

Chefe de Missão Diplatática pemanente, Governador de Territ2

rio, Secretáno de Estado, do Distr~to Federal e de TerritE-/

rios;

AUTOJll--------------
J
~;~TlDO~

'- c~o_n_s__t_i_t_tl_i_n~t_e_I_J_m_C__f.__.:_IC__I_()_n_r._I_'!_,..,__I_~_7\ ~. c....::: _J

'LaNÁluo/COwlul0/autCOMIUiO

j
~ou..~

tJ eoMis~Ão ilE 5iSTFtf 811],4 eB-Q , CovOUp J'-"""","-IJL.l..l!J.l'--=~<L.!...u:.LJ..;CLL.L:.J-Llf,= ~

EMENDA CS00907-0
tJ

r::-r---------------lllCTO/JUSTIFlCAÇlo--- --,

Emenda supressiva

supr tna-s a a letra "b " do inciso. XVI do art. 99.

JUSTIFICATIVA:

são amplas as competências do Congresso Nacional.

Atribuir-lhe a aprovação previa para a concessão de
linhas comerciais de tr~porte marítimo, fluvial, de transporte
interestadual de passageiros em rodoYias e ferrovias federais e
de transporte aéreo, vem retirar de órgãos como o Departamento
Nacional de ,Estradas de Rodagem a sua principal competência
que nada mais é do que a concessão e fiscalização dos serviços a
ele subordinados.

Transferindo a competencia desses nrgãos para o Co~

gresso Nacional, este dificilmente terá possibilidade de avaliar
a correta e real necessidade de ser ou não implantado determina
dos serviços em determinado local do pttr. Tal providencia ger~

rã forte trãfego de influencia em detrimento do povo.

JUSTIFICATIVA

A nodificação proposta prende-se ao fato de que o Parla

rrentar, por uma questão até roemo de princípio, não pode ser detentor de Ii
dois tipos de nandato popular. Assam, por exerrplo, um mandato nc Leg~slaU

vo e outro no EXecutivo, no caso dos Prefeitos, acabaria por desvJ.rtuar os

dois.

TambÉm a PresidêncM de Elrpresas Públicas e de Ec:oncrnía/

Mista são incanpatíveJ.s cem o mandato leg~slativo, a tal ponto que o pró

prio Anteprojeto consagra em seu Art. 109 expressa proiliição para q"" o P"!:

larrentar mantenha "contrato cem pessoa de ~eito píblico, autarquia, anp~

sa de píblica, socaedade de econaro.a mista ••• " •

A nozna do Art. 109 prende-se ao fato de que a Fiscaliz~

eâo financeira, orçamentária operacaonal, e patrlllOllial é exarcada pelo IL=-/
gislaUvo, e nos casos previstos na redação original, se estaria penro.tindo
a fiscalização pelo prêpno fiscalizado.

AUTO"

Constituinte rxocrncro OT.IVT:llU\

EMENDA CS00908-8
tJ

.------- I'LE"".IO/tOWISliol&u.cO.UflSio- _

a:o;SSAÕ Df S;ST[MtlTI1AeAó

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XVIII DO ART. 14 EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XVII DO ART. 14

ART. 14 

I-
TI a XVII

XVIII - gozo de 30 (trll1ta) mas de fénas anuaasj
Art. 14 

1-

JUSTIFIC~TIVA

A IlOITa redação visa preservar a ascncmía e o realimo da norma

ecnstitucional.

A isonanía quando se teu presente que o repouso satanal não é

pago em dobro.

O realimo na medida em que a :iJrqx>sição de condí.çôes cada vez/

maas onerosas ao anpregador acabarão por fazer dutunuir o nÚIreJ:o de anpre

90S pela sillples razão! de que os custos serâo ansuportâveí.s,
A Constituição não pode desronhecer a realidade. Se llie canpe

te de um lado ass~4- direitos, não pode a esse pretexto propicãar venha

a ocorrer diminução dei BTq?rego, este sim um dos naiores direitos dos bras2:

leiros, dos que já trabalham,nas, principalmente, daqueles que, anualmente,

aportam ao mercado de trabalho.

TaJrilouCO é rrenos verdade que, à Constituição canpete definir /

principios, cabendo à lei. ordmária a definição de caro serão aplicados / /

tais principios.

11 a XVI - ..

XVII - proiliido O serviço extraordmário, salvo neqocaaçâo

indivi~ual entre BTq?regador e errpregado, garanada/

rem.meração superior àquela do' horãrac nomal e

nos casos de energênCJ.a ou de força JreUor;

JUSTIFICAÇAO

A naior garantia constitucilonal é a liberdade de cada um. .

As dispos~ções de ordem píblica, illperativas e irrenunciáveis, Ja

naas poderão vir em prejuí.zo do mmviduo, especaalrrente do traba1hador,de~

de que não tenham FOr IrOtiVO o ll1teresse públioo.

Ora,.COlO explicar o interesse píblico de que ninguém possa traba

Thar quando bem lhe aprouver, desde que receba correta remuneração e res-/

peito pela sua manifestação de vontade ?
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r.:-r---- tEXTO!JUSlItICl,çio ,

A naterJ.a já se encontra, de resto, regulada no Título VIII que

trata da Ordem El:xlnênuca e Fínance:>.ra.

Da mesma forma, nos DJIeitos SCX:iais já está garantido o acesso

de todos ao rnínino indispensável à sobzevavêncaa,

Ora, se as matérias tratadas no inciso supr.irnido já estáo abor

dadas eu DUUoS títulos e capítulos, de fonna até meSllO mai.s adequada, sua /

manutenção no texto Constitucional é, no 1llÍniJÍo, redundante.

au'o.------------ _
Constituinte I'lOcr.·,C'rn nr,r"p.lp.'I.

t' ,_ ,PLf..~'olco."~.I.UlCo.,..io

COMISSAo DE SI57tf1l1n~A~80

EMENDA CS00911-S
l:

EMENDA AO ART, 14 ITEM XIII:

Modifique-se a redação do inciso para o seguinte:

XIII - Participação nOS lucros, facultada a concess~o da

quota-parte dos lucros em subscrição de ações ou

quotas sociais pelo empregado, conforme definido

em lei.

JUSTIFICAÇÃO:

EMENDA CS00913-4 > A.'o.------:----:--:------:-.,
Constittunte nlnC~~~CI() nI.I\TT;I!'-'\

o texto de anteproj~to não retrata, com a.devida precisão

o instituto da participação nos lucros, que difere da particip~

ção na propriedade da empresa.

r.:-r TlI:kTO/~USTl'ICAÇio-------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Saliente-se que o texto ápresenta a participaçâo como for

ma alternativa: nos lucros ou nas ações; e circunscreve a parti

cipaçâo a um único tipo de sociedade, a sociedade anônima, única

que tem o capital dividido em ações.

t verdade que a participação nos lucros pode ser paga me

diante subscrição de ações, mas não foi isto que se colocou no

texto,

Modifique~se para a seguinte a redação do Artigo 90:

'I~ - O beneficio de ~pensão por morte c c r r e s p o n d e

rá à -totalidade da r emune r a c ãc , g r a t i f í.c a ç ê e s e vantagens pe~

soais do servidor falecido, observado o disposto no artigo an

terior".

-A presente emenda apresenta as seguintes vantagens:
Ju~tificação:

19) - torna a participação nos lucros extensivo a

as empresas, inclusive as que não são de capitaldividido

ações.

todas

em A emenda insere a paridade no benefício de pensão.

29) distingue o lucro da propriedade, dois institutos

distintos;

39) - a participação na propriedade se faz pela subscri-

ção do capital social, ainda que com capital advindo da part!~

cipaçào nos lucros.

o texto modificado colide, na parte que determina parti

cipaçâo acionária, com todos os dispositivos do anteprojeto que

garantem a propriedade privada, citando-se especificamente o

art. 29 do texto ap~ovado pela Comissão da Ordem Econômica e o

iaciso XIII do art. 13 do Anteprojeto em foco.

,.::;=-=:.:..:=:....::_=::...::...=~.=....=...=_AUTOk__-----_----__---.
Constituint,e r-rocrncro OI.IVBIM

r.:-r---------------- TUTOIJUSTIrI~.ÇÃO-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se o artigo 6~, parãgrafos e incisos.

EMENDA SUPro:sSIVA \Xl IOClSO IX \Xl ARr. 18 E SUAS I..E1'AAS

A.... _

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO

Justificação: A Constituição estadual, atendidas as pecul iari

dades locais e sem desatender princípios gerais da Constit~l

ção Federal, disporá sobre outros instrumentos de fiscalização.

EMENDA CS00915-1
fJ DARCY Pt'ZZA

m----------------TEllTCl/"USTlrlCAÇÃO-- ~ _,

1'õ1r----------- PL~.A'1l0/CO.. ISSÃOI.U.CO.llSiCl --' ,

.UTOIt--------------~'] ~PF.IA~TlDO~
Consti tuin!:e I/1OCr.'ICIO OI.IVBP'J\ _ ~ - _J

Art. 18 .

I - ..

II - .

EMENDA CSOO912·6
tJ

PLiNAltlO/eOUluÃo/lUICOllllUio ------------.) r
o"

/o'OTA~/"
fJ....·-"C""'AJlL.j..!.,lYJI-"-V:,L.:L.7o/""Á-:.><o'---"D'""6'-"-~S'-l-f ....G'-':rz....P"'-l-f1-'f1.Le::ÂwTwl..."Z,""A"'CA":"-'-.....Q'-- . ~ H H J

Ir.t------ TEXTOIJUSTltleAçio----------------_,

( ...)
IX - SUPRIMA-SE

a) SUPRIMA-SE

h) SUPRIMA-SE

c) SUPRIMA-SE

d) SUPRIMA-SE

ENENnA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

'DA CR[!E\1 S~CIAL

• CAPíTUl~ 111
DA [[!UCAÇÃ~ E'~UlTURA

Redigir assim o art. 386 (caput ):

JUSTIFICATIVA

o consumo, ~to renotamente, pode ser considerado caro dareí.to

ou liberdade coletiva ou indivJ.dual.

Art. 386 ~ As verbas p~blicas serão destinadas

as escolas p~bricas, ~ concessão de bolsas de estudo, ~ ampliação

de atendimento e à qual ifica'ça-o das at' i d d d' ,IVI a es e ensino e pesqu~

5a, em todos os niveis.



226 • Comissão de Sistematização

JUSTI F ICAÇÃi) JUSTIFlCAçAo

constitui ajuda ao aluno e n~o ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno ca

rente nos locais onde não houver escola p~bl ica.

Os incisos I e II do anteprojeto criam discri

m;naç~es, reserva de mercado e proteção do Estado ;5 escoras CO~

fessionais, quando este deve ser dissociado de instituiç~es rell

giosas,sem ampliar as condiç~es de acesso e a melhoria de qualid~

de, sem todos os niveis de modo generalizado.

A bolsa de estudo, além de descentra I i z ar-, t prec~so não duplicar meios para a obtenção dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para racio
nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo

constitui medida descentral~zadora, capaz de atingir esse objeti
vo.

EMENDA CS00918-S
1 G:]".prADAS"o,-------,r..·__D_AR.....,;C_y.....,;p-'O_Z_Z_A . C I _J

f!J COMISS1\O DE SIST~;:;~~;~~~·u.CO'USSio-----------) ~;AfllJ

EMENDA CSOO916-9e:. CONSTItUINTE DARCY POZZA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
Título IX

Da Ordem Social
Capítulo III

EMENDA MODIFICATIVA
Da Educação e Cultura

para acrescentar a palavra "religiosos" no texto do artigo 13 - Inciso 111 - letra "d"
do Anteprojeto.

Artigo 13:- ...

III-ACIDADANIA

dJ - A rei punirá como crime inafiançável qualquer discriminação atento

na aosdireitos e llberdsdes fundamentais, sendo formas dediscnminação,
entre outras, subestimar" estereotipar ou degradar grupos étnicos, religio

sos, raciais ou de cor ou pessoas a eles pertencentes, por palavras, imagens,

ou representações, emqualquer meio decomunicação.

JUSTIFICATIVA

Uma sociedade nitidamente pluralista como a nossa deve sempre fechar asportaspara
as discriminações em qualquer campo. A lembrança dessa Emenda é oportuna e vem no mesmo sen

tidodo pensamento dominante como sevê,aliás, logo adiante na letra "F" do mesmo inciso.

Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e 39:

-§ 29 - O sistema de bolsas de estudo não carac
teriza repasse de verbas públicas para entidades
privadas de ensino.·

.§ 39 - O valor das bolsas terá, como parãmetro,
o custo de ensino de i~al nível de qualidade o
ferecido em estabelecimentos estatal conqenere.·

JUSTIFlCA~O'

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e
não ao estabelec~mento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas dis

crimina o estudante po~re que só fica com opção da escola pública
ou sem alternat~va onde esta não existir.

a valor da bolsa deve corresEonder ao custo equivalen
te no ensino público, para ev~tar privilégio.

EMENDA CS00917-7 I t:r:pD"SOT'oo-------,
f:L·__D_AR_C_y_P_O_Z_Z_A . c.-.: _J

li .... !LUUIO/COMIUio/luacO.I!Sio,-----------j rr/O'oTA7~

LI..__~C~O~I~l!I...S~S~~~O-.!!.DE~S~I!.iS~T~E"_!:MA:!!!..!T~I~Z~A~C!!JI.~o ---'. ~ _..:.Jrr..J
r:-r n:no/~UlTll'lcAÇio------------_---_,

EMENDA CS00919-3
t: DARCY POZZA

r---------- .UIllÂlIlIO/COlfISSio/IUICOMISlio---- _

t= COMISsAo DE SISTC~mTIZAçAO
r:-r----------------TElCTO/"USTI..1C~io----------------..,

EMENDA SUBSTlTUT:IVA

Título IX

Da Ordem Social
- Capítulo III

Da ~ucação e Cultura

EMENDA A1HTlYA

TíTULO IX

DA ORDEN SOCIAL

CAPíTULO J J J

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ra atender a suas finalidades.

':;nico:

Acrescer ao artigo 389 o seguinte parágrafo

·Parágrafo unico - O produto da contribuiç~o

com o salário educação será administrado, em cade unidade f~

instituição criada pelas empresas optantes, p~derada, por

Substitua-se o art. 388 pelo. seguinte:

-Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e
agrícolas são responsáveis peLD-ensino fundamental e pre-escolar
gratuito de seus empregados e dos respectivos depennentes, a par

tir do~tres anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró

priasOJconcessão de bolsas de estudo ou contribuição com o salã
rio educação, na forma da lei.-



JUSTIFICAÇÃO

É preciso não duplicar meios para obtenção

dos mesmos fins, descentralizando a administração e aplica

çao dos recursos, para racionalização de gastos e otimização
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de resultados, permitindo ainda que os recursos

na mesma região onde são gerados.

permaneçam

EMENDA ADITIVA

Título iX
Da Ordem Social

Capítulo III

"§ 29 A "família tem o direito de educar os fi
lhos, de acordo" com seus valores e princípios

de vida, e de escolher a instituição educacio
nal de sua preferência.·

EMENDA CS00920·7
tJ DARCY POZZA

1":'1,---------------- TUTO/..u'TI..IC.çiD---- ~

EMENDA ADITIVA

Titulo IX
Da Ordem Socia1

Capitulo 'III

Da Educação e CUltura

guinte:

Da Educação e CUltura

Acrescer ao art. 377, como parágrafo sequndo, o

JUSTIFlCAçAO

se-

Acrescer no artigo 377, "caput,· a expressão: "respei
tado O direito de opção d~ família~.

JUSTIFlCAçk)

o Estado democrãtico deve respeitar as crenças~ con
vicções e filosof1a educacionais da família, não lhe impondo uma

instrução em choque com seus princípios, pois constitui direito

natural dos pais a escolha da educação que pretende oara seus fi
lhos.

EMENDA csoo9il·5
(!J DARCY POZZA

r - - - - - - - - - - P1.UAJlIO/COM.Slio/au.cOMIUÃO-----------

pu COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
1":'1,----------------n:xTO/oIUSTIP'ICAÇÃO'-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Titulo IX
Da Ordem Social

Capitulo III
Da Educação e CUltura

Retirar do árt. 379 lcaputl a palavra público", redi
gindo-o assiIn:

·Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar

se-ã'mediante a garantia de; •••• -

JUSTIFlCAçAO

O dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo
com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis; com o me

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se

deve restring1r sua atuação de modo a não tolher, em cada memento

e em cada local, a forma possível e mais conveniente.
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res

tritiva e discriminatoriamente com 'o ensino público apenas.

Constitui direito natural da família educar os filhos
segundo. suas convicções, crenças ~rincípios e anseios, utilizando

se da escola que melhor atender a 'esses obJetivos. Ao Estado comp~

te a responsabilidade de, proporcionar-lhe os meios e cond1çôes pa
ra isso.

EMENDA CS00923·1
I:J DARCY POZZA

1Ol-11b."IO/cOIlISSio/IUICO.lssio _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ) EIõi""7~W7J

EMENDA SUBSTITUTIVA
TiTULO IX

DA t'RI!EIl S~CIAL

CAPiTULO 111
DA EDUCAÇÃ~ E CULTURA

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

-Art." 382 - As ins~ituições de ensino superior

gozam nos termos da lei, da autonomia didá~j

co-cientifica, adm~nistrati~a, e~on~mica e fi

nanceira,- obedecidos 05 seguintes principies."

JU5T1FICAÇÃO

Como redigido no an~eprojeto, o artigo se cho

ca com o previs~o no paragrafo ~nico do art. 386.

Por outro lado, o ensino superior nao está t~

do organizado em universidades, predominando o número de institui

çoes e faculdade isoladas.
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...,.,,- TUTO/..IUST1'ICAÇÃO --,

.. &.U .... lo/c:O.. 1SlÃo/.u.COIlI..io-----------
COMISsAo DE SISTE!1ATIZAÇAo

DEPUTADO ENOC VIEIRA

r.r TEXTO/JUSlIFICAÇi(:l-----------------,

EMENDA CSOO92G-G
l:

~ATA-;;J
~07J87

A._---------------EMENDA CS00924-0
tJ DARCY POZZA

EMENDA SUBSTITOT:tVA

TItulo XX
Da Ordem Socia1

capItulo XXX
Da Educação e CUltura

Substituir o inciso X do art. 378 pelo seguinte:

• X democratização do acesso e permanên
cia em todos os níveis de ensino·.

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 28, inciso III, letra "b"

Dê-se nova redação a letra "b" do inciso III

do artigo 28.
art. 28

IlI-

b são privat~vos de bras~le~ros na

tos as candidaturas para Presidente da Repúbl~ca e para os mem

bros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

JUSTIFICATIVA

JUSTXFXCAC/iO

~ prec~so garantir o acesso e permanência do aluno

em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica, com

provimento regulamentado em leqislação própria, conforme a natur~

za jurídica de ent~dade mantenedora da escola.

A redaçã~ ora proposta' visa corrlg~r a oubi~

dade de interpretação do texto original, que tanto pode se refe
rir somente aos Presidentes da República, da Câmara e do'Senado,

como pode ser entendido que a pro~bição atinge apenas o Pres~de~

te da Repúbllca.
Por outro lado, os membros do Congresso Na

cional - dos quais sa~rã o PrImeiro-Ministro necessariamente

deverrl ser brasileiros natos. ~ garantia para a soberania nacio
nal esta condição aos leg~sladores maiores de nossa pátr~a.

O artigo 180 já estabelece que o Primeiro

Ministro "serã nomeaõo dentre os membros do Congresso Nac~onal,

brasile~:ro nato". O:ra se todos os memb:ros do Congresso não forem
brasileiros natos, poderá haver disc~iminação entre os congres

sist~s quando da escolha do Pr~meiro-Min1stro.

EMENDA CS00925-8
Const~tulnte CHRISTÓVAM CHI RADI

r-r~UTIDO~

PEI

DEPUTADO ENOC VIEIRA

~ Pr..tNJ.1l10/cor.US5io/llUBCOWISSÃO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA ÃO
.,., TEXTOIJUSTIFICAÇio- --,

EMENDA CS00927-4
f:J

~ MODIFICATIVA
Titúlo V
Capítulo IV
Seção VI
Art. 21.6, § 19, alíneas lia" e "bll, § 2.2 alinea art.220.

r='l,----------------- TUTO/.,JUSTI'ICAi;io-----------------,

Dê-se ao inciso lI! do Art. 18 a seguinte redação:

Dê-se ao § 1 º do art. 216 do Anteprojeto de Consti tui
çao a redação que se segue, suprimindo-se, em conseqüência, a alí 
nea "o " do § 2 2 do mesmo artigo e a expressão Hem todas as instân 
cias" do art: 220:

"Art. 216 ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••

§ 1º O Trlbunal Superlor do Trabalho compor-se-á de
dezessete Mlnlstros, sendo:

a) um quinto, por advogados, no exercíc10 da prof~s

são e de notório saber Jurídlco especial~zado, e membros do Mi
nistério públ~co do Trabalho;

b) os restantes, dentre juizes dos Trlbuna~s Reglo 
nais do Trabalho."

I!I - LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO

a) São invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con

fissão religiosa;
b) os dire~tos de reunião e associação estão compreendidos na liberdade de cul

to, cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias públicas é livre;

c) as igrejas e associações ~eligiosas tem assegurado o direito de se organiza
rem sem a interferência do Estado, normatizando sua estrutura eclesiástica,
administrativa, cargos e funções;

JUSTIFICAÇÃO

Nos termos do que dispõem o § 2º do art. 23 do Regl
mento Interno da corm s sáo de Sistematlzação (Re s , nº 1/87-C S) e ca
§§ '1º e 2º do art. 19 d"'o Re gamerrto Interno da Assemb Leaa Constií tumre ,
a presente emenda v~sa adequar os dispos~tivos citados do Antepro
Jeto de Constituição ao SubStltutlVO da Comissão Da Organização dos
Poderes e Slstemas de Governo, que só prevê representacão classlsta
nos Trlbunais Reg~ona~s do Trabalho e nas Juntas de Conc~llação e
Julgamento.

É forçoso reconhecer que ,para a Justiça,a presença de
juízes lelgos na composição da supr~ma corte trabalhl~ta é em~ara,o

sa. É que, no instante declsivo do debate de tese juridica, so ex~ep

clonalmente o ju~z classista estará habllitado a se pronunClar C07

senur-ança , Dai a ne ce s s adade de obed í enc í a ao texto__da Com] ssão 'f'- '

tica.

JUSTIFICATIVA

A dignificação do ser humano com o reconhecimento dos direitos
e garantias que lhe são inerentes, como princípios éticos a fundamentar uma or
dem política democráticã e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais
profunda e viva.

A defesa dos dí raí.tos fundamentais, individuais e coletivos,
têm sido assumidos palas mais autênticas lideranças e sétores da sociedade bra

sileira e consolidadas pela atuação, objetiva e veemente , dos insignes consti
tuintes.

Análise percuciem:e do anteprojeto revela a fato de não haverem
receaído O merecida destaque os direitos e deveres que, Indí scutãveâmente , estão
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na base da dignidade humana - o direito à liberdade e pensamento, de consciência

e religião, enaltecidas pelo Papa João Paulo lI, em mensagem ao Secretário Geral
da ONU por ocasião de seu 309 aniversário:

... Quero me referir sobre a questão da liberdade religiosa que é a
base de todas as demais liberdades e que está 1nseparavelmente unida
a todas elas em razão, precisamente, de ser esta dignidade que cons
titui a pessoa humana.. . .•

... Queria pedir solenemente que, para todos e por tOC>JS, a liberda
de religiosa seja respeitada a todos, e a cada individuo, e a todos
os povos....

os indivi-

As lideranças religiosas do Pais são unânimes em enfatizar a promo

ção e defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser humano. Es

te sentimento revela-se na manifestação da Conferêncâa Nacional dcs Bispos do

Brasil, nos sequírrtes têrmos.

_~ "Cada cidadão ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
abraçar ou deixar de abraçar uma religião; de realizar os atos de
culto, expressar livremente a sua fé e di vulgar sua doutrina contan
to que não se firam os direitos de outros e o bem COOlUffi. Tem o di
reitCb de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas convic
ções religiosas 0).1 filosóficas; e o direito de educar os filhos, de
acordo com os principios éticos e sociais coerentes cem a sua fé. Is
to implica que seja resguardado na Constituição o direito ao ensino
religioso escolar, respeitada a convicção religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e haja liberdade de assistência religiosa às For
ças Armadas e nos estabelecimentos de internação coletiva."

O 7spaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao próprio in
di vIduo. A natureza social humana leva consigo, incluso, a associação neste terre

no, por ser o santuário das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Re

dentor. A liberdade religiosa surge como a concretização das liberdades de pensa

mento e consciência nas relações com o Ser AJsoluto.

É certo ser faculdade interior que exige espaços exteriores de li

berdade para a associação e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em

seu ordenamento, garantir a liberdade religiosa, tanto na esfera pessoal como na
familia e na confissão.

A plena Líberdade religiosa da pessoa humana se materializa em dois
âmbitos distintos:

- na comunidade religiosa, o da liberdade dentro da igreJa; e

- .na sociedade civil, a liberdade dentro do Estado.

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal não pode deixar

na sombra a liberdade da Igreja dentro da sociedade e com respeito ao Estado. Es

te, pois, para que seja o Estado de todos, terá de promover a idéia que não pode
ser tão só o Estado dos cr~stãos, ou só dos católicos ou dos evangélicos. Deve

ser o Estado do homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente
da solução que ele queira dar a sua consciência para sua vida religiosa, para a

qual tem o direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do Estado.

A sugestão proposta afasta de pronto, por sua vez, a falsa concep-
ção do absolutismo da liberdade religiosa. Exclui de pronto, a concepção l1berti

na d.e liberação de todo respeito e inter-relação exterior, exercida pela familia,

a escola, o governo e a sociedade em geral, como se esta liberdade desobrigasse

totalmente o individuo de sua responsabilidade para com a comoruoaoe social que
. integra. A vista do ensino público - porque nenhum de nós vive para si mesmo

(ROlO. 7:14), honestamente não se poderá propuçnar em favor de uma ilimitada e

absoluta independência.

O conceito fundamental que refletem a essência da liberdade reli

giosa, impõe ao individuo correspondente deveras a sustentar seus direitos:

- implica um profundo respeito à consciência dos demais: quer se

jam.representados pela maioria ou minoria do agrupamento soci

al. Veda a animosidade ou estimulo aos conflitos re11giosos, o

ataque, a difamação ou falsa acusação a outras confissões reli

giosas. O direito de crer, de professar, de ensinar e de vi ver

suas convicções sem nenhum impedimento exterior, não poderá

servir de escusa para denegnr, atacar livremente Igreja Ou
seus adeptos, estimulando preconceltos ou ferindo a diçrudade

do pr6ximo:

- implica o respeito da transcendência, do caráter absoluto e

da soberania de Deus;

implica o respeito às distintas funções da' Igreja e do Estado:

o Novo Testamento contempla uma sociedade pluralista, com fun

ções distintas para amJos; ao Estado, como ministro de Deus
compete a tarefa essencial de promover o bem-estar social e

•econômico dos seus cidadãos, enquanto a salvação do homem ou a
evangelização constituem a missão da Igreja; destas questões de

ve o Estado afastar-se, mostrar-se imparcial. Se a verdadeira

liberdade religiosa exige que o Estado não se imiscua nas con

vicções religiosas de seus c~dadãos, de outro lado, de modo na

tural, no interesse da justiça, da harmonia e do bem-estar ge

ral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou limitar

determinadas ações, ainda que impulsionadas por motivação reli

giosa. O civismo não se opõe à lealdade a Deus, nc ensino do

Mestre - dar a Deus o que e de Deus e a César o que é de César.

As normas sugeridas procuram consubstanciar os conceitos expos-

tos, inspirando-se ademais: na Declaração Universal dos Dir~itos do Homem; no tex
to do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicos e dn Pacta Internacio

nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (aprovados na XXI2. Assembléia

Geral das Nações Unidas); na Declaração sobre Eliminação de Todas as Formas de In

tolerância e Descriminação por Causa da Religião ou Crença (aprovado por unanimi

dade, em 25 de novembro de 1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas); dis

posições constitucionais dos paises com regimes inspirados na democracia social,
como Itália,República Federal da Alemanha, Suiça, Espanha e Portugual e suqestões

oferecidas pela O.A.B. à Comissão.

EMENDA CS00928-2
t' DEpUTAOO ENOC VIEIRA

r.'I----------------TUTOI"UITIPIC.tÇio----------------,

Dê-se a alfnea "p" dó inciso IV do Art. 18 do Anteprojeto a seguinte redação:

"p - nas entidades de orientação, de formação profissional, cul

tural, recreativas e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores, com con
t~~buições obrigatórias destes e ou empregados, é assegurada a participação de
tripartite de Governo, trabalhadores, "JZ!I! ;1 e empregadores."

JUSTIFICATIVA

A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial pri

vada desejar assistir a trabalhadores nas áreas mencionadas, sob pena de ser

obrigada a stometer-se à direção tripartite, o qoe se tomaraa nuna absurda e ini

qua limitação ao direito de associação e de exercfcío de atividades.

A exigência ,justifica-se, quando houver contribuições impostas
por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigiveis. Resqoarda-se a
livre iniciativa das entidades privadas.

·EMENDA CS00929-1
I!Jc: DEPUTADO ENOC VIEIRA

..._-:':===-::~::::::::::::PLUAIlIO/COIUISÃo/IUICO..IUio-----------,

COMISSÃO DE ~ISTEMATIZAÇÃO

r.'I UXTO!"'uITIPlc&Çio -,

Suprima-se a alInea "d" do inciso VII do art.. 13 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

A matéria de que cuida o inciso deve ser remetida à legislação ordi

dinária, por sua complexidade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada f.!,

caria a divulgação de fotos de pessoas iluStrando a noticia a seu respeito, se

inexistente a autorização prévia..
. Ademais a proteção a tais direitos encontram-se protegidos nas dispo

sições do inciso XI "a" do mesmo art~go,
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I':'T----------------TUTO/"u.TlPJI~a;io----------------.,

L!J ,u"'''LO/C(nnuio/,u'COIIl.aIoC COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

DEPUTADO ENOC VIE-IRA

Acatada a emenda estarão as associações em geral, às quais me

recido amparo, destaque e competência se outorga no art. 18 do anteprojeto, me

recendo tratamento igualitário e sem descr;i.minação, em áreas onde muito se faz

sentir sua atuação e participação, prestando inquestionáveis serviços ao bem-es
tar púalIco ,

aUTOIt---------------EMENDA CSOO930-4
[!J

Oê-se ao inciso XXV do Art. 14 do Anteprojeto a seguinte redação:

"XXV - aposentadoria pela previdência social oficial e privada;

no caso do trabalhador rural nas condições de redução previstas
no Artigo 358."

EMENDA CS00933-9
~ DEPUTADO ENOC VIEIRA

r;-r----------------T1ITo/..u'T1'IUçio-------- -,

JUSTIFICATIVA Dê-se a alínea "e" do inciso III do ano 13 do anteprojeto a seguinte redação.

Assegura-se aos trabalhadores, hoje participantes da previdência

privada complementar o' direito adquiridQ de usufrúirem 'os benefícios que a atu
al legislação lhes ponferej ,

"e) o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações, in

clusivEl os de natureza doméstica e familiar, salvo nos que se relacionam com a
maternidade; "

Assegura-se ainda a continuidade de funcionamento da prevídêncra
privad; complementar que oeneflcia a mais de seis milhões de participantes e
dependerrtes •

JUSTIFICATIVA

Substitui-se a expressão "na gestação, no parto e no aleitamento"
por "maternidade", pois esta pressupõe eabrançe os enumerados.

.....---------------,
DEPUTADQ ENQC VIEIRA

EMENDA CS00934-7
~

&UTOIt----- _

~OMISSIIO DE SIS,TEMATIí~ ..çÀó/CQ"...i"IU..."'..io m-:::;-0AT&:-::-l
tnt01!J87~

r;-r----------------TlJ:TO/oJUITIPlC&ÇÃO -,

Ao Art. 478 acrescente-se Parágrafo llnico com a seguinte redação:

EMENDA CS00931-2
f!J DEPUTADO ENOC VIEIRA

Parágrafo llnico - Fica extinto o instituto de terras devolutas em

áreas urbanas assegurando-se aos detentores de

posse destes im6veis a imediata aquisição do do
mínio sem ônus de qualquer natureza.

m----------------TuTot..UITI'ICAÇÃO------ .....

Suprima-se a redação da alínea "i" do inciso Il do artigo 18.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFIC',AT.IVA

• O beneficio que se pretende. assegurar através do usucapaão urbano,

aq~b~l:á sendo limitado e restringido. CQlTl a posterior intimação do proprietá

rio para comparecer perante 6rgãos municipais ou estaduais, a fim de regulari

zar a área cuja propriedade foi adquirida judicialment~, por ter sido a mesma
declarada pelo poder público área devoluta urbana.

o dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar incluído

no inciso IV - D SINDICATO, por disciplinar procedimentos e atos a eles ine 

rentes. A sua conservação regulando o funcionamento das Associações, resulta
rá em graves e irreparáveis perdas e desczímínações para as Associações de cu

nho religioso, desportivo, educacional e similares que congregam minorias étni

cas, sociais, culturais, esportivas ou confessi.onais, pois estas estariam ven
do seus direitos fundamentais e interêsses pr6prios submetidos à 6rgãos e en

tidades concorrentes e até mesmo contrárias a sua prõpr.ía' subsistência.

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo, se ele fosse

restrito às Associações comunitárias de bairros e similares.

1':'T----------------TUTO/olUSTI'lc.lçio------ -,

Dê-se ao § 12 do Art. 406 a seguinte redação:

" § 12 - E vedada a participação acionária de p1lssoas jurídicas no ca

pital social de empresas jornalísticas ou de radí.ofcsão , ex
ceto a de partidos políticos, de associações e de sociedades

de capital exclusivamente nacional.

EMENDA CS00935·5fi) AUTORt DEPUTADO ENOC VIEIRA

r---------- 'LlN.A...to/col.l.tst.io/$.u.C.QKt~do-----------t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
1':'T TI:XTO/.lUSTI'IC.l;io ---,

De-se a alínea "b" dei inciso Il do artigo 270, a seguinte redação:

JUST'rFICATIVA
"8-Templos de qualquer confissão religiosa, suas dependências inerentes ao

exercício de suas atividades e rendas provenientes do culto."

A emenda objetiva assegurár às associações representativas do~

interesses comunitários e sociais, inclusive religiosas, terem acesso à proprie

dade dos meios de comunicação, especialmente empresas jornalísticas e de radio-
"'fusão,que a redação proposta permite aos partidos políticos e sociedades de ca-

pital nacional. A procedência e justiça da emenda patenteia-;;e com o fato das
associações religiosas, não serem empresas ou sociedades de capital, mas tão

somente asscctações de direito privado.

JUS T I F I C A T I V A

"O templo de qualquer culto não é apenas a materiaÚdade do edifício .... un
edifício s6 é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas
àquele' fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa.
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Não se poderá assegurar na Constituição AUTONOMIA ABSOLUTA ao FUN
CIONAMENTO das associações, pela sua amplitude e reflexos no interelacionamen
to 'social destas entidades. A redação existente poderá propiciar abusos indese

jáveis no funcionamento destas em:idades., soaretudo pela sua não sujeição às
normas de ~nteresse pú::Jlico quanto à aolicação de recursos obtidos do setor go
vernamental ou privado. Propõem-se que haja liberdade de organização interna,

sem interferência externa.

Por certo, nenhum governante em estado de saúde mental pensaria em tribu
tar a missa ou batismo. nem decretaria a Câmara de Vereadores impôsto de

licença, aliás taxa, pelo toque de sinos ou pelo número de círios acesos.
Mas existe o perigo remoto da intolerância para com o culto das minorias,
sobretudo se estas se formam de elementos 'éctnicos di verscs, hipótese per

feitamente possível num país de imigração, onde já se situaram núcleos
protestantes, budistas, israelitas, maometanos, xim:oístas e sempre exis

tiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

o templo não deve ser apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal, on
de se celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contí

gua, o convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou
.• residência especial, ou do paroco ou pastor, pertencente 11 comunidade re

ligiosa, desde que não empregados em fins econômicos." (Aliomer BaUeiro, Oirei

to Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pág. 91).

. t. inquestionável que a garantia constitucional é dirigida à liberdade do exercf
cio .de culto à exteriorização da consciência religiosa do ser humano.

EMENDA CS00938-0
~DEPUTADO ENOC VIEIRA'

JUSTIFICATIVA

AUTOJt _

A liberdade de manifestar religião ou crença estará sujeita à limitação e descri
.mínação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas

dele oriundas.

A simplicidade da norma ora existente, enumerando apenas - os templos de qual
quer culto - tem favorecido razoáveis controvérsãas interpretativas, notadamen

te na doutrina e mesmo na jurisprudência, com amparo na objetividade da expres

são.

=----------------TUTOlolU'TI'ICJ.ÇÃO------ -,

Dê-se ao § 29 do art. 12 a seguinte redação.

,,§ 29 O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais,
se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está su
jeito à denuncia por deliberação do Congresso Nacional." .

JUS T I F I C A T I V A

Entendeu, a própria Comissão de Estudos Constitucionais dar melhor explicação
ao amplo conceito da liberdade de culto, colocando ao abrigo da imunidade as
dependências adjacentes aos templos. Deixou, no entanto, de extender a mesma
garantia às rendas provenientes ou originárias' do culto, que necessáriamente

exigem a mesma garantia.

Os tratados, pactos e compromissos internacionais não são "revogados" mas de
nunciados.

Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instru

mentos fiquem submetidos ao rito de Emenda Constitucional.

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes do culto ao abrigo da imuni

dade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manifestações de descriminação,
limitação ou intolerância para "com os cultos de minorias", evitando-se ademais
consberrtes peregrinações ao judiciário na defesa de direito~ tradicionais enun

ciados, mas nem sempre respeitados. EMENDA CS00939-8m "U1'01IC: DEPUTADO ENOC VIEIRA

tJ..,.·..-C-O-M-I-S-S-Ã-O-D-E-S-I-S-T-EM-AT-I~~ÇÍi.;"c,.'''iol.o.'O....iO-----------l ffiJ;?iiãiJ

EMENDA CS00936-3
~ DEPUTADO ENOC VIEIRA

'Lf..l,.fllo/eOMI'3;.o/IUICOluuio-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r UIl:To/<lUSTlfIC.a.ÇÃO- -,

Suprima-se por inteiro a redação de alínea "J" do inciso II do art. 18 do Ante

projeto.

...----------------TUTOJ..USTlfIC..çio----------- -,

Dê-se a seguin1e redação ao Parágrafo Onico do Artigo 381 =

" Parágrafo I.1nico - O ensino religioso é- livre nas escolas confessionais,

constituindo disciplina de matrícula facultativa nas
escolas públicas."

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A

A matéria é típica e indubitávelmente de alçada de legislação
ordinária;regular constitucionalmente mandatos e reeleiçào de dirigentes de
entidades privadas, além de absurdo é contradíção absoluta ao disposto na alí

nea "c" do inciso I do mesmo artigo.

o dispositivo, como redigido, é vago, sujeito a permi
tir interpretações divergentes, limitando a liberdade do ensino de convicções r,!;.
'ligiosaas pelas próprias entidades confessionai~.

O ensino religioso manterá sempre particularidades e
características essenciais das cônfissões ou da formação religiosa de quem o mi
nistra. Eliminada a particularidade do credo, descaraçterizado ficará o ensino
religioso confessional, que se tornará tão só um aprendizado de moral e bons cos
tumes.

A expressão "sem distinção de credo", é supérflua, por
ser o ensino de tal natureza de matrfcula f.acultativa, oferecendo ao aluno a op
ção da freq!lência ou não, no ensino públlco. Nas esco las confessionais, é a pro

fissão religiosa da pró~ria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por
pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a
estes pela definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos.

Autall:---------------

""' TUTOlolU'Tl'ICAt;ÃO- -,

Dê-se à alínea "c" do inciso II do art. 18 do Anteprojeto a seguinte redação:

,-, --,-"'"---,-:-:=== PI.IUtAIU,2.!CCIol",io'IUICOW.'do-----------,
COMISSÃO DE SISTEt·1ATIZAÇAO

EMENDA CS00937-1
r= DEPUTADO ENOC VIEIRA

"C - é vedada a interferência do Estado na estrutura e organização in

terna das associações."
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..:-.,---------- 'u:ilfÁ"ICl/caillSlÃotluICO.,ISSio ,

COMISSÃO DE SI5TEMATIZA ÃO

EMENDA CS00940-1
[!l ~EPUTADO ENOC VIEIRA

AUT'CI"---- _
.4 - O empregador, por exaurir a capacidade produtiva de toda a vfda útil do errp~

gado, deve-lhe os recursos para sua sobrevivência na fase inativa que lhe p~

porcionem um padrão de vida compatível com aquele fruído pelo empregadq ao lon

go de seu período produtivo.

/';'1,..--------------- n:llTO'.lUST1FlCaçio ---,

Dê-se ao inciso I do art. 7Q a seguinte redação:

I - Garantir a independência nacional pela preservação de condições políticas,

sociais, econômicas, científicas, tecnol6gi cas e bélicas que lhe permitam

rejeitar toda tentativa de enterferência estrangeira na determinação e con
secução de seus obj~tivos internos.

JUSTIFICATIVA

Conservação de condições~ são .fundamentais para a garantia da inde

pendência diante da interferência estrangeira, impondo-se sua inclusão na
redação.

5 - O salário do empregado está assim composto de duas parcelas, ambas despendidas

pelo empregador ao tempo da colaboração do empregado e ambas contabilizadas

pelo regime de cOQ1Petência de exercício cano custo do produto ou serviço. A
primeira é aquela parcela entregue étiretamente ao trabalhador para cobrir seus

gastos correntes. A segunda é aquela entregue à entidade de previàênc1a cO'JJPI~

mentar para que a administre e faça crescer através da aplicação nos diferen

tes mercados de inveshmentos, e com ela financie a sobrevida doaposentado no

mesmo nível àe bem-estar até então desfrutado.

6 - A previdência complementar não se constitue, como equrvocadamerrte se menciona,

numa mordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legitimo,

de um usufruto de poupanças anteriores decorrentes de contratos : trabalhistas

celebrados ao abrigo da lei, através de acordos e convenções coletivas de tra

balho.

~,....---------------TEXTO/JUSTIFIC6.çio

7 - O caráter facultativo da previdênc1a corp'lemerrtar- é princípio filosófico uni

ve.rsal no trato do partilhamento dos riscos naturata da classe trabalhadora.

sua transformação em obrigação para o empregador não se deve constituir em p~

ceito constitucional, mas ser objetivo de conquistas sindicias, em cada caso.

Passam a ser assim redigidos o -Ar-t , 365 e seu Pa

rágrafo Único do Anteprojeto.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 365 e Parágrafo Único

por entidades de previdência privada patrocinadas p~

los empregadores; e

Art. 365 - O sistema de seguridade social compr~

ende ainda a previdência complementar facultativa, ofertadora de pl~

nos de beneficios adicionais custeados, sob o regime finance1ro de

capitalização, por contribuição de empregadores, de empregados e de

profissionais aut.Srromos , a ser operada paralelamente mediante autori

zação do poder público por:

8 - A criação do Fundo de Garantia da Previdência Complementar tem enorme alcance

social por permitir o acesso a esse benefic10 àqueles trabalhadores que laboram

em empresas pequenas e médias que não podem isoladamente patrocmar uma enti~

de fechada de previdência, atuarialmente viável somente acima de 1.000 (mil)

funcionários, bem como aos que trabalham em empresas grandes não desejosas de
• I

manterem esse benef'acto, por considerarem pesado encargo, no presente e, sobre

tudo, por terem suas responsabilidades no futuro.

9 - A admin1stração do Fundo de Garanha da Previdência Complementar deverá ser e~

tregue a uma instituJ.ção financeira governamental, com competência !técnica na

área atuar-ial e na gestão de ativos, com alta credibí Lí dade popular e com

grande número de lojas em todos os estados brasileiros. Duas instituições CU'll

prem cumulativamente esses três requisitos, o Banco do Brasil e a Caixa Econô

mica Federal, recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos

funçionários do extinto Banco Nacional da Habitação, que incorporam um CO'llp~

tente grupo de atuários e pesquisadores operacionais adequados a essa tarefa.

EMENDA CS00942-S
tJ Senador MAURO BENEVIDES

lucrativosI - .fundos fechados, administrados sem fins

11 - fundo aberto, administrado sem fins lucrativos por

instituição financeira governamental.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para o fim de que trata o inciso 11 deste artigo,

fica insti tuido o fundo de garantia de previdência

complementar, integrante do Fundo Nacional de Se

guridade Social, ao qual poderão aderir todas as

empresas e trabalhadores vinculados à Previdênc1a

Parágrafo l'

Social.

:!.!!~!!I!E..~fEQ

l' - A previdência social, atendendo ao principio de adequação social, oferta um

seguro mfnimo capaz de impedir que os' aposentados e pensãonasrtas se constituam

em um contingente marginal e desvalado, Contrariamente, a previdência compl~

mentar, seguindo o princípio de eqUidade individual, enseja um nivel de bem

estar na inatividade comparável ao desfrutado na fase laborativa.

2,- A previdência complementar é, assim, um direito trabalhista e uma necessidade

mcontornável PaF<! o proraestonal. qualif1cado, no atual estágio de desenvolvi

mento da econorm.a e ~o processo de urbanização do pais.

3 - As contribuições pagas pelo segurado são, sem sC>TJJra de dÚvidas, poupanças p~

videnciárias voluntárias suas, uma vez que está trocando consumo certo no p~

sente por consumo incerto no futuro. As corrtr-ibuíçóes pagas pelo patrocinador

são também poupanças previdenciárias do segurado, posto que equivalem ao sal~

rio diferido que seu contrato de emprego determina.

'-' TEXTO/JUSTlfICAÇio _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 383 parágrafo 1'.

O parágrafo 1" do artigo 383 do Anteprojeto da

Constituição passa a ter a seguinte redação:

"Compete preferencialmente a UrU-ão organizar e

o~erecer O ensino superior, o ensino técnico

industrial e. agrotéénico de nível médio".

.;!.!!~!!I!Q~~EQ

Faz-se necessár10 preservar a atual situação

das Escolas Técnicas Federais, evitando-se, assim, que a passagem.

para os Estados e Municipios do ensino pelas mesmas ministrado, 50

fra inevitável rebaixamento, com prejuizos incalculáveis para a

formação de técnicos de nivel médiO, indispensáveis ao desenvolvi

menta do Pais.
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Inclua-se no artigo 382 do AnteproJeto da Constituição

o seguinte Parágrafo único:

parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos Centros de

Educação Tecnológica e Escolas Técnicas do Siste

ma Federal de Ensino.

EMENDA CS00943-G
fJ Senador M'AURO BENEVIDES

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 382

bras~4 - No âmbíto da legislação ordinária

3 - Vale o registro de que, consoante os ensi

namentos, do tributarista Ruy Barbosa Nogueira, universalmente, as

entidades privadas de assistência e previdência são "livres de im

postos no interesse prioritário da paz social", dando como exem

plos a legislação da República Federal Alemã, Suécia, Estados Uni

dos, México e Inglaterra.

2 - Esté segmento da previdência e tanto mais

necessário, quando se sabe que a previdêncla social mantem apenas

seguros mínimos, tendentes, somente, a impedir qúe os aposentados

e pensionistas constituam~ grupo social absolutamente desvall

do. De outra parte, a assistência médica complementar exerce, no

âmbito da seguridade social, atlvldade '''quase - pública" ou auxi

liar do Estado, uma vez que complementa a ação do ~oder ~úblico

no sentido de assegurar a todos os brasileiros o direito social,

previsto constitucionalmente como dever do Estado, à saúde.

cr;M""'''--]IPl>lDB/CE

.......................................... ,II-

I

Faz-se necessar10 preservar a atual situação dos

Centrós de Educação Tecnológica e Escolas Técnlcas do Sistema Fede

ral de Ensino, evitando-se, assim, que a passagem para os Estados

e Municípios dos cursos pelos mesmos ministrados sofram inevitável

rebaixamento, com prejuízos incalculáveis para a formação de técni

cos de nível médio, indispensáveis ao desenvolvimento do País.

leira, a regulamentação das entidades fechadas de previdência pr~

vada (art. 34, da Lei nº 6.435/77) já define inequivocamente que

tais instltuições sao complementar~s ao sistema oficial 'de prev~

dência e asslstência social, enquadrando-se suas atividades na

área de competência do MPAS.

5 - Ass~m, '0 caráter assistencial de tais en

tidades (Previdência e Assistêncla Médica Complementares Priva

das) é que as torna imunes à tributação, entendimento, por sinal,

generalizado até a edicão do Decreto-Lei nº 2.065/83.

6 - A Emenda, pois, busca explicitar no texto

constitucional tal imunidade, eliminando a possibilidade de que o

preceito seja contrariado pela legislação ordinária, com o que se

preserva a necessárla estabilidade das regras ordenadoras de tais

instituições, exigência básica para o seu normal funcionamento.

C!..I
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea. "C", do Inciso "11", do Artigo 270

,.",--------- TEXTOIJUS7IFICA;ÃO --,

tÇ;PUTIDOLJ
PMDB-CE

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 342

"

" - - - - - - - - __ PLE"AOllO/CCl,I,ssii:o/sUBCO\l ssio ~ ,t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00945-2li] AUTORr= Senador MAURO BENEVIDES

~"""0E)YDB-CE

EMENDA CS00944-4_
tJ Senador MAURO BENEVIDES

..,, PLEflill.l0/CON'SS!o/sUBCOIol ssio- ..,

t? COMISSÃO DE SISTEf1ATIZAÇÃO

Passa a ser assim redigida:
O Art. 342 passa a ter a seguinte redàção:

Alinea "CU - Patrimônio, renda ou serviço dos

partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindi

cais dos trabalhadores e das lnstitulções de educação e de aSS1~

tência social, bem assim as de seguridade social e de Previdêncla

e Assistêncla Médica Complementar sem fins lucrativos, observados

os requisitos da Lei.

Art. 342 - Soore a folha de salários nao pode

rá incidir qualquer outro trlbuto ou contribuição que nao o~ desti

nados à seguridade social e às entidades fechadas de Previdência e

Asslstência Médica Complementar, instituídas na forma da Lei.

I - Considerando-se que a ordem social funda-

tenção, quando da inatividade, de um nível de renda aproximado

àquele consquistado na fase laborativa dos empregados.

I - A previdência complementar sempr~ desemp~

nhou importantíssima função social, complementar ou supletiva dos

deveres do Estado; é fora de qualquer dúvida que as entidades fe

chadas de previdência privada e as abertas que não tenham fins lu

crativos desempenham funções do mais alto interesse social, vez

menta-se no primado do trabalho, em busca da justiça social (Art.

338)j que a seguridade soc~al objetiva asslstir ao homem sobretudo

base exclusiva da seguridade social, com expressa proibição de ig

cidência de "qualquer outro tributo ou contrioulção" " retirar-se-i;3lll

ateg

como11 ~ A considerar-se a folha de salários

quando na inativid~de; e que a previdência complementar, em

çao ao princípio da equidade individual, enseja um nível de bem-e~

tar na inatividade equivalente ao desfrutado na fase laborativa

impõe-se a manutenção dessas entidhdes, observando-se os fins a

que se destinam.manuque ensejam, tendo como primado O princípio da equidade, a
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as entidades de prev1dênc1a'e assistência complementar, nada ob~

tante seus f1ns, deixando a segur1dade soc1al, restrita ao poder

público, com as limitações que lhe são inerentes.

EMENDA CS00946-1 '..TO'-------_tJ SÊNÂDDR MAURO BENEVIDES" l rr=;;~'D';I~

(=J coarssxo DE SIST~~~;~~~~~~·"'CQ.,.,'Q 1tk~;1 a"J
= TEXTO/JUSTlfICAi;ÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA AO TrT~LO X - DISPOSICOES TRANSITaRIAS

EMENDA CS00948-7
f: CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS FRANCO l pry~~~.Q=.J

(J COMISSAD DE SISTEMA;~~;Ç~~Q"''''O/'"''Q"''''O,-----------J crõ.V~f!2fJ

EMENDA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO I DO TÍTULO 11

Acrescente-se ao Capítulo I do Título II (Dos Direitos

Individuàis), onde couber, o seguinte artigo:

Art. "É garantido o direito de propriedade e a suce~

são hereditária".

r~odifi..QlJe-se o § 29, do artigo 457, que passará JUS T I F I C A ç Ã O
ter a seguinte redação:

"§ 29 - Aos atuais Procuradores da RepGblica e

membros do Ministerio pGblico do Distrito Federal

e dos Territórios, fica assegurada a opção entre

as carreiras do Ministerio P~blico Federal, Minis

teria PGblico do Distrito Federal e dos Terrlt~

rios e da Procuradoria da União."

J USTIFI CA TI VA

O Ministerio PGblico do Distrito Federal e

Territórios exercita serviços reservados ã União no Distrito

ral, não obstante de ãmbito territorlal restrito.

Seus membros são, assim e de conseqUencia,

dos

Fede

servi

O Substitútivo do Relator da Comissão da Ordem Econômica. o No

bre Senador 'Severo Gomes previa a garantia do direito individual da propri

edade e a sucessão hereditária.

Rejeitado o substitutivo e aprovado novo texto pelos Srs. Consti

tuintes, a12 permaneceu a garantia constitu:::ioml1 ao direito ds proprieda

de e o da sucessão hereditária.

Ao ensejo dos t rabalhadorgs da Comissão ds Sistematização o no

bre Relator reportou os artigos referentes a essas garantias constãtucíp
nais para o Htulo Tl , Capítulo I, (D:lS DIREITOS INDIVIDUAIS).

No entanto, o nobre Relator não fez inserir dispositivo taxativo

quanto à garantia ao Direito Individual de propriedade, inserindo naquele

capítulo, dispositivos que limitam esses direitos.

Entendo qJe a garantia const.ítucional só será asseç.rrada se seu
texto for preciso e exato como a proposta que apresento.

dores federais.

Em assim sendo, quando o Anteprojeto, no § 20, do

seu artigo 457, admite que os membros do "Parquet" federal pod!

rão optar por integrar a carreira da representação judlcial da

União, de igual modo dever~se-á permitir que OS membros do Minlst!

rio Publico do Distrito Federal e dos Territórios, mediante opção,

possam, a seu turno, exercitar o mesmo direito, p01S, ao contrá
rio estar-se-ia laborando e~oiiosa discriminação entre membros de

Ins~ituições análogas e de finalidades legais idênticas, alem de

vilipendiar-se o Principio Constitucional da EqUidade.

EPARTlo0=:J• PMD8

Pl.ENl.IlID/COloiISSiO/SUBCONISSi"O- j f!::J--::-0ATA~

CD~SÃO DE SISTEMATIZAÇÃO êove4ffi J

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDAOJ: ARTIGO 307

O Artigo 307 d3 Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. - Empresa brasileira ou nacional é aquela constitu~_

da sob as leis brasã.à aí.ras , que tenha sua adminisuação ~ediada no País e

cujo controle decíssório e de capital pertença a brasileiros".

EMENDA CS00949-S
~ CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS FRANCO ) FôsTlQ0:=J

t? COMISSÃO DE SISTEMA;~;~~i~O""'.QI'"'CQ" rs"Q------------,) t527;'ill

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: 00 CAPÍTULO I DO TÍTULO VIII (Da Ordem Econômica e Fi

nanceíra)

Acrescente-se • onde couber. no Capítulo I do Titulo VIII (da

Ordem Econômica e Financeira) do Arrteprojetn , o seguinte artigo:

,,§ 2º - A lei protejerá a pequena e microempresas atr íbuíndo

lhes isenções e im~nidades tributárias e concedendo-lhes tratamentos especi

ais e outros estímulos".

JUS T I F I C A ç Ã O

Com este Artigo. deseja-se realmente amparar a economia bras2:
leira que é constituída pr irsordi.ajmente por pequenos e microempresários.

CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS FRANCOJUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS009S0-9 """01\------- --,

O interesse nacio'1al deve ser preservado a nível constituci

onal e o ccncetto :le empresa nacío-ial , que se inclue nos i tens de nossa s~

berarda, deve ser preciso para não permitir dúvidas quando ao controle de

seu capital.

PLENARIO!CONISsÃo/suecOMlssÃO-__________ ~D~TA~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO I ~oM J
r.;o:---------------- TEXTO/JUSTIf"ICAÇÁO' --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 326

Acrescente-se dois parágrafos, com a n.meração ce 3º e 4º, ao

art. 326 do Anteprojeto e , em consequêncla, suprima-se o seu parágrafo 312.



Comissão de Sistematização • 235

A supressão do Artigo que tr,:ta de "Saúde Ocupacional", vem atender
aos interesses do trabalhador brasileiro, poís-o referido artigo viola a tradi

ção nacionaI e universal de que as relações e condições no trabalho são, e sem

pre foram, pertinentes ao mnistério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.

Tratar desse assunto na Carta Magna é intervencionismo indevido.

Ssúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil, é de origem

inglesa e em nossa língua quer dizer: "Saúde nas atividades de trabalho". As

condições de trabalho é que vão determinar se há riscos ou não à integridade

física do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre foi o Ministé

rio do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Segurança e demais dl

reitos do trabalhador.

Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar dividi

da entre dois Ministêrios, ou pertencer ao Ministério da Saúde ? E como ficari

am as Negociações Coletiyas na área de segurança do trabalhador ?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Púal íca, ou seja: pratica a

medicina preventiva, mas nos processos produtivos e no sistema de trabalho cabe

ao Ministério do Trabalho a ação fiscalizadora e normatizadora, em todos os se.l1.

mentos: Engenharia de Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias, salário,

identificação e duração do trabalho.

Se a fiscalização permanece do Ministério do Trabalho, de onde de 

vem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e segurança ao trabalhador

fica óbvia a necessidade de manutenção desse servíço naquele ~1inistério, e não

passá-lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria conflito de jurisdição

com reais prejuízos à integridade física do trabalhador.

Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquistada em 1944

com a criação da CIPA - Comissão interna de Prevenção de Acidentes e está regi:s

'trada nos anais da História do Trabalhador Brasileiro. Portanto, o artigo que se

pretende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atende ao interesse nacio 

nal, nem se ajusta à atual Política de Segurança do Trabalhador. As relações ca

pitalltrabalho s!ao universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho.

E: a organização Internacional do Trabalho - DIT - o Fórum dessa ma

téria e não a Organização Mundial da Saúde.

O Sistema l1nico de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve in
tervir nos meios produtivos, pois aí o fator principal é a causa dos riscos,

isto é, a prevenção de acidentes de trabalho, que deve continuar sendo de res 

ponsabilidade única do Ministério do Trabalho.

DEPUTADO JONAS PINHEIRO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

-,- PLENAIUO/COhlISsÃo/suaCOr.llssÃO-----------

EMENDA CS00953-3
tJ

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA

Como corolário de função social de propriedade a qJe se subm~

te tamaém o Estado, prioritariamente, a Reforma Agrária deverá iniciar-se P'='

las terras públicas improdutivas, objetivando partir dJ próprio Estado a ma

triz que irá nortear esse processo.

00 nssmo modo, o latifúndio improdutivo deverá ser eliminado,

tanto quanto possivel, através de tributação qre o dssestimul.e, d:ixaôdo P.5'.

ra U'll segundJ plano o uso da desapropriação, por acarretar desoesas para o

Estado.

§ 4Q ,- O latifúndio improdJtivo será objeto de tributaçã:J que

o desestimule, segundo critérios de progressividade do imp:Jsto territorial 

ruraL

JUS T I F I C A ç Ã O

O termo Saúde não é tão abrangente quando o termo Higiene.

Saúde é o estado de uma pessoa, enquanto higiene é parte da

Medicina relativa à Saúde e aos diversos n'€'ios de a conservar.

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que saúde. A

higiene e segurança do trabalho como está na Constituição vigente é muito

mais abrangente , evoluida e dinâmica.
Como está colocado no Anteprojeto de Constituição, ora em

debate, ouve um retrocesso do direito do trabalhador e em nada evoluiu.

Portanto, o termo "segurança e higiene do trabalho" é abran

gente, completo, assegura ao trabalhador a eliminação dos riscos de aciden

tes e doenças do trabalho.

Suprima-se integralmente o inciso XX do artigo 14, "dos direl

tos sociais", do Anteprojeto de const ítuição da Comissão de Sistematização ,

e inclua-se o termo: segurança' e Higiene do Trabalho.

§ 3Q - Os projetos de reforma agrária darão pnoridade à uti
rização da propriedade improdutiva da União, dos Estados, dos Territónos Fe

derais e dos Municípios;

,-, TEXTO'.IUSTlFICAÇÃO ---,

EMENDA CS00951-7,rr-' DEPUTADO~ BEZERRA ~~;~HO

tJ

~~ --.,. TE:ICTO/JU5TIF1CAÇÃO'------------------,

~P"'RTlDC~

PMDR ,

Dê se ao "caput" do Art1go 322 do AnteprOJeto de Consti tuicão .ela

Comissão de SisteMatizacão, a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

E ME N O A T'rT./:'~":': E S S I V A I
Suprima-se' integralmente o artigo 356 ao anteprojeto de const: tuição 'I

da Comissão de Sistematização, da seção I" "da Saúde".

Essa matéria não é para ser tratada na Carta Magna e sim em Lei Ordi 1
nária, mesm~ porque a jurisprudência nacional e internacional mantém esse assunte I'

na pasta do Trabalho.
Entende o legislador que o direito do trabalho não pode ficar dividi,

do entre dois Ministérios, além do que o termo "Saúde Ocupacional" não é abran - j
gente e sim parte de um sistema denominado "Segurança e Higiene do Trabalhe".

COI~ISSAO l'F SISTEMATIZACAO

de serviço~,

suf1ciente
interesse

o dispos1tivo que intentamos modificar, está aSS1m redigidD:

"art. 322 - Os serviços de transporte terrestre, de
pessoas, de bens e de carga aérea, dentro do terri
tório nacional, inclusive as ativ~dades de agencia
mento, somente ~erão explorados peJo Poder Púb11co,
por brasileiros, ou por empresas em que o capital
com direito de voto seja majoritar1amente nacional,
segundo se dispuser em lei. 11

Justif1cacão

"Art. 322 - Os serv1ços de transporte terrestre, de pessoas, de
bens e de carga aérea, dentro do território nacional, inclus1ve as
atividades de agenciamento, somente serão explorados pelo Poder P~

blico, por brasile1ros ou por empresas nacionais."

Como se vê, o mencionado dispositivo cuida tão somente
portanto, no que se refere às pessoas jurídicas, será
que a empresa seja nacional, para que fique preservado o
do Pais quanto à boa e eficiente execução dos serviços.

~OAU---,

t 02.107 187 J
r---------- PLE:NARIO/COLlISsÃO/SU1lc:OlU'S.iO---------

l:



236 • Comissão de Sistematização

DEPUTADO JONAS PINHEIRO

EMENDA CS00954-1.
t:J DEPUTADO JONAS PINHEIRO •

JlI..r:H."10/COIU5siolsuaeOUlssio-----------...,

SistematJ.zação

~__------------__ TUTO/olUSTlP'IC...çio------_---------_,

'EMENDA CS00956-8:

f:J
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao caput do art. 307 a seguinte redação:

Art. 307. Será considerada empresa nacional a pessoa Jurí
dica constituída e com sede no país, cUJO controle decisório e de c~
pital esteja, em caráter permanente, exclus1vo e ~ncondic~onal, sob a
titularidade direta ou indireta de pessoas físicas OÚ jurídJ.cas domJ.
·ciliadas no País, ou por entJ.dades de dJ.reJ.to públJ.co interno. -

Suprima-se o parágrafo único do artigo 410.

O parágrafo único do artigo 410 tem a seguJ.nte redação:

"Parãgrafo único - );: vedada a propaganda comercJ.al de medicamentos,
formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrot~
xacos ";

JUSTIFICATIVA

.JustificatJ.va

A alínea "d". do inciso IV, do artigo 13 assegura a livre
manifestação J.ndividual do pensamento, de ptincípJ.os éticos, de co~

vicçóes religJ.osas, de idéias filosófJ.cas, políticas e de 1deolog~

as, veaado o anonimato e excluídas as que incitem a violêncJ.a e d~
fendam discrim~nações de qualquer natureza l1

•

qualauer
gualauer

lia pos1:enatureza estarJ.a sUJeJ.ta a controle feJ.to, eVJ.dentemente,

Assim, nos termos do dispositJ.vo supracitado, ~t~o~d~a~e=-~~~~~

manifestação que estimule a violência e discr1minações de

Pode-se inferir, por VJ.a de consequência, que as demais fõrmas
de man1festação, inclusive a propaganda comercial, quando não inc~

tarern a violência e a discr1m1nação estariam permitidas.

A exclusão das pessoas jurídicas desinforma o público,as au
toridades e o sistema econôm1co, porquanto as pessoas físicas não e~
tão sujeitas ao mesmo J.ntenso procedJ.mento de disclosure ou transp~

rência negoc1al eX1gido pelas 1815 C1V1S, comerC1a1S, adm1n1stratívas
e tributárias. Dessarte, quando a lJ.nha de esforço em todo o mundo é
de desvendar a intimidade das empresas, o anteproJeto vai em sentido
contrár10, obscurecendo o cenário. Aderna1s, manter o texto como pro
posto implica dar proteção constitucional aos testas-de-ferro. -

Por fim, o texto aprovado pela comissão temática inclui
pessoas jurídicas, pelo que a matérJ.a há de ser levada à votação
Comissão de sistematização.

as
da

Há incoerência visível entre o princípio estabelecido na
nea "d", do inciso IV, do artJ.go 13 e a proJ.bição contida no
grafo único do artJ.go 410, devendo este últJ.mo disposJ.tivo ser
primido para restaurar o equJ.líbrJ.o da ordem ConstitucJ.onal.

ali
par~

su

EMENDA CS00955-01cr· DEPUTADO JONAS PINHEIRO'

PI.l!:HAAIO/cou!SsÃo/suecOMlssÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS00957-6
f: OO'UTAOO.xJ.lAS P1I'fEIRQ

PL[NA"IO/CONISSÃO/SUBCOMISSÃO-----------

Sistematização
r::-r TUTO/.lUSTIFICAÇio -,

Dê-se ao § 2. do Àrtigo 307 do Anteprojeto de ConstituJ.cão da Com1
ssão de Sistematização, a seguinte redacão:

"§ 2. - As empresas nacionais tel'ão preferêncJ.a no acesso a crédi
tos públicos subvenc1onados e, em igualdade de condições, no forn~

cimento de bens e serviços ao poder público".

Justificação

o dispositivo que pretendemos alterar está sublinhado aba~xo:

"art. 307 - será considerada empresa nacional a pes
soa juridica constituída e com sede no Pais, cUJO
controle decisório e de cap~tal esteJa, em caráter
permanente, exclusivo e ~ncond~cional, sob a titula
ridade direta ou J.ndireta de pessoas fisicas domic!
liadas no Pais, ~u por entidades de d1reJ.to pÚblic~
interno •

Dê-se ao art. 18, VI, ~, a seguinte redação, suprimida a
parte final da alínea:

Art. 18. "( ••• 1

VI - ( ••• 1

bl o dever de J.nformar de que trata este incJ.so abrange a
real~zação da rece1ta e as despesas de ~nvest1mento e custe10 dos fu~

dos públicos,e obr1ga a todos os órgãos federais estadua1s e mun1ci
pais, da AdminJ.stração DJ.reta ou IndJ.reta.

Justificativa

...................................................
§ 2. - As empresas de controle nacional terão ore
ferência no acesso a créd~tos públ~cos subvenc~ona

dos e, em 19ualdade de cond1cões, no forneC1mento
de bens e serV1COS ao poder público."

l\ definição de empresa nacional já ficou estabelec~da no " caput"do
Artigo 307, não havendo neoessidade de repetição de conceJ.tos nos
parágrafos que lhé seguem.

A emenda suprime o trecho "e se estende às empresas que
exercem ativ1dade soc1al de relevânc1a públ1ca, ressalvados quanto a
estas as que digam respeito a custos e 1nvest~mentos sem repercussão
na balança comercial do país ll

, com o que visa melhor sistematizar o
anteproJeto e dar-lhe ma10r coerenç1a interna. Senão, veja-se: o di~

POSit1VO está no capítulo "Dos Dire1tos Colet1vos U
, do título flDos D.!

reitos e Liberdades FundamentaJ.s". Logo, sJ.stematJ.camente, cuida-se
das relações do indivíduo em face do Estado, dos meios de controle do
poder público, dos mecanJ.smos de proteção do indivíduo; tanto assJ.m,
que o inC1SO é intitulado "~ visib;lidade ~ ~ corregedoria dos pode
~". Descabe, então, versar relações de dJ.reJ.to prJ.vado cJ.dadáo
empresa.

Os lJ.mites da ação privada e o controle do capital priv~

do Já estão enunciados na ordem econômica.
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EMENDA CS00958-4
ptE'UTAOO EmIFilCIO IE A/>UlADA

= TExTot..USTIFICAÇÃO ....::.. ..

EMENDA CS00960-6
P: Constituinte DARCY POZZA

,..",.- Pl.ENAIIIIO/COIlISSÃO/SUBCOMISSÃO-------------,

édMiSSAO DE SISTEMATIZAÇAO
.., TEXTO/.lUSTlfICAÇÃO ,

Elimine-se o parágrafo 32 do art. 355, renumerando-se o § 4Q para 3Q.
Suprima-se o parágrafo único do artigo 410.

JUSTIFICATIVA

o parágrafo diz o seguinte:

11 O Poder Público pode interv~r nos serviços de saúde de natureza privada

necessários ao alcance dos objet1voS da política do setor, bem como desapropriá

los.

o parágrafo a eliminar é duplamente redundante. Primeiramente, quanto ã l'ermi~

são para o Estado intervir nos serviços pr-avadoa de saúde. A intervenção do Est~

do na economia já está amplamente coberta pelo art. 309 e seus parágrafos.

Quanto ã desapropriação dos serviços privados de saúde, trata-se , apenas de e~

pécie do gjine'ro , Já previsto udnucaoeamence no art. 13, que trata dos da.re í.tos

Lnddva.duaas , e, em partic.ular, no Lncaso XIII, que trata do direito de pr-op-rIeda

de privada, assegurada e protegida pelo Estado, e cUJas alí.neas da spjiem sobre os

casos de desapropriação.

JUSTIFICATIVA

o parãgrafo único do art. 410 proíbe "a propaganda comerc~al de me
dicamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco, beb~das'alcoól~
cas e agrotóx~coslI.

A vedação da propaganda comercial acima estabelecida conflita-se
COm o que dispõe o art. 405 ("1:; assegurado aos meios de _comunic~
ção amplo exercic~o da liberdade ..... ), po~s o amplo exerc~cio da
liberdade jama~s poderia ser a Lc an ç ado sé a própr~a' Cons1;i~u~cao :-!!!.
pôe 11mites aos me10S de comun1caçao. Adema1s, se a po11t1ca Nac1~

nal de Comun1cação, dentre outros, deve pautar-se na "pluralidade
e descentralização", é evidente que o § ún~co do art~go 410 não p~
derã prevalecer, sob pena de.tornar inconsistente os dispositivos
acima mencionados.

QPAlfrIOO~

PD.C.Constituinte 5~QUEIRA CAMPOS

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇA8
liJr---------- PLf:NAAIO/CONISsÃo/suaco"'lssÃo

e-

EMENDA CS00961-4
PJ

Justifica-se, assim, plenamente, a elim~nação do parágrafo 32 do art. 355, a fim

de evitar "conflitos e superposições '.' com vistas a dar coerência e cons~stê.!!

eia" ao projeto, conforme palavras do relator da comissão de s r atemata.aaçào ,

TuTo/.lUSflFlcAçÃo--------------caPIl

Le

Excluir, no Título rI, üos Direitos e Liberdades Fundamentais,

tulo IrI, Dos Direitos Coletivos, Art. 18, Inciso IV: O Sindicato, a

tra 1, em sua totalidade.

JUSTIFICATIVA

A exclusão proposta é de toda a letra 1, que diz:

- Os Sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, con

forme a lei.

.., n:xTo/olllUlfICAÇio -,

Justificativa

Sistematização

Acrescente-se à alínea d, ~nc~so XIII, art. 13, do antepro
jeto do relator, a palavra prévia: -

Art. 13: são d~re~tos e liberdades ~ndividuáis inviolãveis:

O que esta claro no texto proposto é que a Ccnst i turcâo assegurara

espaço em jormais, revistas, râd los e televisões aos Sindicatos, muna

violação contundente ao prõprio espirito da Constituição que estã sendo

escrita - uma sociedade civil, o Sindicato, recebend? parte do produto

de uma sociedade civil - a empresa jornalistica, de qualquer espécie.

O jornal:'a revista, as emissoras de rãd lo e televisão são empr~

sas privadas, na maioria dos casos. Vivem da venda de espaço pulbici

tãrio e da gestão de seus negõcios, inclusive no que d1Z respeito a con

quista de leitores, ouvintes, espectadores. Paga trlbutos sobre a renda

e, como empresa, corre o risco do prõprio negõclO.
Os Sindicatos podem fundar jornais, edita-los da forma que dese

jarem. distribui-los por ass1naturas ou gratu1tamente.

Constituem peça importante na organização do trabalhe, e na pr§..

pria vida social do pais, sendo, por 1SS0, pennanentemente, objeto de

matérias jornalisticas, no acesso democrãtico, sem imposição da norma

constitucional.

Caso passe o principio, constituirã, depois, na prõpria contradi

ção do que se deseja escrito na Constituição, porque no Capitulo da

Ordem Econõmica e Social estã a garantia do oficio, profissão e em

presa.

r a razão da emenda de exclusão •.

Sala de Comi~ão,

XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO E~

( ... )

( ... )

TADO.

d) os bens de produção são suscetíveis de desapropriação po
necessidade ou utilidade pública ou por interesse soc~al, desde que
necessár~a à execução de planos, programas e proJetos de desenvolv~me

to social e econôrn~co, seJam eles da União, dos Estados, ou dos Mun1
cípios, med~ante prévia e Justa indenização, em dinheiro. -

o sistema constituc~onal h1stórico sempre consagrou a ~nden

zação prév~a e justa da propriedade. A ún1ca exceção fo~ q da reform
agrãria, em face da urgência com que se quis tentar resolver o proble
ma da otimização do uso da terra. Tanto isto é verdade que a alínea
~ do mesmo inciso, ma1S coerente, reaf1rma o pr1ncípío da 1nden1zação
prévia. Cr1ar nova excepcional1dade para os bens de produção impl1
ca, ademais na adoção de tese mua t o pr ôxama das que caracterizam os reg~

mes soc~alistas totalitários, cUJas premissas são absolutamente incom
patíveis com as l~berdades democráticas. -
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EMENDA CS00962·2
t: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

cr;PARTIDO~

P.D.C.
AUTOI'l---------------

Çke.e..-s.
-------- PLENAAIO/cONISsÃO/SUBCOhlI55ÃO-----------

~SSAO DE SISTEMATIZACAD

PLENAAIO/CONISSÃo/sUBCOMISSÃO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ TExro/olUSTlFICAÇÂO-----------------

Excluir no Titulo Il , dos Direitos e

tulo I, dos Direitos Individuais, Art. 13,

d em sua totalidade.

Liberdades Fundamentais, CapI

VII - A Prlvacidade, a letra
Excluir, no titulo 11, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, o

Capitulo 111,_ DOS DIREITOS COL&TIVOS, Art. 18, Inciso VII - A PAR

TICIPAÇÃO DIRETA, a letra ~ em sua totalidade.

Dê-se ao "caput" do artigo 485 a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: "CAPUT" do Artigo 485

Sala da Com~ssão,

OEPUTADD HELIO ROSAS

É a razão da emenda.

A letra e propoe:

Pelo texto, surge uma com~ssão extra, que sera encarregada do

planeJamento, que quer d~z79 o que será feito no futuro 1mediato,

e na fiscalização dos resultados. Além do risco, a obr~gatorieda

de de segu~r o que pode ser ~ncorreto ou danoso à própr~a existên

cia da empresa e sua vlabilidade.
I

Não se just~f1ca a intromissão pretendida. O Estado, através

do Poder Público, tem a capacidade bastante de f~scalização, in _

cluindo-se nela o papel do próprio Congresso Nacional, que repre _

senta a vontade da população e nao de grupos ou segmentos.

JUSTIFICATIVA

Nos serviços públicos e atividades essenciais executados p~

lo Estado ou administrados sob o regime de permissão ou con

cessa0, haverá obrigatoriamente uma comissão da qual parti

ciparão representantes do órgão concedente, da empresa con4

cessionár~a, de seus empregados e usuários, para efe~to de

ficalização e planeJamento, na forma da lei.

A proposta obJetiva apenas ma~s um sistema de controle sobre

a eXlstência da empresa concessionária ou permiSS10nárJ.a de serv!

ço pÚblico. Ela ace~ta, sob a forma de r~sco, executar um deter

minado serviço, por tempo certo, medlante um contrato no· qual são

,impostas todas as condições, da tar~fária à qualidade do serviço

que deve ser colocado à d~sposição da população. O capital é seu

e a responsab~lidade com a gestão do negócio idem.

,.....,. PL[NAFlIO/COJ.l,ssÃo/sU8COMISSÃO

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

~,---------------- TCXTO/olusTlrlcAl;io------- --,

e

mar-
atos

nQ 11, de 13 de outubro de 1978, rev~

Constituinte NILSON

COMISSÃO DE SISTE~mTIZAçÃO

JUSTIFICATIVA

Diz o texto proposto para a letra d:

- ~ illl'agem pessoal bem como a vida intima e familiar não podem ser

divul gadas, publicadãsou fJ1inldidas, sem autorização do interessado.
O propósito foi bom - a defesa da privacidade das pessoas. Está

no entanto, comprovada que em matêr-i a de comumcaçâo social, e impossIve l

este tipo de vedação, devendo-se como a Ieqts l açào dos paises mais avan

çados em matern de direitos humanos consagra, buscar na legislação esp~

cifica - os Códigos Penal e Civil - responsabilizar os abusos.

Em verdade, especialmente no noticiãrio r~llcial, tem sldo 11 traba

lh~de repórteres a garantia de que nos escondidos de uma policla de~

preparada justifique-se todos os crimes, e mantenha-se impunes os respo!!.
sãveis.

Aprovado o princlplo de vedação proposto no que se pretende ex

cluir do texto constitucional, todos os crimes, especialmente os dos

mais poderosos, estarão com a garantia da impunidade, norque a imprensa.

que desvenda os seus nrlsterios ~ não ma i s poderã apurar, em nome da soci~

dade, o que estã ocorrendo. Pela llb~rdade, deve-se excluir o artigo.

t a proposta.
Sala de Comissão,o

Os atos praticados pelo comando revolucionár~o de 31 de
ço de 1964 d~zem respeito a atos de natureza Leg~slativa e a
relativos à garant~as pessoais.

A Emenda Constitucional

gou os atos instituc20nais e complemen~ares, até então ed2tados.As

s~rn, não ma~s poderiam ter ocorrido sanções revolucioniirias.

A Lei nQ 6683, de 28 de agosto de 1979, concedeu an~s~ia

gerou benefícios, posteriormente aI1lpl~ados pela EC nQ 26 de 27 de
novembro de 1985.

EMENDA SUoPRESS.I~A .AO AN'l'EPRO~~~~,u~~":L;';'OR ~~RA -AD~;;U~Ç~O--~-~ 'l'EXTO I
SeJa supr~m~do o Art. 437 do anteproJ"'to de Cons t Lt ua ç âo , II---------------------------------------~

JUSTIFICACÃO
EMENDA CS00965-7
tJ

EMENDA CS00963·1
tJ
,----------- PLr:H.. RIO/coUI~:Jj.o/suoCO .. I:uio

tJ

/

"Artigo 485 - Os funr:ionários públiros admitidos até 23 de janei
ro de 1967 poderão aposentar-se com tempo de serviço, direitos
vantagens prevlstos na legislação vigpnte àqueIa data."

JUSTIFICAÇ1l0

O tempo de serviço para efeito de aposentadoria estar ia entr
os direitos assegurados aos funr:ionários púor Icos admitidos antes de 24 001.67. E
sa era a intenção do legislador expressa de forma taxativa na emenda nQ 01200 d
nossa autoria qUE" defendia direito à aposentadoria esperí.al para esses funrionári

os e que foi dada ramo aprovada pelo Relator da Comissão Temát ír-a. Entret.anto a r
dação do artigo 485,não prevendo .expressamente as r-ondíções esper-Iai s de aposenta
daria e em razão do que dí spõe O artigo 87 al Inea 11r. " f r-r rará dúvidas de Interpr

tação , r-em todos os ínconveníentes que o recurso ao judir:iário acarreta.

artigoo texto re[crellte ao

Como se esses instrumentos legais não bastassem pe r a de f) na r

a inocuidade do artigo 437 do presente anteprojeLo, há que se men
cionar que estamos diante da elaboração de um novo texto const~tu

cional, no qual o que se pretende com o presente art~go, Já se en
contra amparado e reparado.

Por esses fatos ~ de se suprlmir

437 do anteprojeto de Constituição.
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EstQ emendaõbj?t-L~ª, portanto, rompatibillzar a Intenção do lp

gislador com o texto ronst~turional, eiiininàndo,_a~da, possíveis r onf'Lí tos dp In

térpretação em razão de outras disposições expressas do-- Antegrojeto.

EMENDA CS00966-1t: CONST~TUI~;i NILSON GI~SON

-r----------- P'LItHA'Uo/cON\"io/su!lCQNISsio _

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

=....::O""--------------TExTot.JUSTlflCAÇio----- -,

DEPUTADD HELIO ROSAS

EMENDA CS00966-5
l?

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

"1,110"--------------- EMENDA MODIFICÃ'rIVll AO TEXTO DO ANTEPROJETO, PARA ADEQUA

ÇÃO DO ART. 30, §§ 19,29 •

,.", TEXTO/4USTI(lCAçlo--- --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 487

Suprima-se o artigo 487 do Anteprojeto de-Constituição apresentado

pelo Relator da Comissão de Sistematização.

Dê-se a seguinte redação ao

"§ 19 - Somente pGderão concorrer às e1eicões nacionais, es 

taduais e municipais os Partidos P01Iticos que con

tarem o mínimo de 5% de filiados em relacão ao to-

JUSTIFICAÇAO

o texto r:onstitur:ional deve ser conní so e a prec.í.são de seus ter 

mos deve evitar r:onflitos de interpretação.
Mas 'há cIaro descompasso entre a regra do artigo 487 e as normas I

especff ír-as constantes da Seção II - DOS SERVIDORES POOLICOS CIVIS, do Capítulo VIII

do TítuloIV do Anteprojeto.
Assim, em termos de limite máximo da remuneração dos servidores pú

blIcos , o texto constitucional não o fixa mas determina sua fixação pela lei ordiná

ria, no íncí.so IX do artigo 85. Esse dispositivo terá o rondão, portanto, de rorbãr

os abusos salariais na administração pébl íca, eliminando as remunerações excessivas

na medida em que determina o estabelerimento de relação de valor entre a maior e

menor remcoeraçãc,
De outro lado, o mesmo srt iço 85, em seu inriso VI, ressalva,

de direito, a perr-epção pelo servidor das vantaqens de raráter and.ivrduaI e elas

tivas a natureza ou ao loral de trabalho.
Portanto, se o artigo 85 assegurou a percepção de vantagens mas e

tabelereu a regra básica para o impedimento de salários abUSIVOS na administração p

blira, O artigo 487 torna-se inócuo e até mesmo r:onflitante rom o precí taco artigo,

podendo sua manutenção ensejar dúvidas de Interpretação jamais dP':E'ja~as.
Impõe-se, pois, sua supressão para a compatlblllzaçao do texto, o

eto do trabalho da Comissão 'de Sistpmatização.

tal de eleitores do paIs, distribuidos em cinco ou

mais Estados, com o mmnimo de 3% em cada um deles,

proibida a filiação em mais de um Partido o"

ao

"§ 29 - "são considerados Partidos de âmbito nacional, e como

tal gozando do privilégio de acesso à propaganda elei

toral gratuita e aos recursos do fundo partidário, os

que tiveram obtido , n~s ~1timas eleiçess para a Câma

ra dos Deputados, 3% dos votos apurados ou 2% das ca-

deiras na ~mara dos Deputados

Justificativa

O Partido Polít1co éuma instituição, que

atende as necessidade de ordenação a vida em sociedade e em deteE

minado lugar. Uma agremiação partidária precisa de uma aparelha

gem capaz de garantir a execução dos prpositos que tem em mira ,

pois partidos são ideologias em ação, são movimentos em orga-

nização , tem alma a sua filosofia ) e tem corpo ( a sua estrutú

DEPUTADO HELIO ROSAS

ra ). Os partidos políticos interpretam, disciplinam, coordenam

e orientam os inetresses, as necessidades e as aspirações c2

letivas o são as projeções polf1cas do povo

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

,.".,----------------n:xTO/JuS'lfICAÇÃO---------.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Art. 254

r;-r----------------l'.EXTo/JlISTIFIC..çio-- -,

GIBSONNILSON

SISTEMATIZACÃODECOMISSÃO

CONSTITUINTE

EMENDA CS00969-()

t:
1ôIr---------- PLENAFllO/CON.SSÃO/SUBCOIolISSÃO _

C-

Dê-se ao caput do art. 254, a seguinte redação:

Artigo 254 - As patentes, com as prerrogativas, dí rea tos e devere

a elas inerentes, são asseguradas em toda a plenitude aos oficial

e graduados da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas,

Polír:ias Militares e Corpos de Bombeiros, dos Estados, dos TerrH

rios e do Distrito Federal.

JUSTIFICAÇAO

O texto contempla, em igualdade de r-ondíções , ativos e inativos.

As denominações "da reserva" e "reformados" referem-se à categoria dos inativos. To

davia, ao referir-se ao pessoal. em at iví.dade , que deveria encontrar r-orresoondêor-ra'

com as duas expressões precitadas, o Relator incIdiu em láPSD, crnít mdo a exoressã

"graduados", que corresponde a "ref'ormados", na Inat ivrdade

A prevalecer a redação do Anteprojeto f'mar Iam exr:luídos do text

do artigo 254 os graduados, o que seria uma flagrante mr-oerênr-La do dispositivo.

Impõe-se a aprovação da emenda para r-orreção ou melhor adequação d

texto,

EMENDA ADITIVA AO TEXTO DO ANTEPROJETO, PARA ADEQUAÇÃ9

DO ART. 29, no Relatório da Comissão de Famllia, da Educação, I

Cultura e Esportes, da CiÊc1a e Tecnologia e da Comunicação o

Acrescente-se ao inciso V,- do art.29

11 o professor despedJ.do sem justa causa no curso do

ano letivo tem direito a salários até o início /

d",s aulas do ano letivo seguinte "
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JUSTIFICATIVA

A dispensa havendo ocorrido sem justa causa o Pro -

fessor tem direito ao recebimento de salários ate o iníc~o das au

las do ano letivo seguinte •

tigo 144, com a incompreensível marginalização do pré-requ~

sito fundamental, que se refere a " conhecimentos éo~tá

beis ", já que o Tribunal de Contas é antes de tudo, um ór
gão que, socorrendo-se da Contabilidade, procede a tomada I

de contas. ~ este profissional que, na empresa privada, rea
liza função pública relevante, eis que os atos básicos d~

<administração fazendária no campo do controle e arrecadação
de tributos continue sua responsabilidade e competência.

~ a justificativa.

r::-I TEXTO/JU5rlFIC.r.çio ---,

Constituinte
AUTOIt'---- _

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

Constituinte DARCY POZZA

..,- I'LEHÁ"IO/COlolISsÃO/sllecolflssia-- --,

f:J

EMENDA CS00972-0
tJ

GibsonNilson

Sistematizacão

4UTOl'l'------,....--------

decomissão

EMENDA CS00970-3
-~

EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANT~

PROJETO DO RELATOR, NO REFERENTE AO ART. 342

Suprima-se o Art. 342

EMENDA ADITIVA:
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso 111 do artigo 137.

Inclua-se a expressão " Auditorias Cont!
bil ", no Inciso 111 do Artigo 137, que passarJá a ter a seguin
te redação:

Constituinte DARCY POZZA

Justificativa

O dispositivo constante no Anteproje

to, dispõe pela exclusividade de desconto na folha de salários

so e exclusivamente, a base da Seguridade Social, portanto, pr~

jud~cando e trazendo a extinção de entidades que mantem o en

sino profissionalizante e ténico, como SESC, SENAI, SESI, SENAC,

o que será um absurdo face a organização desses 6rgãos

EMENDA CS00971-1
te

'LU.."IO/cOlolISsio/Sl.aCOIfISsio- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r;-r--------------- T[)(TO/JUSTlFIC.lçio----- ~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 140

Inclua-se a expressão " fiscalização
contábil ", no Artigo 140, que passará a ter a seg~inte reda
ção:

Art. 137 -
111 - A realização de fiscalização, in

vestigações, inspeções e auditorias contábil, orçamentária, fi
nanceira, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da a~

ministração direta ou indireta do Legislativo, Executivo ou Judl
ciário, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedade de e
conomia mista e fundações públicas.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda visa corr~g~r uma injustiça'
do texto do Anteprojeto Constitucional, com relação ao artigo
que estarrec~ e revolta pelo alheiamento do mesmo com relação ao
profissional de contabilidade e a própria instituição, a tal po~

to que, quando fala em auditoria, termo caracteristicamente vin
culada ao profissional contábil, simplesmente ignora a sua exis
tência.

A mesma relação e orientação prevalece •
aos artigos 136, 137, 138 e 140, onde a fiscalização contábil
não está contemplada. Gravame maior está no artigo 144, com a
incompreensível marginalização do pré-requisito fundamental
que se refere a " conhecimentos contábeis ", já que o Tribunal
de Contas é antes de tudo, um órgão que, socorrendo-se da Cont2.
~ilidade, procede a tomada ?e contas. ~ este profissional que,
na empresa privada, realiza função pública relevante, eis que I

os atos básicos da administração fazendária no campo do contro
le e arrecadação de tributos constitue sua responsabilidade e
competência.

Constituinte DARCY POZZA

COMISSAO ~E SISTEMATIZAÇAO

Art. 140 - A Comissão Mista Permanen
te do Congresso Nacional, por proposta de qualquer Congres
sista, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União a
realização de auditoria especifica, em matéria de fiscaliza
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri
monial.

JUSTIFICAÇAO

Esta emenoa visa corrigir Lma injus
tiça do texto do Anteprojeto Constitucional, com rela~ão ao
artigo que estarrece e rev~lta pelo alhe~amento do me~mo com
relação ao profissional de contabilidade e a própria insti
tuição, a tal ponto que, quando fala em auditoria, termo ca
racterísticamente vinculado ao profissional contábil, sim
plesmente ignora a sua existência.

A mesma relação e orientação prevale
ce quanto aos artigos 136, 137, 138 e 140,. onde a fiscaliza
ção contábil não está contemplada. Gravame maior está no ar-

~ a justificativa.

EMENDA CS00973-S,
~

-r-e- I'L!N.t.JIlO/ccWlssio!SUICO.."sio----------

f:J
r::-I--------------- TlXTO/JUSõlfICAÇ~O'---------------....,

EMENDA ADITIVA: .
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 136

Inclua-se a expressão " fiscalização co~

tábil " no artigo 136, que passará á ter à seguinte redação:

Art.136 - A f~scalização contábil,f~nan

ceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União será '
exercida pelo Congresso Nacional, ~ediante controle externo, e



Comissão de Sistematização • 241

CONSTITUINTE DARCY POZZA

= TE:XTO/olUSTI..ICA;io-------- ..,

r-:T--------- 1'l-r.N,uIO/cQIIIS'Ão/sUBCO.,lssio----------tJ COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO

AUTOIl--------------
EMENDA CS00975-4
'l:

JUSTIFICAÇIIO

pelos ~istemas de controle interno de cada Poder, quanto aos a~

pectos de eficácia, eficiência, economicidade, legalidade e leg!
timidade, na forma da lei.

Constituinte DARCY POZZA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Esta emenda visa corrlglr uma injustlça '
do texto do Anteprojeto Constitucional, com relação ao artigo
que estarrece e revolta pelo alheiamento do mesmo com relação ao
profissional de contabildiade e a própria instituição, a tal po~

to que" quando fala em auditoria, termo característicamente vin
cúlado ao profissional contábil ,simplesmente ignora a sua exi~

tenda.
A mesma relação e orientação prevalece /

quanto ~os artigos 136,137,138 e 140, onde a fiscallzação contá
bil não está c9ntemplada. Gravame_ maior está no artigo 144, com
a incompreensivel marginalização do pré-requisito fundamental,
que se refere a " conhecimentos contábeis ", já que o Tribunal
de Contas é antes de tudo, um orgão que, socorrendo-se da Con
tabilidade, procede a tomada de contas. ~ este profissional /
que, na empresa privada, realiza função pública relevante, eis
que os atos básicos da admlnistração fazendária no campo do
controle e arrecadação de tributos constitue sua reponsabilid~

de e competência.
~ a justificativa.

EMENDA CS00974-G
l:
,---------- PLE:NAJlIO/ccWlssio/suOCOYISsio,----- _

tJ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 144

Modifique-se o artigo 144 do Anteprojeto de Constituição

da Comissão de Sistematização, que passa a ter a seguinte reda
ção:

" Artigo 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União
serão nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional, dentre
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade mo
ral, de reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos,

contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública,
obedecidas as seguintes condições: U

JUSTIFICATIVA

A missão principal dos Ministros do Tribunal de Contas é
a de verificar contas, que é prerrogativa do Bacharel em Ciên
cias Contábeis.

Essa emenda, que é de redação, visa explicitar a necessi
dade de ter o nomeado para Ministro do Tribunal de Contas, no
tórios conhecimentos de uma das profissões que envolvem a mis
são de tomada de contas, inegavelmente, além dos jurídicos, e
conômicos, financeiros ou de administração pública, também os
conhecimentos básicos contábeis.

=----------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO---- ---,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § 19 do artigo 137.

Constituinte DARCY POZZA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Inclua-se a expressão " fiscalização

contábil ", no § 19 do artigo 137, que passará a ter a seguin

te redação:

Art. 137 ....

X - ••••

§ 19 - O Tribunal de Contas prestará à

Câmara dos Deputados,- ao Senado Federal e as suas comissões as
informações que forem solicitadas sobre a fiscalização contá
bil, financeira, orçamentária e patrimonial, e sobre os resul
tados das auditorfas, inspeções e decisões, além de comparece~

por seus membros, a qualquer das Casas, mediante convocação.

EMENDA CS0097G-2
f:J

,-- PLENARIO/cCNlssio/sUDCOWlssio-----------

tJ
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 138

Inclua-se a expressão " auditorias Con
tábeis " no artigo 138, que passará à seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO
Esta emenda visa corrigir uma injusti

ça do texto do Anteprojeto Constitucional, com relação ao art!
go que estarrece e revolta pelo alhelamento do mesmo com rela
ção ao profissional de contabilidade e a própria instituição ,
a tal ponto que, quando fala em auditoria, termo característi
camente vinculado ao profissi;nal contábil, simplesmente igno

ra a sua existência.
A mesma relação e orientação preva

lece quanto aos artigos 136, 137, 138 e 140, onde a fiscalização
contábil não está contemplada. Gravame maior está no artigo 144,

com a incompreensível marginalização do pré-requisito fundamen
tal, que se refere a " cQ(1hecimentos contábeis ", já que o Trib~

nal de Contas ~ antes de tudo, um órgão que, socorrendo-se da
Conatbilidade, procede a tomada de contas. ~ este profissional /
que, na empresa privada, realiza função públlca relevante, eis
que os atos básicos da administração fazendária no campo do con
trole e arrecadação de tributos constitue sua responsabilidade e

competência.
E a justificativa.

Art. 138 - O Tribunal de Contas, de ~

fício ou por determinação de qualquer das Casas do Congresso Na
cional, de suas comissões ou por solicitação do Ministérlo Pú
blico ou das auditorias contábeis, financeiras, orçamentárias,
operacionais e patrimoniais, verificada a ilegalldade de qual

quer despesa ou variação patrlmonial, deverá:

JUSTIFICAÇAO

Esta emenda Vlsa corrlgir uma i~justi

ça do texto do Anteprojeto Constitucional, com relação ao aréi
go, qúe estarrece e revolta pelo alheiamento do mesmo co~rela

ção ao profissional de contabilidade e a própria instituição, a
tal ponto que, quando fala em auditoria, termo característica-'
mente vinculado ao profissional contábil, simplesmente 19nora a

sua existência.
A mesma relação e orientação prevalece

quanto aos artigos 136, 137, 138 e 140, onde a fiscalização con
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CONSTITUINTE OARCy'POZZA

COMISSAO OE SISTEMATIZAçnO
~ Tr:XTO/,lUSTIFICAÇio--- --,

ÃUTOIt--------------

V - os cargos em comissão ou funções de confiança serão exerci
dos privativamente por servidor ocupante do cargo da respectiva
carreira técnica ou profissional, exceto os da confiança direta
da autoridade máxima de cada orgão ou entidade.

EMENDA MODIFICATIVA:
EMENDA ao inciso V do Art. 85 do anteprojeto

,..- ,.I.CNAIl.IO/co..lssio/SU.c:O..ISSio----------~

tJ

EMENDA CS00978-9
f?

~ a justificativa.

.tábil·não está contemplada. Gravame maior está no aritgo 144
com a incompreensível marginalização do pré-requisito fundamen
tal que se refere a " conhecimentos contábeis ", já que o Trib.!!.
nal de Contas é antes de tudo, um órgão que, socorrendo-se da

·Contabilidade, procede a tomada de contas. ~ este profissional
que, ~ empresa privada, realiza função pública relevante , eis
que os atos básicos da administração fazendária no campo do co~

trole e arrecadação de tributos constitue sua responsabilidade
e competência.

JUSTIFICATIVA:

EMENDA CS00977-1m lO AUTOII:r: CONSTITUINTE OARCY POZZA
,-, .L.. ,LU""IO/COUlssio/aUlcoalSSi.o ...,

COMIssno OE SISTEMATIZAÇAO

A norma estabelecida no inciso V do art. 85 é inequivocemente a
mais salutar para o exercício de uma administração estável, in
dependente de p~ssível instabilidade política. Necessário no e~

tanto se faz, para melhor explicitação, a inserção oa palavra
"respectiva", para evitar oossíveis interpretações abusivas,
tão comuns em nossa país.

,-,--------------- TIEXTct.lUSTIf'.cAçie- -,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ~RTIGd'342

Suprima-se do Anteprojeto da Comissão de Sis
tematização o Art. 342

EMENDA CS00979-7
e: CONSTITUINTE DARCY POZZA

,..- '1.uulo/cQUlS.AO/suacOMlsSÃO----------_

eu COMISSnO DE SISTEMATIZAçnO

JUSTIFICAÇAO
~ TUTO/,lUSTlf'ICAÇio---------- --,

EMENDA MODIFICATIVA:
EMENDA ao Art. 90 do Anteprojeto.

O t~xto do artigo 342 que diz: " a folha de sa
lários é base exclusiv~ da Seguridade Social e sobre ela não p~

der á incidir qualquer outro tributo ou contribuição", causará,
se mantido, grandes prejuizos aos trabalhadores da indústria e

do comércio do país, devendo pois ser suprimido da Carta Constl
,,j;.lJ.Gional.

Art. 90 - O benefício de pensão por morte, do se!
vidor inativo ou ativo, corresponderá à totalidade dos proventos,
vencimento, gratificações e vantavens pessoais do servidor fale

cida.

JUSTIFICAÇAO

~ equivocada a interpretação de que recursos.
do SESC, SENAC, SESI e SENAI resultam de contribuições dos assa
lariados. São na realidade, encargos que os próprios empresá
1;ios se impuseram, de acordo com a "Carta de Paz" assinada em
1946, onde as classes produtoras, objetivando a manutenção de
programas privados,.~isavam aperfeiçoar a formação profissional
e propiciar melhor assistência social aos trabalhadores, o que
de fato foi alcançado.

E oportuno lembrar que as citadas entidades
são administradas por empresários, eis que são patrimônio que
lhes pertence e muitos benefícios tem trazido em sentido abran

gente, especialmente à classe trabalhadora. A manutenção do ar. -
tigo referido, trará incalculáveis prejuizos, tendo em vista o
que as entidades já prestaram de serviços, com recurso~ pri
prios, em favor da saúde, educação, alimentação, lazer, apren
dizagem e aperfeiçoamento profissional, beneficiando milhões
de trabalhadores e suas famílias, colaborando escreitamento
com obras de carater social, ao lado da União, desde a sua fU~

dação.

Esta exposição simples e objetiva,
plenamente, no nosso entender, a supressão do artigo
teprojeto dessa Comissão.

justifica
342 do An

No texto atual, não fica claro se se trata de mor
te do servidor inativo ou de ativo. Por esta razão, a nossa in
tenção é esclarecer este primeiro ponto.

O termo técnico "remunera;lo" compreenoe o venci
mento, as gratificações e as vantagens do servidor. Como está no
texto, há uma redundância, pois as gratificações e as vancagens
já estão incluídas na remuneração.

E mister, pois, fazer uma compacibilização de li~

guagem, no texto constitucional, no que tange ao Art. 14, inci
so v, Art.85, inciso IX, Arts. 89 e 90, nos quais a palavra "re
muneração" é usada indistintamente para caracterizar vencimento
e para caracterizar o todo, isto é, vencimento, gratificação e
vantagens.

. A palavra "vencimento" está tecnicamente correta

no Art. 14, incisos VI e XI, no Art. 85, inciso UI, no Art. 194,

inciso 111, alInea "b", no Art. 479 e no Art. 483, inciso 11.

A introduçãO da palavra "proventos" é necessária
porque este instituto é próprio dos inativos e para que não ha
ja interpretação errônea quanto a um assunto de elevada impOE
tância.
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EMENDA CS00980-1
~ AU~~

~eNSTITUINTE DARCY POZZA

r:;-r---------- PI.EMAIUO/CQWlllSio/sUIlc:OIlIS5ÃD-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

= TEXTO/.luSTIFIC"çio------------------,

Exclu1r no Titulo IX, da ORDEM SOCIAL, Capítulo v, da Comun1cação,

o art. 410 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA

Diz o Artigo 410 e seu parágrafo un1CO:

- O Estado 1mplementará medidas que levem à adaptação pro

gress~va dos meios de comunicação, a fim de permitlr que

as pessoas portadoras de defic1ênc1a sensor1al e da fala

tenham acesso à informação e à comunicação;

- É vedada a propaganda comerc1al de medicamentos. formas

de tratamento de saúde, tabaco, beb1das alcoó11cas e a

grotóxicos.

Não é responsabilidade do Estado 1~~SCU2r-se nos mElaS d~ ÇOM~

nlcaçào, salvo naqueles que são de sua propriedéde e àevew, àe fa

to, atender às m1norias. A experiência mostra que os def1C1entes

vêm sendo atend1dos por veiculos alternat1vos, o que just1f1ca-se

até ~smo como me10 de atender a todos os segmentos da sociedade.'

Não é matér1a constituc10nal, no entanto, cU1dar de um pequeno as

pecto de conteúdo dos me10S de comun1cação, ficando-se, inclusive,

com a sensaçao de que as editoras serão obrigadas, com ou sem mer

cado, a editar l1vros em Bra1le.
O parágrafo único é feito de boas 1ntenções e fora da realid~

de. As fábricas de tabaco, remédios e beb1das alcoó11cas funcio 

nam dentro da lei, empregam pessoas, pagam impostos e devem ter o

direito de circular com suas mercador1as. No caso dos servlços de

saúde, o próprio texto do anteprojeto estabelece que os setores

privados de atendimento méd1co devem funcionar como complemento do

oferecido pelo setor público. Para eX1stirem necess1tarão de pu -

troladas pelo Poder Público, em exercício de mandato eletivo, a

plicam-se as disposições seguintes:

I - Tratando-se de mandato eletivo federal, es
tadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou

função, podendo optar pela remuneração ou subsídio.

11 - Investido no mandato de vereador, havendo

compatibilidade de horário, perceberá sua remuneração sem p~ _

juizo dos subsídios.

111 - Em qualquer caso que exija o afastamento
para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serv~ço será
contado, para todos os efeitos legais, exceto para promoção por

merecimento.

IV - Para efeito de benefício previdenciário,

no caso de afastamento, os valores serão determinados como se

no exercício estivesse."

JUSTIFICAÇI\O

O novo texto que apresentamos, entendemos mais

adequado, na parte do servidor público no exercício de manda.o

eletivo. Pelo País todo, multiplicam-se ações judiciais, inter
pretações de Tribunais de Contas e processos administrativos,
pela confusa redação da Cúnstituição atual. Data vênia a reda
ção Qroposta pela nobre Comissão de Sistematização esclarece a
penas melhor a situação, ficando longe, porém, de uma transp~

rência total sobre assunto que afeta a vida de milhares de ve

readore~ em todo País. O artigo, com o novo texto que ora
apresentamos, melhor condiz edm a realidade dos servidores bra

sileiros e particularmente, dos eleitos à mandatos populares.

A ConstltulÇão nao deve descer a mlnudênclas. Deve, lStO sim,

estabelecer os pr1ncipios de defesa da saúde, em termos amplos,sem

a pequenez das vedações que são o prlnciplo de todo o autor1tar1s-

blic1dade, para a venda do que oferecem àqueles que compram

seus serviços.

os EMENÔlLCS00982-7'
t: -CONSTITUINTE DARCY POZZA

r:-r---------- PI.f.H""lO/C01ussÃO/SUBCOlillssio-----------,

COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇAO
= U,XTO/4uSTlfle"f;i.o "

mo.

É a just1ficativa.

Sala da Comlssão,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAOD: ARTIGO 386

Substituir o Parágrafo Único do Artº 386, da~

do-lhe a numeração de artigo nº 387, renumerando-se os demais:

EMENDA CS00981-9
f: COSTITUINTE DARCY POZZA

r:-r---------- Pl.ENA"lotc:ONlssio/suecolllssio-------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

"Art .•. - O ensino é livre à iniciativa priva

da que o ministrará, sem ingerência do Poder Público, salvo p~

ra fim de autorização, reconhecimento, credenciamento de cur

sos e fiscalizpção do cumprimento da legislação do ensino."

= T!:ll.TO/.lUSTIF1CAÇio-----------------

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 92

Substitua-se o artE 92, que passará a ter a se

guinte redação:

ARTE 92 - Ao servidor público da administração

direta, indireta, sociedades dê economia mista ou fundações co~

JUSTIFICAÇI\O

O parágrafo está deslocado no artigo 386 que

trata de aplicação de verbas.
Supervisão de qualidade significa ingerência

na organização didático-administrativa, sendo que deve compe

tir à própria comunidade e ao usuário.
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Constituinte DARCY POZZA

EMENDA CS00983-5
t:
,.,.._~ "t.IE/III~Jl10/co"ISSio/$1J.collussi.o-----------

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r.t TEXTO/olUSTIFIC..çiQ ,

EMENDA CS00985-1
illc: Constituinte HARLAN GADELHA

flLIENA"'o/cOM.SSÃo/sUICOMISsio------------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

f:T;"UTIDO;]
PMDB-P

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 15.

Suprima-se do texto do artigo 15,

seguintes ítens: X, XII, XVIII, XXXVIII.

JUSTIFICAÇIlO

as

Acrescente-se ao Capítulo VI (Meio Ambiente) do Títu
lo IX (Da Ordem Soçial) do Anteprojeto o seguinte artigo:

"Art. Proíbe-se, na forma da lei,
o lançamento de rejeitos industriais e de esgoto de
qualquer espécie, nos cursos d'água e nos mares, bem
assim a pulverização de agro-tóxicos nos' campos agrí
colas, de modo a causar o desequilíbrio ecológico.

CONSTITUINTE DARCY POZZA

A manutenção do texto, sem a exclusão

dos ítens acim&;' será dificultar ou até anular a possibilidade
da classe dos trabalhadores domésticos, de ter acesso a um em

prego.
Creio que melhor do que no texto, de

ver-se-ia deixar que a legislação trabalhista, definisse com
maior clareza as condiç5es de trabalho para os trabalhadores /

de modo geral, especialmente dos domésticos, eis que tal maté
ria não se adequa a norma constitucional, eis que as conquis-'

tas trabalhistas devem sofrer mutaç5es e avanços gradativos

em consonância com a realidade do País.

EMENDA CS00984-3

F
r:T---------- "L.IENAJlilO/co"ISJio/.u'CO"I~i.o-----------

COMISSIlO OE SISTEMATIZAÇIlO

1":'T---------:E;:,M=E-:N::D-:A--:S:-:U-:P;:,R;:,E::::-:SsíE~/A/:'"ST"'OA,Ã, ------------------.,

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do

Anteprojeto de Constituição; da Comissão de Sis

tematização.

JUSTIFICAÇIlO

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de part!
cipação dos orgãos e empresas estatais' no custeio dos planos
de previdência das entidades fechadas; por eles patrocinadas,

estabelecendo a pqridade na contribuição de empregados e em
pregadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos.pri~

cípíos que devem informar o texto constitucional, já se en

contra ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e
seu regulamento, Decreto nQ 81.240 de 20.01.78, quanto pelc
Decreto nQ 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alteraoo por

iniciativa do próprio Poder Executivo v2sando a aperfeiçoar
os dispositivos nele criados.

Acrescente-se, ademais, que p~ maneira como foi redigido, o

texto atinge instituição de indiscutiveis propósitos sociais,
que integralizam beneficios securitários, contemplam grandes

massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de em

prego e dinamizam o desenvolvimento econômico e soclal.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência compl~

mentar privada, hoje já com mais de 6 milh5es de trabalhado

res e depend~ntes associàdos, não é equitativo limitá-la ap!

nas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor

Público. O Estado e suas empresas possuem a mesma neces

sidade de retenção de mão de obra especializada que o

Setor Privado, o que justifica a flexibilidade na conce~

são de benefícios. Caberá a legislação ordinária a regu

lamentação da matéria.

§ l~ Compete ao Poder Público estª
belecer convênios com as Federações de Indústrias, pa
ra a instalação e funcionamento de centrais depuradQ
ras dos reJei~os industriais.

§ 29 Se for instalada fora do zonea
mento industrial, a indústria poluente instalará e fara
funcionar estação depuradora de resíduos.

§ 39 A pulverização de agro-tóxicos
nos campos agrícolas será substituída, preferencial-
mente, pelo combate biológico às pragas. tI

J ~ S T I F I C A ç Ã O

Para a apresentação da presente emenda, valemo-nos de
sugestão oferecida pelo Conselho Regional de Química da l~ Re

g1ao, em reun~ao realizada no Recife, em março do corrente,

no sentido de proibir-se o lançamento de rejeitos indus-

triais nos cursos d'água e nos mares costeiros, como tam
bém a pulverização de agro-tóxicos nos campos agrícolas.

Manifestamos nossa concordância com a adoção de
princípios, a serem inseridos na Constituição, que tornem

obrigatória a instalação de cent~ais depuradoras de rejeitos
líquidos, nos distritos industriais, com o propósito maior

de salvaguardar o' equilíbrio biolqgico.

Do mesmo modo, a poluição do meio ambiente, atr~

vés da pulverização dos campos agrícolas, necessita ser co~

batida pelo emprego de técnicas que, na medida do possível,
substituam a pulverização de agro-tóxicos pelo combate biol~

gico das pragas.

Resta-nos a certeza de que medidas dessa natureza
vão ao encontro dos ªnseios legítimos de todos que almejamos

para a presente e futuras geraç5es um meio ambiente sadio e

ecologicamente equilibrado.

EMENDA CS00986-0
tU SENADOR LEOPOLDO PERES

...,..,;-- PL~HÁR1Q/eONlssÃo/sUBCOIlISsIo--------------.,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= --:_--= n::XTo/JUSTlfICAÇAO--------.,...--------,

A Seção x, passa a tep a seg~inte pedação:

DA DEFENSORIA DO CIDADÃO

Apt. 150 - t cpiada a Defensopia ao cidadão incumbida de zelap pela

efetiva mdimissiÍÓ: dos po de xree do Estado e dos po âex es sociais de pele

vância púbZica à Consti~uição e às leis.

Apt. l5l - Lei Complementap dispopá sobpe competência, opganização,

recrutamento, composião e funcionamento da Defensoria do Cidadão.

§ lP - O Defensor do cidadão poderá ser substituido por outro, a

qualquer tempo por deliberação da maioria absoluta dos membpos da

câma~a dos Deputados~ mediante representação popuZar que ã tei~regu

lamentará.
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§ 29' - o regimento comum do Congresso Nacional disporá sobre o pro

cesso da eleição referida neste artigo.

§ 39 - são atribui das ao Defensor do Cidadão a inviolabiliaade, os

impedimento8~ as prerrogativas processuais dos membros do Congresso

Nacional e os vencimentos dos Juizes do Supremos Tribunal Federal

proibido o exercicio de qualquer outro cargo ou função pública.

Art. l52 - O Defensor do Cidadão será eleito pelo Congresso Nacional

dentre cidadãos brasileiros, natos, com mais de 35 anos e de reputa

ção ilibvda e terá mandato de dois anos, permitida a reeleição por

uma só 'Lfez.

Art. l53 - são atribuições ~o Defensor do Cidadão:

I - Velar pelo cumprimento da Constituição, das leis e demais normas

regulamentares por parte da A"minÚl_~raç_ão Pública federal, Flstadual

e Municipal;

II - Promover os meios visando à defesa do cidadão contra ações ou

omissões lesivas aZJu. seus interesses" praticadas por tituZar de cargo

ou função pública, recebendo e apurando as respectivas queixas e

denúncias;

III- Criticar e cenSUrar atos da Administração ~blica, zelar pela

sua celeridade e racionalização dos process~administrativose reco

menda2' correções e meZhorias {lOS serviços púbZicos;

IV - Promover a defesa da ecologia e dos direitos dos consumidores.

Art. l54 - As Constituições Estaduais instituirão a Defensoria do

Cidadão, de conformidade com os principias constantes deste artigo

e para atend~mento de todos os Municipios.

JUSTIFICATIVA

AUTO.-----------------,

I'LI.MA"10/CO"15si.o/s~.el)"I'»io------------

COMISSÂO DE SISTEr~TIZAçÂO

l;;.eENDA SUBSTITUTIVA

'fítulo IX
Da Ordem Social.

Capitulo III
Da Educação e Cultura

Subs~ituir Õ incisõ I do art. 378 pelo seguinte:

m I _ democratização do acesso e permanên

cia em todos os níveis de ensino".

e preciso garantir o acesso e permanência do aluno
em qualquer grau de ensino. A gestão ê de natureza técnica, com

provimento regulamentado em legislação própria, conforme a natur~

za jurídica de entidade mantenedora da escola.

ARNALDO PRIETO

As expressões Defensoria do Povo e Defensor do Povo,

além de pedantes, têm um inevitável conteudo demagógico. Defensor do

Povo é todo aquel~ que, em determinado instante histórico, ousa des~

fiar os poderosos para promover o bem comum. Defensor do Povo, foi

Demóstenes na Grécia Clássica. Defensor do Povo, foi Caio Graco na

República Romana, Defensor do Povo, foram Jefferson nos Estado Uni-

dos, Danton na França, Castro Alves e Rui Barbosa no Brasil.

Imagine-se um' ocupante do posto d. Defensor do Povo que

~raticasse cert;s atos inconfessáveis -infeZizmente não rarOS na

vida pública brasileira - o tttulo deixaria de ser uma honrari~pa

ra tornar-se um e8cárnio.Da~ a mudança proposta.

EMENDA CSOO989-4
[!1

••TOOl------- -,

Arnaldo Prieto

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

Artigo 353 , alínea VII.

Suprima-se do anteprojeto a alínea VII 'dÓ Artigo 353.

JUS>TIFICATIVA

A qualidade do meio ambiente,inclusive do ~rabalho,n§o s§o assuntos
específicos da área da saúde, tendo sido objeto de_cogitação no Capi
tulo VI-Do Meio Ambiente.

ENElil!A SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA CRI!E'4 S~;:IAl

CAPíTULO III
DA EnU;:A~Ã~ E CULTURA

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

-Art. 382 - As instituiç~es de ensino superior

gozam nos termos da lei, da autonomia didáti

co-cientifica, àdmi~istrativa, econômica e ri
nanceira, obedecidos os se9~intes principias."

JUSTI F ICA~ÃO

Como redigido no anteprojeto, o artigo se cho

ca com o previsto ,no parágrafo ~nico do art. 386.

Por outro lado, o ensino superior nao es~ã t~

do organizado em universidades, predominando o n~mero de institul

çoes e faculdade isoladas.
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EMENDA CS00990-8
E? ARNALDO PRIETO

'EMENDA CS06992-4
tJ AR.":ÃÚÍO ;RIETO

(ff---------- ,.J.~"... IO'COWlssiD'sv.COtlll".io _

t. COllÍSsAo DE SISTEAATIZACAO

~'

r;-r TEXTO'.IUSTlfICAÇio-----------------,
.".,r----~=----------TII:XTO/_unl'lc'çio----------------__.

Redigir assim o art. 386 (caput):

EMENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA CRnElI S~CI.\L

CAPÍTUL~ I I I
-- DA ECUCAÇÃ,) E CULTURA

Art. 386 - As verbas p~blicas ser~o destinadas

as escolas p~blicas, à concess~o de bolsas de estudo, à ampliaç~o

de atendi~ento e à qualiricação das atividades de ensino e pesqul

sa, em todos os niveis.

Acrescer ao artigo 389 o seguinte par~grafo.

-Par~grafo ~nico - O produto da contribuiç~o

eduaaç~o ser~ administrado, em cada unidade f~

ins~ituição criada petas empresas op~an~es, p~

único:

derada, por

com o sal~rio

EMENDA AlHTIYA

TíTULO IX

DA aRDer SOCIAL

-CAPíTULO III

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

descentralizar,deA bolsa de estudo, al~m

JUSTIFICAÇÃ;)

ra atender a suas rinalidades.

JUSTIFICAÇÃO

f preciso n~o duplicar meios para obtenç~o

dos mesmos fins, descentralizando a administraç~o e aplica

çao dos recursos, para ~acionalização~de gastos e otimização

constitui ajuda ao aluno e n~o ao estabelecimento de ensino. Ve

ddr-s~a bolsa de estudo implica impedir a educaç~o de aluno ca~

ren~e nos locais onde n~o houver escola p~blica.

Os incisos I e II do anteprojeto criam discri

minaçoes, reserva de mercado e proteç~o do Estado às escolas con

fessionais, quando este deve s~r dissociado de jnstituiç~es reli

giosas, se-: ampl iar as condiç;;es de acesso e a melhoria de qual id!!,

de, sem todos os niveis de modo generalizado.
de resultados, permitindo ainda que os recursos

na mesma regi~o onde s~o gerados.

permaneçam

__________ I'L.Il""RIO/coWISsio/suacOMlssio-----------

tJ COllISsAo DE SISTE1·~TIZAÇAo

EMENDA CS00993-2,
(!l ARNALDO PRIETO "--AUTOA

AUTO"----- ------

CO!IISSAo DE S!STE~~TIZhÇAo_

EMENDA CS00991·6
~~NALDO PRIETO

l!Jr---------- ,.L.~NÀ"IO/co.. I.s5io/su.COllllS3io

r:-r----------------_TlEltTO/.lUSTIf"CAÇio --i m TUTO/.luSTlfICAÇio -,

EMEKDA NcDIFIC4TIVA

TíTULO IX

DA ORnai Sí!CIAL

CApíTULO III

DA ECUCAÇÃO E CULTURA

ENE~nA SUBSTITUTIYA
TíTULO IX

DA CR~D1 SOCIAL

CAPíTULO III

DA EDU~AÇÃO E CULTURA

Transrormar o par~grafo unico do art. 386 em a~

tigo.

Substituir o Parágrafo Único do Art. 386 pelo s~

g~inte artigo:

-Art ••• - O-en5tno ~ livre à inciativa privada que

O ministrará, sem ingerência do Poder P~blico, salvo para fim de

autorização, reconheciment:o, credenciamen'to de cursos e riscaJ;%~

çao do cumprimento da legislação do ensino.

JUSTIFICAÇÃO

o artigo 386 trata da aplicaç;o de verbas.p~bli

cas e nao de autonomia administrativa e didá~jca. Est~ deslocado

no artigo onde foi colocado co~o parágrarQ.

JUSTIFICAÇÃO

O paragrafo está desloc~do no artigo 386 que tra

ta de aplicação de verbas.

Supervis~o de qualidade signirica ingerencia na

organizaçao did~tico-administrativa, sendo que deve competir a

propria comunidade e ao usuário.
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EMENDA CS00994-1,
tJ ARNALDO PRIE~O

EMENDA CS00996-7'
e'J ~IALDO PRIETO

't.iEN.."IO/COlllSSiO/SUICOlfISSiO--- --,j ~OIt.T.----,

tJ COMIssAo DE SISTEllATIZAÇAo é@07A1 J

EMENDA ADITIVA

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo III

Da Educação ê CUltura

..Lr:..."10/COMISSiO/suacalll~io------__---j ~OATA----,

tJ COMISsl\o DE SISTEMATIZACl\o 00 07/87J

EMENDA ADITIVA

TItulo :Di.
Da Ordem Social

Capítulo XXX

Da Educação e Çu1tura

Acrescer no artigo 377, "caput," a expressão: "respei
tado o direito de opção d~ famIlia~.

gudnte:
Acrescer ao art. 377, como parágrafo seaundo, o se-

o Estado democrático deve respeitar as crenças, con
vicções e filosofia educacionais da famIlia, não lhe impondo uma
instrução em choque com seus princIpios, po~s constitui nireito
natural dos pais a escolha da educação que pretende nara seus--fi=-
lhos.

·5 29 - A famIlia t~m o direito de educar os fi
lhos, de acordo com seus valores e nrincipios

de vida, e de escolher a instituição enucacio
nal de sua preferência."

JUSTIFICAçAO

Constitui direito natural da família educar os f~lhos

segundo ~uas convicções, crenças princIpios e anseios, utilizando
se da escola que melhor atender a esses objetivos. Ao Estado com~'

te a responsabilidade de. proporcionar-lhe os meios e cond~ções pa
ra isso.

'Lllllã"IO/COUlssio/SUICOlfIUÀO------------..,

COMISsAo DE SISTEI1ATIZAçAO

EMENDA CS0099S-9
~ ~lALDO PRIBTO

AUl'OR---------------
EMENDA CS00997-S1l:J ARNALDO PRIETO

EMENDA ADITIVA

TItulo :IX

Da Ordem Social
Capítulo XXI

Da. Educação e' Cultura

Acrescer ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e 39:

·S 29 ~ O sistema de bolsas de estuno não carac

teriza repasse de verbas públicas para entidades
privadas de, en~ino.·

·5 ~9 - O v~Ior das bQlsas terá, como parâmetro,
o custo de ensino de igual nível de.qualidade o
ferecido em estabeleéimentos estatal conaênére.-

JUS'l'U'XCAÇ/[O ..

. ~ bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e
não ao estabelecimento de ens~o. Ved~r-s~ o sistema de bolsas dis~

crimina o.estudante pobre que só fica com opção da escola ~úbl~ca

ou se~ alternativa onde esta não existir •
. . O valor da bol~a.deve corres20nder ao custo e~uiva~en

te no ensino,púnlico, para evitar privilégio.

EMENDA SOPRESSIVA

TItulo :IX

Da Ordem Social.
Capítulo XXI

Da Educação e CUltura

Retirar do ar~. 379 (caput) a palavra pÚQlico·, red,!
gindo-o assim:

·Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar
se-ã mediante a garantia de: ••••

O dever do ~stado é o de ministrar ensin~" de acordo
com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com O me
~or gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, ~ão se
deve restring~r sua. atuação de modo a não tolher, em cada mom~

.e em cada local, a forma possIvel e mais conveniente.
A obrigação do :estado e com todo o ensino e -não res~

trltiva e discriminatoriamente com o ensino pUblico apenas.
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r.1-'-------------~.Tl:XTO',jus'"rlcaçÃo----------------,

.. L~N&JIIO/CO .. ISSiO/S1J.CO.ISSio--- 1 ~O&T"----;;::;l

COMISsAo DE SISTEMATIZAGAo ê01.fl7~J

'EMENDA CSOO998-3'
(!J ARNALDO PRIETO

AUTOll:-------------- 'EMENDA CSOIOOO-l auToll---------------j m=-p..I~VT'.B.-----,Jti Conl>:Utu.i.nte LUIS SOVE!? _ ~, -

..U,.Â,UO/CO ..IS~io/IU.CO.. I'.SÃO J ITI:-:-0"T&~

(1....0 ---"C""O~""f1o.:S,-"S~Ã,,-O--'V'-"E~SIo.:S'-'T~E""/.fA~T'_'(~Z-"'A""CÃ-'-"O'--~. CouoM'f J
r.:-r TEXTO/.. ':OUI"ICAÇio --,

T'

I,
I

~A SUBSTITUTIVA

'1'Itu1o :cc
Da Ordem Socia1

Capltu10 zrr
Da-Educação e Cultura

Substitua-se o art. 388 pelo seguinte:

-Art. 388 ~ As empresas comerciais, industriais e
agrícolas são responsáveis pelôensino fundamental e pré-escolar
gratuito de seus empregados e dos respectivos àe~ennentes, a par
tir dos trés anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró
prias, concessão de bolsas de estudo ou contribuição com o salá
rio educação, na forma da lei."

JDSTl:PICA~O

~ preciso não duplicar meios para a obtenção dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para racio
nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo
constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objeti

vo.

EMENDA CSOO999-1
(U Con~:Utu.i.nte LUIZ SOVER

r.t--....,...----~-- .LfH...",o/cOIol'S,Ão/&UI!COMI:l.SÃO

COMISSÃO VE SISTEMATIZAÇAO
= TI:XTOI.JUSTIF'ICAÇÁO _

EMENDA SUPRESSIVA
Su.plt.i.ma-~e do § 3'l da an«: 445 da An;r;eplt.aje:t.a, a6

explt.eu.õe6 "abedec.i.da6 a6 di.&pa.6.i.ç.õe6 dos §§ a'l e 5'l da as«, 44 de6
ta Can6:t..i.tu..i.ç.ãa".

JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

Subalt.di.nalt. a e6i.các..i.a de um aJt.t.i.ga da6 V.i.~po6.i.ç.õe6

Con6tl.tuc.i.ona.i.6 Tlt.an6i.:t.âlt..i.a6 a au.tJt.a alt.;r;.i.ga da6 V.i.6pa6.i.ç.õe6 Pelt.mane~

te6, palt.eCe-na6 u.m elt.lt.a de tecn.i.ca leg~6lati.va .i.Mpe.lt.doávet.

A6 Vi.6pa6.i.ç.Õe6.rlt.a~.i.tâJt..i.a6 6ãa nalt.ma6 excepc.i.ana.i.6;
'aque?a~ au.:t.lt.a6 siio gelt.a.i.6.

Alúa di.66a nãa 6elt..i.a neCe66alt.~a ga6:t.alt. um ana de e~

tudo6 palt.a e6colftelt. uni.dade!> pa!>6Zve.i.& de ab:t.elt. a au.tanom.i.a, qu.anda,

pult.a e 6i.mple!>men:t.e, ba6:t.aJt.i.a, aa legi.gtadalt. aIt.di. nã.Jt.i. a ,plt.opalt. a

.clt..i.aç.ãa de E!>:t.adal>, paru: CUmpli.i.r.len:t.a da!> excel>!>.i.val> ex.i.gênc.i.a!>, ca-' j;
p.i.adal> da Canl>.t.i..tu.i.ç.ãa de .t946, erl cuja .i.liipéJt.i.o não .se clt..i.au nenhum

E6;ta:ão-au.-T-eli.li.i.:t.âlt..i.o, • a não s e« no ca!> o da Aclt.e, con di. ei. onatme.nte '

cJt.i.ada na texto Conl>:Utuc.i.ana~e It.enelt.endada palt. le.i. alt.d.i.nãlt..i.a.

-----

EMENDA SUPRESSIVA

T1l.a~6aJt.mem-6e os tlt.êl> palt.dglt.a~a6 da an«, 431 em do.i.& ,

cam a 6 egu.i.nte It.edaçã.a:

lq - A Un.i.ãa plt.ategelt.d a!> telt.lt.a&, .i.n6t.i.tu.i.ç.ãel>, re~

6aa6', ~enl> e 6aúde 4a6 lnd.i.a6, plt.omavenda-lhel>

a educaç.ão, que .i.mp!.l.calt.ã no aplt.endi.zado da6 l1ngu.al> M~

zeftna e palt.~U9uel>a, plt.e6elt.vadal> a ~dent.i.dade étn.i.ca e
e.ut:t.ult.al das papuf.aç.âel> .i.ndZgena!>.

§ 2q - A pal1z.i.ca .i.nd.i.gen.i.l>ta l>elt.d exe~u:t.ada pa~ ôlt.gã.a

plt.Ôplt.la da adm.i.n.i.&zJCaç.ão 6~delt.af., alt.i.entada po n:
um Conl>elha 1nd.i.gen.i.l> ta, campal>:t.a paJt.i.:t.aJt..i.amen:t.e palt.

. In d.i.0-6, ~eplt.e6 enxanxes da U~.lãa e entidadel> I!.i.v.i.& .i.n.t~
1l.e6l>ada!>-"•

JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

Pftocull.amal> lt.eáuz.i.1l. a .tex:t.a e melhokalt. l>ua It.edaç.ãa. F.lca 1,[

cf.alt.a que a CaMetho Indi.geni.l>:t.a nã.a di.Jt..i.ge, ma!> apenal> aJt..i.e.n:t.a, os
Ilíâlt.gã.al>- di.lt.ec..i.o na.i.l> .de plt.a:t.eç.ãa ao Lndco , que não po dem l> a 6lt.elt. .i.nju~ r

ç.õel> adm.i.n.i.6tlt.a.t.i.va6 de u.m caleg.i.ada, nece66alt..i.amenze he:t.elt.agênea.

EMENDA CSOIOOl-9
tJ CONSTITUINTE CLÁUOIO ~VIZ;·

__________ Pr.~HAlIllo/r;o",f:s$io/SU4CO.,f~:sio _,

~ CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r.:-r TI:XTO/"pSTI,.ICACÃO ---,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 297 INCISO I

O inciso I do Artigo 297 do anteprojeto, passa ter

a seguinte redação:
Art. 297 .••.•••••••••••••••••••• •••••••·••••••••••••

I vincular receita de natureza tributária a órgão,
fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto da arrecada
ção dos impostos mencionados no Capitulo do Sistema Tributário
Nacional, bem como dos percentuais estabelecidos pelo Art. 384 de~

ta Constituição.

JUSTIFICAÇAO

O Art. 297, ao fixar o princípio dã não vincula
ção de receita d~ forma como o fez, contraria o que estabelece o
Art. 384, seguindo uma tradição constitucional e a unanimidade oas
aspirações nacionais referentes à prioridade da Educação.

A emenda, abrindo excessão para os investimentos
em educação, supera a ~ontradição e atende à tradição constituci~

nal e às aspirações nacionais.
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COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~D

CONSTITUINTE CLÁUOIO ÁVILA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA
~ I'LENAiIIIlotc:OAflSSÃo/sUICONISSÃO-----------

l:J
r::-r--------------- Tl.XTO/JUST1'ICAÇÃO------------------,

EMENDA CSOl004-3

I:
,.- ..L~Hi"IO/cQ..I:!5Ão/sunc:O.ls5io-----------

l:J
r:-r--------------- TEXTO/.luSTlf.CAÇÃO-----------------,

EMENDA CSOl002-7
1:

EMENOA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 377

O Art. 377 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 342

O Art. 342 do anteprojeto, passa ter a seguinte

Art. 377 A educação, direito de cada um, é dever da famí
lia, do Estado-e da Sociedade.

JUSTIFICAÇÃD

redação:

Art. 342 - A folha de sarários é base exclusiva da Se
guridade Social e sobre ela não poderá incidir qualquer outro tri
buto ou contribuição, excessão feita para o estabelecido nos Arts.
388 e 389 desta Const~tuição.

Ao incluir como dever da família e da sociedade,
responde-se ao direito de cada um à educação com a correspondente
responsabilidade de atendê-lo sem a exclusividade reconhecida pa
ra o Estado no texto.

JUSTIFICAÇÃO

Ao proibir que incida sobre a folha de salários
qualquer tributo ou contribuição, o Art. 342 extingue, na prática_
os eficazes e tradicionais mecanismos de promoção da Educação fU~

damental (Salário-Educação) e de Assistência Social (SESC, SESI
e LBA) cujos recursos são vinculados à folha de pagamento.

Os Arts. 388 e 389, mantém a obrigatoriedade des
ses mecanismos e a emenda visa superar a contradição entre os re

feridos dispositivos:

CDMISS~O SISTEMATIZAÇ~O

CONSTITUINTE CLÁUOIO· ÁVILA

,-- PI.EH.i.1Il10/cQ/,IISSÃO/SUIlCOMlssio------- _

f? COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA eSOlOOS-1
{? CONSTIT~INTE CLÁUDIO'~VILA

,.- 'l.fN.&"IO/CONISSÃo/sUBC0Ir415S40---- _

tJ

EMENDA CSOl003-S
f!J

r::-r--------------- TEXTO/.lU5TI"ICAÇio,----- __ ~ ~ TUTO/.lUSTlfICAÇÃO.---- _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 366

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o Artigo 366 e Parágrafo nniGo

Dê-se ao item 11 do Art. 52 do Anteprojeto de Constituição,
a seguinte redação:

"lI - as ilhas oce"ânicas e marítimas já- ocupa
das pelos Estados, exceto as que forem sede de
Município;"

JUSTIFICAÇ~D

JUSTIFICAÇ~O

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa li
mite de participação dos órgãos e empresas estatais no custeio
dos planos de previdência das entidades fechadas, por eles patr~

cinadas, estabelecendo a paridade na contribuição de empregados e
empregadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Da maneira como foi redigido, o texto atinge in~

tituição de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam b~

nefícios securitár10s, contemplam grandes massas desprotegidas
geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvol
vimento econômico e social.

Não é demais lembrar que na manutenção da p,revi
dência complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões de tr~

balhadores e dependentes associados, não é equitativo limitá-la
apenas e de forma diferencial para aqueles ligados ao Setor Públi
co. O Estado e suas empresas possuem a mesma necessidade de rete~

ção de mão de obra especializada que o Setor Privado, o que jus
ti fica a flexibilidade na c~ncessão de benefícios. Caberá a legislação ordi
nária a regulamentação da matéria.

A nossa constituição atual em seu Art. 49 , item
11, inclue como bem da União as ilhas oceânicas, causando prejui
zos e insegurança aos proprietários e governantes.

Estamos envidando nossos esforços para que o
novo texto venha a corrigir esta situação, e se nossa luta é no
sentido de devolver ao cidadão seu direito a propriedade," seria
inaceitável transferirmos de pertencer a União para pertencer ao
Estado, certamente não estariamos avançando.
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EMENDA CSOIOOS-O, EMENDA CSOIOO7-8
crP~~;°=:J-t: CONSTITUINTE ANTUNIO DE JESUS Q~~~DO~ tJ DEPUTADO VILSON SOUZA J

PLE"'AAIO/COlollSSÃO/SUBCOlussio

~om~ tJ.
Pt.UIAftIO/C:OJolI:ssÃolsuaCQUls,io

. ) -l:a:JJ.. ;Q1&JtJ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO 5 tll 7fl7 CDMISSilO OE.SISTEMATIZAÇilo

1":"1---------------TElfTO/JUSTIFICAÇÃO---'-:::..-------------

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, InC1SO V, alinea "e".

No Anteprojeto da Comissão de Sistematização, onde se lê:

"Art. 13 - ••..•......•........•....•••.............••........•..

V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
e) a lei não limitará o numero de dissoluções da socie

dade conjugal."

leia-se:

"Art. 13 - .

V - ..

e) a lei-limitará o numero de dissoluções da sociedade
conjugal. u

JUSTIFICATIVA

O regime pol f t í co , a ordem economt ca e social, bem como
a amplitude das liberdades, ertabelecidos com coerência, sensatez
e justiça, são fundamentos para a existência de uma sociedade, e
esses valores, para serem praticados, deverão ser estabelecidos ~
la Constituinte e corporificados n~ Constituição.

Nesse contexto, e de bom senso, e justo, e dê bpa medi
da o ideal de se preservar e fortalecer, a todo e qualquer custo,
a,familia como instituição e celula-base da estrutura social. O
momento e oportuno, pois, a uma profunda reflexão sobre o assunto.
Nossa responsabilidade como elaboradores de uma nova Carta Magna e
enorme.

Um texto legal que propicie ao cidadão um numero ilimita
do de dissoluções conjugais estarã promovendo a total desintegra
ção e pulverização dos va]or.~sociais e, em ultima instância, da
sociedade. E por que não dizer de toda a civilização?

A Histõria te~-nos dado repetidas lições a respeito. A
decadência moral e dos costumes tem levado. atraves dos tempos, ã
derrocada de imperios e regimes tidos como indestrutiveis e eter
I}~_ Assim caiu Roma, assim caíram outros imperios. ,

Indo do ~eral par~ o particular, perguntamos: e o nu
cleo da familia? Que dizer aos filhos de t~ variados casamentos?
Que dize; da sua formação? Que dizer do seu futuro? Jã o sábio
dizia: "As crianças de hoje são os homens de amanhã." A educaçã~

cômeça. no--::J-ar. -E- em quem -esteso fil hos pode rão confi ar?
Cremos que a manutenção de tal ~ispositivo no texto con~

titucional ensejarã a' formação de mentes inseguras, seres desestr~

turados psicologicamente. E esse e o atalho para o desajustamento
social, para a marginalidade; para a vi~lência.

A ciencia politica requer engenho e arte. E como tal de
ve procurar resolver os problemas, sem, em decorrência, criar ou
tros.

A nossa missão como Constituintes e.reorganizar e ajus
tar a nossa sociedade e não o contrário. A dissolução da familia
em ultima anãlise levaria ao caos social, o que seria a prõpria n!
gação do estado de direito, do reordenamento juridico. Seria a
antitese do nosso trabalho como'Constituintes.

A nossa responsabilidade e grande. O futuro de nossa
sociedade e de nosso Pais estã em nossas mãos.

EMENDA ADITIVA

_ acrescentar ao inciso VII do artigo 162 do anteprojeto do ilustre

Relator a seguinte expressão:

nos caS(1S e na forma previstos nesta

C~nstituição.

Em que pese a regulamentação do poder de dissolução da

Câmara dos Deputados em outro dispositivo, a ausência de vincu
lação do texto com.o permissivo Constitucio~al, poderá levar ao

entendimento de que o poder do Presidente da Repúbllca em dis

solver a Câmara ê aquele previsto no artlgo 42, § 4º do inciso'
11 e em'qualque~ outra hipótese. Como a Constituição deve ser'

precisa no seu enunciado, e evitar, tanto quanto possível, in

terpretações diversas, o acréscimo da expressão visa estabelecer,
de forma definit~va, os casos d; dissolução da Câmara dos Deput~

dos.

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

r:-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇio----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 447, caput e item I
Suprima-se no "caput": SANTA CRUZ

Item I - Suprima-se integralmente todo o item I

O Estado da Bahia não resulta de uma divisão geométrica

do Brasil, como, aliás, um tanto foram as Cap~tanias Hereditá

rias. Seu perfil geográfico é obra histór~ca do embate do col~

nizador com os acidentes fís~cos, o solo, o clima, a vege~ação.

Ao Norte e Noroeste, Garcia d'Av~la apenas tr~~spõe o são Fran
cisco; a Oeste e Sudoeste, as gera~s arrefecem o ânimo das en

tradas; ao sul, os rios Parda e Jequ~tinhonha e os Tabuleiros

Costeiros, orlados pelas escarpas da Serra dos Aimorés e o rio

são Mateus, completam-lhe o contorno, na d~v~sa de Minas e Espi
r~to Santo, alcançando o mar, que lhe serve de dorso (FLg.l).

A povoá-lo e cultivá-lo, trés correntes, ~nic~adas com
o índio e os portugueses - de Caramurú e Tomé de s~uza, de Jor

ge F~gueiredo Correia e Vasco Fernandes Coutlnho, nas malogra
das Capitan~as de Ilhéus e Porto Seguro - aos quais se juntaram
os negros escravos. Essas três correntes não apenas povoaram a

Bahia; interpenetrararn-se, fund1ram-se, em raça, háb1tOS, cos

tumes, cultura, enf1m dando or1gem a um povo, a urna nação com



Comíssão de Sistematização • 251

características prõpr~as, inconfundíve~s.

O que faz um povo (na accepção puramente ar~tmét~ca) ser

uma nação (no sent~do sóc~o-políticol ê, pr~rne2ro, a unidade cul

tural, depois, um terr~tór~o, e, f~nalmente, uma h~stór~a que lhe

cultive os feitos, os valores humanos, as trad~ções, a raça.-
A Bahia é povo, é histõr~a, é nação, cont~dos num espaço

físico preciso, a def~nirem uma un~dade geo-polít~ca ~ndissoluvel.

A evolução econõmica da Bahia não foi marcada por opções

políticas, mas, por opções geo-econõmicas. Aconteceu ass~m com

a agrO-indústria canaviç~ra, a pecuár~a, o cacau, e, ma~s recente

mente, o café e a petro-quím~ca. O solo e o clima e o sub-solo

define~ vocações reais, às quais se cUrvaram polít1cos e aãm1nis

tradores. Até agora, nenhuma reg1ào da Bah1a avantaJou-se sobre

outra por ~mpos~çãQ de critérios art~f~c~a~s na econom~a. O que

de art~f~c~al houver no Nordeste do Estado, há de encontrar-se no

Sul, no Extremo-Sul, no Sudoeste e , até, no Além São FranC2SCO.

Tentativas de ~ndução de polos ~ndustriais têm s~do feitas; a

ma~or parte ao sul do paralelo 13.

Do sul do paralelo 13, v~eram Rodr~gues L~ma (19 Governo

eleito da Bah1a), Rég15 Pacheco, Lomanto Jún10r, Governadores;do1s

V~ce-Governadores do Estado. No atual Governo Wald~r P~res, Se

cretarias importantes têm como titulares c~dadãos do Sul e do Su

doeste do Estado.
A Bah~a de Anís~o Te~xe~ra (Caet~té), Hermes L~ma (Caet~

té), Sá Nunes (V~tõr~a da Conqu~sta), Herberto Salles (Ilhéus),Jor

ge Amado (Ilhéus) é a mesma de J.J. Seaora, Juracy Magalhães, S~

mões F~lho, João e Octávio Mangabe~ra, Gregór~o de Mattos, Pedro
Calmon, Castro Alves, Ruy Barbosa - cultura, povo, nação, h~stõria,l
unidade administrativa, geopolít~ca, ~nd~visível.

Não hã dois povos baianos; duas culturas, duas nações ba~a

nas. Nem pode haver.

Não há duas histórias de Portugual - do~s Portuga~s, duas

histórias do Brasil - dois Brasis.

D~v~d~r a Bah~a é div~d~r raça, povo, cultura, nação, h~s

tór~a. ~ dividir o Bras~l.

EMENDA eS01009-4
~ AurOR

CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA

~AO DE SISTEMATI~~'~~~O'CO"'''Ão',"''O"'''Ão

r."lr---------------- l'UTO/.lU5TIP'ICAÇio------------- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, ARTIGO 14,INCISO XXIV

Suprima-se do anteprojeto o inciso XXIV, do artigo 14.

JUSTIFICATIVA

Por entendermos que a permanência do dispositivo emenda.,...
do gerará maior índice de desemprego, além de dificultar a formação de mão-de- ~

bra qualificada, para substituir o "staff" já existente, apelamos para o bom se.!!

so e para a capacidade de discernimento que deve nortear o espírito deO'ocrático

de cada Constituite, para que as categorias patronais e sindicais, atingidas p~lo
inéiso em questão não sejam prejudicadas.

A crise de desemprego que está dizimando a Nação é s~

bremodo assustadora e o que devemos fazer no momento é contribuir pera que sol!:!.

ções sejam encontradas. E é par esta razão, que as Sindicatos das empregados e.ê.

tão endereçando Carta aberta aos Constituintes, pedindo-nos que revoguemos a pro

posição que as prejudicam crucialmente , provocando o seu conseqüente desemprego~
Devemos refletir muito sobre esta medida.
O desemprego gera não sá a fome, mas, o saque e ocr!

me generalizado.

Pela exposição apresentada, justifica-se a aprovação da

presente emenda.

MAPA
• DO ESTADO DA

BAHIA
.1<&.- .......
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Confl.guraçào geOgráf:lcll

geohJ.'f'tórJ.ca

geoeconónuca

e çeopolÍtlce di' EAlllA

r=1 ,.OTO/.lUSTII'ICAÇÃO -.

EMENDA MDDIFICATIW\

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO V, ALlNEA B

A alínea B, do inciso V, do artigo 13, do anteprojeto, passa a

ter a sequinte redação:

Art. 13 ......•.....•.....•..•..••....•..................•....

V:' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ti) A educação dos filhos é ministrada de forma racional e res

ponsável, não sendo permitidos métodos que impliquem em danos

ao menor educando.

JUSTIFICAÇAO

Da forma em que se encontra redigirlo o texto da alínea B, do
inciso V, do artigo 13, os pais ou responsáveis pena educação de menores têm

uma ampla margem de ação, facultada pela "plena Lííterdade na educação dos I}

lhos".
A nosso ver, a redação deve ser mozffi:ficada, tendo em vista os

abusos que dela podem decorrer, face ao comportamento dos incautos.

Pelas razões expendíoas , justifica-se a aprovação da presente

emenda.
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EMENDA CS01011-G
tJ CONSTITUINTE Roberto Balestra

,..- "LEN"'IUD/co"'ISsÃo/suaCCNI5~ÃO--- _

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS01013-2li] AUTORê CONSTITUINTE Roberto Balestra

r - - - - - - - - - - PLENAl'lIO/cDIolISsio/suacolllssÃO- _t? COMISSilO DE SISTEMATIZAÇilO

~----------------TEl(TO/.ruSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87, AL1NEA B

A alínea B, do artigo 87, do anteprojeto, passa a vigorar da se

guinte maneira.

Art. 87 •••••••...••••••••.•.••••••••.•.•..••••......••.•••...•

b) - Compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade para

ambos os sexos.

JUSTIFICAÇAO

Entendemos que a aposentadoria cumpulsória para o servidor p.Q

bl.Ico deva ser reduzida para sessenta e cinco anos de idade. haja vista oue.de~

sa idade em diante o seu vigor físico e mental deva ser mais preservado para

que conseqUentemente tenha uma velhice menos tumultuada e os seus dias de vida

subseqüentes mais zelados.

O servidor público passa toda fase de sua vida em exclusiva de

dicação ao trabalho, a maior parte do seu tempo eximindo-se ao lazer e até à

própria assistência familiar.

Ponderamos a nossa justificativa por entendermos que ela repre

senta os anseios da classe e por assentar-se melhor aos padrões de justiça s~

cial.

Propugnamos a mesma faixa etária para a apodentadoria por ente.!!

dermos que esta é uma forma de evitar-se a discriminação a partir do texto con~

titucional.

r.r----------------n:xTO/.ruSTII"IC1Cio-------- -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432, "CAPUT".

O "Caput" do artigo 432, do anteprojeto, passa a vigorar

com a seguinte redação:

Art. 432 •.......•.••••...•.•.•..•...••.•.••...••..•...•.

As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destin~

das à sua posse permanente, ficando reconhecido o seu d!

reito ao usufruto exclusívo das riquezas naturais do s~

lo e das utilidades nelas existentes, ressalvado o direito

de navegação;

JUSTIFICATIVA

O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o

pr.íncfpfo constitucional da isonomia, uma vez que os outros grupos étnicos que

participam da comunhão nacional não possuem este direito. Trata-se de uma medi

da discriminatória.

,..,.., PI.EN"FlIO/co"ussio/sUBCOhlISSÃO-----------~

tJ ea-1ISSlio DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOI012-4
tJ CONSTITUINTE Roberto Balestra

---------- Pr.r::NÃR/olcO/.lISSÃolsUBCQIJIUÃO--- _tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇilO

~----------------TEXTOI4UST1FIC ...ÇÃO----------------_,

EMENDA CS01014-1
f:J PAULO RAM)S

AUTOR--------------~

U?:""-J'ov07/ 81

revog~

adqu!

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XVIII

O inciso XVIII, do artigo 14, do anteprojeto passa a ter a se
guinte redação:

Art. 14 ..

XVIII - Gozo de trinta dias de férias anuais.

JUSTIFICAÇilD

O trabalhador e o servidor público merecem a mais justa rem!:!.
neração e o maior apreço pelos b~nefícios que prestam à Nação. Tudo o que for

de útil, dentro do possível, deve ser de fendido e estendido a eles.

Somos defensor intransigente dessa classe, mas não podemos ~

ceitar proposições que QOs parecem descabidas e imposível de cumprimento.

Sabemos que o empregado de qualquer categoria usufrui' do di
reito de férias remuneradas pelo período que a lei estabelece. Essa conquistã
além de justa contempla o empregado dentro do princípio da coerência, pois ele,

por trinta dias de descanso é integralmente remunerado. Dobrar essa remuner~

ção não nos parece uma atitude realista, pos ela demandaria maiores recursos,

tanto do lado do Governo, quanto do lado privado, o que parece ser impossível.

Dai, defendermos o gozo de férias de trinta dias anuais com re

muneração igual ao do período de trabalho.

r.r TEXTO/,lUSTIPICAÇio -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITlVD EMENDADO: ARTlGO 485

Seja dado ao Art. 485 do AnteprOjeto de Constituição, a

seguinte redação:

Artigo 485

Os servidores militares incluídos no serviço ativo até ZJ

de dezembro de 1965, que se encontrem e/ou venham a passar para a

inatividade, serão promovidos ao grau hierárquico imediatamente sup~

rior, com proventos integrais deste último POSt9 ou graduação, desde

que tenham completado, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.

JUS T I F I C A ç A O

Por um dever de justiça e de respeito ao princípio da

isonomia, julgo pertinente o acréscimo proposto ao texto original
do art. 485, do Anteprojeto de Constituição, Constituinte Afonso

Arinos. Na verdade~ busca-se restabelecer um direito que já existia

e que fora consagrado em vários dispositivos legais (Lei nQ 2.370,

de 09.12.1954; leis especiais nQs 288, de 08/06/1948, 616 de

0~.02.1949, 1.267, de 09.12.50, e 1.156, de 12.07.50)~ A

ção desses diplomas legais representou grave lesão ao direito

rido.

Importa assinalar, de resto, Que as promoções previstas

no novo texto do art. 485 não acarretarão qualquer aumento de des
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pesa, uma vez que os servidores por ele beneficiados já percebem na
inatividade os proventos do posto ou graduação "imediatamente superior
aos que possuiam no serviço ativo. E os que ainda se êncontram no se~

viço ativo, também se'rão contemplados com essa promoção ao passarem
para a reserva ou serem reformados. ~ o que dispõe a lei em vigor. L~

go, não pode constituir preocupação do legislador constituinte a per~

pectiva, inexistente aliás, de que o reconhecimento desse direito po~

sa provocar elevação da despesá.

Por último, é importante destacar que os ventos da His

tória sopram no sentido da liberdade e da democracia. A tarefa de ~

laboração constitucional representa oportunidade ímpar de corrigir es
sa injustiça - imposta equivocadamente a .milhares de servidores mi
litares e de restabelecer prerrogativas que foram subtraídas de
uma classe que, a exemplo dos demais estamentos da sociedade brasilei
ra, tem dedicado os melhores anos de suas vidas à construção de uma
ordem política, econômica e social mais justa e mais humana.

Constituinte PAULO RAMOS

·EMENDA CS01015-9
tJ PAULO RAMJS

cr;;;TlDO--

EMENDA CS01017·5
@

r:;,;---DJ.TA~f 02/ 07l8?

/!..l
EMENOA MDOIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND~DD: ARTIGO 482

Art. 482 ~ concedida anistia, a~pla, geral e irrestrit2
a todos os que no período de 02 de setembro de 1961 a Dl de feverei
ro de 1987 foram atingidos, am decorrenci<;, de motivação política, por
qualquer dipluma.legal, atos institucionais, complementares ou ad~i

nistrativos, ~ aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº
18, de 15 de Dezembro de 1961, bem como os atingidos pelo Decreto nº
864, de 12 de Setembro de 1969, assegurada a =eintegração com todos
os direi tos e vantagens inerentes ao e feti vo exercício, presumindo-se
satisfeitas todas as exigências legais e estatutárIas da carreira cl
v:l ou militar, não prevalecendo quaisquer alegações de préscrição,
dec2dência cu ~enúncia de direito e garante aos anistiados servido
res civis e militáres:

-,- Pt.ENAR10/coI,iISSÃo/sUBCD"'I!I~ÃO---- _

tJ CG1ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/~uSTlFI;AÇÃO-----------------

EM:::NDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: ARTIGO 233

Seja dado ao § 4º do Artigo 233 do Anteprojeto de Constituição, a se

guinte redação:
Artigo 233 - .•••••••••••••...••••.•••••••.••••••••..........••••••••

§ 4º - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os Poli
ciais Militares e Bombeiros Militares nos crimes militares cef írucos em lei, ca
bendo ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos ofi

ciais.

JUSTIFICAÇÃO

O texto do Anteprojeto previu a aplicação da Justiça Milltar Estadual
para os PoliciaIs Militares, omitindo os Bombeiros Militares, também integrantes
de instituições com híerarq.üa, disciplina e investidura militares, e reserva do

Exército.

EMENDA CSOl016·7
tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

,.- PI.ll:NARIO/cONlssio/sUBCOMlssio------------,

t? CDMISSAO DE SIST~MATIZAÇAO
r=-o---------------- TEXTO/JUST1FICAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 461

Inclua-se no Art. 461 do atenprojeto, o seguinte
Parágrafo Onico:

Art. 461. .••.••••••••••••...•••.....••..........

Parágrafo Onico - Fica assegurada aos substitutos
das serventias extrajudiciais, na vacância, a efetivação, no cargo
de titular, desde que, investidos na forma da leI, contém até a
data da promulgação desta Constituição, mais de pois anos de inves
tidura na condição de substituto, na mesma serventia.

JUSTIFICATIVA

A nossa atual ConstitUIÇão ao longo do tempo foi,
a medida do possível, procurando devolver a sociedade, através de
emendas, seus direitos.

Não podemos omitir o que já preceitua o atual Art.
208, mas sim aperfeiçoá-lo para que as serventias vejam na nova
Carta a concretização efetiva de um direito que já foi adquirIdo.

I - promoções por antiguidade, merecimento, escolha e em
ressarcimento de preterição a cargos, postos, g=aduações e funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau hierá~

quico.

11 - recebimento dos vencimentos, salários e vantagens e
gratificações com seus valores corrigidos a contar da data da puni
ção:

111 - cômputo do período de afastamento, como tempo de efe
tivo serviço para todos os efeitos legais:

IV- pensão especial aos incapacitados e aos jepe~

dentes dos servidores cívis e militares e trabalhadores, já faleci
dos ou desaparecidos, correspendente ao cargo, função, emprego
posto ou graduação que teria sido assegurado a cada beneficiário
desta anistia inclusive as diferenças atrasadas, até a data do fa
lecimento.

JUS T I F I C A T V A

~ preciso limitar o período de abrangência das p~

nlçoe~ aplicadas, pois seu término está omitido no ANTEPROJETO, mas
constava do art. 49 acima referido, da Comissão I, onde tambem,co~

retamente não se qualificava mais ainda , a restrição, " em decor
rência de motivação política" (sic). Ora, se persistir a existên
cia do advérbio "EXCLUSIVAMENTE ", á incontestável que a anistia,a~

contrário do enunciado no começo do mesmo período, NAD ~ IRRESTRITA
pois se restringe às punições não apenas POLíTICAS, mas por motivê
ção EXCLUSIVAMENTE política. Ora, desde os gregos antigos que ANIS
TIA deve representar um " manto de esquecimento ", um "véu a co
brir antigos ferimentos ou cicatrizes", A administração passará a
ser uma segunda e inaceitável instância para a concessão ou não da
ANISTIA dada pelos constituintes, pois apenas alegará que a punição
não foi por motivo EXCLUSIVAMENTE político, o que obrigará o interes
sado a bater as portas do judiciário, para em ações que costumam s~

perpetuar, revolver túmulos e desenterrar antigas ciumeiras, inv~

jas , conflitos, acusações sem base processual e tendo de provar,
muito dificilmente, coisas que NAO ocorreram já há décadas~ com
possíveis e até então ocultos acusadores e mesmo testemunhas até já
falecidos. Certamente ocorrerá algo parecido com o existente na hi~

tória nacional, quando, no passada, Rui Barbosa redigiu sua ANISTIA
INVERSA, mostrando hipótese que pode se repetir agora, de o suposto
benefício acabar prejudicando aqueles que deveriam ser favorecidos.
Já a manut~~ção da exigência, sem a qualificadora, limita a anistia
aos punidos por motivação política e isso só deverá constar do ANTE
PROJETO DA CONSTITUIÇAO porquanto existe nOS projetos das duas comis
sões referidas.
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COIIISSÃO DI: SISTE!lATIZAÇÃO

CQN5TITurNT~ prULO PiM~NrEI

.... _::_ ..LEX .. "lO!CO....ISSÃO/SU&C::llollSSÃO-------------,

'EMENDA CSOl020-5
f:

C<Y.IISSÃO DI: SISTEHATIZAÇÃO

EMENDA CSOlOl8-3
tJ CONSTITUrTE PAULO PIMENTEL

.... P'LI:"A"ID/COllllssio/SUICOIlllI:lsic------ --,

,""'__~~_~ TEXTO/.,lu'TIFICA;iD----------------__, .., TEltTO!JUST1FICA;ÃC --,

207 e incisos III e IV co art. 23C
EHE!mA SUPRI:SSIVA

DISPOSITIVO J:~1ENDADO - § 19 do art. 59

Dar ao art. 2n7, "ca~utn a se~u~nte redação:

Art. 207 - são ?artes legiti~as ~ara pro~or

a representação de inconstitucional~àacee ~ara in 

terpretação de ato nor~at~vo federal :

~ ~~üênc1a sU9rinir os 1nC1SOs 111

e IV dõ··a-rt:·..~36

supriMir o § 19 do art. 59

com o preceJ.to que se v~sa, agora, su~ri~~r. A ~uest5o ~oderã se=

novanente G.l.scutida e votada. !~as, na o:>ortunidac"e prõ:"r~a, rrue

será o Planârio ua ConstJ.tu~nte. Ua Canissão de sJ.stenat~'3a~?to cc

ve prevalecer o texto da CO~J.ssão pertinente, nue não ~=e~ê es

se chanado foro privilegiado para ~re=el.tns e \'ereaGores.

o a'te~~oJe~o ca Conissão da O~ganiza~ão

dos Poderes e Sistena de Governo, con Ma~or ~ertl.nênc=--a, cace nue

a lliiâ sua Subconissãn =0~ a~~1~u!C~ a ~ssão ~e ~ro~or a e:.sc~~ll.

na do Judl.ciârl.o, enuneranco seus õrnãos e a res~ectl.~a co~ryetên 

Cl.a de caca un deles, t~ato~ da ~a~érl.~ (co~~e~~~c~a ccs ~=~~~

nais de Just:Lça dos ::stados). ::ão se Justi==--ca\"'a, ~o~s, r:t:e es·,,·a

z a ando essa particular a~rJ.:)t:.i<:,ão ::'en2.-='~ca, a -"es..,a ;-a::ê=~c:. ::osse

não SE: Justl::ica o ue a le71ti'";:.::aê~ at1va

menci~naãa no referldo dlS~OSltlVO :i~u~ restrlta à re~~~5e~ta~ã~

de inconstitucionalicaCe, excluiêa a ~~e objetiva l~~er~=e~arüo ce

lei ou ato nornatlvo =ederal, reservadn esclusivalep.te a~ 7=ocura

dor Geral da RepÜbl~ca (art. 205, inc~so I, letra ~). A ~9s~a ab9~

tura que justifica a r>artic1.pac;ão na pr~Meira ha.pô t.e sc , i '"1.~õe a

aMpliação dessa 1egitinl.dade, à se junda , O serapre invocac:o b~ocar

do rOMano, onde a ~SMa ra~ão a nes~a el.s~osl.ção, te~, no caso,p12

na pertinê~cia. Nesse noMento de l.nspiração denocrâtl.ca,.não se d~

ve cercear a partici~ação ~al.S anpla ca conunidade no co~trole da
constitucionalic1ade ~ da ancerpxe t.acão das 18l.S. r:vic.8:-~e'"1.,::;nte, se

rã o Procurador Geral ouvl.ào prev~e, e' ~ual~uer ~l~ótese.

=racciona~anente exa"'l.~a~a, e~ outras CO~~5sões, co-~ aco::~ecet..

CorlISSÃO DE SISTE!lATIZAÇÃO

CONSTmTUINTE PAULO PItlENTEL

comissão de sistematização

r------------ PI.ENARIO!COUISSÃO!SU8COWISSÃO-----------

tJ

EMENDA CSOl02l-3
tJ

AUTOII---------------

- - - - - - - - - - - PLEHAFlIO/COIol15SÃo/suocclol,ssÃO------- --,

tJ

EMENDA CSOlOl9-l
tJ

..,--------- TEXTO!JUST1FICA;ÃO --, ~ TEXTO!JUSTlfICAÇÃO-------------------.

EHEllD.l\. SUPRI:SSIVA

DISPOSITIVO I:r~NDADO - Alínea do l.nciso i do art. 209

E~~l'lDA SUPRBSSIVA

DISPOSITIVO EilJ:IlDADO 20G

Suprinir o art. 206

SupriMir, da parte final da alínea ":'" do

inciso I do art. 209, a locuc;:ão n e para '!UC o conheca

menta l.n~egral da ll.dc lhe seja devolvido~

l~antendo-se o direi::o C:e- o Su:->erl.o!: Trl.!:.u 

nal de Just1.9a avoca~ causas ~rocessadas re~a~te ~uais~unÉ juizes

e trl.bunais, nas h:..~õteses exce-sc i onaí.s '!ue exaust:. \·a'"'1r;..-,te ,e::c1.O

na, "para r.!ue se s us pe ndert os e:8~ ~os da dec:,-sãc !1ro=er~1a", aanda

não t~a~sitaua en julnado, não se justi=l.c?, no entanto, crue essa

necl.àa, arrolnda ent~e as in~ostas n0 ~eríodo autor~târ:'-o,

a~pll.ada, para ta~)él devolver a esse ?rl.bunal Su~er=--o~, de i,eCia

to, 9 '?conhecl.nento l.ntegral da lide", até eventualI'1ente corc ando

o princípl.o do duplo grau de jurisd1ção e~ 11tígios su~ostaner.te de

~rande relevã~c~a social. A enenca objetiva conter essa avoca~ão

aos seus lindes necess5rl.os.

Não se Justifica a SuSsl.stência do referido dJ.s

posJ.tivo. Dl todos os atos praticados pelas autorJ.dades aCnl. 

nistratl.vas e judicl.al.s existe o pr-incipio da publicidade. não

há ato ad."linistrat~vo ou Jurisdicional de caráter s~~~lQlso en

un ~stado uemocrãtico, nesrno porque é l.nvossível ~ue atos pra

ticados por essas autoridades ?rodu~an efeitos sen que a eles

se dê publl.cl.dade.
Os atos jur~sdl.cJ.onal.s, e~ espec~al, são rroduz~

dos a~ós convicação dos magistrados através uo nétodo da per 

sua~ão racional. Logo, deve explicitar os ~otivos de seu cou 

vencimento.
ocaoso , en eonseqüêncí.a , o c1~s:?osit~vo.
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CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA CSOl022-l
tJ
17,---------- PL~N...Rl0/cOwls$ic/sU8CO.. IS5io- _

COMISSÃO DE SIS':'EllA':'IZAÇÃO

EMENDA CSOl024-S
tJ DEPUTADO VILSON SOUZA
~ ....:...__ I'L[H,:RIO/cOIU:sSÃo/$UDCOI.lI~SÃO------ _

,-,,.- T[XTO/JUSTlFICAÇÃO------ _

El-1I::IlDA ADI':'IVA/SUl'RESSIVA
DISPOSITIVOS ElIENDADOS - alínea "f" do inciso I do art. 21~ e alí

nea IV do art. 213

Acrescentar ~~a alínea, ~ue seria a "=",
do inciso I do art. ~12, co~ a segu1~te reda~ão

--~fJ es crines polí~icos, os contra a ~nte

gridade territorial e a soberania do Estado,
En ~~üênc~a e necessar~a\e~te, ex

cluir essa ~s~a previsão do 1nciso IV do art. 213

EMENDA SUPRESSIVA

supr~m~r da alínea dJ, in~iso I do artigo 28 do anteprojeto do
Relator a expressão: "exceto os conscritos, durante o periodo de
serviço mil!tar obrigatório".

JUSTIFICAÇ/lO

Não se justifica no regime democrático diminuir a cidada
nia e retirar dos conscritos o direito de escolherem livremente'
os seus representantes. A orientação .do anteprojeto fere os dire~

tos politicos do Cidadão, e conflita com o disposto no inciso I
do artigo 52 do anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direi
tos e Garantias do Homem e da Mulher.

~ rclevâncla ~os cr~~es ;~:!~~=~3, l~~t~

dos na sistcnãtlca da ~ro~sta, ecos COietlcos cQ~~~a ~~te~~~cac~

terrltorial e a sobQrania do Estauo, ,a~i~estale~te JUs~~=lca a

crans=erêncla ~a con~etêncla para o sbu ~ul~a~ento G2 justl~u co

mun ~ec.eral da prineira ans câncí a para a orilJínárJ..a (os r-rl>'.ma1.s

RêJionaís Federais. DesnecessárJ..o en=ntizar a i]"l"""'l(')r"=~'1C.lA "'Asses

julga!'1entos (eF:s"'l i!'1:1ortâJ1c!.a a ncLusavo (l~c':l~r"" da car c.ins t.ânca a (10

caber, dessas cJecisões, recurso o=,di:;,ár~o ~ara o f,ll~re"llj Mrl.~)'.lna",

Federal - tlrt . .205, inciso lI, le-=ra. E,), C!"..1C não :'0 >:-' ::icar ~rê1:

riont.ado s na cOTl:"lctÃ:ncia de tO(~O~ os jurzl1s =~1.19ra:'s Cf) -'F:..c:;, co..,

graves r~scos à ~~o~ria n111tfincln nn·lncrfit~ca,

AUTO"'----------- _

,-"--------- ,t.EN1_tO/cOIlISSÃo/su..CO""ISSÃO'--- ~tJ ,COMlSSIIo DE SrSTEMATIZAÇJlO ~) f?Oi/;1~

EMENDA CSOl025·6 ,
~ ) G"rp'M··OTOB·

o
----...,

C DEPUTADO VIl SoN SOUZA . ~ _J
PAULO PIMENTELCOill.li3iITUINTE

COllISSÃO DE SISTEl-lATIZAÇÃO

EMENDA CSOl023-0'
tJ
fõlr---------- IlL.ENAIlIO/cO .. lssia/suBcOIlISSio----- --,ê -
r.r---------------- TEXTO/.lUSTIFICA;io,-----------------

D-II::IIDA SUPRESSIVA
DISPOSI~IVO I::!~NDADO - Art. 192, inciso I

SupriMir do art. 192, .lnc.lsq I, a refe 

rência a n ••• do l1inistér1o ,:"úblico .•• n

EMENDA.MOD1FICATIVA
- substituir a redação do artigo 155 do anteprojeto do ilustre Rela

tor pela seguinte:

Art. 31 - O P.residente da República é o Chefe de' Estado, e como tal,
representa a República Federativa do Brasil, garante a
unidade nacional,. vela p~lo respeito à Constituiç~o, as
segura, pela sua arbitragem, o funcionamento das institu~

ções democráticas, e é o'Comandante Supremo das Forças Ar
madas.

JUSTIFICAÇJlO

PresIdente da
pelo anteproj~

A redação visa atribuir ao Presidente da República, no
regime de governo proposto pelo douto e ilu:tre Relator, a função,
não só de Chefe de Estado, mas acima de tudo, distanciado dos fa
tos e da. contenda política, ~e grande magistrado da, nação, a inteE
vir nos casos graves e complexos, em defesa das regras do jogo de
mocrático. Por fim, na redação ori9inal, o relator acentua seu pa
pel como Comandante das ~orças Armadas, antecedendo~o em relação I

às. demais funções, o que na v~rdade não corresponde ao espirito d~,

mocrático que norteou a confecção do anteprojeto. ,
A redação visa compatibiliza: a função do
com as atribuições que lhe são conferidasRepública

to.

A partic~pação de re~resentantes da Orde~

dos~Advogados do Brasil nos concursos de in~resso na ~a~~stra~u

ra é su:ic.lente, corno revela a eAperiência, ?ara asse~urar una

nacessâr2.a abertura nesses e xarie s , nãc se justif~ca, ?O~S, a

anpliação dessa reJra, Já consa~rüda e~t~e nós, ir~ondo-se 3~~ea

a presença de ?ralo~ores nos concursos de luí=es. O e~a~c~o en

Se]ar1a situações até nesno constransedoras. Frequenteãente in~~

grandes do !Iinstério Público, atendenao a ~,a vocação ~nt5o des
pertada, inscreven-se nas provas de ingresso à rtagistratura, se,!;.

do, se nant~da a iM~osição ora enendada, exan1nados por nenbros
da Instituição que estariaã deixando, subnctendo-se aos riscos

de inconscientes e con~reensíveis resse~t1nentos. A dis~osigão

que se visa alterar en nada nelhoraria esses concursos e Mostra
-se in~onven1ente para !1agistrados, reco!1endando-se a o xc Lus âo

nos con~~rsos da car~eira,
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r.:-r TEXTOI"lJSTIFICAÇio ~---,

EMENDA MDDIFICATIVA

I.UTOIt-------------_
EMENDA CS01028-1
c:== DEPUTADO VILSON SeuZA

EMENDA ADITIVA

EMENDA CS01026-4
~ DEPUTADO VILSON SOUZA

m---------------TtxTO!olUSTlF1CAÇio----- --,

- incluir no 'artigo 62 do anteprojeto do Relator o inci~o V:

V - criar, obedecido o disposto nesta Constituição e nas Consti
tuições e leis estaduais, Juízos Municipais constitúídos de:
a) Jui7.ados Especiais, singulares ou Coletivos, para julgar

pequenas causas e infrações penais a que não se comine '
pena privativa de liberdadej e

b) Juizado.s de Paz e de Menores, càm atribuição de habilitar
e celebrar casamentos e de orientar menores.

substituir a redação do artigo lBO do anteprojeto do ilustre

relator pela seguinte:
~rt. 4B ú P.rimeiro-Ministro será nomeado dentre brasileiros na

tos, maior de 35 anos, no pleno gozo de seus direitos'
políticos.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo proposto corresponde ao inciso V do artigo 17
do anteprojeto aprovado pela Comissão de Organização do Estado, e

não confemplado pelo douto Relator no anteprojeto.
O artigo 197 do anteprojeto não contempla, nem sistematiza a

matéria uma vez que atribui aos Estados-Membros a competêncla para

organizar a Justiça.
O dispositivo aprovado pela Comissão de. Organização do Esta

do visa exatamente à descentralização do função jurisdicional, ao

atribuir aos municípios a competência para ~rganizar sua própria '
Justiça e levá-la mais proximamente â população.

O anteprojeto estabelece uma condição para a nomeação '
do Primeiro Ministro: a de que seja membro do Congresso Nacional.
Embora reconhecendo que é de todo conveniente que a nomeação deva
ser de membros do Parlamento, legitimado pelo voto, não se deve
limitaL a escolha, pois em condições excepcionais e imprevisíveis,
poderá ,haver necessidade de se recrutar para a função, cidadão de

notável capacidade e legitimidade, que não seja membro do Congre~

so Nacional.

EMENDA CS01029-9
tJ DEeUTAOO VILSON SOUZA

I'LEN..RIO/coI.tISSÃo/suacONI~sio-----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

.!.J
rr-r TEXTO/.luSTIF"lCAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

r-r- ----- P'LUAI'IIO!COI.lIS,io/SUBC::lllIS,io -=-_-,f: CmHSS~O DE SISTD4ATIZAÇl\O

EMENDA CS01027-2
l: DEPUTADO VILSON SOU-Z:~

AUTOIt---------- _

- acrescentar ao artigo 167, o § 3 abaixo:

§ 3º - Nos casos dos incisos I e 11 acima, o Presidente da Rep~

bEca fica vinculado à decisão do Conselho da Repúbl1ca.

= TEXTO/JU5TIf'ICAÇic --, JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
- susbtituir a redação do artigo 252 do anteprojeto do Relator pela

seguinte:

Art. 252 - As forças Armadas destinam-se â defesa d& Pá
tria contra agressões externas e â garantia'

constitucionais, a pedido destes.

§ lº - Os membros das Forças Armadas prestam jurame~

to de defesa da Pátria e da Constituição.

§ 2º - Cabe ao Presidénte da República a dlreção da
política de defesa e a escolha dos Comandantes
em Chefe.

Tratando-se de disso:uÇão da Camara dos Deputados e da no

meação excepcional do Primeiro-Ministro, por razões de ordem d~m~

crática, é de todo conveniente que a decisão do Presidente da Re
pública seja condicionada a aprovação do colegiado, Que por ser •
um órgão plural, melhor refletirá a nece5s~dade do ato e sua legl

timidade. De outro lado, constitui-se em limitação dos -poderes do
Presidente da República e que melhor se compatibilizam com os po~

tulados democráticos.

JUSTIFICAÇÃO

As Forças Armadas deve estar subordinadas à sociedade •

civil e aos Poderes Constitucionais. Por isso sua função principal
a defesa dos poderes constitucionais, sempre a pedido destes. Não

e de ser permitido, expre~samente ou ppr omissão de disposição,que
a intervenção dás Forças Armadas no campo interno do País deve ser
feito por solicitação de qualquer dos poderes constitucionais ame~

çados. Não podem as Forças Armadas, por decisão de seus próprios '
comandantes, interv\r na ordem interna, sob pena de completa sub
versão da ordem constitucional e dos principias democráticos, já
que a nação não lhes reconhece ou atribui o papel de poder tutelar

:T
da ordem constitucional. Por isso, os membros de qualquer das Armas
deveM iurar a defesa da Patria e o respeito à Constituicno.

EMENDA CS01030-2
~TADD YILSDN SOUZA

..,.,.- TUTOIJUSTIFIC4Çio --,

EMENDA MODIFICATIVA

Substitua-se o art. 307, pela seguinte:

Art. 307 - A lei, tendo em vistas as prescrições desta Co~stituição,

conceituará os requisitos para a empresa ser considerada nacional.
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Em que ficamos ?
O que será empresa nacional nesse Anteprojeto ?

Na definição contida no art. 377, ao contrário das supramen
cionadas, empresa nacional será " a pessoa jurídica constituída e com
sede no Pafs, cujo contro re decisório e de capital esteja, em caráter
permanente, exclusivo e incondicional~ sob a titularidade direta ou
indireta de pessoas fíSicas domiciliadas no País". Vale dizer: o geie~

te de uma empresa estrangeira, domiciliado no País, com sua datilógrafa
que também poder ser estrangeira e com o capital de um cruzado consti
tui uma "empresa nacional", para gozar de todas as vantagens, inclusi
ve de acesso aos créditos públicos subvencionados. O resto dos recursos
financeiros, a multinacional colocará à disposição de seu gerente, me
diante empréstimo, ou operação equivalente.

Como se vê, o senhor Bernardp Cabral apenas vestiu uma calça
verde amarela nas empresas estrangeiras para transformá-las em n6cio
nais.

• pLtai deverá pertencer a brasileiros, em percentual definido'
em lei".

EMENDA SUPRESSIVA

Se esse conceito prevalecer na Assembléia Nacional Constituin
te, criará uma crise nacional, pois, sem dúvida, nem o povo, nem as
Forças Armadàs, nesta altura do amadurecimento político existente, co~

formar-se-ãó com semelhante atentado à soberania nacional.
Se não existe espaço nesta Assembléia Nacional Constituinte p~

ra definir uma empresa nacional, como aquela que é constituida de bra
sileiros e estrangeiros residentes em caráter definitivo no Pais e com
capital nacional, sem vinculação de qualquer natureza,as empresas es
trangeira~, encâu será preferível que se transfira à lei ordinária a ta
refa dessa definição que é vital para a emancipação econômica de nossa
Pátria.

- Suprimir os §§ 19 e 2Q do artigo 121 do anteprojeto do Relator

Sala das Sessões, 01 de julho de 1987.

EMENDA CS01031-1
f? DEPUTADO VILSON SOUZA

o Paragráfo unico do art. 15 do Regimento da Assembléia Nacio
nal Constituinte determinou a compatibilização das disposições aprov~

das nas Comissões.
Compatibilizar é iiiminar o contraditório e optar pelo objetivo

de maior alcance social e econômico, como previsto na maioria das c~

missões, pois é do entendi~ento da maioria que há de resultar o texto
constitucional.

Reconhece o eminente Relator: O Deputado Constituinte Bernardo
Cabral em sua apresentação-do Anteprojeto:

"Quando determinada matéria foi tra~§da diversamente ou não,
por mais de uma Comissão, decidiu~se~pela cons~gração do
t~xto que mais se adequar à realidade do momento brasileiro.
Trata-se de um critério objetivo que não envolve nenhum jui
zo de valor do Relator, quanto ao texto eventualmente não
aproveitado. por isso mesmo, seus méritos poderão ser alvo'
de adequada apreciação, inclusive nesta Cômissão, pelo cami
nho próprio de emendas". -

Por estas palavras, V. Exa. estabelecem um critério pessoal de
seleção dos textos, excusando-se de optar pelo objetivo de maior al
cance social e econômico, como previsto na maioria das comissões, p~

ra eleger o conceito,pessoal de adequação ao que, a seu ver, é a rea
lidade do momento brasileiro.

Ora, "a realidade do momento brusileiro" teria de ser a que e~

taria espelhada nas tendências manifestas das maioria das comissões.
A maioria das comissões não sintonizou, em suas' tendências, com

a dominante nas Comissões de "Principios Gerais da Ordem Econômica",
e da Ciência e Tecnologia, onde ocorreram irregularidade e flagrantes
desobediências às normas regimentais, provocando, em ambos, recursos
regimentai? por pait~ de seus integrantes.

A maioria das comissões optou', visivelmente, nos seus textos ,
pela proteção, sem restrições,a empresa nacional poupando-a da concor
rência corrovisa du poder econômico internacional, preocupação que ,
não apenas é objetivo dos programas de todos os partidos políticos '
com representação nesta Assembléia, como é também preocupação das a~

sembléias gerais das Nações Unidas, conforme se vê das publicações de
seu Conselho Econômico, como, por exemplo, "Las Corporaciones Multina
cionales em el Desarro110 Mundial", Nova York, 1974

Em relação ao partido majoritário, é conveniente, nesta hora
de tantas infidelidades, recordar este trecho do Programa.

"O PMDB entende que um requisito essencial para a democratiza-
• ção é a transferência para o País dos centros de decisão econô

mica, hoje parcialmente localizados no exterior.
Isto implica em mudança na ação do Estado com relação ao capi
tal estrangeiro. Em termos imediatos, impõe-se limitar a.libe~

JUSTIFICAÇIlO

dade que desfrutam as empresas multinacionais em nosso País. É preci
so criar mecanismos que impeçam a' compra de empresas nacionais por '
estrangeírostr~

Contraria~ente, aos programas partidários, a Comissão de Ordem
E~~nômico definira como empresa nacional, qualquer empresa com sede nO

I
pa~s.

Para fugir desse escárnio aos interesses do povo brasileiro, o
senhor Relator adotou uma definição que é apenas um arremedo daquela
e contraria totalmente as conceituações formuladas, por exemplo, no
art. 355, § 4Q, in verbis:

"Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte
de empresas e capitais de procedencia estrangeira, dos s~~

viços de assistência à sa6de no País".
Também no art. 406, § lQ, nestes termos:

"É 've'dada a participação acionária de pessoas juridicas no ca
pital social de ~mpresas jornalistinas ou de rádiodifusão, e~

ceto 'a de partidos políticos, e de sociedades de capital ex
clusivamente nacional".
Ainda no art. 324, assim explicitado:

"Os proprietários, armadores e comandantes de navios, nacio
'nais, serão brasileiros •
§ lQ - Tratando-se de pessoas jurídicas, a maioria de seu ca

JUSTIFICAÇÃO
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente. no novo tex

to constitucional, o instituto do Decreto-Le~, que a experiênc~a da
di tadura e da "nova república" mos tir-ar-an 'ad nausea'7l U ser instrurnento
do autorit~~ismo e da dominação pol1tica e econô@~ca.

O proprio texto da comissão consagra a !'igu:'a da delegação legis
lativa , pela qual o Governo poàerá adotar meà~àas normat~vas, com a
v~taga:n de estarem _condicionadas aos lImites' e ao corrteudo da delega
çao. <o,J;. -

De outro lado a faculdadé reconhecida ao Poder Executivo para I
legislar em caráter excepcional, ainda que supostamente control~da e
submet~da ao Con~resso Nacional não é garantia su~iciente ao processo
democratico, já que~ não ~avendo limitação ~empo:'al pa:,a edição das
normas, estas poderao ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão
das atividades do Congresso Nacional.

Finalmente, apesar da aparente limitação ao exercício do poder
l:gislativo pelo Governo aos casos de "excepoional -necessidade e ur~

g;ncia ou imperiosas x:azões de sigilo", não há nennuma dei'iniç:';'o ju;
r~dica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e anplia _
çao interpretativa em favor do próprio executivo. Não ze deve esque
cer que no atual texto constitucional ó Decreto-Lei também está con
dicionado aos requisitos de "urgência ou de interesse público reIe _
ante" (art. 55), mas no entanto proliferaram diplomas legislativosl
esta natureza. sem a caracterização dos seus pressupostos. e sem que

tenham.sido declarados incosntitucionais pelo Poder Judiciário ou re
jeitados pelo Congresso Nacional.

A repetição desse erro, poderá levar aos mesmos abusos que o
tual Podep Executivo tem cometido com relação no Decreto-Lei.
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ciamentos externos, nem a remessa de juros, dividendos I

ou royalties para o exterior, por parte de qualquer dos,

acionistas.
As fraudes serão punidqs com a interdição do estabeleci
mento e prisão na forma da lei".

m--·----c....~-------lUl0IJúSlI'IC...;io, _,_--___,

l!l .L.l:lli-.IO/cOUISSÃ.o/tu.COMI$ÚO

.ê COMISslIo DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Suustitua-se a reda~ão do artig~ 307 pela seguinte:

1;1- À Comissão de Sistematização incumbe, nos termos do Regimento, tor
mar compatíveis as matérias disciplinadas nas diferentes Comissões, de

modo a tornar coerentes e uniformes as postulações no Projeto da Constl
tuição.

IV- Em relação ao tratamento do capital estrangeiro, ocorrem contradi
ções frontais e que exigem esforço profundo, para atingir conceitos que
reflitam o in~eresse público nacional a que, por diferentes caminhos
todos sentem desejo de chegar.
Quando'houver cont~adição incontornável,entre duas formulações, cumpri
rá a Comissão de Sistematização adotar a solução que atenda à aspiração
do povo, mani festado nos programas da.s parti'dos e na tradição das tendê!!
cias do direito anterior; nos casos de uma formulação adotada por vári
as comissões, prevalecerá o conceito majoritário. Este é Q critério que

decorre do bom senso.

V_ O re~onhecimento. em três comissões, da necessidade de estabelecer
reserva de mercado torna pacífico a sua instituição nacional. Houve pr~

posições, neste sentido, em todos os partidos e há pronunciamentos pú

blicos dos Senadorés Virgílio Távor~, Carlos Chiarelli, JarQas Passari_

nho, da deputada Sandra Cavalcanti, entre outros.

VII- POFtànto, para que a reserva de mercado funcione'em seus objeti
vos, impõe-se cortar o cordão umbelical que, porventura, ligue a empre_1

JUSTIFICAÇÃO

1 .. Trata-s~ em 19 lugar, de emenda aos artigos 29 e 39, respectivamen
te dos Relatórios dos eminentes Constituintes Arthur-da Távola e Mar~

condes Gadelha que ,não aprovadas na VÜIª Comissão, transferiram-se a es
ta Comissão de Sistematização e adotadas, parcialmente, por V. Exa. o
ilustre Relator Constituinte Bernardo Cabral, que os substituem, pela

redação que consta do atual ART. 307.

Neste ~aso, na forma regimental, cabe emendas modificativas ao texto,
independentemente da sistematização, que será considerada posteriorme~

te.

11 - Entretanto, mesmo considerada sob o angulo da Sistematização, a r~

dação do artigo 307 é totalmente inversa do conceito adotado, por exem
plo, no estabelecido para Empresa Nacional ~orna}ística (ART. 406 e.
§ 19), como também de' Empresa Nacional no Transporte Marítimo (ART, 324
e § 19) e ainda na interdição de sociedades de capital estrangeiro, em
serviços de assistência à saúde (ART. 355 § 49 ) .

V1- O que é reserva de'mercado ?

Reserva de mercado é à limitação do exercício da atividade econômica e
mercantil a favor de um setor de produtores, para que este~ possam se
desenvolver, sem a competição predatória de outras empresas dotadas de
poder econômico, suscetível de inibir,o crescimento dos produtores pro
tegidos. Constituem prática incl~ida ,na legislação de paises-ricos e
pobres, inclusive nos Estados Unidos, e graças a qual estes se torna
ram a poderosa Nação de nossos dias.
Se as empresas dotadas de poder econômico são estrangeiras, a eficácia
da reserva de mercado está na interdição de sua presença competitiva "
no setor. Para que essa interdição não se transforme numa ingenuidade,
o legislador deverá tolher todas as formas de infiltração, pelas quais
reste a possibilidadfr de burlar o texto oficial.

Ora, sabemo~ que ~s grandes corporações, conseguem,'mediante expedien
tes variados; desde que participantes do contrato,social, mesmo .minori
táriamente possam conduzir as empresas, assim armados, a satisfazer os

objetivos de abso~ção do mercado no p'ais hospedeiro do capital. Ver, a
este respeito, a publicação do Conselho Econômico das Nações unidas
nLas Corpoi~ciones Mu~tinaciona1es em el Desarrollo Mundia1 K,Nova Yoik,

J974.

AUTO..'-_--:-_-=-- --,,--'-

""Art. 3Q7 - será considerado Empresa Nacional, ressalvadas as demais
conceituações const~ntes cesta Constitlução, a pessoa ju

rídica constituída por brasileiros ou estrangeiros domi
ciliados por mais de 10 anos no Te~ritório Nacional, e
nelé sediados, com capital. não sujeito· a ônus por finan-

Emenda aditiva

- incluir no anteprojeto da ,Constituição os seguintes dispositivos:

Art. - É criado o Tribunal de Garantias dos Dire~tos Constitucio
nais, da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania

§ 1" ~ Compete ao Tribunal da Garantias Const~tucionais apreciar e
julgar em última ~ns~ância, os recurses interpostos ~e des
pachos dec~sór~os e sentenças prolatadas nos autos das açõe
previstas no art. 33, ajuizadas em defesa dos dire~tos e l~

berdades ind~vidua~s, coletivos e polít~cos, e das prerroga
tivas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à c~
dadania.

§ 2" - Os conflitos de jurisd~~ão que envolverem o Tribunal de Ga
rantias serão resolvidos pelo Congresso Nacional.

Art. - O Tribunal de Garantias Constituciona~s é composto por nove
juizes escolhidos em eleição secreta, pelo Congresso rlacio
nal, em sessão conjunta, entre representantes das classes I
trabalhadoras, magistrados, promotores, professores univer
sitários de matéria jurídica, advogados, todos de reputação
ilibada e indiscutíveis serviços prestados à comunidade e

, indicados pela sociedade civil, na forma da lei.
1" - Comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes que obtive 

rem o voto de dois terço dos membros do Congresso #acional,
§ 2" - O mandato é de quatro anos, vedada a reeleição.
§ 3" - O Tri~unal elegerá entre seuS integrantes, segundo as nor 

mas e~tabelecidas por,~ei, seu Presidente,que f~ca no cargo
por um biênio e é reelegível, respeitados os limites tempo
rais do seu mandato.

§ 4" - A função de juiz do Tribunal de Garantias é incompatível co,
o exercício de qualquer outro cargo ou função pública, salv
os membros da mag~stratura e do Ministério Público, ainda
que aposentados.

§ 5" - Lei complementar regulará o processo de decisões do Tribu 
nal de Garantias e os mecan!smos que assegtlrarno a in"::!oJpo?n
dência dos seus juizes,

Justificação

A emenda reproduz os textos dos artigos 41 e 42 do antepr~

jeto aprovado pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias I
do Homem e da Mulher, 'não acatados pelo douto rela~or da Comissão de
Sistematização em seu anteprojeto.

Com a ampliação áos' instrumentos jurídic~s de defesa dos /,
direitos e garantias indiv~duais e coletivos arrolados no art~go 33
do antêprojeto, e auto-aplicabilidade das normas constitucionais, e
ainda a introdução ,da ação de inconstitucionalidade por omissão comol
forma de obrigar o' Estado a realizar efetivamente os direitos declara
dos e reconhecidos na Constituição e nos demais textos legais, faz-s;

,nec&ssirio a criação do Tribunal de Garantias Constitucionais, com ÕU
risdição especifica n~stas matérias e como garantia efetiva, pela ce:
~eridade e especialização, da realização dos citados direitos, que /
deixarão de ser meros principios constitucionais, converetendo-se em
instrumento',de realização dos desígnios da constituição.

.. O Supremo Tribunal Federal, em que pese a ampliação do nú
mero~de juizes, não terá condições de prestar a garantia jurisdicio 
na1 e exercer a função do controle da constitucionalidade das leis, em
face da COMplexidade e multiplicidade de suas funções. O individuo. e
a sociedade 'ficarão meihor'protegidos contra o arbítrio e a omissão do
Poder Público, com a criação de um Tribunal especifico das garantias
constitucion~is, que aliás, marcam as etapas de evolução do constituc1

r

'
oRalismo moderno.

EMENDA CSOI033-7
ê' DEPUTADO VILSON SOUZA
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sa a proteger, com matriz no exterior, de cuja influência negativa se

ja necessário resguardar.
-Para isto, a medida fundamental não é a nacionalização brasileira dos

acionistas. Isto constituiria um comportamento· xenófogo.
A medida fundamental é a inexistência de qualquer vínculo ao exterior,

seja sob a forma de reserva de lucros, seja de pagamentos de royalties,

seja de financiamentos externos, expedientes que constituem os instru

mentos para burlar à reserva de mercaJo.
Por isto a forma proposta é a que compatibiliza os diferentes concei 

tos incluídós-nos citad~s artigos 406 § 12 , artigo 324 e § 12 e artigo

355 § 42

correspon97 à votação, sendo c~mum partidos com 40% da_votação rbt~ -!
r:m 60$; ou mais da repr:sentaçao, e p.artidos COr.1 vo t açao expr-es s Iva, I I'

nao obte~e" representaçao alguma.
De outro lado, como a ampliação da democracia ex í ge UM "e~i-·

me de pluralismo partid&rio, e estes convertidos em corre laS de lrLns I
missãot:;; das demandas sociais I o ..voto distrital t ampo r-candc no ab:J.n;::onõ i
dos votos âos partiàos minoritarios nos diversos distritos, ampcr-:..a n0 1

sufocwüe~to dessas mJ.norias, levando ao sistema concetrador e nulori- I
tário do regime bipartidário.

Os argumentos em favor do voto distrital como forna de evi
tar o abuso do poder econô~ico nas ele~ções não procedem, porquc ~ / I

muito mais f&cil o dominio econômico num pequeno distrito do que usr«]
Estado.

VII~~m abono desta proposição, será útil recordar,a lição de Tancre

do Neves:

r.:-r TEX .. O/JUSTIF1CACÁO ---,

Justificação

LPAftT'DO~• PMOB

S~a das Sessões,28 de junho de 1987

oer.

4~ - por ~ltimo ~ impor.t.ante assina[ar que não ~~uve na V Comisslío

do Sistell'a Tributário intenção de assegurar,na cor.atituição, a participaçí(o

garantida do capa t a.L estrangeiro nas instituições .f'inanceiras e nos estabe

J.eciccn tos de s eguz-c ,previdên.cia e capitalização ~ 'mas, tliante dos acurrados

debates,prevaleceu o en t endâmerrto de que a matéria devéria se!' transfenda,

para a lei ordin~ria, como consta do art. 335 aprovado e que devcr~ prevale-,

?P - A participação obrigatGria de capital estrangeiro nos esta

belilcimentos de preVidência, disposi9ão que decorre do texto que se px:o

põe suprimir, no que se refere ao componente de saÚde, está em conflito

com o &40 do art. 355, in~La,
"Fica proibida a exploração direta ou indireta,por parte de em

presas e ca~ite1s de p~edência estrangeira, dos serviços de aseis
tência à. aaude no pa1a. 1I

llispõe o Art. 336,
liA Lei do Sistema Financeiro 'Nacional disporá,ínclusive sobre:

~ - a autorização para o funcionamento das instituições financeiras,

bem como dos estabelecimentos de seguro,previdência e capitaliza9~ol

R~~'IRAR, SUPRIt:IR,

11 - condições-para a partic~pação do capital estrangeiro nas institui_

ções a (fole se- refere o i tem anterior, tendo em vista, esp ecia:lJ:lente ,

a) os interesses nacionais I

b) os acordos inte=acionaisl

c) cri téno de reciproCidade."

2P A mat~ria do inciso II que se propõe suprimir está contida

no inciso I, uma vez que, se lia Lei do Sistema Finance~ro àispor~tinclu_

sive sobre o funcionamento das institui9ões :financc~rast11 bbviamente,essa

lei, irá decidir sobre participação do capital estrang~iro n eas as insh tu.!,
ções.

JUSTIFICAgltO

3° - Se o art. 335 estabelece que o "Sistema Financeiro serr..!O.!!.-

truturado !:!!.12!.,de fonna a promover o desen'(olvimento equilibrado do Fel"
e a servir os interesses da coletividade ", a dita lei poderia,em determina-

das cir~~nstanciast considerar desaconse1h~vel a part~cipação de capital es_

trangeiro nas instituições financeiras ou nos estabelecimelltos de aeguz-o 10~
de previdência ou de capitahzação. Essa conclusão do legislador ordinário

destin'ada "a serVír os interesses da coletividade",como prescreve o dito art.

,35, estará obstada pelo inciso 11 do art. 336, que se preter.de eupr~mir,onde,

antecipada e irreversivelmente, ~ estabelecida a participação do capital

estrangeiro nas instituições financeiras e nos estabelecimentos de seguro,

previdSncia e eapi'talização, acima da 1e1. o.rdinéria, ,~pois ,a pr~sença do

capital estrangeirO estar~ assegurada por um preceito constitucional.

o conflito t,pois, evi4ente e a supressão se impõe"

r.:-r TEXTO/.luSTIFICAÇÃO -,

EMENDA CSO! 035-3'
PJ ' DEPUTADO VILSON SOUZA

~,."'''o~PI-lDB
AUTOIt---------------

- emenda supressiva
dar ao artigo 96 fo anteprojeto do ilustre relator a seguinte reda
ção:

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e o~
tenta e sete representantes do povom ele~tos, dentre cida
dr.os maiores de dezoito anos e no exercicio dos dire~tos /
polit~cos, pelo voto direto, secreto e proporclonal, em
cada Es~ado, Terr~tório e no Distr&to Federal, na forma /
que a lei estabelecer.

"Cabe destacar que o capital llstrangeiro será sempre be~

vindo - até porque indispensável ao nosso desenvolvimen
to - atenda a legislação e os interesses brasileiros.

Reafirmo, clara e enfaticamente que, em meu Governo toda

enfase do desenvolvimento estará apoiado no fortalecime~

to da empresa privada brasileira".

Estas expressões constam de encontro com empresários na residência de

'Abílio Oiniz, São Paulo, publicadas nos jornais de 08/10/84 e com em

presários no Rio de Janeiro, nos jornais de 05/11/84.

A redação do artigo 96 do anteprojeto procurou adaptar o
art~go 2~ do anteprojeto da Comissão de Organ~zação dos Poderes com o
artigo 10 50 anteprojeto da Comissão da Organização eleitoral, Partidá
ria e Garantia das Inst~tuições. Pela redação dada pelo ilustre rela 
tor, prevalece a d~spos~ção desta última, que importa, salvo melhor /
juizo, imenso retrocessó em relação ao sistema atual do voto proporcic
n~. -

O VOl;O distrital só tem uma vantagem: a de vincular o re
prcsentante aO seu discrito eleitoral, e inúmeras. desvantagens: a de
t'raudnr a vontade, pol:i tica d.as mí.nor-aaa , acabar com o pluralis:no iJc1E\.
tendência ao b í par-t í dar-í sno e acaba por t r-ansrorvaaz- o r-ep r-escrrtcn t c C:"l

patrocinador de interesses específicos do seu distr~to.

O deputado e o vereador', na minha concepção, após elelL~,

passa a ser representante da socied~de que o elegeu e não só do d~otr~

ou da região pela qual está vinculado. Uma das grandes dificuld~des (I~:

(.xxxxxxx)democracia.é exatamehte a tendência ao cor-por-at rv í smo e nos
par-tí.cu l ar-Lsmos , -cora a perda da visão do conjuntp .dos intereilse5 da
naçao ,

Na democracia moderna, a representação polí t í cn se cru-ar-L
riza exatamente por uma "forma de representação na qual o r~pr"csenL:~n·....·
sendo chamado a perseguir O!; interesses da noção, nJ.o pode e s t a r- vlnc!:!

Lado a un manda t o imperD.t~vo,_o que a l i as , é exp r-es s ancn-t e vedado Il:"t!'/

Consti tuiçõ.::s da I tálin, França, Portugal, Espanha e Al'::r.l.:lnhn, den t r-c
outras.

Nos paise onde o voto distri~al é adotado, CQf.10 a InBlatc-rri",
tem cont:'lbuido enormemrnte para a def'ormação dn repre::ien1..ãç8.0 e L&
vontade popular, deixando ponaeráveis segmentos da popul~ção sel~ ~epl~

sentantes, sendo responsável pela apatia poli t i ca em mu í tos pa~3~.s, cu
ropeus , De outro lado, através do voto da s t r-í t.al a r-epr-eaenl.açao :l<.l

Sala da? Sessões, 29 de junho de 1987

r---------- 'LE",..."'IO/cololISSi:O/SUBCOIlISSÃO-----------..,

t'lcomssÃo DE SISTEi.;ATIZAÇÃO

EMENDA CSO! 034-5
ClVILSON SOUZA
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liJ rLtt. ...'uO/cou.ssÁo/suDgololl'SÁO

CCm:ISSÃO DE SISTEi"ATIZAÇÃO

__________ PLtHA."IO/c:olJl~SÃo/sOBClOIolIS~io------------

t"lCOIlISSÃO DE SISn:.1ATÍZACÃO

AUTOR----------------,EMENDA CSOl038-8
PVILSO:-; SOUZA

I.UTOIl----------- _
EMENDA CSOl036-l
CJV1LSON SOUZA

r.1---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------ _ r.1----------------TEXTO/oIUSTIl'ICA.çio-------------------,

Emenda Supress1va
- suprim1r o artigo 325 do anteprojeto do 1lustre Relator

Just1ficação

- emenda supressiva
_ suprima-se do anteprojeto do Relator o § 5" do artigo 326

Justificação

O dispositivo cuja supressão é sugerida, define a função soci
al da propriedade de imóvel rural; entrando em detalhamento est_anho
à matéria constitucional. Por tratar-se de matéria lnfraconstitucíonal
deve a mesma ser tratada pela lei ordl.nár1.a, e consequentemente estar
submetida ao processo legislativo ordinár10, em face da evolução cre~

cente do conceito da função social da propriedade.
Estabelecido constitucionalmente a discriminação rigida da

função social do 1móvel rural, contribuir-se-á pa~a afastar a realiá~
de concreta das relações sociais da ordem juridica, e assim, impedlr a
evolução do própr10 processo social.

Finalmente, o artigo 306, 111 do anteprojeto, de forma genér1
ca, condiciona<o exercicio do direito de proprieáade à função social.

EMENDA CSOl037-0
tJ DEPUTADO VILSON SOUZA

PLENÁAIO/COr.USSÃO/suas:OMI'sãO-----------J ~O.lTA~f9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~o1!~~J
r.1----------------TEXTO/JUSTlFICAÇio-------------------,

EAlEllDA SUPRESSIVA

o disposit1vo em questão trata da aceitação dos titulos da
divida agrária como pagamento de qualquer tr1buto federal.

Esta é matér1a infraconstituclonal, e já está dev~d~rente

tratada no Estatuto da Terra, e dada a rigidez do texto constitucio
nal, não deve ser matéria dessa natureza.

De outro lado, o áispositivo em questão consagra uma imen
sa iniquidade e inviabiliza a reforma agrária, pelo simples fato de
que, dispondo O § § 1" do mesmo artigo que t aa s ti tulos serão resgat.~
veis em vinte anos, tal disposit~vo seria v10lado ou perderia seu se~

tido, desde que os tributos do portador fosseln 19uais ao seu montante
ou compensatórios.

·Imagine-se.que o desanropriado, de posse d05 titulos.da di
vida agrária recebidos de conformidade com o § I", os desse como pag~

mento de quota de capital ou subscrição de ações em determinada empr~

sa. Esta, mediante a subscrição tornar-se-ia titular dos referidos t~

tulos, e, de conformidade com o áisposto no parágrafo ora suprimido ,
os poderia dar em pagamento de tributos federais dos quais fosse dev~

dora, mesmo antes do vencimento respectivo.
A pra~e acabaria virando rotina, e a União Federal veria I

inviabilizada a ação no campo da reforma agrária pelo simples fato de
que, a previsibilidade de resgate ou amortização em vinte.anos tornar
se-ia letar morta ante a compensação dos tributos com o titulo.

Consequentemente, além da matéria ser infraconstituciona~ ,
o parágrafo su~rimido é incompatível com o principio da reforma agra
ria eolespecialmente com o disposto no § 12 do mesmo artigo.

Suprima-se o art. 203 e seus par!lgrafos.

AUTOR- _

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESIVA

- dar ao art. 326 do anteprojeto do Relator a seguinte redação:
suprimir às §§, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 326

JUSTIFICAÇÃO

Art. 326 - Compete à União promover a Reforma agrária, pela
desapropriação, por interesse social, da propri~

da de territorial rural, mediante o pagamento de'

indenização em titulos da dívida agrária, nos te~

mos da lei.

EMENDA csol039·6
l: DEPUTADO VILSON SOUZA J l!?~~~.=:J
---------- '[UÃIUO/COlollSsio/su.COIoCI".tO _

~ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇilo I tJõ2!~~

JUSTIFICAQl0

O art. 203 e seus par~grafos restaur""los baronatos das serventias

de justiça, onde tabeli~es, oficiais de registros de imóveis e outros rea_

lizaram enormes :fortunas, adquiriram poder pol1tico contr~rio ao mtcresse

público e contrariaram frontalmente o lema de justiça barata e mespo Gratui

ta, num pais,onde mais de 60 %de sua populaç~o vive em extrema pobreza.
O exerc1cio dos serviços notaria.i.s e t1reg:i.strai.s fi, ccno estabelece

O art. 203. em carher nrivado está em contradição com o art. 461 do

do l'roj eto que estabelece t

"Serão estatizadas as serventias do foro judicial,assic

definidas por lei ,respeitados os direitos de seus atuais

titulares. n

O a.rt. 203 est~.igualmente. em contradíção com o art. l?,illCi.SO

XV, alinea a·) que prescreve:

"A. lei e o Estado garantirão a. todos o acesso à justiça. ,.

E alinea x) á!!.~t

.~ dever do Estado prestar assistSncia judici!lria era~~

ta aos que não podem ter acesso à justiça sem sacrificio do

ndnimo indispens~...el à existência digna. ti

O art. 203 também se encontra em conflito com o art. 199 do Proje_

to, nestes termos:
"A prestaQ~o jurisdicional é gratuita, desde que a parte

afirme a impossi bilidade de pagar custas e taxas."
Se OS serviços notariais e ''registrais'' forem prestados 'em caráter

privado.cedi~~te o pagamento de emolumentos, em muitas comarcaS pobres do

interior, as mais neces~tadas de justiça, não haveria nem tabeliães,nem

oficiais de registro, pois esses serventuarios, ante as disposições cons 

ti tu cionais citadas, morreriam de fome.

por tudo isto, a of'icia1:Lzação dos cartórios ~ Um Lema, tranq'..lilo e

e corrente nos meios judiciarios de todo o pais. Est~ no art. 206 da atual

COnstituição, como uma conquista de ordem social.

Sala das Sessões, 28 de junho de 1987

O dispositivo ora emendad~, conflita com o inciso XVIII, b)

do artigo 3º do anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias. do Homem e da Mulher, e art. 13, XVII, dI do anteprojeto.

Este dispositivo permite express2mente a d~sapropriação.por i~

teresse social de bens de produção para execução de planos ou'progra:"
mas de desenvolvimento econômico e social, dentre os quais obviamente
o da Reforma Agrári~.

A redação original do texto ao limitar a desapropiação aos im~

vêis rurais improdutivos, inviabiliza a Reforma Agrária e confllta
com as disposições referidas do anteprojeto.

Já com relação ao §§ 2Q, 3º, 4Q, 5º e 6Q do dispositivo, devem

ser suprimidos por tratarem de matêria infraconstitucional e claramen

te obstarem, no futuro, a execução da Reforma Agrária.
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a-

assalariados que percebem um~ das mais baixos remunerações do

mundo.
As desapropriações visam a promover obras sociais e reforma

agrária, empreendimentos que int~ressam a estabilidade da pró--

pria classe detentora dos bens imóveis.

Subordiná-las à prévia inden~zação em dinheiro como até

AUTOR----------- _

",., TEXTO/olUSTIflCAÇAO-----------------,

EMENDA CSO!040-0eDEPUTADO VILSON SOUZA l tC?'~~~'~
li 'I.EHÁ"IO/COU.SSiO/CUIlCOIUSSÃo-----------

J
rrr-,/·DI.TA~/

C COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO . (lJ2 ,_'1~}{:rJ

EMENDA ADITIVA

- incluir nn art. 28, I do anteprojeto do Relator a alínea e)

e) São facultativos o 'alistamento e o voto dos maiores de deze~3eis

e menores d~ de~itos anos, bem cOmO dos maiores de setente anos,
na data da elêição.

JUSTIFICAÇIlo

O dispositivo proposto corresponde à alinea a), do inciso I
do artigo 5Q do anteprojeto da Comissão de Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher e não acatado pelo Relator.

Na redação do anteprojeto, torna-se duvidosa a condição de
cidadania,e ,consequentemente do direito de voto ao maior de dezesseis
e menos de ,dezoito anos, já que a alínea b, do inciso I do art. 28 ,

refere-se ao vo~o obrigatório do maior de 18 anos, sendo omisso com
relação ao voto facultativo.

De outro lado, o dispositivo visa estender o direito de cidada
nia aos maiores de 16 anos, amp1iando consideravelmente a participação
da sociedade no processo decisório da nação. O voto aos 16 anos é im
perativo,Jnafastável nas modernas democracias, tendo em vista o grau
de formação, informação e conhecimento dos jovens nas sociedades

atuais.

EMENDA CSOI041-S
tJ DEPUTADO VILSON SOUZA

TEXTOI JUSTIFICAÇÃO 1
EMENDA SUBSTITUTIVA

_ Substituir a redação da alínea ~) do inciso XIII do art. 13 ~o an
teprojeto do relator pela seguinte:

c) os critérios para determinar o valor e a forma' de indenização
por desapropriação constem eles da Constituição ou ae'leis
sempre levarão em conta o não uso, o uso meramente especulatl
vo do bem desapropriado nos últimos três anos e, se bem de
produção a média da produtivid2de no mesmo períopo, além da
significação econômica do ato expropriatório em relação a~ p~

trim~nio do expropriado, considerada a base de ga~antia de
seus dependentes.

JUSTIFICAÇIlo

o dispositivo cuja redação se propõe alterar, não está
prevista em nenhum dos anteprojetos das Comissões Temáticas, e
de outrâ lado, conflita com a alínea c) do inciso XII do artigo
3Q do anteprojeto aprovado pela Comissão da Soberania e dos Direl

tos do Homem e da Mulher.
A redação substitutiva ora proposta, corresponde exatamen

te à redação daquele dispositivo, suprimido pela do douto Relator

no .anteprojeto.
A proposição pretende corrigir um indefensável priviléu i o •

nos tempos atuais de gravíssima crise social provocado pelos dc~

niveis entre uma pequena parcela de proprietários e multid~cs de

qui, na maioria dos casos, importa em impedir os efeitos benéfi

cos da obra socáal em tempo hábil, salvo se o poder desapropria~

te ceder a extorsões imorais que tal requisito estimula e ampli

ando os desniveis sociais.

Na Alemanha, Espanha, Estadee Unidos, Inglaterra, Itália

Japão,. l·léxico e Portugal, para citar apenas alguns, não é exigi

da a prévia indenização, mas a justa indenização.

No Brasil em que a propriedade vem sendo ameaçada junlamm

te com a vida tios assaltos à mão armada cada vez mais frequentes

é tempo de ter classe de pr9prietários mais inteligentes e menos

egoistas.

EMENDA CSOI042-6liJ AUrOI!:ê DEPUTADO VILSON SOUZA
~ I'LuiRIO/COlolISSÃo/cUIlCOJUSS.\O------- _

tJ CDMISslIO DE SISTEMATIZAÇIlO J &;~~
..,..,. ..:... TEXTO/JU5TlFICAÇÃO --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
o artigo 130 do ante-projeto do douto Relator deve ter a seguinte
redação, acrescentado o~ §§§

Art 130 - As leis delega,das serão elaboradas pelo Conselho de !I~nis

tros, devendo a delegação ser por este solicitada ao Con=
gresso ou à câmara. dos Deput&jos.

§ 1 2 - A delegação é outorgada med~ante uma lei de base de for
ma expressa para ma~éria concreta e com a rixaçã~ de pra
zo ~ara o seu exercicio. A delegação se esgot~ pela publi
caça0. do texto elaborado pelo Conselho de il~nist.ros. ilãõ
podera entender-se concedida de modo implícito ou por te~

po indeterminado, n;m poderá ser subdelegada a autorida =
des distintas do_proprio Governo.

§ 2º - As leis de base devem delimitar com precisão o objeto e
alca~ce da delegação legislativa e os princípios e crité-
riosuno seu exercício. ~

§ 32 ~ A delegação para refundir textos legais determinará o âm
bito norMativo a que se refere o conteúdo da delegação, _
especificando se se circunscreve a mera formulação de um
texto único ou se inclui o poder de regulamentar, aclarar
ou harmonizar os textos legais que hão de ser refundidos.

§ 42 Por iniciativa de um décimo dos membros de qualquer das
Casas do Cong~esso Nac~onal ou da cãmara dos Deputados nas
matérias de sua competência, o texto elaboraào pelo Conse
lho de Ministros poderá ser submetido à aprovação do Con _
gresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, respectivâ@cn
te.

§ 52 Não serão objetos de delegação os atos de competênc1a ex 
clusiva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou
.~o Senado Feàeral, nem a leg~slação sobre:

~I.~ a nacional~dade, a cidadania, os direitos e garantias indi
viduais, políticos, eleitorais, partidos poJíticos, organ~

zação dos poderes e direito oenal: -

11- organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a car
reira e a garantia de seus membros.

111 o orçamento; e I

IV - matéria reservada à lei complementar.

JUS T I F I C A Ç ~ O

O texto alterado não regulamenta com prec~sao a delegação leg1s
lativa, contribuindo para dúvidas e omissões no futuro.

A delegação legislativa deve se fazer com clareza e prec~sao pa
ra evitar-se abusos"pois que é fo~ma excepcional de legislação pelo
executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada a complexi
dade de vida moderna e a velocidade dos fatos políticos, econôMiccs
e sociais, a delegação legislativa converte-se em instrumento célere
e eficaz a ser utlizado pelo Governo na regulamentação da conduta
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dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que reque~

ram a intervenção do Poder Público. ,
Parte do texto sugerido é inspirado no artigo 82 da Constituição

espanhola que é extremamente c?utelosa e detalhista no instituto da

delegação "
~ pre:sente emenda visa adaptar o artigo 130 do anteprojeto ao

sistema de Governo e as novas funções do legislativo dentro dos prin
cipios democráticos consag~ado~ pelas diversas comissões e evitar 
abusos no exercicio da delegação.

JUS T I F I C A ç Ã O

O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República
participà da função legislativa, na célebre lição de MONSTESQUIEU:
"o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação'
através do direito de veto, sem o que seria despojado de suas pre~

~ogativas" ( Do Espírito das Leis, livro XI, Capitulo VI ).
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendi

mento da participação do executivo na função legislativa, não se p~

de átribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial,
pois através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Pa
ra tanto, poderia suprimir ou vetar no texto uma palavra, alterando
todo o sentido da norma, ou algumas de sua partes.

EMENDA CSOl043-4
f? DEPUTADO VILSON SOUZA - EMENDA CSOl045-l'

I: CONSTITUINT~u'~'ILSON GIBSON

,.,, ~-_ PLEIrlÁAIO/cOlolISslo!'uacoMlssÃO----------,

COM~SSÃO DE SISTE\IATIZACi\O

EMENDA ADITIVA

- acrescenfar ao artigo 114 do anteprojeto. do ilustre Relator, o
inciso XIII abaixo:
Art. 114 - , ....•..••.•............

1-, · .

XIII - determinar a sustação temporária ou definitiva de deli
berações, decisõ~s ou atos do Governo, cabendo ao Con
gresso Nacional decidir pela manutenção ou não da sus
tação, no prazo de trinta dias, findo os quais, sem de
liberação, a decisão será tida éomo aprovada.

JUSTIFICAÇIlO

Com a ampliação dos poderes do Congresso Nacional, e de
conformidade com a função fiscalizadora e controladora que passa
exercer sobre o governo, faz-se necessário a introdução de mecanis
mos jurídicos pelos qu~is pos~~ p Parlamento sustar, de imediato
atos do Governo ilegais oU,lesivos ao interesse público.

A emenda sugerida, visa adaptar o texto constitucional
~os diversos dispositivos aprovados pelas comissões, que atribuem I

ao Congresso Nacional os poderes para aprovar e fi:calizar programas
e p.laRos de Governo. Sem a sanção da suspensão, aqueles' dispositivos

tem seu' conteúdo esvaziado.

~~~~_~====,.,.,.,,.-,=:-:---:c::-::TEXTO!olUSTIFICAÇio==-:c--=-::----:=====::-------,
'T~~~~D~t~~~fFICATIVAPARA ADEQUAÇAO DO TEXTO DO ANTEPROJETO

"Art. 52 - Incluem-se entre os bens dos Estados: ...

111 - as ilhas fluviais e lacustres; e

IV - ~'áreas da Faixa de Fronteira ~ as terras dévolutas não
compreendidas dentre as da União."

Texto proposto:

"Art. 52 - Incluem-se entre os bens dos Estados: .. ,
111 - as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas, ~

~ outras quando não compreendidas dentre as da União."

Justificação:

, "As áreas da Fai~a de Pr-orrt.e í.r a" se incluem entre os bens da
União, como figura no A~teprojeto, no art. 48, item I e § 39.

'n, nos precisos termos do mesmo Anteprojeto, também se incluem
entre os bens da União "as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí
trofes com outros países" (art. 48, item lII, "princípio").

Impõe-se, consequentemente, que, dentre os bens dos Estados, s~

jam excluídas "as áreas da Faixa de Fronteira" e que fique claro não
se estender o domínio estadual e todas "as ilhas fluviais e lacus

tres".
A redação proposta alcança o objetivo colimado, espancando qual

quer dúvida ou contradição.

,.,,---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA CSOl044-2
t: DEPUTADO VILSON SOUZA

EMENDA CSOl046-9
tJ CONSTITUINTE A~CIO~DE B~;;~

,.,, TEXTO!oIU5TlrlCAÇÃO'------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

_ o § 12 do art. 128 do anteprojeto do ilustre Relator deve ter a

seguinte redação;
_ suprimir o § 2º do artigo 128

Art. 128- .••.••.•.•.•.••..••.•.•.•••••...•.•.•..'..•..•. , ••.

§"lº - Se o Presidente da República julgar o projeto inccn~

titucional ou contr~rio ao interesse público, veta~

lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional'
a sua "reconsideração, total ou parcialmente, no pra
zo de quinze dias úteis, contados da data do recebi

mento.
§ 22 _ ••.•. (suprimir) .

EMENDA MODIFICATIVA .. JlDEQllj:\ÇJl:O
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPíTULO 111 DO TíTULO IX

AAdenominaçllo do Capítulo III do Titul.o IX, Da ordem

Social, será:

Da Educação, Da Cultura e do Desporto, ao invés de

apenas "Da Educação e Cultura".

JUSTTF:T.CATIVA

A subcomissãc VlliaA teve sua designação como:"Da Ed~

1 cação, Cultura e EsJ:lortes".
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Foram elDborados textos referentes às três áreas na
subcomissão. A Comissão Temática incorporou a sugestão da Subco
missão. Agora, o Anteprojeto de CcaBt~tuição, a despeito da não
aprovação pela Comissão temútica do substitutivo do relator, tr~

xe em seu bojo os artigos 396, 397 e 398, que delineiam a política
ca desportiva a ser adotada no país.

Não é justo, portanto, que tendo constado do titulada
subcomissão, constituindo-se matéria de alta repercussão nacio _
nal e integrando o Cap!tulo não con!lte de sua denominação.

ção, ~IDbora a sugestão de inCluí-lo vise normatizar o processo
de'escolha de entidades dirigentes que ,hoje éalàborada casuisti
camente e'sua democratização é exigÔncia imprescindível. A eri~

Çãp do parágrafo único ao artigo restabelece o já aprovado na su~

comissão e integrante do substitutivo, sem acolhimento pelo rela
tor e que sua aprovação decorreu do entendiemnto unânime, tantona
subcomissão quanto na oomissão,de que o verdadeiro caos que os~
dados de segurança têm causado a competições e a disciplina des
portivD deva ser evitado

Senador Constituinte Francisco Rollemberq

,-, TEXTO/JUSTln:Aç.i:c --,

AUTOR- -,

Emenda Modificativa.

EMENDA CSO! 048-5

~ "";.""0.".'01.0ee0....'0-----------] ~~/O~\~/,oc= comissão de Sistematiza~ão . l~ u~~~JJ
EMENDA CS01047·7p:t AUTOR

~ CONSTITUINTE AÉctO DE BORBA

r:-r--------- Pl-ENÁIlIO/COMlssio/çUBCOMISSÃO -,

COMISS~O DE SlSTEMAT!ZAC~O

r->--------------- TElCTO/.luSTIFIc-AÇÃO. -,

EHENDA MOOIFICATIVA_ ADEQUAÇ~O

DISPOSITIVOS EMENDADOS: ARTIGOS 396, 397 e 398

Os artigos 39G, 397 e 398 do Anteprojeto da Constituição
são conóesados em um único artigo cem a seguinte redaçãe~

Art. - Compete à União legislar sobre direito desporti
vo, dispensando ttatamento diferenciado para o desporto profissio
nal e não profiss&onal, obedecidos os seguintes princípios e normas
cogentes:

I - respeito à autonomia d~s entidades desportivas diri
gentes e associações quanto à sua organizaç[o e funciQn~~ento inte~

nos;
11 - destinação de recursos públicos para amparar e prom~

ver prioritariamente o desporto educacional, n~o profissional e, em
casos específicos, o desoorto da Rltn rendlM~nto, além da institui
ç~o de tp.nefícios fiscais para fomentar práticas desportivas famais
e não formais, como direito de oada um;

111 - proteção e incentivo aos desportos de criação nacio-
na1;

IV - democratwzaçijo e valorização do processo eletivo dos
poderes das entidades desportivas diri~entes, nacionais e estaduais,
com a outorga do direito exclusivo de voto às filiadas disputan.es,
bem como às associações integrantes de respectiva divisão principal.

Parágrafo único - O Poder Judiciário s6 admitirá ações
relativas à disciplina e às competições desportivas ap6s esgot~

rem-se instâncias da Justiça Desportiva, que terão o prazo máximo
mo de sessenta (60) dias, contados da instauraçno do processo,
para proferir decisão final.

Dar à alínea f), do inciso 111, do artigo 13 a

seguinte reda,.ão:

"f) ressalvada a compensação para igualar as

oportu~idades de acesso aos valores da vida e para reparar
injustfças produzidas por discrim1nações não eV1tadas, n1n

guém será privilegiado ou prejud~cado em razão de nascimento,
etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento sexual, estado

'civil, natureza do trabalho, religião, convicções políticas
ou f~losóf~cas, deficiência e doenca física ou mental, ou

qualquer. outra condição social ou individual."

JUSTIFICAÇÃO

A redação da alínea f), do inciso 111, ,do arti
go 13 do Anteprojeto da Comlssão de s~stematização não aco
lheu inteiramente a prooosi,.ão contida no ~nciso VI, do arti

go 19, do Anteprojeto da Com~ssão da Ordem Social, o qual e~

tabelecia que "ninguém será prejud~cado nem prlv~legiado em

razão de <••• ) doença, ( ... ) deficiência de qualquer or-

dem ••• "

Em nosso entendimento , é da rna10r relevànc1a

consignar no texto da nova Constituicão a expressão "e doen
ça", visto que algumas enfeimidades, como a hanseníase e a

doença mental, por exemplo, têm servido de fundamento para
a prática de d~scriminações as mais variadas, envolvendo se~

menéOS pónderáve~s da população bras~leira. Nesse sent~do

propomos seJa retomada a formulaç~o proposta pelo Anteproje
to da Comissão da Ordem Social.

JUSTIFICATIvA

SE'\~DOR CO'\STITUI'\TE FRANCISCO ROLLEMBERG

~---------_-----T~xto/JI.ISTlrle"';io---------------,

JUSTlFIC~ÇÃO

AUTOR--------------,

EMENDA MODIFICATIVA

"1) o Poder PúbI1CO 1mplementará polítlcas de~

tinadas a prevén1r a def1c1ênc1a e doença

física ou mental."

Dar à alínea "i", do â nc i so Ill, do artigo 13

A polít1ca de Saúde do Poder Público deve prl
vileg1ar 1nd1st1ntamente a prevenção das defiCIências e das doenças.

a segu1nte redação:

I'.U,111l'0/C.CUIHiO/SUUC.CIot,SSiO----------] ~Co.TA~

rr;IlSS:l,O DE SJSTEM~TIZ~CM 6:YtaiJW

EMENDA CS01049-3Nos parece que á matéria distribuída nos três artigos referidos
pode, sem prejuíjo de seu conteúdo, ser resumida em um s6 arti
go, como ficou sugerido no texto proposto. A condesação afigura
se salutar a elaboração da Carta Maior do país, dentro do espí
to de diminuir o número de artigos e que deles constem apenas o
estritamente necessário e disciplinador do assunto.
O que integra o art. 396 foi praticamente repetido, com a rnudan
ça de alguns termos para explicitá-lo melhor. O disposto no art.
397 foi acrescido ao caput para ajuntar-lhe os itens que o int~

gravem. Nestes itens incorporou-se à alínea 11 o cons"ante no
art. 398 por tratar-se de matéria comum ao que dele já constava.
Fez-se rápida correção no inciSO IIl, trocando "às manifestações
desportivas" por "aos desportos" por parecer mais condizente com
a terminologia empregada no geral. O item IV é urna redação mais
constitucional d~que integrava o substitutivo do relator da C~

missão VIII e não foi aproveitado no Anteprojeto da Constitui -
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Em nosso entendlmento i da maior releyincia
consignar neste dispOSItIVO a e~pressio It e doença física e mental", a

fim de envolver segmentos ponderávels da população brasileira.
A presente emenda visa preencher uma lacuna

existente no Anteprojeto, razão, pela qual formulamos a esta proposl
ção,perante ã Comissão de Sistematização e qve esperamos o seu acolhl
mento.

EMENDA CSOl051-5
t:constituinte Deputado REN~~~ JOHNSSON

r.r--------------- TEXTO/JUSTlI'ICAÇic---------- ..,

Incluas-se os seguintes parágrafos ao art. 293, do Anteprojeto de
Constituiçlo, elaborado pelo Relator Constituinte Deputado Bernar
do Cabral:

r."l--------~'-------TtllTO/JUSTlrlc.-;Ão---- --,

,----------- "lt".l"lc/çcW:I~5io/tUB~O""!Isio---- _

P!COMISS~O DE SISTE~~TIZAÇÃO ) ~~~

EMENDA 'CSOl050-7
'SENADOR CONSTITUINTE FRAN~~~~O ROLLEMBERG

EME~DA SUPRESSIVA

cr="UTlD0=-:JPMDB

f - A despesa de pessoal da Unilo, do Distrito rederal, dos Est~

dos e dos Municlpios nlo poder' exceder a 701 (setenta por cento )
da respectiva receita tribut'ria.

S - A adaptaçlo das despesas de custeio ao liaite estabelecido '
no parágrafo anterior dever' processar-se na elaboraçlo e na exec~

çlo dos orçamentos dos quatro exerclcios financeiros subseQeentes'
à entrada ea vigor desta ConstitÚiçlo.

JUSnrICACIlO

JUSTIFICAÇÃO

pais que venham a dar a seus fllhos album brinquedo (bicicleta, por

exemplo) que porventura possa ocaSlonar algum aCldente e levá-los a

J) a lei dlsporá sobre a responsablliàade daque

les que contribuam para crlar condlções que levem à deflciência:

O governo de Slo Paulo paga de CzS 300 ail a CzS 400 ail aen
sais de salários a cerca de 500 funcionários públicos.

O Estado de Alagoas, cos 25 .il QuilOaetros Quadrados de ter
rit6rl0 ( s6 o de Sergipe ~ aenor) e cerca de 2,2 ailh~es de habi.'
tantes E recordista e. In.ice de analfabetisao (581), ea taxa de
aortalidade infantil e de aortas por desnutriçlo. Contra_i'orla~en

te sustenta os ·.arajás· co. seus supersalárlos que ultrapassaa os
Cz$ 400 ail~ graças a artiflcios legislativos ( inconstitucionais
criados.

O governador de Pernambuco diz qu~ poderia governar apenas
com 301 do funcionalisao Que possui. O de Minas afiraa que 50 ail
ganha. para nlo fazer nada. O do Ceará deaitiu e anulou 30 ail car
gos de acuaulaçlo de runçOes.

Slo casos assim que de~onstTaa coa0 as adainistraçOes estadu
ais, no PaIs, estio doentes e as sáquinas adainistratlvas trabalhaa
ea grande parte para arrecadar e se pagar apenas a 51 pr6prias.

No plano fedaral, a folha .ensal dos servidores' de 6,9 bi
IhOes de cruzados.

O eapreguisao ~ uaa velha vocaçlo brasileIra e auita coisa
aInda está por vir à tona.

Nossa e.enda intenta pois 11.itar os gastos coa pessoal e.
701 da receita tributária (e nlo do total do orçamento) da Unilo
Distrito rederal e Estados e Municípios.

A proposta de se 11.itar o coaproaetiaento de recursos públi.
cos coa despesas de custeio, na execuçlo orçamentária dos três nl
veis de Governo, deve-se adicIonar critErio determinador da diaenslo
temporal para adaptaçlo a esse dispositivo constitucional.

inc~so

•••••••••••••• 0 .

Suprima-se do Anteprojeto a alíneaJ), do

Art. 13 - são direltos e liberdades

III - A CIDAÚANIA.

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

J..ovioláveis:

III, do artigo 13:

Pela sua abrangência, a proposição contida na alí

nea J), do lnC1SO III, do artigo 13, do Anteprojeto da Comlssão de

Sistematizaçãoencerra considerávels riscos. Sem dúvlda, esse dlSPO

sltivo possui tal amplltude que poàe tornar passível de responsabl~

lldade, por contribuir para criar condlções que levem à deflciência,

alguma deficiência.

Além disso, estando a sociedade braslleira assen-

teso Dessa forma, não deixa de ser freqüente o nascimento de filhos

tada em tão grandes desigualdades soc~ais, não é incomum populações
EMENDA eSO!052-3
t: Constituinte Deputado REN;;~ JOHNSSON

recen-numerosas estarem à margem de conqUIstas técnJ..cas as menos

portadores de deficiência originados de casamento de pais com fato

res sangüíneos incompatíveis. Dado o alcance do dlSpOSltivo acima,

o nasclmento de tais filhos poderia ser imputado a pais que nao to-

..,. TEXTO!JUSTIFICAÇÃC---------------..,

Supri.a-se o artigo 366 e seu parágrafo único da Seçlo 11, Capítulo
lI! do Anteprojeto da Constituiç!o, elaborado pelo Relator Consti-'
tuinte Deputado Bernardo Cabral.

maram as precauções dev~das, embora tal fato possa ter-se dado por

sua condlção sócio-econômica ou pela ignorância quanto à eXlstêncla

de testes cujos res~ltados possibilitem a orientação adequada, com

vistas a eVltar o nascimento de portadores de deflciência.

o citado dispositivo encerra, ainda, um grande rl~

co, qual seja o de poder levar a interpretações de que haJa supos-

tas concepções eugênicas na nova Carta Magna. Nesse sentldo, serla

JUSTIFfCAÇIlO

O dispositivo cuja supress!o é proposta rixa li.lte de parti
cipação dos 6rgftos e empresas estatais no custeio dos planos de pr~

vidêncIa das entidades fechadas, por eles patrocinadas, estabelecen
do a paridade na contribuiçAo de empregados e empregadores, esten-'
denao a regra ~ previdência parlamentar.

Alé. de constituir matéria cujo trate-ento extrapola aos prin
clpios Que devem infor.ar o texto constitucional, já se encontra 'I
ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regula.e~

to, Deceeto nR 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decreto nR 93.597
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de 21.11.86, ea vias de ser alterado por iniciativa do próprio Po
der Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos nele criados.

Acrescente-se, ademais, que da .aneira como foi redigido, o
texto atinge instituiç§o de indiscutíveis propósitos sociais, que '
integralizam benefícios securitários, conte.plam grandes .assas de~

protegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dinamiza. o
desenvolvi.ento econemico e social.

N§o é demais lembrar que na manutenç§o da previdência cOMple•
• entar privada, hoje já com .ais de 6 milhões de trabalhadores e d~

pendentes associados, n§o é equitativo limitá-la apenas e de for.a'
diferencial para aqueles ligados ao Setor Público. O Estado e suas

e.presas possuem a .es.a necessidade de retençlo de .Io-de-obra es
pecializada Que o Setor Privado, o Que justificaaa flexibilidade na
concesslo de benefícios. Caberá a legislaçlo ordinária a regulamen
taçlo da .atéria.

EMENDA CSOl053·lliJ Al/TOItê CONSTlTUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

,------------ PL[H.uuo/eo"''''io/sUIlCOMI''..O----------t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

=---------------Tr:XTO/olUSTlI'"ICAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28, INCISO 111

Acrescente-se ao Art. 28, inciso 111, a seguinte
alínea:

"e" - completada a instrução do processo de impugna
ção previstos na alínea "b", deste inciso, se
rão os autos remetidos ao Supremo Tribunal Fe
deral para final sentença, nos termos do Art.
108, § 4º.

JUS T I F I C A ç Ã O

Após a diplomação deputados e senadores somente serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, conforme
r eçr a passífica da história cons t l t oc í oua l 00 nus su pa í s ,

É claro que a União não poderá, prioritariamente, a-I
proveitar potenclals hidroelétricos onde não existirem consumldores I
capazes de absorver a energia elétrica gerada; por igual os recursos
minerais do sub-solo somente poderão ser aproveitados caso exista
possibilidade de seu transporte e utilização para o bem mineral ex
traído.

EMENDA CSOl055-8
tJ CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

,------------ ,L.[tu.Illo/cOUlssio/aullcolflsaio----------

e= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r---------------TfXTO/olUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 50, INCISOS I e 11.

Suprima-se o Art. 50 e seus incisos I e 11; acrescen
te-se ao Art. 48 os incisos XIX e XX e renumere-se como inciso XXI o
atual inciso XIX do Anteprojeto.

XIX - instituir um sistema nacional de gerenciamento
de recursos hídricos, tendo como unidade básica
a bacia hidrográfica e integrando sistemas esp~

cíficos de cada uma das Unidades da F~deração;

XX - definir critérios de outorga de direitos de uso
dos recursos hídricos.

JUS T I F I C A ç Ã D

Há uma repetição do inciso XIX e do caout do Art. ~n

quando o que se deseja é definir como competência da União instituir
o sistema nácional de gerenciamento de recursos hídricos e os crité
rios p~ra outorga de direitos sobre uso de tais recursos.

A denunciação superviniente de fraude ou abuso do po
der econômico na conquista do mandato não elide o parlamentar no e
xercício do mandato do seu fôro especial de julgamento que é o Supr~

mo Tribunal Federal.
Em tais circunstâncias propomos que mesmo sem a licen

ça da Câmara a que pertencer, e em segredo de Justiça seja instaura
do o processo competente na Justiça Eleitoral e os aut~s conclusos
remetidos ao Supremo Tribunal para sentença.

EMENDA CSOl056-6
tJ CONSTITUINTE VIR~ILDASID DE SENNA

EMENDA CSOl054-0L!J AuTOR

ê CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA
r.r--------- I'LEN...AIO/c.o/,lISSÃotlU!U;;OMtSsio---- ---,t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 79

Art. 79 - Excluir do seu textD a palavra "indiretamen
~.

r.r---------------T[XTO/JUSTlI"ICAÇio---------------.,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 48

Exclua-se do Art. 48, seu § 4º que tem a seguinte re-
dação:

"A União promoverá, prioritariamente~ o aproveitamen
to econômico dos bens de seu domínio localizados em
regi5es menos desenvolvidas do País."

JUS T I F I C A ç Ã O

O aproveitamento econômico dos bens da União terá que
ser prioritariamente feito no local que mais o recomendar o interes
se público.

JUS T I F I C A ç Ã O

A introdução da palavra "indiretamente" com o sentido
e amplitude que o vocábulo autoriza dar-lhe, justaposta à expressão
audiência torna os aros que o dispositivo pretende tutelar de execu
ção impossível.

Assim; para citar um só exemplo, toda e qualquer agê~

cia de turismo depois passaria a ser parte legítima e a ser ouvida
na contratação, concessão, permissão, licença, para prestação de
qualquer serviço público, visto que o preço e qualldade de tais ser
viços influem indiretamente no fluxo de turistas, fazendo-a, portan
to, indiretamente interessada.
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r:'l,--------------- Tf:XTO!tlUSTlfICAÇio,----------------,

.1':'1--'---'--""=----------- TEllTO/..USTlfICAÇio,---- -,

No envolver da nossa democracia o princípio que ora
procura abrigo constitucional guarda simetria com a regra já admitl
da para o ~agistério e contida no Art. 176, § 3Q , item VI da Constl

tuição em vigor.
Como não se busca elidir ou esconder o caráter Polí

tico dos tripunais, assinale-se de pronto que o concurso não exclui
a apreciação dos nomes aprovados pelo corpo político que a Consti
tuição julgar competente, antes de sua nomeação definitivB.

À semelhança do magistério superior onde as congreg~

ções se manifestam sobre o co~curso e dos concursados antes da indi
cação para o provimento das cátedras, o corpo político constitucio
nalmente definido, fará seu pronunCIamento antecipando a nomeação
para o acesso ao tribunal.

Sem querer antecipar as regras de tal concurso -- pa
ra cingir-me tão só ao orincíoio constltuC"innfll - D,up c;prÃo ol)jl?to

da deliberação do legislador ordinário, e apenas para aclaramento
da matéria, poderíamos avançar, exemplificativamente, alguns pontos:
percentual de feitos julgados em determinado número de anos no to-

É bem verdade que a experiência da irresponsabilidade
do Executivo nos critérios da escolha "ad-libitum" vem sendo con
tigenciada por uma série de artifícios que variam de listas trípli
ces e sextuplas até a prévia anuência de corpos políticos.

Todavia, se a tumultuada vida republicana brasileira,
com suas revoluções, estados de sítio e longos períodos de autorita

rismo, assim na área federal como estadual, apenas agravou o quadro
anti-democrático da composição dos tribunais, o Executivo, principal
responsável por essas escolhas, inspirou-se sempre muito mais em mo
tivações personalistas do que nos superiores interesses da Justiça.

O segundo critério utilizado no provimento dos cargos
finais da magistratura é, lamentavelmente, o da antiguidade. Tal crl
tério, com o devido respeito à senectude, nada expressa em relação
ao jurisdicionado; nem presteza, nem competência, nem capacidade, e~

tão necessariamente articulados com a antiguidade do escolhido.
Ao revés ele eleva aos tribunais magistrados cansados,

próximos da aposentadoria, desestimulados. Genros, filhos, sobrinhos,
todos em idade adulta e a empregar, formam, ordinariamente, o pano
de fundo a aluir e docilizar vontades frente àquelas forças que lhe
propiciaram a ascensão.

O princípio contido na presente proposição, conseqüê~

cia lógica da evolução democrática do Poder Judiciário, assegurará o
acesso aos tribunais a quantos, apoiados na sua capacidade, 'dedica

ção à Justiça, probidade e competência, aspirem chegar aos cargos fi
nais da magistratura de carreira, armados da confiança em si mesmo,
sem subserviênctãs e sam pertaReer a côrtes.

O instituto político de livre escolha pelo Chefe do
Executivo, com brevíssimos intervalos, sempre foi praticado, entre
nós, de mogo equívoco e anti-democrático.

No Império a regra da livre escolha de magistrados,
todos, de logo, vitalícios, sem OU~FO requisito que a vontade do Im
perador, encçntrava limitações, apenas quanto ao Supremo Tribunal de
Justiça, cujos membros eram tirados das Relações por suas antiguida
des (art. 163 da Constituição de 25.03.1824).

É claro que sob tão frágeis critérios de escolha não
pode causar espécie que aquele texto constitucional tratasse, de pro~

to em relação a juizes de "suborno, peita, peculato e concussão" e
os meios de que dispunham os juridicionados para enfrentar tais maz~

las (art. 157 da Constituição de 1824).,
Nos albores da República, todos sabem, que a regra do

Art. 56 da Constituição de 1891 abriu esoaços à nomeação do Dr. Bar~

ta Ribeiro, médico de grande nomeada e político eminente, para o Su
premo Tribunal Federal, forma acintosa e que mostrava a um só tempo,
a impropriedade do texto legal e a que aberrações poderia condu?ir o
instituto da livre escolha, irresponsavelmente conduzido sob o fund~

mente subjetivo do "notório saber ll e "vida ilibada".

A Constituição de 1934 (art. 104, alínea "a") ao in
troduzir, no que concerne à Justiça dos Estados, o princípio do con
curso público para a in~estidura nos primeiros graus da magistratura,
inicia uma viragem histórica que avançou posteriormente para a Justi
ça Federal, sem alcançar, contudo, os cargos finais da carreira.

Altera o inciso I do Art. 192, suprime seu inciso II~

e renumera os demais incisos.
~

Não tem sido edificante para a vida democrática de
nosso país e para a boa distribuição da justiça os critérios utili

zados para a escolha de desembargadores e ministros que, ao longo
de nossa histólia, compoem nossos tribunais.

Aqueles vinculados à escolha por merecimento tem si
do em.s~a maioria ou em sua quase totalidade, eivados de sentimen
tos grupais, nepóticos, partidários, clânicos ou regionais.

Excessões existem, sim, para confirmar a regra.

O merecimento decorrente do exercício do dever judi
can\e, praticado com independência, altivez, competência e presteza
rarlssimamente habIlitam ou recomendam que juízes ou membros do MI

nistério Públic~sejam al~aBô~ aos cargos finais das respectivas
carreiras.

Ao § 2Q do Art. 63 acrescente-se a seguinte alínea:
a) Se o parecer prévio que concluir pela desaprovação

das contas tiver por fundamento má utilização ou
desvio de recursos, cópia do mesmo será encaminha
do à Procuradoria Pública para início de ação com
petente.

Art. 192, inciso I - O acesso ao cargo inicial e fi

nal da magistratura ~e carreira far-se-á por con
cúrso de provas e títulos, com a participação da

Ordem dos ~dvogados do Brasil e do Ministério P~

blico, obedecendo-se, ~as nomeações, a ordem de
classificação. A Lei disporá sobre os requisitos
para inscrição no concurso.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMÉNDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO ~92, INCISOS I e~II.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 63, § 2Q

A impunidade nos crimes de peculato, concussão e des
vios de recursos por administradores públicos tornou-se fato corri
queiro em nosso País e a lei há de por-lhe cobro.

Em muitos casos tem-se visto que apesar do exame téc
nico das contas pelo órgão de controle externo mostra claramente o
desvi~e a apropriação indébita, forma-se, em prejuizo da comunidade,
um verdadeiro "Consilium Criminis", a que muitas vezes não é extra
nho membros do legislativo municipal, e em conseqüência, contas que
não mereciam aprovação, são referendadas por ato político, dos mem
bros das câmaras locais.

Assim penso não atente contra a autonomia municipal
(instituto criado em favor da comunidade e não para assegurar a imp~

nidade de crimes contra ela) nem quebre a harmonia dos poderes, que
o Judiciário, por iniciativa da Procuradoria possa pronunciar-se so
bre a matéria. '

EMENDA CS01058-2
tJ CONSTITUINTE VIRGILOASIO DE SENNA

EMENDA CS01057-4
f:J CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

,---------- 'l.tJI"JlID/coIotISsio/.U.COlllssio,......!.·--------_p: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
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ta~ daqueles que foram submetidos à judicatura do mesmo maglstrado;
percentual de sentenças reformadas por instâncias superiores; perm~

nência na comarca; número mínimo de anos em efetivo exercício; lim
pidez de conduta e vida ilibada no comprovado exercício de suas fu~

ções etc., etc., etc.
A simples possibilidade de ascender ao patamar supe

rior de sua carreira, arrimado em suas próprias forças intelectuais
e morais, ind te de patrocinadores, através de concurso púb1l
co de títulos e rovas, motivará o magistrado,' assim esperamos, a
uma maior independência, uma permanente atualização jurídica e prod~ ,
ção intelectual, indispensáveis ao exercício, à plenitude, das fun
ções"que a sociedade lhe confiou.

Art. 29 ..•••• " ....•....•.....
parágrafo r. .......'...
Parágrafo 11 ..••••••••

Parágrafo 111 •••....••
Parágrafo IV - Não havendo alternativas nas ins

tituições constitucionais ao povo brasileiro fica resguardado o di

reito de resistir contra a subversão da ordem.

JUSTIFICAÇAO:

Trata-se do Oireito de Resistencia, já consagrad

na Lei rF.undamental de Bonn. ~ uma maneira das civilizações que já I
passaram por experiencias de arbítrio se precaverem contra a subvers
da ordem. Ao povo restará sempre uma alternativa, registrada no prÓ-I
prio texto, para resguardar os direitos da Nação. ,

EMENDA CSOl059-lt: CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

t:";;"''-C-O-M-I-S-S-i\-O-D-E-S-I-S-T-E-M;;H;;O~~;'~iOI'""O.' ...0- _

r-t- TEXTO/olUITlp:ICAÇÃO -, EDIVALDO MOlTA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTiGO 192

~ ~ 'LUlÂ1II10/cOl,flSSÃO!$UICOlfISSMl _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Altera o Art. 192 e suprime seu Parágrafo Único.

Art. 192 - Um quinto dos lugares dos Tribunais Esta
duais e do Distrito Federal e dos Territórios será composto, alter
nadamente, de membros do ,Ministério Público e advogados, obedecend~

-se nas nomeações o disposto no Inciso I, do Art. 192.

~-- ---------'tf.lCToIJUS·If'Ic:&çIo-------::-----------

EMENDA ADITIVA
disposit~vo emendado: OISPOSIÇOES GERAIS, ART. 121.

INCLUA-SE NAS DISPOSIÇOES GERAIS DD ARTIGO 121 DO
ANTEPROJETO O 3Q PARAGRAFO COM O SEGUINTE TEXTO:

JUS T I F I C A ç iI O

Aceita a regra do provimento dos cargos de magistra
tura , de carreira, na conformidade do estabelecido no Inciso I do
Art. 192, impõe-se que o quinto destinado alteInadamente ao Mihist~

rio Públlco e aos advogados siga o mesmo procedimento, único inque~

tionavelmente d~nJUcIJLlcu.

SUBSEÇAO II

DISPOSIÇOES GERAIS
ART. 121..: .

Parágrafo I .
Parágrafo 11 .....••
Parágrafo 111 - A lei entrará em vigor 45 dias apóss

a sanção ou promulgação da mesma.

JUSTlFICAÇAO:

EMENDA CSOl060-4
f: CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA

,, ,Lt"' ..'uo/eOllllsdo/sU8COIllIIlSio,----------

e: CDMISSi\O DE SISTEMATIZAÇilO

r-t-----~--------- TUTo/ol'\)~iIFIC ...Ç;.O---------------___,

Trata-se do Instituto Jurídico do "Vacátio Legis"
durante muito tempo usado e que na época da repressão foi escamote~

do para dar lugar aos casuísmos já conhecidos de todo o povo brasi
leiro durante a ocupação militar. como a Lei Fleury, por exemplo.

W-'''''OO~L. PMDB
AUTOII.'---------- _

EDIVALDO MOTT!'

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
f!jr---------- 'L.U.""lO/COIol'ssio/,u'COliIlIlSio

EMENDA CSOl063-9
tJ

IV - lançar impostos sobre bens, rendas e serviços
uns dos outros, sem preJuizo da tributação dos
serviços públicos dos serviços concedidos.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 46

Acrescente-se ao Art. 46 mais o seguinte inciso:

----------TEX,O/.lUST\f\C.l,ÇÃ.c------- _

JUS T I F I C A ç Ã O
E~NOA MODIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:' caput DO ARTIGO 24

A imunidade tributária dos bens, tendas e serviços da
União, Estados, Municípios e Territórios é princípio constitucional
consagrado em nosso direito tributário.

O dispositivo ora proposto repete aquele constante da
Constituição de 46, cujos resultados recomendam sua manutenção.

EOIVALr.o MOTTA

O CAPUT DO ART.24 DO ANTEPROJETO PASSA A TER A
SEGUINTE REDAÇAO:

aAP!TULO V - DA SOBERANIA POPULAR
ART. 24 - A soberania do Brasi+ pertence ao

povo e só pelas formas de manifestação da vontade déle, previstas
nesta Constituição, é lícito assumir, organizar e exercer poderes
no Brasil; A VONTADE DO POVO 5ERA A BASE DA AUTORIDADE DO GOVERNO,
EXPRESSA EM ELEIÇOES DIRETAS; PERIDOICAS E LEG!TIMAS, POR 1UFRAGIO
UNIVERSAL, SECRETO OU EQUIVALENTE, QUE ASSEGURE A'LIBERDADE DO ~OT

'TEXTO .u..T.'.:: ..;io------------'------,

JUSTIFlCAÇAO

-I

EMENDA ADITIVA
dispositivo emendado: ARTIGO 29

Inclua-se no Art. 29 do anteprojeto, o parágra-
go VI:

Trata-se do § 3 Q , Art. XXI da Declaração Univer
sal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signatár~os. I
Eleva o princípio de " o povo é a mola mes~ra do Governo e do Esta~

do, estando sempre em estágio superior à sua vontade".
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EDI'/;;LDD MDTTA

= TEXTO/.lUITI',CAÇio

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVD Et1ENDADO: CAP!TULO XV DO AIH. 13, LETRA A.

A letra A do Capítulo XV do Artigo 13 do anteproje

to passa a ter a seguinte redação:
CAPITULO XV - A SEGURANÇA JURíDICA

G_' ARTIGO 13 .•.•...•••••.•.••

LETRA A ) A lei e o Estado garantirão a todos o
acesso à justiÇf e, respeitadas as condições legais, o pleno exer
cício dps direítos de ação, vedada qualquer restrição ao controle
jurisdicional da constitucionalidadej ninguem será punido em casos
em que a prova da acusação é a confissão.

JUSTIFICAÇAO:

DA EMENDA A CONSTITUIÇAO
Art. 117 .

I .

II .

§ 12 •••••••••••••••

§ 2 2 •••••••••••••••

§ 32 _ A emenda à Constituição será proffiulgõda
pelas Mesas d~ Câmara dos Oeputados e do Senado Federal, com ores
pectivo número de ordem e entrará em vigor após ser ratificada pe
los legislativos de 2/3 dos Estados membros.

JUSTIFICAÇAO:

A ideia arrancada da Constituição am~ricana vem
providencialmente estancar dois grandes males que afetam a vida
das instituições brasileiras: o .pr í.me í r o é o crescente número de I
emendas apresentadas, deixando a Carta como uma colcha de r~talhos'l

A outra é o desconhecimento da Federação por parte do Poder centra~

Dessa forma, todos teriam conbhecimento das modificações propostas'
e aprovadas pelo Congresso.

A iniciativa visa coibir a tortura como forma de
arrancar a confissão, habitualmente usada pelos orgãos de segurança
do País durante a repressão do regime militar vigente entre 1.964

1.981;.

EDIVALDO MOTTA

----------,.!:XToIJUSTlrlCAÇio---------- --,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMEND~ MODIFICATIVA
DISPOSITIV~-EMENDADO: ART. 158, § 22.

-;r---------,.L.f,.""IO/cOlollssio/sUBCOllllssio--- _

...UTO"--------- .....,-__

PL.U.&RIO/COlllssio/sUIlCOUI"io------- -,

COMISSâO DE S!STEMATIZAÇAO

EMENDA CSO! 065-5
f:J EDIVALDO MOTTA . --,,__. --..J] pr';:~~--J

~~.ATA~

~ I b??Jo'fi[fJ
=------------._'__ Tl:.XTOI "o;..HCAÇio --,

EMENDA MOjIFICATIVA
DISPOSITI~O EMENDADO: Pará~rafo Dnico do Art. 377.

O § 22 do-Art. 158 do anteprojeto, passa a
ter a seguinte redação:

Inclua-se no Parágrafo Dnico do Ar~. 377 do
anteprojeto, o seguinte: ... e exprêssa em língua brasileira.

Art. 377'....•..........••....•••.•.•..••.•..
Parágrafo Dnico _ A educação será promovida e incentivada por

todos os meios, com a colaboração da família e da comunidade.
visando o pl~no desenvolvimento da pessoa e ao compromisso do
Ensino com os princípios da lib~rdade, da democracia, do bem
comum e do repúdio a todas as' for~as de preconceitos e de dis
criminação E EXPRESSA EM LíNGUA BRASILEIRA~

JUSTIFICAÇAO:

A ditadura da Língua Portuguesa, que nos
obriga a submeter a tratados, convenções e reuniões infindáveis
para a modificação de um acento, não pode continuar em nosso so
berano País. ~ necessário que a nova Constituição garanta ao po
vo brasileiro a sua líogua, mistura do Ioruóá, do Portugues e do
Guaraní, deixando de lado'~s convenções em torno de um idioma quJ
veio do outro lado do Atlântico, que insiste em ~anter-se imutá-l

I
veI.

Art. 158 ..•.•.••••...

§ 19 ........•.•••.•...

§ 29 - O Presidente deixará o ex ercício de
suas funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o
s~u período constitucional, sucedendo-lhe, de imediato, o recem
eleito, improrrogavelmente no dia 15 de março ao meio dia.

JUSTIFICAÇAO:

~ de grande importancia deter~inar a hora da r

conclusão do per~iodo administr5ativo do Presidente da República,
Este princípio está consagrado na Constituição amercicana em sua em
da número XX. Isso tornará evidente o intervalo em que se processa
a sucessão, não deixando dúvidas.

EMENDA CSO! 068-0
Cf EOIVALDO MOTTA ] ~~;;.--J

I'1.EMiltlO/COl,ilssto/sUICOYI'SiO

j
~OATA~

~ _.~MISSAO DE SISTEMATIZAÇAD - Caz;o'=/lflIl
TurOfolUnll"l::Açio----------------,

o § 3º do Artigo 424 do anteprojeto, passa a
ter a seguinte redação:

EMENDA ;:'DITIVA
DISPOSITIVO EMENDAOD: ART. 424, ACRESCENTE-SE O § 32.IoUTOII---------------

.l.t ...uruO/COll.l";.O/SUBCOIoU:Uio-----------,J tÇ;~~ftl

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CSO! 066-3
t:=== E_O_I_VALOO MOTTA

tJ
=--- -'- TEXTO/,lUSnI'ICAçic. ---- ..,

EMENDA MODIFICATIVA
DlSPOSITIVQ. EMENDADO: Parágrafo 111 DO ART. 117.

Art. 424 ......•.••..•....
§ lº .

o § 32 do Art. 117 do anteprojeto, passa a ter a

seguinte redação:

§ 2º

§ 3º - Os filhos adulterinos, com paternidade
reconhecida, terão direito a registro civil,nos Cartórios compe -
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te~tes, co~ a respectiva de~omi~ação dos ~omes dos país no docume
to.

JUSTIFICAÇAO:

cer os subsídios necessários que possam oficializar o direito. As
riquezas existentes no subsolo e na superfície " bem como nas águas
oceânicas devem ser preservadas numa área de 200 milhas marítimas
para a exploração exclusiva de empresas ou grupos brasileiros.

Uma criança não pede para nascer, e quando nas
ce, cresce e se depara com uma questão que o afasta da sociedade ,
frustra-se. O filho adulterino não pode ser registrado, na atual
legislação e a futura Constituição precisa acabar com essa discri
minação, oferecendo as crianças nascidas de forma adulterina a pos
sibilidade de se integrarem à sociedade, portando registro civil
com os nomes dos páis.

,---------- ,1..I:IU,~\G/çCU\;Sj,o/'IJ~ÇO..\s$ic--- _

r:-r---------------TtJlTO/.l'JTIP'll::...çio---------------.---,

EOIVALDO MOTTA
EMENDA CSO!069-8
[!J

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:-r---------------TEXTO/tlIlSTlrlca.çÃO----------- --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: VII do Artigo 49.

Inciso
O VII do Artigo 49 do anteprojeto , passa a ter

a segu~2te redação:

EMENDA ADITIvA
DISPOSITIVO EMENDADO, ART. 252, PARAGRAFO nNICO.

O Parágrafo tlnico do Art. 252 do anteprojeto,
passa a ter a seguinte redação:

Art. 252 ...•.........
Pa~ágrafo nnico - Cabe aO Presidente da

República a direção da política de guerra e a escolha dos comandan
tes-chefes, COM APROVAÇAD DO CONGRESSO NACIONAL.

JUSTIFICAÇAO:

Art.49 •.• , .••••..••••
I ' ...•. , .

I!. .

II! .

IV..•....•....•....•••.
V ..

VI.••.•••••• , .••.••••••
VII - Emitir moeda, ouvido o Congresso N8cional

Quando a inflação ascender aos 5% mensais.

JUSTIFICAÇr:lO:

o Presidente da República poderá ser um homem
equilibrado, mas em algum momento de sua existencia, diante de uma
infinidade de problemas, ninguem garante que ele poderia continuar
na mesma linha de raciocínio, ocorrendo-lhe ideias exóticas que po
deriam levar o País a uma aventura bélica desnecvesária. A intervenj
ção do Congresso Nacional para decidir sobre a intervenção armada
garantiria ao País não apenas a decisão de um homem só a. respeito
de tão importante questão, mas a de um colegiado altamente capacitad,
a decidir sobre o assunto.

I
I
I

EDIVALDO MONA

AUTOIt---------------,

PI.(u'1Il0/eOlflssio/.u.eOlllssic --------, O"TA~_J t§YoMfJ

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dispositivo emendado: letra "a" do i tem XI do artigo 49.

EtJE/'{)A AOITIVO-SlPRESSIVA

r::-r--------------- TI:XTO/ olU3TIP"'c.-çi o - - - - - - - - - - - - - - - -,

EMENDA CS01072-8

f?

EMENDA CS01070-1

tJ

t preciso freiar a sanha avassaladora do Execu
tivo na emissão de moeda, muitas vezes para o financiamento de pro
jetos injustificáveis, faraônicos ou desnecvessários. A medida visa
ainda funcionar como uma "luz vermelha" para detectar a inflação pe.!
rigosa, obrigando o Governo a se preocupar com a questão econômica
de um ângulo mais responsável.1----------- 1

.,..,---------- ..I.UlÂll;lo/eO.,I~si.o/'uieou s,io _

r:-r--------------- TtTTO/ol·.'1TI'.c:..çio-------------·-----,
EMENCA ADITIVA
DISPCSITIVO EMENDADO: ART.'48, VI.

- A letra "a" do item XI, bem como o item XI, tudo do artíoo 49 do

anteprojeto de Constituiçãu passa tet a seguinte redação:

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, permissão ou

concessão:
a) os serviços de telecomunicações;

O VI do Artigo 48 do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação: JUSTIFICAÇÃO:

DA UNIAO
Art. 48 ..•..........•

1. .

11 ....•.....•.•....•. ,

lII .

IV......•.•....•...•..•
V .

VI.•.................•..
VII - A plataforma continental e patrimonial,

compreendida até 200 milhas marítimas da costa.

JUSTIFICAÇAO:

o País só poderá garantir judicialmente as ri- I
quezas existentes na plataforma continental se a Constituição ofere- I

A forma inc!ireta de prestação dos serviços de telecomunicações deve
abranger toda a extensão conceitual desses serviços. Assim, os serviços privados
devem ser delegados por meio do instituto da autorização; os serviços de natureza
pública exigirão a forma contratual da concessão; e aqueles serviços intermediá
rios que se revestem de características de ambos (privados e públicos), porém de
alcance e extensão mais restritos, devem ser delegados por meio da permissão.

Advogamos a aplicação dos três institutos do Direito Administrativo
acima mencionados, quanto aos servãços de telecomunicações. Quanto aos derafs , cons
tantes das letras seguintes, não podemos afirmar se a eles são adequados tais ins
titutos. Mister se faz, considerar, no entanto, que a complexidade conceitual não
deve ser prejudicada pela precisão sistemática que se deseja imprimir.

Por outro lado, a divisão dos serviços de telecoounicações em na
cionais, interestaduais eintern~ inadequada. Vejamos:
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...I.I'rOIl--__ ----------_

I'LENA'UO/COUISSiO/IU.COMISdO--- '1 F'jo~;~#iiJ
Constituinte AROLDE DE OLIVfIRA

Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivos emendados: Parágrafo Único do Artigo 311.

_ O Parágrafo Único do Artigo 311 do anteprojeto de Constituição pa~

sa ter a seguinte redação:

Parágrafo Único - A Lei disporá sobre:
I - o regime das empresas prestadoras de serviços públicos, o caráter

especial de seu contrato e fixará as condições de caducidade, resci

são e reversão dos bens;

EMENDA CSOI075-2
tJ

~,...---------------- TEXTO/..UiSTIP"'c:AÇÃn-------- • ....,

a) ilrprecisa - o conceito "interestadual" está contido no conceito

"nacional". Desta forma, o "interestadual" está a mais, está sobrando, logo é de~

necessário.

b) inaóeQJada - essa divisão com nada contribui. Acrescenta apenas

un detalhalll&"to que, a nosso ver, é plenamente dispensado por tratar-se de una

norma constituciona1.

CCMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Constituinte AROLDE DE DlIVEIRA

~,...---------------- TUTO/,luSTIP'lCAÇio----------------,

El-ENJA ADÜfVJ\"

o item X do artigo 162 do anteprojeto de Constituição passa ter a

seguinte redação:

X - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a

.sua reconsideração ao Cõngresso Nacional, não sendo permitido vetar palavras ou

expressões, isoladamente.

11 - .

lI! _ o regime de fiscalização das empresas prestadoras de serviços I

púbÚcos;

IV - .

V - .

JUSTIFICAÇÃO:

JUSTIFICAÇ~O :

o nosso ponto de vista em relação à idéia que aditamos, objetiva
evitar un sentido ambiguo ou em desacordo com a idéia original do projeto de

lei. Entendemos que as palavras, bem como as expressões, têm um significado, is.2

ladamente considerados. Porém, quando colocados de forma dinâmica dentro de una

oração ou período, além do seu significado, assumem certas conotações exigidas

pela idéia principal. Assim, via de regra, retirando-se, por meio de veto pala

vras ou expressões, de forma isolada, do corpo de um dispositivo de um projeto

de lei, corre-se o risco de mutilar-se o pensamento do seu autor. A "mens legis"

fica deformada. O conteúdo em que se substancia aquela idéia central torna-se i.!!'.

preciso ou ambíguo.

A figura da "Reconsideração ao Congresso Nacional" criada no âm

bito da Subcomissão que estudou o assunto, traz un argumento a mais part, dar su~

tentação à nossa emenda. Entendemos que, além de fortalecer nossa idéia do ponto

de vista semântico, robustece-a no aspecto fático.

A adoção do conceito "Empresas Prestadoras de Serviços Públicos em

substituição ao conceito "Empresas Concessionárias de Serviços Públicos" objetiva

dar maior abrangência à disposição constitucional em causa. Ao considerarmos "Co.!:!.
cessionária de Serviços Públicos" estamos excluindo da visão deste dispositivo tE,

das as empresas estatais que, em sua' maioria, são prestadoras de serviço: públi

cos e que não são concessionárias. A bem da abrangência e da precisão que encerra

o conceito que defendemos, entendemos que o texto constitucional deve abrigar to

das as empresas que prestam serviços públicos e não apenas as concessionárias.

Consideramos impróprio gi.zer.-=se "reversão da concessão". A reversão I

é un procedimento que diz respeito aos bens que 'se viQr::ulam a prestação dos servl

ços públicos. "Reversão la concessão" é una expressão em que as palavras constit.':!,
tivas não se adequam. São incompatíveis os ccncaí tns que encerram. "Concessão" pa

ra resumidamente expressar "contrato de concessão", terá, ao invés de reversão, una
rescisão que o próprio texto do anteprojeto menciona.

EMENDA CSOI076-1
f: pPAIIITIDO~

!!ottlB

Constituinte AROLDE DE: OLIVEIRA

EMENDA CSOI074-4
t:

Comissão de Sistematização

,...----------- PLU'AIIIOlcow,ssio/slJtI:OIll15Sio-----------t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.T---------------- TEXTO/~uSTIFICAÇio----------------_,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94

~---------------- TUTO/,lUSTIFlCAÇ;,O--------- . -,

EtellA SlFRESSIVA

Dispositivos Emendados: Art~go 307 e seus §§.

- O Artigo 307 do anteprojeto de Constitu~ção terá a seguinte redação:

Inclua-se no Art. 94 do anteprojeto, o parágrafo 59, com

a-seguinte redação:

Art. 94 ..

Art. 307 - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica consti

tuida e com sede no País, cujo controle de capital esteja em caráter permanente

exclusivo e incondicional, sob a titularidaae direta ou indJoreta de pessoas físi

cas domiciliadas no País, ou por entidades de direito público interno.

- Suprimir o § 29 do Artigo 307 do anteprojeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO:

§ 59 são extensivos aos servidores pUblioos militares o

constante dos inoisos VII e VIII do A~t. 85 e do Art. 90.

JUS T I F I C A ç Ã O

Apesar de haverem grandes diferenças entre essas duas c~

tegorias de serv~dores, esta proposta possui um grande alcance so

cial, vindo pois, atender antigas pretensões dos serv~dores públi

cos m~litares.

A supressão da palavra "decisório" visa a evitar uma redundância, vis

to que o controle do capital implica no controle decisório.

Quanto à supressão do § 22 do Artigo 307, consideramo-lo um detalhame!!.·

to apenas, que será mais adequadamente tratado pela Lei referida no § 19 que passa

a ser Parágrafo Único, em consequência dessa supressão.
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COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

__________ PLlN,t.".O/CONISsio/lull:o"tasÃo-------------,

t:

EMENDA eS01080·9
f:J CõNS'!'I'rUIll'rE JOS! 1.011 MAU.

AUTO"----- --,j m==~::o~

Conatituinte AJI'rOlIIO cI.MARA . ~....... _J

EMENDA eS01077-9
tJ

r.r----------------TUTO!olUSTlflCAÇÃO-- --, r;"7---------------- TlXTO/.,lUSTlncAçÃo-----------------,

r.T----------------TEXTO/,lUSTlrlcAçÃo------------------,

r.r----------------TEXTO/JuSTlrlcAç;,o -.

Art. 166

eX1genc1a de con

J USTI FI CATI VA

O d1re1to de assistencia medica gratuita Jã e feito pelo Est!
do atraves da rede hosp'talar da Prev1dencia Social, para os C1V1S.
O m1l1tar, por sua vez, contr1bu1 com percentual de seu soldo, pa
ra dispor da ass1stencia no respect1vo Serv1ço de Saude, sem contu-
do, poder valer-se da rede huspitalar da Prevldencia Social, por
não ser seu contribuinte. Dai a razão para não cons t a r "da emenda
proposta, o d1reito ã ass1stencia-medica gratuita, por se eviden
C1ar um tratamento desigual, mantendo-se, no entanto, a ressalva do
amparo, nos casos de carencia de recursos.

Assim sendo, é apresentada a presente emenda, segundo a qua'
suprime-se o termo "militar" do caput do Art 483, de forma a ev i t a r

o tratamento desigual entre os ex-combatentes CiV1l e militar, pro
curando-se resguardar os dire1tos jã conced1dos aos ex-combatentes
civis na Constituição em v1gor.

curso;

A proposta amplia as concessões, incluindo os ex-combatentes
militares e o pessoal que tenha prestado serviço de segurança ou vi
gilãncia do 11toral ou ilhas oceãn1cas.

Os.d1re1tos concedidos, na forma suger1da, acarretarão um tra
tamento desigual entre os ex-combatentes civis e militares, posto
que estes ult1mos receberão tão-somente a remuneração corresponden
te ao posto de 2Q Tenente, não lhe sendo permitida a acumulação, o
que ocorrera com os C1V1S.

Por outro lado, atraves da emenda ora proposta, espec1fica-se
que o d1reito ã pensão e da viuva, criando-se um beneficio de indi~

cutivel alcance social, sem configurar-se qualquer sltuação de tra
tamento diferenciado em relação ao ex-combatente mil1tar.

Dã-se nova redação ao Art 483, nos seguintes termos:

"Art 483 - Ao c1vil, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial,
que tenha par-ticipado efet1vamente em operações belicas da Força E!
pedicionãria Brasileira, da Marinha de Guerra, da Força Aerea Brasi
letra, da Marinha Mercante ou de Forças do Exercito, são assegura
dos os seguintes d1reitos:

a) estab1lid~de, se funcionar1o publico;
b) aprove1tamento no servlço publico, sem

c) aposentador1a com proventos integra1s, aos vinte e C1nco
anos de serv1ço, se serv1dor publico da administração direta ou 1n
d1reta ou contribu1nte da Prev1dencia Soc1al;

d) pagamento de pensão, na forma que a lei d1spuser, ã espo
sa ou companheira, quando da morte do ex-combatente, e aos filhos me
nores e/ou excepcionais dele, apôs o falecimento da dest1natãr1a do
beneficlo;

e) assistencia medica, hospitalar e educac1onal, nos casos
de carencia de recursos.

SISTEMATI ZACMDECOMISSM

CONS'l'I'tOINTE JOS! LUIZ MAU

CAS, nos termos seguintes:

"Art 256 - A elegibil1dade dos m1l1tares não dependerã, para o
mil,tar da ativa, de f1l1ação politico-partidãria previa, que seja ou
venha a ser exig1da por lei".

Dã-se nova redação ao Art 256 do CAPTTULO III - DAS FORCAS ARM~

DAS do TTTULO VI - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUICOES DEM2CR~TI-

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87, § 29

Substitua-se os incisos VII e VIII do artigo 166 do ant~

projeto pelo novo inciso VII, cOm a seguinte redação:

A emenda ora oferecida tem o propôs1to de perm1t1r que os mil1
tares da at1va adqulram a condição de candidatos a cargos eletivos,i~

dependentemente do que dispuser a Lei Ord1nãr1a pertinente.

EV1dentemente que a manutenção do dispoS1t1VO proposto contra
ria as pecul1ar1dades das Inst1tuições M1litares, tornando-se, porta~

to, lmprescindivel, concll1ã-las com d1Spos1ções da leg1slação eleito
r a l , o que s e. pretende com a presente alteração.

VII - Ministros de Estado, convocados pelo Presidente da

República.

A redação proposta alêrn de adequar a composição do Conse-

lho às suas múltiplas tarefas, torna o texto constitucional ma~s

sintét~co..

A competência do Conselho da República para manifestar-se

sobre um vasto elenco de assuntos, l~gados à Segurança Nacional, e

xige que sua composição seja abrangente e flexível.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 166, INCISOS VII e VIII

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUS T I F I C A ç Ã O

(ij---------- PLtNAR10/coWlSsio/suaco/llIssÃo

(-

EMENDA eS01078-7
l!J

EMENDA eS01079-5f!l AUTOR

~CQNsrnaDl5 .josl LUIZ MUI

r.1---------- 'LEIrI...'UD/cONISlÃo/auacOlllssio------------.

Suprima-se do anteprojeto o § 29 do Art. 87.

JUS T I F I C A ç Ã O

são nitidamente diferenciadas as categorias de servidores

públ~cos civis e militares.
Os estatutos e leis a que se subordinam são específicos e

voltados para atender as peculiaridades de cada urn.

As condições de trabalho, com os ro~litares se submetendo,

por exemplo, a servirem em guarnições desprovidas de recursos e co~

forto, ao trabalho noturno, horas extras, fins de semana e feriados
sem que haja a correspondente remuneração, são alguns fatos que bem

demonstram a diferença existente.

A fim de não se igualar o que é diferenciado, tal parãgr~

fo deve ser suprimido.

r.r----------------TtxTO/olU5TlfICAÇio-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 483, INCISO II E IV

o Art 483 e seus incisos 11 e IV do anteprojeto, passa a ter
a segu~nte redação:

Art. 483 AO civil, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial,
que tenha participado efetivamente em operações b~
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INOCeNCIO DE OLIVEIRA

AtJTOR--------- _

..L~"'A"'O/CO.. ISSiO/.u.eOIlI ••iO----- ) fui~~

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇ~O

Constituinte

EMENDA CSOl083-3
tJ

licas da Força Expedicionária Brasileira, da Mari
nha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercan
te ou de Força do Exército, são assegurados os se
guintes direitos:

f!J
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 417, CAPUT E PARÃGRAFOS 19 E 29

Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto de Constituição, da
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art. 417 - As atividades nucleares no território nacional serão
desenvolvidas exclusivamente para fins pacíficos.

II - aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cin
co anos de, serviço efetivo, se funcionário público da
administração direta e indireta ou contribuinte da pr~

vidência social, além de outros benefícios salar~ais

que a lei dispuser;

IV - assistência médica, hospitalar e educ~cional, se caren
te de recursos;' e

..... ,.. ,. lO lO ••••••• lo ..

\

§ lO - A responsabilidade da União por danos nucleares
de da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação
aos valores indenizatórios.

indepen
relativa

r='lr----------------TEXTO/oIUITlrICAljiio,----- ---,

JUSTIFICATIVA

Ao propormos esta nova redação ao Art. 417, pretendemos dar me
lhor forma legislativa e jurídica às idéias nele contidas. O princí
pio básico é que as atividades nucleares sejam exclusivamente para
fins pacíficos, eliminando-se quaisquer outras formas de aplicação
e conformando-se com a tradição de nossa política exterior a favor
do desarmaMento nuclear e da proscrição universal de armas nuclea
res. Em consequência, este princípio passa a constituir o caput do
Artigo.

Quanto à responsabilidade civil ~or danos nucleares, o enuncia
do que pretendemos ver consagrado no texto constitucional refere-se
aos danos nucleares, obrigando-se ã União, ilimitada e objetivamen
te, pela sua ocorrência.

A nova redação é consoante com a linguagem e a posição brasi
leiras em "foros" internacionais. Não altera o conteúdo do previsto
no· parágrafo lO original.

O Artigo, como foi apresentado no anteprojeto, prevê o contr~

le pelo Poder Público que compreende o Executivo, O Legislativo e o
Judiciário. Ora, o parágrafo 3 9 aduz ã fiscalização pelo Congresso
Nacional, o que nos parece redundante com o controle do Poder Públ!
co. Além disso, a fiscalização supletiva pelas entidades da socied~

de Fivil não necessita ser explicitada no texto constitucional,pois
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o c~

so, ouvir a sociedade civil. são notórios os múltiplos usos da eneL
gia nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da indústria.

Em cada caso, bem corno na geração de energia elétrica, o Con-
gresso Nacional poderá escolher indivíduos ou sociedade afins ao

setor de interesse.

§ Zo - O Congresso Nacional fiscalizará n cumpri~ento do dispo!
to neste artigo.pelo

'LUAlllO/COWlSliO/IUICOllllliO

j
tÇi~AWffi

COMISsAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS TIl F I C A ç Ã O

Propõe-se na ampli~ção ~os benefícios já concedidos
Art 197 da atual Constituição.

Esses benefIcios foram concedidos ao longo dos tempos e já
estão consagrados nesses 42 anos de pós-guerra.

Não é possível se equiparar os que realmente estiveram em
operações de combate e os que ficaram no Brasil com a missão de
vigilância e defesa do litoral.

A nova redação dos incisos I~ e IV, que embora se ref~ra a
matéria jã legislada e consagrada, evita concessão de benefícios
paternalistas.

Dâ - se nova redaçâo a 1etra a) do item I do Art 18 do CAPT
TULO 1I1 - DOS DIREITOS COLETIVOS DO TTTULO '1I - DOS DIREITOS E LI
8ERDADES FUNDAMENTAIS:

TITULO. ,lI
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS
CAPITULO 11 I
DOS DIREITOS COLETIVOS

Art 18 - ............................•............•........

I - A REUNIM'

a) Todos podem reunir-se, pacificamente, em locais aber
tos ao publico, na forma da 1e1.

EMENDA CSOl082-5
PJ Constituinte JOS~ SANTANA

JUSTIFICATIVA

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇ~O

INOC~NCIQ DE QLlVEIR~Constituinte
AUTOPf--------------

EMENDA CSOl084-l
t:

Considerando os beneflcios para a ordem interna, o elevado
sentimento de respeito para com as Instituições e a necessidade de
prestigiar as autoridades constitu7das, julga-se que as condicões,
para toda e qualquer reunião de.~atureza paclfica, devam ser obj!
to de legislação ordinãria.

TfXTO/~usTltlcAÇÃO-------------_-___,

Dâ-se nova redação ao caput do Art 417, nos seguintes termos:

Hã necessidade de que a lei defina, claramente, o alcance das
d1sposicões constantes do caput do Art 417, por forma a nao se ca
racter1zar O cerceamento das atividades nucleares a serem executa
das, no amplo contexto do desenvolvimento cientlfico e tecno1õg1co,

Evidentemente que, com a presente ressalvâ, não se prete~

de cerciar este direito de carãter coletivo dos cidadães, mas tão
somente, de propiciar as condições favorâveis para que a reunião
alcance os seus objetivos, muitas vezes de carãter reivindicatõr1~

sem perder a imprescindlvel natureza paclfica, com todas as suas
salutares vantagens para o cidadão e para a comunidade que inte
gram.Os referidos propõsitos serão, indiscutivelmente, melhor obti
dos através do comprometimento daquelas autoridades com responsabl
1idade pela manutencão da ordem, afastada a idéia pré-concebida d;
entendê-las c~mo repressoras ou coatoras.

"Art 417 - As atividades nucleares de qualquer natureza
controladas pelo Poder Publico, assegurando-se ~ fiscalização
tiva pelas entidades representativas da sociedade civil, na
que dispuser a lei".

JUSTIFICATIVA

serão
sup1!
forma
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que se busca para o pais de acordo com os õbjetivos estabelecidos P!
10 Poder Público.

Por esta razão, configura-se como oportuno oferecer a prese~

te emenda que resguarda a observãncla do principlD enunciado na prQ
posição, condiclonando, no entant?, ã lel ordinãrla, a fixação de
dispositlVOS disciplinares das referidas atividades.

"EMENDA CSOl087·6
tJ Constituinte INOC~NCIO DE OLIVEIRA

~ PL.ENU,lO{COMISSÃO{SUBCOMIIISio-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~-_---__--__---_-TEXTO{"IUSTlFICAÇio--------_---_---_,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 213, INCISO IV

EMENDA CS01085-0 -
w 1~'puFTL~~c: Constituinte INOC~NCIO DE OLIVEIRA . ~ J

O inciso IV do Art 213 do anteprojeto, passa a ter a seguin

te redação:

IV - Os crim'ês políticos e as i;fraçõés pen~is praticadas em
detrimento de bens, serviços ou- interesses da União ou

de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, e~

cluídas as contravenções e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

PI.[N,UllO/COlollssiotaulcOIlISsiO--

j
~DATA~

f:J COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO to,itwffi J

_----------------TEXTO/JUSTlfIC.çio----------------~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 231

O Art.231 do anteprojeto, passa a ter a segu1nte redação:

Art. 213 " . ~,..................................................

Art. 231 O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da

República, depois de aprovada a escolha pelo Sen~

do Federal, sendo três entre Oficiais-Generais da
ativa da Mar1nha, quatro entre Oficiais-Generais
da ativa do Exército, três en~re Oficiais-Genera1s

da ativa da Aeronáutica e cinco entre civis.

§ 19· Os Ministros civis serão escolhidos pelo ~res1dente

da República dentre cidadãos de notório saber juríd1

co e· idoneidade moral, sendo pelo menos, um dentre

Juizes-Auditores, um dentre representantes do Minis

tério Público Militar e um dentre advogados com mais

de 10 anos de exercício da profissão.

JUS T I F I C A ç Ã O

Foi retirado do texto original a expressão "os contra a in
tegridade territorial e soberania do Estado", uma vez que _ tais
crimes sempre estiveram sob a tutela de Justiça Militar, implici
tamente desde O tempo do Império e explicitamente, a partir da

Lei nO 1.802, de 05 de janeiro de 1953, em plena vigência da Con~

tituição Federal de 1946.

Assim sendo, a competência para julgar ta1s crimes contra a

integridade territorial e a soberania do Estado deve continuar com

a Justiça Militar, 'em consonância com a destinação constitucional

das Forças Armadas.

JUS T I F I C A ç Ã O

A atual composição do Superior Tribunal Militar é uma garan

tia da melhor aplicação da Justiça, não só pelo seu númerd, como

também pela sua formação mista, em modelo de escabinato.

Isto tem permitido, até agora, além de celeridade, um maior

cu~dado por parte de seus Ministros no exame dos pleitos submeti

dos à Justiça M~litar.

A d1ffiinuição do número de Ministros não leva, pr~ticamente,

a qualquer economia material, uma vez que os Oficiais-Generais que

integrariam o Tribunal, se o não fizessem, continuariam a perce
ber seus vencimentos do mais alto posto da hierarquia de sua res

pectiva Força, além de reduzir precisamente a representação da n~

bre classe dos advogados.

EMENDA CS01088-4
t=J J Er','D";'''~C CODstituinte MANDEI, MOBEIBt\ . ~_~ ~

~--- ----------TEXTO{"IUSTIF1CAÇÃO----------- _,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 232

Suprimam-se do anteprojeto os parágrafos l~ e 2~ do Art 232

JUS T ~ F ~ C A Ç Ã O

MANOEL MOREIRAConstituinte

por erro material, foram conservados os parágrafos l~ e 2~

do artigo substituído. -Tais parágrafos só faz~m sentido com a re~

dação anterior, sendo conflitantes com o artigo aprovado.

O artigo referido foi aprovado de conformidade com a emenda
do Senador HUGO NAPOLEÃO e que não possuía parágrafos.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 232, §§ 19 e 29

EMENDA CSOl089-2
tJ

"";----------------- TEXTot"lUSTlFICAÇio--- -.:. -,

rr=PARTIOO~

PFI.

...................................................Art. 231

Constituinte INOC~NCIO DE OLIVEIRA

Inclua-se no Art 231 do anteprojeto, o seguint: parágrafo:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART 231

§ 3~ A le1 disporá sobre a competência, a organização e o

funcionamento do Superior Tribunal Militar.

JUS T I F I C A ç Ã O

_________________ TEXTO/JU!,TII"ICAÇÃO-------------------,

~ PLENAR10/cor.ussÃo/SU8COMI!lsio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Tal competência ficou omissa no anteprojeto, em tratamento

diferente do que foi dado aos demais Tribunais e até aos Juízes
Federais, cujas competências foram explicitadas e com bastante d~

talhamento.
• 1,l-".. ...;... -'- -4

Substitua-se os §§ 19 e 2~ do Artigo 232 do anteprojeto

por um parágrafo único, que passa ter a seguinte redação:

Art. 232

Parágrafo único. Esse foro especial se estenderá, nos
casos expressos em lei, aos crimes contra a defesa do Estado •
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AUTOIt-------- _

CHRISTOVAM CHIARADIA

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA - ao art. 50

= Tl:XTO/,JUSTIFICA.. io ---,

EMENDA CSOI091-4

l:::
Iilr - - - - - - - - - - 'LU"'''IO/cOI.lISSAO/sU8COMISSÃO- _

C

JUSTIFICAÇÃO

Na redação proposta para o artigo 232 no anteprojeto

não faz sentido a inclusão dos §§ 19 e 29 da redação inicial do

parecer da Comissão de organização dos Poderes e Sistema de Gove~

no, sendo inclusive conflitantes com O artigo sugerido e aprovado
pela com~ssão de Sistematização.

A Justiça Militar é uma Justiça especializada, integra

da no Poder Judiciário como as demais justiças do paIs.

O alto conceito na aplicação jurisdicional que granjeou

ao longo de seus 180 anos de profIcua existência, mormente nos m~

mentos mais graves da nacionalidade, é o maior argumento para que

sua organização e competência não sejam mutiladas em nome de uma

renovação que todos desejamos, mas no mais alto sentido. Renov~

ção no sentica ~e atualização e de adaptação aos novos tempos
mas Sem as pretensas mudanças que só interessam a certas minorias.

A competência da Justiça Militar para julgar os crimes

contra a integridade territorial, a soberania do Estado ou contra
os poderes constituIdos não apareceu, pela primeira vez, na Const!

tuição de 1967, como muitos pensam. Tal competência já era impl!
citamente reconhecida desde o tempo do Império, e foi explicitame~

te defi~ida pela Lei nQ 1.802, de 05 de janeiro de 1953, em plena
vigência da Constituição Federal de 1946. Posteriormente, outras

leis e decretos-leis ampliaram ou delimitaram a competência e rig~

rísmo das penas, até a atual Lei nQ 7.170, de 14 de dezembro de
1983, lei b~ mais penigna que todas as anteriores, embora haja n~

cessidade de sua atualização, para abranger apenas os crimes pro 
priamente contra a defesa do Estado, eliminando aqueles de difIcil

conf~guração subjet~va.

Assim sendo, a competência· para julgar tais crimes con

tra a integridade territorial e a soberania nacional não se origi
nou pela ação discricionária dos governos após 1964, e sim por im
posição histórica bem anterior a esses governos.

"Art. 50 - compete ã União legislar sobre o uso dos r~

cursos hidricos, definindo,"

I •..•

II ••••

Não se just2f~éa a definição de um sistema nacional de
gerenciamento de recursos hidricos, com integração aos sistemas e~

pecificos das unidades da federaçáo e na .forma prev2sta no inc!

so I do artigo, se a competência de legislar ficar adstrida aos
recursos do patrimônio da União. Ademais é trad2cão do Direito

Constitucional e pos~tivo Brasile2ro (vide Código de Aguas) a f~

culdade pr2vativa da Un~ão em legJ.slar sobre ágüas, e, aa.nô.a, co~

forme previsão contida neste texto, sobre a matéria (ver art. 49

- XIX - dI.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TUTO/.luSTIFICAÇ,iO _

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artiqo 52

O inciSO I do artigo 52, do anteprojeto passa a ter a segui~

te redação:

" Art. 52 - Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - os lagos em terrenos que lhes pertençam, a~

sim como quaisquer correntes dágua que neles tenham nascente e foz".

CHBTSToVnM CHInRADTn

por outro lado, o disposit~vo conflita com garantia do direi

O AnteprOJeto atribu~ aos Es~ados amplíssimo d~reito sobre

aquas , ancons i.s cerrce con. o regime de bens públicos e pz avadoa adot~

do ~elos demais d~spositivos pertinentes à matéria.

Q referido d~sposit~vo ~ conflitante ~~ 11, ssartigo

48, que trata da propriedade dos lagos e rios pela Un~ão e com oarti

go 50, que trata de recursos hidr~cos integrados no patrimôn~o da

União.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1':"l T~J.TO/"UST\"'C..l;i.o----------------_,

EMENDA MODIFICATIVA ao § 19 do ârt. 434

O § 19 do art. 434, do anteproJeto, passa a ter a seguinte

reda\Í'ão:

"Art. 434

"§ 19 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o
aproveitamentos dos potenciais de energia hidráulica de que tr~

ta este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso

a caso".

to da propriedade, mantido no Anteprojeto, pois simplesmente

hhece a existência das águas particulares.

desc~

CHRISTOVAM CHIARADIA

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAO

l!.J
EMENDA SUPR~SSIVA ao art. 414

Suprima-se do anteprojeto:

O inciso XIII do art. 414.

;r !! ª- ! I. !. ! f ~! ! y!: igual disposição está co,!!

tida no art. 50, inciso I.

EMENDA CSOI093-1

tJ
~
= TJ:XTO/olUSTI'ICAÇio ---,

JUSTIFICATIVA:

A supressão da previsão de autorização das popula~ões i~

digenas envolvidas se faz necessária para compatibilizar o textm com

os princípios inerentes ao Direito Público Brasileiro, já que - co~

forme se depreende do caput do artigo - se exige o interesse nac20nal

e em sendo as terras ocupadas pelos Indios bens da união, não tem se~

tido criar mais uma condicionante que náo a aprovação pelo Congresso
Nacional.

Ademais, o Capitulo VIII - (art. 431 e parãgrafos) estab~

lece que compete à União a proteção total dos indios e suas terras, e

que só. pode ser executada através do cóngresso Nacional, encarregaão

.da proteção de outros direitos previstos nesta Constituição.
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JUSTIFICATIVA:

Foi substituida a palavra "concorrentemente" por "suplemeEi
tarmente" considerando-se que o arcabouço da legislação de proteção do:

meio ambiente deve formar um conjunto homogêneo sob a égide legislati

r=-r TUTOIJUSTIFICAÇio _

EMENDA MODIFICATIVA ao Art. 415, que passa a ter a seguinte redação: I
"Art. 415 - A União os Estados e os Municip10s ouv1do o pi

der Legislat1vo, podem estabelecer, suplementarmente ,i
restrições legais e adm1nistrativas v1sando a proteção)

amb1ental e a defesa dos recursos natura1S. I

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

,O Anteprojeto prevê a exploração dos serviços públicos

de energ1a elétr1ca sob reg1me de concessão (Art: 49, XI, b) e garan
te aa'concess10nár10 a justa remuneração do seu cap1tal (Art. 311

Parágrafo Ün1co, IV). Esses dispositivos não condizem com a regraoo~

t1da na alinea g, do inciso I, do art1go 13, que pretende garant1r

o fornec1mento de energia elétrica na h1pótese d~ 1mposs1b1lidade de
pagamento por parte do consumidor. Além de conf11tante tal dispositi
vo pode representar sério r1SCo à manutenção de serviço adequado p~

las conceasaonâri.as (art;. 311-, parágrafo único, V) pois o serviço de
energia elétr1ca é prestado med1ante encargos pesadissimos que oneram

o concess10nário. Também não se pode comparar a essencialidade dos se

viços de água, da qual depende a vida, e dos serviços de esgoto,nece~

sários à saúde, com ~s serviços de energia elétr1ca.

~"T<--,

I Oi'?S7 ;

E,....rrroo--

I'VL

AUTO"---------------)
CHIA.RADIACHRTSTOVAM

EMENDA eSOl094-9
f!J

va da União.

CHISTOVAM CHIARADIA

COMISSÂO DE SISTEMATIZAÇÃO
,- 'LEHA"IO/cONI~SÃo/sUIICO..ISsitl--------------,

tJ

EMENDA eSOl097-3
f!J

I
Por outro lado, a pxevaLênca,a de "d í.spos a t Lvo mais severo"j

entre os niveis de estab~lec1mento de restrições legais, pode levar ao

arbitrio de uma pequena comun1dade, de modo a d1f1cultar ou mesmo 1mpe

d1r, a necessár1a compatibilização entre a preservação do meio amb1en
te e o desenvolv1mento nac10nal.

o d~spos~t~vo em causa agr2de o pr~ncíp2o federat2vo estabe

lecido no Art. 19, cuja caracteristica no campo lag1slat1vo é a repar
t1ção da competência entre as diferentes ent1dades politicas integran
tes do estado federal.

A prevalecer o art1go em causa, de modif1cação proposta,flcà

estabelecido o s1stema de legislação concorrente entre os diferentes

niveis da F~deração, de todo impróprio, no s1stema federativo ,UM vez ~

o seu exarcfcao alÉm das razões acima expostas , acarretará inevitáveJ.5 conf'Lí tos p ....

tre as ent1dades le'iferantes • 1

I!.J
EMENDA SUPRESSIVA

DispoS1tívo emendado: Artigo 414

o inciso VIII, Artigo 414 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 414 - Incumbe ao Poder Público:

VIII - exigir, para a instalação de ativ1dades potencialmentc

causadoras de degradação do meio ambiente estudo prévic
de impacto ambiental."

~_-__--_-- --__ TUTO/"uST.FICAÇio-----------------

CHRISTOVk~ CHIARADIA

COMISSÃO DE SISTE~_\TIZA ÃO

JUSTIFICATIVA:

Supr1m1u-se a idéia de ava11ação do estudo de impactc

amb1ental em audiência popular. Assim, compatibiliza-se este 1ncisoooo

o Artigo 416 letra "b" e qualquer at1vidade potenc1almente causadorõ
de degrajação do me10 ambiente terã, além do estudo prévio do 1mpactc
ambiental, sua instalação' submetida à aprovação do Congresso Nacional.

~,u:"oo--

PFL _
AUTOIt---------------

,.,.,~ 'LIEN:L.1'I10/cONlSsÃo/sUICOUI5Sio-----------,

EMENDA eSOl095-7
[:J

EMENDA SUP~ESSIVA

CHI5TDVAM CHIARADIA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIV~

AUTOJt---------------

r:-r---------- 'LUAA10/CONISSÃC/SUICONISSÁO-----------

EMENDA eSOl098-l
tJ

r.l---------------- TLXTO/oIUSTlFICAÇÃC------------------,A supressão suger1ca é conveniente tendo em vista haver d1spos1ção

seMelhante no Art. 416, alínea Ub"

- Suprima-se a alínea "b ll rio J.nciso VIII, do art. 18.

JUSTIFICATIVA

DispoS1tívo emendaco. Art. 18

Dispositivo emendado: Art~go 46

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"111 - Autor1zar ou realizar empreend1mentos ou desenvolver
atividades que representem r1SCOS à v1da humana, aQ equilibrio
ecológico ou ao meio ambiente ou que importe em alteração no pa

trimônio h1stór1co ~ na paisagem sem prévia aprovação do Congre~

so Nacional".

O Inciso 111 do Artigo 46, Capitulo I, Titulo IV, passa a
ter a seguinte redação:

à alínea u g " , do a.nc í.so I, do art~go 13.EMENDA SUPRESSIVA

~ T[XTO/"USTIFICAÇÃO-------------~--ri

EMENDA eSOl096-5
(!l CHRISTOVAM CHIARAD'IA

A alinea g do inciso I, do art. 13 do anteprojeto passa a ter a

seguinte redação:

JUSTIFICATIVA:

Objetiva a presente emenda compatibilizar a matéria contida

no supra-refer1do rncaso 111 do art. 46 com o dasoost.o na letra "b" do
Art. 416 do Anteor01eto.

Art. D-

I

"g) por

rá ser

absoluta incapac1dade de P9gamento, n1nguém pod~

privado dos serviços públicos de água e esgoto.

Na hipótese, no conflito das normas aC1ffia 1ndicadas,

mos pela troca da expressão "consulta plebiscitária" prevista na
opt'!.

pr,!
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estabel~ dade ,: l:'egular~dade e segurança desse importante sezva ço de infra es

trutura econômica.

Somente a federalização dos serviços de energ~a elétrica, im

p~antada pela Constitu1ção de 1946, com base no cód~go de Águas de

1934, perm~t~u fosse un~form~zada a frpauênc~a elétrica em todo o

País, estabelecido o planejamento global do setor e a exploração:~

cional dos recursos da sponIve í s , Perrnitl.u a oferta de energJ.a a custos

econom~cos em todas as áreas do territór~o naciona~ principalmente em

Estados das Reg~ões Norte e Nordeste, cujos custos de energia elétri

ca seriam insuportáveis, se os sistemas elétrl.cos deJ.xassem de ser
um serviço público federal.

É de ,se lembrar, a propósito, que a competência federal não

significa qualquer restrição à part~cipação dos Estados na exploração

ecanoml.a

aUTOIt---------------
J
E;;~DO--

CHISTOVAM CHIARADIA

dos serviços de energia elétr~ca, através de sociedade de

m~sta sob controle estadual, como ocorre atualmente.

EMENDA CSO!!00-7
tJ'

Haverã arande número de empreendimentos onde a área de i~

fluência Se esprê' iv.rá por enormes regiões do Pais, como, na hapôcese ,
de centra~s elétricas. O produto dessas usinas acabará por ating~r~

se todo o Pais, no sistema elétrico interl~gado. Ora, a prática pleb~

citária, se adotada, acarretará cons~deráveis atra~os aos programas

de desenvolvimento' nacionais e reg~ona~s, pois, muitas vezes, tal

discussão envolverá, de maneira emocional grande parcela da populaçáo

Além do mais, no caso da real~zação de grandes obras públ~

cas, não está em causa matéria de ordem politica, mas principalmente
econômica e técnica, não restr~ta a questão meramente local, mas de

interêsse nacional.

Mas, mesmo que se desco~siderasse tal tradição, é oororenlen
te no caso, levar em consideração outros fatores de ordem prãtica e

econôm~ca.

meira delas pela "prévià aprovação do Congresso Nacional"

cida na última.

Isso porque a prática plebiscitária, própria do exercíc~oaa

democracia direta, não constitui tradição nas constituições bras~le~

ras, haja vista, que, presentemente, só é p~evista sua adoção na fODn~

ção ne novos muncípios (vide art. 14 da CF'vigente).

CHRISTOVAM CHIARADIA

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

.. L.t:.... "IO/COWISSãO/CU.CO.. 'UiO ] (lig/...~~
COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA

....- Tr.XTOI<lUSTIflC,l.ÇÃO----------- _

AUTOR---------- --,

r---------- 'LUÃ"IO/COMIS:JAO/&UDCOIlUlsio------- _

tJ

EMENDA CSO! 099-0
l:J

..",r----------------TUTO/olUSTIFICAÇio----- ---, Acrescenté-se nas Disposiçôes Transitórias o sequinte d~spositivo:

a -

JUSTIFICATIVA:

b - Os serviços e instalações de energia elétrica de

qualquer or~gem ou natureza.

r;~UTIDO~

P.F.LCRISTOVAM CHIARADIA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

O Anteprojeto estabelece como d~reitos indiv~duais, o direi

to adquir~do, a cO~Sa julgada e o ato jurídiooperfeito, que não p~

dem ser prejudicados por nov~dades normativas supervenientes (Art.

13, XV, "c").

DISPOSIT~VO EMENDADO: Art. 416

EMENDA SUBSTITUTIVA

"Art ••• O limite à contribuiçáo dos õrqáos e empresas est~

tais ao custeio de planos de previdência suplementar imposto p~

lo Artigo 366 e seu Parágrafo ün~co, não se aplica aos atuais be

neficiários, cujos' direitos serão regidos pelos planos em viqor
na data da promulqaçáo desta Const~tuiçãoh.

Substituir a redação da letra "b", Art. 416, Capítulo IV,

Título IX, por:

"Art. 416 - Dependem de prev~a autorização do Congresso Na

cional:

A essa disposiçáo const~tucional do Anteprojeto se opõem ás

regras do Artigo 366 e seu parágrafo único, que impõem limitação gen~

r~ca e que por isso mesmo incide na proibiçáo da ofensa aos direitos
adquiridos. Para compatibilizar a manutenção do disposto no Artigo'

366 e seu parágrafo úru.co citados, com o Art~go 13, XV, "c", do Ant~'

projeto, torna-se imper~oso acrescentar nas D~sposições Transitóri~s

o dispos~tivo ac~ma sugerido. Tal providência se impõe princ~palmente

considerando a situação individual de m~lhares de cidadãos que, por

anos seguidos, contribuiram com planos de aposentadoria, na expecta

tiva de perceberE"m os corresponcentes b2~.;?=:'C':'C"~. 't'~âo acr i,a adf1USS.LVe11

agora, na antevéspera do gozo do benefício, para muitos des<cs c~da

dãos, trabalhadores, que Seus direitos fossem cassados ao arrep~o ~a

tradiçáo constitucional brasileira, inclusive do principio inscrito no
Artigo 13, XV, "c", do Anteprojeto.

- PL~N""IO/CO .. IS5io/~u.COM1S'ici- ~

tJ

EMENDA CSOIIOl-S

l:

.... TEXTO/.,lUSTI..ICAÇio----------- ---,

comPor sua vez o Parágrafo Único, do artigo 45, d.i.z que constitui

petência da Un1ão agu;lo que representar interesse nac10nal.

Tais disposições conflitam-se com o d1sposit1vo que se pr~

tende modif~car-que contém inadequada restr~ção ã competência da

Un!ao ~a matéria.
A redação sugerida está consoante com o s~stema adotado pelo

AnteporJeDo e restabelece a sistemática vigente que é da nossa trad~

ção constitucional. Num paIs com sistemas regionais interligados, e

que num horizonte de 5 anos, terá um único sistema, ~ntegrado, não é

possível fracionar a competência leg1s1ativa e de outorga de conce~

são'(ou execução), sob pena de estabelecer-se verdade~ro caoE,represe

tado pela multipl~cidade de normas e s t aduaz s e federais Lnc í da ndo s,2

bre um sistema, cUJo gerenciamento restará ~mpraticável.

Por outro lado, a restr~ção quanto ao poder da união, como

concedente dos serviços de energia elétrica, preconizado no antepr,2

Jato, representa um retrocesso, que no passado significou prejuízos

incalculáve~s ao desenvolv~mento do País. A integração dos serv~ços

de energ~a elétrica sob o camando da União é indispensável à unifo~

EMENDA SUBTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 4~

"Art. 49 - Compete à união

XI -

A alínea "b", do inciso XI do art. 49, do anteprojeto passa

a ter a segu~nte redação:

o AnteproJeto estabelece, na alIena t1d", ~nC1S0 XIX, do re

ferido art~go 49, que çompete à Un~ão leg1slar sobre energ~a. No ar

tigo 312 estabelece a propriedade da Un1ão sobre os potenc1a~s de

energ~a hidráulica. O artigo 314 estabelece que o aprove1tamentonos

potenc~ais de energia h1dráulica será fe~to no interesse nacional.
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Ainda, se a norma const~tuciona1 deixar sabiamente

de fixar a forma ilimitada, ou lim~tada, estará atr~buindo ao legisl~

dor ord~nário a tarefa de verificar da conven~éncia conjúntural de
sua adoção.

ção suplementar da União, garantindo compensação Justa às eventuais

vitimas de acidentes nucleares, nos casos em que o valor indenizatório
necess~tar de implementação. Aliãs, esse principio encontra-se consa
grado na leg~slação reguladora dos seguros privados pelo qual a União

assume o risco nos dan~s catastróficos. A catástrofe, em seus resu!

b - os planos e programas para a instalação ou

ampliação de centrais hidroelétricas de

grande porte, termonucleares, termoelétri

cas , de usina de processamento de maten.ais

férteis e físseis, de ~ndústrias de alto

po~encial polu~dor, e de depósito de deJ~

tos nucleares, bem como qua~squer proJetos

que causem ~mpacto ambiental".

tados deve ter tratamento, ~ndependentemente d~ sua causa, de
satisfatório aos interesses da comunidade por ela at~ng~da.

modo

indústrias de grande porte e cujo exame, caso a caso, pelo Congresso

Nacional, para a sua aprovação, será demorado e desgastante, o que

poderá tornar, até ~noportunas ta~s obras.

Dai porque, a simples apreciação pelo Poder Legislativo dos

visa a presente emenda compatibilizar a redação da - letra

"b" do Art. 416 em questão, àquela dada à letra "a" do mesmo Art~go

do Anteprojeto.

Assim a inserção, também, na alud~da letra "b u da expre~

sao "Planos e Programas" sistematiza a idéia contida nesse 'd~sposl

tivo constltucional.
Isso porque, com o emergente desenvolvimento do país, urna

ple~ade numerosa de novos empreendimentos serão, ~nevitavelmente,

=-------.---------TEXTO/JU:lTIFICAÇÃO------- ---,

AUTOIl---------------j ~ .....f(TIDO~

CrD CARVALHO' ~_eMDB ---l

j

"r - um quinte dentre advogados, com mais de dez anos
de prática forense, e Membros do Ministério público

Federal, com mais de cinco anos de exercício.

Dá-se ao inciso r do art. 211 do Anteprojeto da Comissão de Sistema
tização a seguinte redação:

r;-r---------- P1.ENARIOtCONlssio/SUBCOM1Ssio-- ---,

EMENDA CS01103-1

f:l

outrasimplantados, tais como, centra~s elétr~cas, siderúrg~cas e

planos e programas desses empreend~mentos como um todo ,seria

prático e o resultado. d~sso positivo para a Nação.

mais

JUS T r F I C A T r V A

CHRTSTOVA.'1 CHIARADIA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

A presente proposta objetiva harmonizar eSse dispos!

tivo, um sua parte final, com a norma do inciso sequinte (inciso rr,
e art. 211) e a sua do art. 238.

~ que, para o acesso dos juizes Federais aos Tribu
nais Regionais ficou estabelecido um interstício de cinco anos na

carreira, enquanto que para os membros do Ministério Publico Federal
(Procurador de República) esse mesmo interstício estava previsto c~

mo de dez anos. Pretende-se aqui igualá-lo.

A disposição aqui proposta vai ao encontro da regra
do art. 238, que consagra a paridade entre membros do Ministério p~

b1ico e da magistratura, que estava desrespeitada por esse tratamen
to discriminatório.

Justifica-se, por fim, esse tratamento especial e
igualitário para juízes e membros do Ministério Público pelo fato

de que o ingresso em a~bas as carreiras se dá através de concurso,

que exige 4 anos de prática de advocaria.

&UTOIll---------------

DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 417

O art. 417 e seu § 19 do anteprojeto, passam a ter a segu~nte redação:

"Art. 417 - As atividades nucleares de qualquer natureza serão

controladas pelo Poder públ~co, assegurando-se a
fiscalização sup1et~va pelas entidades represent~

tivas da sociedade civil, na forma especif~cada em

lei.

= TUTO/.luSTlrtCAÇÃO --,

EMENDA CS01102-3
(!l

JUSTIFICATIVA:

CO~;S7 1'l'Unrn, A:;TO:~10 êARL-O-S--H-J:,-:-:-D-B-'S-T-'-I",-'-.1);-.--------,

COllISGÃO DI; SISTJ:rlATIZAçÃO

EMENDA CSO))04-0

r.1----------------TEnO/oluST1FICAÇÃO----'-------- -,

A responsabilidade por danos nucleares i~

depende da existénc~a de culpa.

§ 29

§ 39

§ 19

o acréscimo da expressão "na forma e speca.âLcad a na
lei" tem em va.st.a regular essa fiscalização que na Conat.Lt.ua çâo não

pode ser detalhada quer quanto as entidades representadas, quer

a forma de sua realização.

Quanto à supressão da expressão: "vedando-se qual

quer lim~tação relativa aos valores indenizatório" ela se Justifica
por const~tuir um ser~o gravame, ainda que em pote~c~a1, ~ pco~om~a

atividade nuclear, ao deixar em aberto o valor indenizató~~o. Por ou
tro lado, o pr~ncip~o da responsabil~dade sem culpa, ou obJetivo- ,

já é consagrado no direito brasileiro (lei n9 6.453/77), onde o oper~

dor da instalação nuclear responde sempre objetivamente, isto é, me~

mo s~m culpa e é obrigado à realização do seguro compative1 com a n~

tureza e o grau de risco de sua instalação (lei n9 6.453/77).

El1J:1lDA ADITIVA

DISPOSITIVO El1EIlDADO - § 19 do art. 200

Acrescentar ao § 19 do art. 200 após ·pro
postas orçamentárias próprias", a locução "e globais·

ficando sem reparo o nais que se contén nesse dis~osl

tivo:

A compatibilização necessãria ao desenvolvimento das
atividades nucleares pode ser atendida (custo social) pela particip~

A plena sinetr~a entre a disciplina da na
g~stratura e do nin~stério público, enfati%ada nos 'arts. 233, e ~
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39 do qrt. 234 da proposta eM exame, não perMite una tal des~gual

dade, facultando-se a essa últina 1DStituição a elaboração de orG~

Mentos "globais"; sem conferir idêntlca faculdade ã pri~eira

A equipar~ç ão, obJet~vada nesta EMenda,

restabelece essa igualdade, a título de manifesta cOMpatibiliza 

ç-ao'c~ os d~sposit~vos mencionados.

EMENDA CSOll07-4
CONSTITUINTE ANTONIO'"CÃt<LOS ME:WES THA'1E

~ PL.ENAIIIO/cOIIISSÃo/CUltOllllSSÃO

t: COMISSÃO DE SISTI:MATIZAÇÃO

TI!:XTO/~USTlfle";io----------------__,

I:MEHDA ADITIVA -

DISPOSITIVO I:III:HDADO - Art. 212, a.nc í.ao I, letra ~

EMENDA CSO!!05-8
CO:,STITUI:,TL AlITO:;W_ CARLOS m::mI:S THA.'IL

Art. 212, I, ~ : ••• ressalvada a COM

petênc~a da Just~ça Eleitoral.

PLEN..."10/CONISSÁO/CUICO"'SSiO--

j
ffi!ô;ffiJ

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo

~---------------- TEXTO/olOSTlfICAÇÃO-------- -,

Supr~ma-se o artigo 366 e seu parágrafo
único da Seção 11, Capítulo 11, do Ante
projeto da Constitu~çáo. -

JUSTIFICAÇAo

O d~spositivo cUJa supressão é proposta f~xa lim~te de parti
c~pá"ção dos órgãos e empresas estata~s no custe~o dos planos
de previdênc~a das entidades fechadas, por eles patrocinadas,
estabelecendo a par~dade na contribu~ção de empregados e em
pregadores, estendendo a regra ã prev~dência parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos pr~n
cípio que devem ~nformar o texto const~tucional, Já se encon~
tra ela disc~plinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu
regulamento, Decreto nO 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decre
to nO 93.597, de 21.11.86, em v~as de ser alterado por ~n~ci

atlva do próprlo Poder Executivo v2sando a aperfelçoar os d15
pos~t~vos nele criados. -

HecessárJ.a a ressalva, que fJ.ca ade'lu~

da plenaMente ao art. 196, quando trata do JulgaMento dos Juízes

estaduais.

COIIISSÃO DI: SISTEIIATIZAÇÃO

Acrescente-se, adernais, que da manelra corno fal redigldo, o
texto at~nge inst~tuiçáo de ~ndiscutíve~s propósitos sociais,
que ~ntegral~zam benefíc~os securitár~os, contemplam grandes
massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de empr~

go e dinam~zam o desenvolv~mento econôm~co e social.

~~IDA SUPRI:SSIVA

DISPOSITIVO I:MEHDADO - § 29 do art. 237

Não é demalS lembrar que na manutenção da previdênc2a comple
mentar pr~vada, hOJe jã com ma~s de 6 m~lhões de trabalhado
res e dependentes associados, não é equ~tat~vo l~mitá-la ape
nas e de forma diferenc~al para aqueles ligados ao Setor Pú
blico. O Estado e suas empresas possuem a mesma necess~dadede

retenção de máo de obra ~s~~c~al~zada que o Setor Pr~vado, o
que Justif~ca a flexibllidade na concessão de benefícios. Cabe
rã a legls1açáo ordlnárlã a reg~:~~entãção da rnatérlã. -

Suprim~r o § 29 do art. 237

~~ PLtNAJlIO/COWl'SÃO/ClJIlCON.SSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

D1I:NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EIII;HDADO ..., .Tnc í so IV do art. 213

tJ:::WL"'O~

t§0'&iã7l

O referido dispositivo padece de f~nali

dade. O procedimento investiga:tório só vai interessar ao lIinisté

rJ.O PÚblico quando concluído, servindo de base para eventual ofe

recinento de denúncia. A cOMun~cação relativa à instauração de

procedJ..~ento investigatório poderá Ser enviada ao Juizo que, cono

Corregedor PerManente da Políc~a Judiciár~a a~rec~ará da legalià!

de de tais procedimentos.

SDprin~r, no ~nc~s? IV do art. 213, a refe

rência a "Justiça U~litar".

~_---------------TEXTO/"u'TlfltAÇic----------------__,

~ln,DA SUPRI:SSIVA

DISPOSITIVO EMEIIDADO - Paráqrafo único do art. 202

A ressalva é contraditór~a com a sistsná

tica da proposta, una vez que a Just1ça l1J..IJ.tar, corno previst, não

mais terá COMpetência para o julgaMento dos crines políticos. A

ser Mantida, poderá ensejar equívocos, sugerJ.ndo ao legislador co

mum e-ao kntérprete a subsistência desaa COMpetência que se está

reformulando.

SupriMir a parte final do parágrafo ún~

co' 1 do art. 202, ..as segurando-lhes a lei reMuneração

igual eM todo o território nac~onál".

Seria situação de evidente inJustJ..ça re

munerar ~gualnente aux~liares da Justiça de regiões inte~ramente
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d1st1ntas. Um escrevente de uma distante co~arca do ~nterior não
pone receb er idfentica renunera~ão à do escrevente da cidade, por

exenplo, do Rio de Janeiro. Há, extremando essas situações, d1fe 

renças nanifestas de necessiàade do assalariado e de possLbilidade

do prestador desses salários.
A idéia de UMa igualdade absoluta,.mate

Mática, insp1rada en Platão, ten condu~ido a un indejseável das 
v1rtuanento desa~ preocupação constante do honem noderno, voltado

para una visão mais humana da sociedade. A presente enenda obJeti

va supr1Mir essa regra de igualdade assiM injusta.

EMENDA CSOlllO-4
CO:-;STITumTE A~TOlllIO CARLOS !lemES THA.'II:

li] PL~IoI"'''lD/CD''IS$.i.D/SU.COIII'5ÃO---- 1 ~/OATA~
[=COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . ~ ~J

f.:..J

EMENDA SUPRESSIVA

A cr~ação -de Justiça Aryrária é aspira,ão

de~aM~las canaàu$ da populu9ão. ronübõo, a i~posição aos Estados

de mais um Tr1bunal, com elevados custos decorrentes, inclusive da

criação de novos cargos e de serviços auxiliares, mostra-se desne
cessária e inconveniente. Basta atribuir-se essa jurisdição à Jus
tiça Conum, atendidas suas peculiaridades. Não se trata de EMenda

que dificultará a am~liação e implantação dn reforma a0rária. Idê~

t1ca sugestão foi apresentada na Subcomissão do "Poder Judiciário
e do 111nistério Público:! pelo deputado Roberto Freire do pcn
(Enenda que ali teve :: ~0 3~-~~J7-1). E, neri de propos tia de tcn 
dência rad1calmente esquerd1sta, tanto qu~ outras tambén idênticas
fora," oferecidas.à meSMa SuLcomissão pelos Deputados JOS~ Carlos
Gràdo (P1IDB), Bl1nio Martins (PIIDB) e Paes Landim (PFL), corno de

clarado nos jornais "O Estado de são Paulo" (ed. de 27/6/87) e a

"Folhá de Sç-ao Paulo" em recente editorial.
Aplauso MereceU essa proposta do

r
Prof. Paulo Guilherne de Alneida, docente de Direito Agrário da
Faculdade de Direito da Univers1dade de são Paulo (na primeira e

d1ção re~cionada), alertando aos senhores constituintes no senti
do de que a proposta submetida a esâa AsseMbléia, COMO redigida,

desservirá o julgamento desaas questões agrár1as, ao invés de

agiZizá-las.

- Suprimir o § 2" do art.197

DISPOSITIVO EMENDADO

- § 2" ao art.l97

A cr~a~ão da Justiça Agrária trará

sér~.,s obstáculos ao homen do canpo. Qualquer di\'ergência obriga

rá o'traLa~hêãor rural a des~ocar-se para as Ca~itais. A proposta

é 'lue os Juízes e s t adun Ls po s aan estalJlccer Varas es:->eciall.zadas,

'1ua já ~ossuen estrutura para boa prestação dos serviços jurisdi

cionais.

Consti tuinte HILSOIl 11I'.RTIHS
..UTO.--------------....,

Inclua-se nos Capítulos indicados, an

tes das locuções ·00 Legislativo·, ·00 Exe

cutivo· e "Do Judiciário", a ~alavra PODER.

E.'IEIIDA ADITIVA

DISPOSITIVOS ElrelIDADOS -~ítul~ dos Capitulos r, rr e IV, do TI

tulo V

CO!IISs1.o DE SISTE1IATIZAçJ\O

EMENDA CSOl ft2-1
tJ

Fica evidente, pela leitura da Justificativa da Emenda
n" 3Ç-0040-4"que o nobre Deputado Bon1fác10 de Andrada tinha apr~

sentaõo e fez aprovar na Co~issão Temática respect~va, o louvável

obJetlvo de combater a "morosJ.dade da JustJ.ça ll
, com J.ntegral razão

apontada como da "maior gravldade para o equilíbrio e a paz socJ.al ll •

E, mesmo com aprovação desta Emenda, que tem por finalidade suprJ.mJ.r

o ãíspoSltivD decorrente daquela proposta, é de se reconhecer, aque

la generosa advertência do ilustre parlamentar alcança seu escopo,

de recomendação ao legl.slador comum, no sentl.do de apressar os proc~

dimentos Judic1a1s. Não se pode, no entanto, a esse título, manter

um prece~to de manifesta inadequação numa Constituição Federal. A re
comendação, ditada no seio de uma Assemblé1a Federal, por um deputª

do de inegável prestígio, aprovado numa Comissão Temática, há de en
contrar eco na legislação ordl.nária. Nem como redl.gido poderl.a esse

preceito ser mantl.do. É que o processo não pode começar pela sentença,

subvertendo princípios funda~entais ao prc=~~~~, =:ç~ns até cOnstl.LU
r;nn~;s como o do contrad1tor1o.

EMENDA CSOllll-2
CO:,STITUI:'1TE &NTOIIIO CARLOS MBNDES TllA.'IE •

~ -'-- TUT(l/JU5Tlflt";i.O - --_-__-'

COMISSÃO DI: SI':IlTI:l'IATIZAÇ1iO

Sprimir o inciso Vllr do art. 191 e o
art. 215, incisos e alíneas

EM conseqüência, acrescentar un pará 

grafo ao art. 197, coo a seguinte redação -
§ - serão ainda criados, nos Tribunal.s e Juizes

cOMpetentes, estaduais ou federais, Cânaras e Varas

especializadas, inclusive itinerantes, eM questões
agrárias defin1das en le1 con~lementar.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO r:/iI:1IDADO inciso VIII do art. 191 e art. 215, incisos
e alíneas

COMO estão redigidos os títulos a~enda

dos, por interpretação s1stenática, jurídica e 1ogicanente, pode
afirnar-se que foran alçadas à condição de PODER outras institúi

ções que gaoàaran trata~nto constitucional, a saber _ De=ensoria

PÚblica e !11nistério Públl.co.

!~a con=ortic!ac.e do ~UA dis;>õe o art.

47 do ~'teprojeto são poderes da União, tão-sonente, O Legislati

vo, o Executivo e o Judiciário. Há necessidade, portanto, de se
acrescentar o vocábulo "Poder~ ~,tes de -legislativo·, ·executi~o·

e "judiciário" para distinguir esses Ergãos das instituições es~

tais que não posauen essa qualidade.

A denoMinação é diversa, necessarianen
te, porque as quall.fJ.cações concernentes ao 1!1.nistério PÜblico e

à Defenso~ia Pública não se insera~ co~o ~deres estatais. Disso
decorre O Ge:eituoso en~uadra~ento no Ca~itulo IV.
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'EMENDA CS01113·9 AUT';-------_
l!J
C Copsti t"jn+e WILSON MARTINS

EMENDA CS01116-3
t: Constttutnte fILSON PARrINS

r.r----'--------:--- TtxTo/~UITl,..c4Çio--~----------., r.r------------TI!:XTO/tlUSTIFICAÇic------------___,

EHEllDA SUPRESSWA/HODIFICATIVA

DISPOSITIVO BMENDADO: Artigo 19

EII.ENDA SUPRESSIVA

Dtspost tt 1JO emendado arttQD 49.

Suprima-se do anteprojeto:

a) a palavra "um" antes de"Estado"; e
b) a locução "de Direito" depois da palavra

democrático.

A palavra "um" e a locução "de Direito" são redQ~

dantes no texto.

SUprima-se a locução ·são os prtn 
ctpais·, depois da palavra Judiciário, do texto do arti 
go er>endado •

JUSTIFICATIVA

A supressão da locuoio rejerida, é
necessárta , tendo ew vista no sistema da tripa~tioão dos
Po'ieres do Esta.do, os únicos órgios da. 80be"'ania. naciQ
na.1 sio o Executivo, Legislarivo e Judiciário. Com ejel
to, a ressalTJa. contida no texto nio se justi!ica,porqua~

to só eXLsteM três e únicos Poderes.

EMENDA CS01114-7
f!J Constituinte WILSON HARTXNS

rr=~UTI00:J

PIlDB

r.:-r------------TEXTO/..USTI'IC~ic------------___,

Emenda SUPRESSIVA
Dispositivo emendado: Artigo 29, IV

_ 'I.[U"lO/eCllIlsslo/.u~C.IUlo--- _

Comissao de Sistematiza~ao

r.:-r------------TUTO/~USTI'II::4Çic----------_~___,

ElIENDA Sl/PRESSIVA

Disposti~o eMenàado art. 59 •

Suprima-se a palavra "intangível" e tudo o ~ais que
consta apãs a palavra "humana", passando o inciso IV, do artigo 29

a ter a seguinte redação:
Suprima-se do a~teprojeto o artif)O

indioado •

Artigo 29 -

IV - a'dignidade da pessoa hunana;
JUSTIFICJ.TIYJ.

O conceito de dignidade da pessoa humana Já reflete

todo o contexto do anteproJeto, razão pela qual é desnecessária a

adjetivação.

J. supressão proposta se justi!i 
ca, tenào em vista que e artigo é ~~ni!esta~ente discur 
$Ivo e supérfluo, aléTJl do que ,a idéia nele oO'1qda "
i~Dlicitamente , est1 co~tida no bojo do antep"'ojeto.

_ 'LEIl4Jl1O!CClIIluio /auaeoMluio--- ---,

Comissao de ststeratteoçao
,.,,-- TEXTO/,1UJT1"eAçic .,

EJlENDA Sl/PRESSIVA
Dispositivo emendado: art. 69 •

: art .39 •
I!.I ':1.~t.IfJ.J~ ._ ...

Dispositi~o eMendado
r;,--"'EM'i:N:~----.!~1tE:ss:.ffJr---TrxTO/"UITlr'C.loÇ;'o-------------.,

SUprt~-se dõ anteprojeto. arttgo tndtcaào.
Su.prima.m-se do anteprojeto .os incisos

I, lI, III,IV e V, do artigo rejerido.

JU8I'IFICATIVA

Â supressão proposta se justi!tca plenamente
tendo em »tstc que, por razões óbvias , em toda Democra 
cta, o Estado, é por !inaltdade própria, o reto de rei
lizaoão do~ interesses coleti~os, razão poraue,.torna-se '
redundante a ajirrrração expressa do princ(pto • Por ou 
tro lado a eliminacão do artiQD , sem alterar o esp(
rito do anteprojeto, ,é cowp)t(oel com a necessidade de

enxuv~mento do texto:

JUSTIFICATIVA

A exclusio dos incisos aDontados, é
plena~te justijicáDel, tendo em vista. que os dispositt 
~os são absolutanente discursivos e supérflUOS. Alé~ do
mais , as idéias veic~ladas pelo texto estão contidas
no espírito do projeto. COM ejeito, a supressio nio alte 
rará, er naja 1 a. subst1ncia do anteprojeto.
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I'l.ENUIO!CO...,SÃO/5UBCOIlI!lSÃO-----------'-

EMENDA CS01119-8
w
L: Constituinte Wilson Martins

li]c= COMI$S~O DE SISTEMATI7AÇ~O

r.r-------------- n:xTo/~I1STlfICAÇio--------------___, r.r------------~-TtX10/..ulTl"C.a.çic~-------------...,

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 13

r.r-------------- TEXTO/olUSTlfICAÇÃO--------------___,

lhor tecnica 1egis1~tivo-constitucional.

tolENAR10/COlillSSiO/SUBCOIllISSiO----------j ~OAT~~

pu Com9~sãOede Sistematização ~O~J
A inclusão visa aconodar o disposto anteriornente no

artigo 405, cujo "caput" foi suprimido, objetivando aperfeiçoar o

texto consrit~cional, concentrando os princIpios gerais eM sua paE

te ade'!uada.

Inclua-se no inciso IV, .do artigo 13, do anteprojeto

a letra "e", com a seguinte redação; renunerando-se a letra "e" e

xistente para "f":
Art. 13 .

IV - .

a) ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d ) .

ele;sSegurada a liberdade de imprensa em qual

quer meio de comunicação;
fl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

art.79.

EMENDA SUPRESS~YA

Dispositivo Emendado

Suprimir o inciso 11 do artiQo indicado.

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_Y_A

Supressão plenamente justificada no fato do disposi-

tivo ser meramente discursivo, alem de não se coadunar com a re

EMENDA CS01120-1
liJ ] Er;;.';;~'j)0-;l[- Constituinte Wilson Martins _ C- ri I I~ J

Dispositivo Emendado art.l1.

Suprimir o "caput" do artigo e todos os seus

incisos.
JUS T I F f C A T I Y A Martins

A Constituição estã sendo elaborada para o Brasil.

Os anseios expressos no disposit\vo sio coerentes com

a nossa política interna e externa. Mas não hã necessidade de in

c1uí-10s no texto constitucional. A brevidade da Carta se contrapõe

a essa inclusão.

"~[NUIO/CO..I's1o/&LJaeO.laa~---------__,

Corissão de SistemJtizaç~o

r.r-------------- TU'TO/"UITI'ICIoC;ÃO--------- -,

#li; 'L[J•.L'''o/cr:all..Ão/.~QIIIJ~----------

Comissao de Btstemattzaçao

E!IENDA PODIFICATIVA •
DtSposttiDo e~endado l3,III,d

Dar nODa redação ao texto, em
ho~enauem a boa técntca legtslattDCl,
fioando o dtspositiDG redigido assim:

W A let dejintrá os cri~s de
atentados aos direitos e liberdades in
divtduais e os de discriMi~J~50 ractal
e étnioa, obserl'adas a ina!tançabtli
dade e impresorittbilidade -.

EJ'ENDA SUPRESSIVA/JlODIfICATIVA

DispositiDo eMendado: art.12 •
JUSTIFICAÇlo

LP....TIDO~• PMDB

proposta tem. por objetivo a
do texto d técnioa leois-

A
adequaç50
Iat tta ,

EMENDA ADITIVA

D;spos;tivo emendado: artigo 13, r, "a".

Comissão de Sistematiza ão
r.r TEXTO/,lUSTIFICAÇio _

r:T---,------- P1.!:HÃ"IO/CONISS;,O/SUBCONISSÃO----------,

EMENDA CSOl124-4
[J Constituinte Wilson 'Hartins

Dentro da filosofia que,por i~posição

regiMental , depe norte~r os trabalhos des~a fase (
aie~~J9ão/co~PJttbilização ), a proposta é pertLr~r.te'

e co~tribuirá para o er~~2J~ento do texto do antepro
Jeto.

JUSTIFICATIV'A

Inclua-se a uieui (substância) do §
lº, no Woaput W do artigo, apÓs a loou~ão Waongre~

so NaoionJl -, acresoentando-se, ainda, a expressãO
-no prazo de~trtnta dtas - , ptsando o enxu~a~ento '
do texto. Em consequênota, o § 2º do arttgo passa a
ser seu parágrafo único •
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Acrescentar apõ~ a palavra "vida",a expressão

"ressalvados os direitos do nascituro~.

A Constituição não pode, sob pena de olvidar e des- 

considerar o sistema tradicional do Direito Civil pãtrio, de contem

plar proteção ao nascit~ro (questões sucessõrias, de filiação,etc).

Aliãs, a norma não tem natureza formal-constitucional; entretanto,

como foi adotada no texto, o aditamento e oportuno e necessãrlo.

Justifica-se a su?ressão porque o S1S

te~a jurícica brasile1ro não contempla o instituto do exílio. De~

sa foma, não terão as representações di?lo~ã~icas e consula~es co
Bras11 poss1bilidade de prestar ass1stêncla aos brasileiros, na

h1pótese =igurada no dispos1tivo nenc10~aco. In?õe-se a su?~es 
são.

EMENDA CS01l28-7
f!J Consti tuinte IVILSOn MARTINS J Q;;;;;o~

;---------- 'L.uU,luo/cOIll slio/au.cOIl,».Lo___________ PAUtJ COMISS1\o QE SISTE'IATIZAÇ1\O J tbUo:fM

EMENDA CSOll25-2
[tJ Constttutnte ftlson var ttns I V;~DB~
tJ Comtssio de Sist~;;;~'1:;~~5~""'''''-----------1 tJOZI&:M

Emenda ADITIVA

D1Spositivo emendado: Artigo 49, XIX, letra "x"

Inclua-se na letra "x", inciso XIX, do artigo 49, a
locução "e desporto", passando a ter a seguinte redação:

EI'ENI)A SUPRESSIVA.

DispositiDOS emendados aitneas "e", "11" e "i" do art tço 13,1
Art. 49 '- .

XIX - ---- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
x) - normas gera1s sobre saúde e àesporto; e

suprtna-se as al(neas tndicadas.

JU8I'IFICAÇÃJ

A supressao das dispositiDoS indi
cados é meiída que se im;;ô'e, para COT"JXl 
tíbi1ização do texto. As idéias estão con
tLdas no sistema do anteprojeto.

A emenda visa enxugar o texto, concentrando a co~

têncla da Unlão na parte ma i s a:)ro~rJ..ada da cons t i cuaoâo , Adenais,

desnecessária a adJetivação de des?Qrto prof1ssional e amador (não
profissional) que consta do artigo 396 do ante?rojeto, c1rcunst~,

ela a ser regulamentada em legislação ordinãrJ..a, que a?aru1ará o a

tleta prófiss10nal prat1cante do esporte anador e o atleta anador
praticante do esporte profissional.

EMENDA csoi i29-5

,..,.,---------- 'I.t.NJ."lO/coWI,s.i.o:S.JI.COM,nÃ.c OAT&tJ COHISSÃO DI:: SISTI:llATIZAÇÃO I t:®v1lJ1J

l!J AllTOR-------

j
r:=.p)'1D"'B'OC~ê Conshtuinte NILSON llARTINS . C P _J

EMENDA CSOll26-l 0"." _
~...~ I r:=TI',';~:==l~nstituinte WILSON MARTINS . ~CQJ>~

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado 13,111;. "e"

Emenda HODIFICATIVA
Dispositivo enendado: Art. 65, § 19

Suprima-se o d1Spositivo apontado.
O § 19 do artigo 65 do anteprojeto passa a ter a se

guwte redação:

A el~minação do dlSPOSltivo é compatív~l COF. ? f~

losofia que nortpia os trabalhos desta fase: compatihil~

zação, adequação e enxugamento do texto. Demais dlESO, a

l.déJ.a ou espírJ.to na norma 511prírnlda está contlda no si.§.

tema do anteproJeto. Na alínea "ali está dJ.to que todos 1

são J.guaJ.s perante a 1e1.

Art. 65 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 19 - A eleição do Governador Distr1tal, do Vice G~

vernador D1strital e dos Deputados D1strita1s coincid1rá con a dos

Governadores, V1cê-Go~ernadores e Deputados Estaduais, para nanca

to~ de 19ual duração, na forma da lei.

"";- . ...:.. TU:TC/olUSTIFICAifÃC-----------------,

EllENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO SUPRIlIIDO - A ft. 13, inciso XII, letra "e"

Suprinir a alínea "e" do inciso XII do

art. 13

A enenda visa conpat1b1lizar o dispos~tivo co~ a nor

na geral cont1da no artigo 96, § l0. Pelo disposto no artigo 158,

o mandato do Pres1dente da República está fixado em carico (5) anos.
Con efe1to, a vinculação do mandato dos deputados d1str1ta1s à du

ração do nandato presidencial viola a regra geral dos nancatos le

gislativos estatuida no referido dispositivo (quatro anos). Esta =
norma, por simetria, será adotada pelos Estados meMbros da Federa

ção, O nesmo devendo ocorrer com o legislativo do Distrito Federal,
sob pena da Constitu1ção criar UMa categoria super10r de deputados

(dis~rita1s) com mandato diverso e nais longo. c~1ar-se-á una 1n-=
c01ncidência, ainda, de ~andatos dos de~~taC:: federais que per~

necerão una ano alén dos ele1tos pelos tis~ados.

pr;'UTlOC~
PllDB

AVTOII---------------

COIIISS1\O DE SIS'!'E'1ATIZAC1\O

Constituinte IIILSOH HARTIHS
.-- ,1.[1IA"lo/eOlllls.io/luacOil.aaio-----------

tJ

EMENDA CS01l27-9
l!J
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EMENDA CS01130-9
J ~. -~t: Constituinte Wl1son Martins . C- PMDB J

r.tJ"C-D-M-I-S-S-Ã-D-D-E-S-I-S-T-E,;~~";·;~c~~·tl"'''"'''''---------------,j ®;;~

Dispositivo emendado:artigo 8D, caput

o caput do artigo 80,do anteprojeto, passa a ter a se

guinte redação.

Do ponto de v~sta técnlcc-J_~:C1CC a e~~essão a~~s

sã~ ê reservada para os casos de co~trata~ãc do servldor pelo reg~

me da CL~ ou por reglne eS?eclal não esta~utãrio. A nova redação

Vlsa dar nalor abrangêncla ao texto no se~~lco àe alc~lcar tocas as

h~põteses de ~ngresso no servlço público.

Art.80 -Os atos de corrupção administrativa imoorta _

rão na suspensão dos.direitos po11ticos de Clnco a dez anos, na pe!

da da função püb1ica, na indisponibilidade dos bens e no ressarci Comtssão
,.Lr.• .&.~'CCalISli.c!.u."o....,..ic---- ------,

de ~st~Jt!zaçao

mento ao erãrio, sem prejulZo da ação penal correspondente. ..,- 'l'[XTO/~\..S'l'lf~.;;,c:--------------_.,

EJ/ENDA SUBSTl1TJTIVA

D!SpostttDO ecendado 85,III.

A e~enoa Vlsa aperfeiçoar a redação, dando-lhe ,-·u-a

tecnlca jurlo1co-gramatical adequada.

EMENDA CS01131-7
tJ Cons t t t uí n t e Wilson Martins ] &~.~'''~

tJ COMISSÃO DE SISTE~~~·;'~~';;~ol,",CO"''''o----------] t52!õ~M

r=-r--------------- TrxTO/~uSTlrlc...çÃc----- -,

EMENDA SUPRESSIVA

D1Spositivo emendado: Artigo 80, § 19

Suprima-se do anteprojeto

a) o texto do § 19 do artlgo 80; e

b) renumere-se o § 2Q Que passa a ser parã9r~

fo ünico.

o texto do § 10 colide com os artlgos 205, 207,213

e 233, os quals tratam da 1egitlmação e da co~petência das dlversas

Justiças. incluslve do STF.

S4bstttutr o Da~ábulo ·De~ct~ento·por

"rerunercçdo W

De acordo co~ O dtretto adTtntstrat1
DO ,O ooctitulo WDenct""er,toW é a retribut;:lO tecuni irta p:1-

à7"5Q,de~tjJ JO se7"D~jor públi~O , ~lo e!ettDc exercíc~o do
D2rJo e nJQ ab~~~Je 0utrJS ~~~tJ~~~s pe~~~tirtJS ~u!ertàJS a
título ie cu!icLO'Ull Oil grCltt/~CJÇjo • »: por:;ue, tec'i~c;:"'en 
te, ~J~O o le~tslador que6 se refertr S9 ao Denci~nto pa 

drão utt2tza a express:io WDenctr.ento·, ?or outro laio, ~.~

do ~~r tnj~cJr o padrão acresctdo das DJntJ~ens, uttliZJ o
oocdouIo ·mmcimentos· ou "rerz4neraç:io·

EMENDA CSOl134-1
l"'ij j ~.P'M"O"B"~ê= Constituinte Wl1son Martins . C- I 1

EMENDA SU8STUTIVA

Dis~~sitivo emendado 85, IV.

EMENDA CS01132-S
f:J Const1 t u i nt.e HILSOII 'olARTIr;s

r.-r--------- ~ .. t."".I(, c~." u1:;'s..-c:.. ui.c ---------------,t: COMISSÃO DE SIS7EHATIZAçÃO

CY;;;.;'~

(1;2i;~

Substituir o vocibu10 ·seus· por ·os·, entre

as palavras "para" e 'servidores" e s vbs t i tu i r a locucãe "bel7l COl"O

plano de classificação'. por "planos de c l ass i f t cecâe ! ,

..,- T[J'TO/~IJ.'l"I'ICA.;i~---------------..,

Emenda MODIFICATIVA

D:l.spOS:l.t:l.VO e~nca~o: Art:l.go 85, 11
A emenda visa fazer a adequação juridico-gra~~

O Lnc.i so II do Artigo 85 do anteprojeto, passa a ter

a segu~nte redação:

hrt. 85 -

11 - o ~ngresso no serv~ço p~llco, so~ q~alquer re-

qa-ne , de pende r â se:-tpre de a?rovac:ão ::>::-é\·:a e:- cone .... r s o ?:1:>llCO de

provas. Será assegurada a asceDsão f~lclo~a~ na carTelra através

de prOMOção ou provas ~nte!TlaS e de títu~os, CO~ igual peso;

tica1 do texto que, da forma como esti red1gido, poderã levar

terpretações dlvergentes, cow preJulzo da Doa apllcação da

constltutional.

r paclfico que a Constltulcão deve ser

para ser aplicada e praticada.

in'

no r-ie

fei ta



284 • Comissão de Sistematização

EMENDA CSOl135-0
f9 Constituinte lVILSOH IVlRTms

COMISS1i.O DE SIS~':;;~;:;;'Çi~ ...........,,-----------) toZió':W?J

EMENDA CS01138-4
[iJC Const~tuinte \\ILSOH MARTI'15

1':'1,---------------- <rr.x"rD/~\..ITI,.lCIoÇÃC--------- ....,

Eroenda ~IODIFlCATlVA

D~spositivo enendado: Artigo 85, inc~so V

E:oenda SUPRESSIVA
D~s~sit~vo e~endado: Art~go 94

o inc~so V do artigo 85 do anteprojeto, passa a ter

a segu~nte redação:

Su~r~~-se do anteproJeto a parte final do artigo

94, ca~ut, contlda na frase "Os un~fornes serao usados na for~

que a le~ dlsp~ser".

Art. 85 - .

v - os cargos em co~ssão ou :~~ções de conflança sa

rão exércidos preferencial~nte po= servidor ocu?ante de cargo àe

carreira técn~ca ou pro=lss~onal, exceto 05 da confl~~ça direta ca o

autor~dade nãx~~a de cada órgão ou entidade;

A ~üéla está contlda na prLJelra ~arte do dlsposi~

vo e tracuz o óbvio de necessldaâe de lei ordinãrlâ na regulw~en~

ção de uso dos unl:ornes.

Tal cono reclglca es~ar~a, 50 ponto de v~sta polit~

co, ~nviabil~zando o provinento o prov~~nto dos cargos de esca
lões SU?erlOres da a~~inlstração :ederal, estadual e nunicipal.

Consti tuinte h'ILSOIl HARTms

COMISS1i.O DE 9IST~~TIZAÇ~O

Enenda HODIPlCATIVA
D~spositivo emendado: § 19 do artigo 94

o § 19 do artigo 94 do anteprojeto, passa a ter a se

guinte redação:

Emenàa SUPRESSIVA

Dispositivo enendado: Artigo 85, VII

Suprina-se, integralnente, o inc~so VII do artigo ,
85, do anteproJeto.

Art. 94 -
§ 19 - O Oficial das Forqas Arnauas só perderá o po~

to e a ~atente por sentença concenatór1a a pena restr1tiva de 11

berdade superior a dois anos, transitada em julgado, sem preJulzo

dos casos previstos na legislação disci~linar própria.

1;'1---------------- 'l"txTC!,Il.lI...\·-eaçlc----------------....,

t na'~:esta-a inpertinência da natéria no texto

constitucional, devendo ser tratada e~ le~ ord~nár~a.

A nodificação v~sa co~patibil~zar~d~spos~t~voco,

as nornas cont~das nos arti~os 93, 94 § 49 e 233, porquanto, do =
oontrãr~o, estar-se~~a oontenplando a v~talic~edade do Ofic~al das

Forças Arnadas, por Vla lndireta, invadln~o a seara da Magistratu

ra, única categor~a que goza da vita1~ciedade (lút. 194, I, al.
Por outro lado, o dispositivo imped~ria a aplicação das nOrQas dis

ciplinares próprias da caserna, onde impera? disciplina e hierar

quia.

EMENDA CSOl140-G
l!JC Constituinte l';ILSCI; 'VI'lTIlIS

Enenda ADITIVA

Dispos~t~vo ernndado: Artigo 86

,. .. tlU~/COM saio's..lKo. u.i.c----------_

~ COHISSÃO DE SISTEHATIZAÇ1i.o

EMENDA CS01l37-G
l!JC Constituinte IHLSOH IVlRTIlIS

Inclua-se D ~c~so 111 ao artigo 86 do anteproJeto,
con a segu~nte redação:

Art. 86 - .•.•....•.•...••...•.••......•....•....•.•
lI1 - a de ju~z com o cargo de pro:essor.

~~-------_-_-----T[J:TO'oIU.,.I..".llÇi.c----------------..,

Enenda MODIFICA7IVA

Dis?Osit~vo enendado: Art. 94, § 39

Corr~ja-se, no refer~do texto, a redação das locu-=
ções ·ou :unção públ1COS" por ·ou f~~ção ~úbl~ca" e do vocábulo =
"te~?O~ãrlos" ?Or tel~rãr1a.

A e~nLa visa co~~at~~~llzar o d~s~osto no ar~~~o

194, I~, ~ co~ a lêêla çeral cont~da no artlgo ô6.
J ~ S • ! I ! E A E Ã 2

A ?ro~sta V1sa a ace~uação gra~at1ca~ do texto.
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",.-------------_ T[ITt ..LI.·.rl:.;i: ~

G inC1SO x, do art13D 85, passa a ter a seguinte r~

E~n~a MODIFICA7IVA

D~s;:>os~ t~vo e'-,endado: Art~go 85, X

}lODI FI':ATIVA

Disposittvo er.enjJdo : 99,XIV •

Dar ao disposittvo apontJdo nO~J re:J
çio, a fi~ de C~~pJttb!ltzi-10 co~ as nor 
"'~s do C:;;;(tu20 V, 7Ú:.20 IX (c:J''l:v.i::J;io),!t
CJ~O Jsst~ re:i~ijo :

EMENDA CSOl144-9t: Consttt~inte ,t15;;

= 'f[ ...C'''I.I:
I
. ': a..:;: i.::. -,

L ..··'''~?MDB

dação:

Consti tuinte IIILSOl; IlARTINS

~------..,....,'".,,', .""...,,-------) COZiOfM

EMENDA 'CS01141-4
f!J
oC CO'1I5SJ<O DE SI5':'E!:A'i'IZAÇ'ÃO

x - e5ta~111daàe, 2 (cais) ar.os a?ós o ln]reSSo, =
res~eltaão o àlS?Osto~no_in~iso II deste artlgo.

J..rt. 85 -
"Re!erer.à'lr a c,pr.cessio e a perriss~o
para eXJ1or~~JO dos serDi;o5 de ra

dto eje1evtsJo, bem CJ'"O 51....cs re
nOlxl;oes "

Do ~orto de vlsta ~éCr.1CO ad~l~lstratlvo, é ~alS a

0ra:lge~te o te~o i~gresso, pelS, alca,ça toêas as hlpÓteses, en

qua~~o ~üe a a~-~ssãc é rese~·aêa a?e~as para os casos àe contra

tação,?ela CL~ o~ reg~le eS?eCla~ ~ão es~atwtário.

JrJt~-se de p~~JOs:~ pJ~~ ~j=i~J;j0 '
cJ texto, 2 !1~ de elt"~r0r ~~~!lito re:):tDr~l.

EMENDA CSOl142-2
m ) :r~:'~])"~13~ Constltulnte Wllson Martlns _ ~l-tl )~ J

.._t~Io..'~ :::'III'JI", ..~:-. ui.;.,;_---------~

Coriss~o de Sts:e~ttzJ;ao

EME"IDA ADITIVA

art~go emendado 99.

artlgo suprlrnldo: 436

= ~_ .. [J.. c'"...·,..IÇ"";;e~-------.-.::..-----....,

ElIENDA ADITIVA

Di spost t t DO er,e"iJ.do e11"til(o 100
Inserir n:z l~~u;io -de ([,-erro -:er,,)-~

er~t~~e~tco - a p~rt(~~1~ -$e- 1 :t~~~jG 2

re:e~ij~ lo~~;io ~ss~7, reii~ijJ :

Adltar um lnClSO XVII, ao artlgo

e~endaào.

"de ([I2T'1 te"l-'la se enrt ~ctdo·

JUS T 1 F I C A T I V A :
JUSTIfI':ATIVA

C sdl~am~ntc propcsto se J~stlflca

na necessldade de traõsposlçào do dlSpC~ c:J1 •
to no art~gc 436 do anteproJeto para o

~ ....,.,~• PJ.flJE -

" .. tUIIIC. C;'IfUi.C. &,*,~.u.1c----------]~c@-
de Sist~JtiZJ.io

EMENDA CSOl146-SL Const! t:.i"te ,ds~n

t:

e:enco próprlo, o~d€ es~ão deflrldas as

co~pet~nc:as de Cc~gressc Nac:o:al. A ~~

ê~Cê terr Taz5c de ser na b~a ~:rlca 19

glslatlva.

~I.!!J,';;A SUPRESSI VA

ÚTitco do dis-osuirv-tr
POSt t i DO er--l2n:Jdo •

fO...[UlUC. ~:o~ ..4 ·&;:.~.-u.ic-------~-_

de Stste~ttzu~~ocorr:tssio

E'/EI;DA J.fJDI nCATIVJ.

_.rUS'J'IfICATIVA

JUSTIFICATIVA:

A p~Jpost~ pisJ dJ~ 'lO texto
~J~;~ttbt:iz~;20 léX1=Q-;rJ~J:~~al.

s>...bst t tuir:
de stt io " J;Jr "o est xâo
do dtspositi,o ~enj~:o.

a Iocuçio ·ào estxco
de s(:.ta ., ~07l.St»ite t A sutreesio proposto. ter- rJZJJ de

ser TI:J i~possibt:idJde prittCJ de se ~reter.

der, Dta Le1 Cor;ler~~:~r KJctv~l, ft~~ ~

c""ões tar i elJbO"'::ZÇ~O, re~Jç'io e :l~tarJ.~jQ de
lets e~ werJ1 ( Un!~0,E2;Jios e Y_r.ic::,~s).A:~

iQ mJ1S , a nJ~~te~;3~ do jispostti~~J se- j; ~

~ti~ ~e~~~~J J poj~rt~ re~l"'ese~tJr ~~~ o:e~2J

t"telt;êr.ciJ e à tn:e;er~êr~t'J d~s Le;is1'l 
dores •
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Constt tu!nte
EMENDA CS01150-3LiJ .",'TO.r- Constituinte rilson

r.r----=--~..----".. [I..LJIII:,'t:. .. uit &,Jt,:.:..u,,"~--------~
Co~!ssJO de Siste~Jtizaçao

P'~B"-=:J

t5j"61JBJ
rz-r T(I'O "v,·,'~IroÇ..::-------------____,

En:NDA II]DIn CATIVA

.-:-r------------- .. t.'Tc·~u ....n~.w;i.c-------------__.

E}'EN];J. SCPRESSIVA

DISPJSiTIVO EJ'f:!i:;AXJ art, 117 , § 49 144, f 19 .

lT... tnte ,;'0""'rra
do as âerats

U"1i!i!::Jr as a1(r,eas ·a· e·/:;·,:a S!
" :J .t'eierJ;;o ou a re:-,útlic3· ,...e'í-.r.~:.?Y"J.:::

Excluir do texto J~Jnt~do a locução
• e s;~e~te poieraD a~r=se~~~~-se ~o~ as ~~~

tJ)ens do cJryO a~s ci~::o J~OS de e!ett
7)0 exerctci o "

A p~D~JSt~ te~ Objft!~O de :;zer ~

aje~~J~Jc J~"íii~O-~~~t~r~~L9r~1j~ t=:t~.

r.T------------- ·lJ'Tt'''...·,'I::..;ÃC'-------------____,

E"EK[A Sl.'P'iESSlVA/V:XJ1FICA:JVJ.

JUSTlflCATIVl

A exclusjo ris: CJ~~;t!bi:iZJr o
d,spositi~o ::o~ o :is~cS:J ~o Jrti~J 87,le
tras C,D e § 19 e, a,~d;, CJ~ o dis~OSl

ti~o do Jrti~o 192, V, do Jntep~ojet'.

EMENDA CSOl151-1
tJ Constituinte

Disposi ttto
D!SpoSl t too

supri~id': 128, e ~ §
~odi1icJào:162,X .

O CQ~tfÚ:' dê Jrti20 128 e §§
de~e ser s~pri~ijo, de~er~o a ~~téria ser
transposta par) O artlJC 162 co-.o in;i _
so X, qL..e tassx Q ter '1.0"':;: rejJ~·5Q :

·vetJr, parc!al ou totalmente,no
prazo de quinze dias , projeto de lei, ou
solicitar a sua reconsije~ç50 ao Con 
"~resso lfac!on.:J1·.

E/fENDA Sl.'PRESSIVA

144,II,·b" •

S'..prtrtr a 10cu~50 • junto ao
Tribunal de coraas •

JUS'J'!fICATIVAEh '~~~S~;_f~~tJJ P'~ 7~~S:J~ de
té:r.tco lectslJrt~;, Jtrtr ~~ p~-iJ~~to'

ún!co ao dispositivo, lJ~rJjo assi~ :

parágrafo único : o teto parci:J1 sonen 
te abran~erá texto integ~l de artigo
de parágrafo, de inciso, de nw.ero' ou
al(~J , devendo o PreSidente da Repúbli 
co cOMUnic~r as razões do veto ou do pe 
dido de reconSide~J;50 ao Pre$idente do
S€7J,Jdo federal, ta-a ser apreciado âen 
tro de trinta dias •

o vtni stdrt o
atu-J.r jlJ11to
si !'e ",o ce

Pelo disposto r~ JrtiJo 235,1,
pJb2ico est1 unificado porJ '

aos Tr~b~~is e~ ~e-J1, in:l~

~:n:;.s.

,..,-r-------=- ,.~UU.•lt C:;lif ..i~·• .,l.tt .. Ili&.--------_____,
Corissão de SisteMJtiza~JO

.-:-r .,U:TO'~ ....·I~l(..to;i.::-------------____,

Emenda ADITIVA

Disposit~vo enendado: Artigo 213, XI

Acrescente-se o inciso XI ao artigo 213, COD a segui~

te redação:

143, § lP, ·0" •

Art. 213 - •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••
XI - dir~~ir ãisrutas Bocre Õ8 direitce ~r.d~fe~B;

JUSTlfICATIVl

Corri~ir

CJrgos· parJ
a lo::u;io " trotenâo ops
·p~cPer~0-1r.e os CJ~~os· A e~enda decorre da necess~dade de co~atib~l~zaçãc

para co:-.ce:itrar:ão da cO:J;"etê:1c~a dos Juizes f'e de r'a as no d2SPOSl t:i.

vo pró!=,rlo, su?rl!""L.:.ndo-se o parágrafo único do .àrt~C}o 435.

A trotost : é de correvão d~

escrt ta •
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JilsonConstitutnte

A e~e~J víSJ eott:lr CJ~:us50 de
i~:2~P~Et~;io ~~e p,:~"i , !~~lusi~e, i~vi~

b,lizar a .~:or~ A;rjria.

JUSTIFI'::ATI VoA

EMENDA CSOl156-2
~

Ar t , 27C

JJ -

EMENDA CS01153-8
li] ] r:=;;~';';,F.2lc= Con~tltulnte wJLSO~ ~ARTJ~S . ~~íIY~ J

, -------------- "tJ·C JwS- ~,:,,;.:--------------_,

rEwenda ADJTJVA

D:SPOSltlVO emndado. ArtIgo 270, 11, "c"

Acrescerte-se a locuç~o "e dedIcadas A defesa dos

recursos naturaIS e do [["elO ambIente", passando o dISPOSItIVO a

ter a segUInte redação :

c) patr:~E~lo. renda OL serv~ços dC5 partldcs PQ El/EJ'DA S:'PRESSIY.A

lítlC:S, l~~:~s:~e s_aE :_r=aç:é~1 das ertlGaêes Sl~CICê:S de trª

ba:~==~~~5 e ~2S lrEtltu2çêes de edJca~ão, de nSS~S~êj~la s~c~"l e
Dtspositivo eme~:ldo: art. 332

àeClcaSêE à àe:esa dcs recursos r.aturalS e de melO amtle~te, sem
EXclutr do texto a locu~io - de pre:erê~cia-,

JU.?:'l FI .:-A;.W

A ere;~c V~sa pr0~lclar o erxug~rn~~tc õ= tex~o

CChstltu~lor.al, retlra~~c-se c artloc 421 pre~lsto no capítulo VI

- De "ele a~r:er~e - , loca: L~C õpro~r~adc para prev~sãc de l~w~

taç~c ac p~der de tr1butar e tra~spGrta~do o ~1SpOS1t~VC para o lQ

cal adeq ... ado.

A s~~reSSJO vtSJ ace7~Jr o te:to d 1110so
:ta C~~:tj2 ~0 CJ:(7~1~ 11 ~ ~o ~~e ClZ res:etto 1 ~::~J A
í)riri.:l.

JUSTIfICA'J'IVA

J'ils:m .Af:lrtins

D;r naDa rei;.5o 00 orti;lo cit~io,

~s te~os se7~intes :

JUSTIFICATIVA:

A s'.J.pressio dJ palaora- ~Jrícolaw do
t~to ia § lf, pela des~ce:stàJde de der,J"irsa;:lo o~ rotula
,:la d;s 12'S, A s~pressJo dJ frase -a ser pro~l}J~J no pra
zo de u.- J".O -, se justi.rt~a 1Jce ao di..siY.Jsto no. :lrtigo 452 ,
: 2f ~~ criOU u-,a cor,SSJO de trJr.siOJo pJrJ aJeJ'.J.Jr, Ino
~r;zá ~e SftS (6) r.eses, o orie"~MEr,to y.r(j;co 'KJ~,or,~l,lo['
~~l:l~jo propr~tJS ao ~or,;lresso Naciorsal , Po~ o~tro l:l:lo, o
Le;islJior nJO poie !tcJr presstonJio por pr2Z0S ,

=-------------- TEJ·O'oIt-S1"'.c&;ic--- -,

~ E}I~DA SUPRESSIVA./ }l)DIFICA.;']VA •

'DtspositLvo e~~nàJdo: 333, § 19

Exclutr a e:press;o M:lgrícola- e a
Iocuçio -a ser pronul;adJ M prazo de W" ano-, d:l'ldo-se M

VJ red:l.io ao dtspostttvo, MS termos se~~i~tes :
í -A Iet crtord óriio plJr'.e jaeor peT"1~r.er...

te de políttC:l ogricol:l, vtS:l~O :
a) re:~1artz~.50 das s:l;ras,c~mErcta2tza.;o e
s~a desttr>J;JO ao rerCJ~O tr,:e~ e exterr,o
b; ~~e;os ~t~~-JS e J~r2r.:tJ
c) S~X~~O ru~~l ;
d) créii.to ~r:ll e aJrot~justrt:ll
e) trLb:Lt:lçJ: ;
1) esto~;es re~~lJdores ;g; a~Jzen~e~ e trJr,s~rte ;
h) re~ulj;~o da nerCJj~ e oo-é~ctc eIte~tor ;
t) (1JÕ,o ao cooJe~ati1iLS'":;. e asso.êlJH1iiS7'lo ;
J) peSiUtSJ, e~rimeitJçJo, assistê"~iJ téc
~i~: e ~=te~s~ rur~i ;
6) eletrt!t~J~ao rur : l ; _
1) estr~lo e re7.1Jne~!J.:lo dos setor pesrJRt
ro
-) D:)r..se~lJ:l;ãc do s; ~o ; _
r.) estí~ulo e apolO a trri)JçJO ;

:lrti;lO 320.

EPENJA POEIFI~~~IVA

rispositivo er.eni;io

Â ~Jest5o vtS~ p~ri!i~~~ c texto
~:~stitU~19nJl je re~~~s ct~11LS~~~~2 T_~

ieo~ ser ct$c,rl,nJ:Js pelo leJisla
dor orcin:írio,

-A lei disci;1,~rd o ~oio de
:l~kisicio àJ proprieiJie ur~~ ie até
250 m2, ~ejl~~te U~~~J;tjo I ~ !:jO" de
cio possuidor 7JR, de b-n-.~é e se» oposi 
;ao, o detiver por m~is de cinco(5) ~OS
1r~tr"teT''''u.pt:Js

r:-r-------------- ,.tJ:"'O/olV',.,,,,c~,,c--------------..,

!JIEJIDA SL'PTlE;JSIVA

Disposittvo ene~Jdo art. 325,§ 7.Int:o, "0·.
~ .. tU"IIC c~.. Slic 1.,I\ii:.UÃ.;--------

Co~iss5o de ststema:iza;ao

=-------------_ ·E.r·c'J....·n:4;..c--- _

~~prir.,r a lo~~;io MOU esti en cur
so de ser -

ElI~l'DA St..'PR~SSIVA.

Dispostttvo e7'18~Jjo 333, S 29 ,
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SUpri~ir, in~egrJ1~ente, o parigr~lo

u~nt~do, te~o em Dist~ que a id{t~ por ele
Deicu1adJ est1 co~tijJ ~J 1et ra- -J- do mes
'"'.o dispositiDO.

r.-r------------ ... tl'·C'"lI.I'" .. ,:. ...;i: --,

J.USTIfICATIVA El'ECA JlJDFICA':'IVA

A s",;:r:?ssio se .7Ustt!Lca IP necesst-:
à~ie êe er~~j~~ta da te=t~ d~ ~~~eproJeto,

CO~:~rr.E orientJ;i; para estJ !~se d,s tra 
bJl~~s tiJ ~J-~Es5~ àe Síste-~~izJ;5~

Corr!~ir a re!erêr~!J feitJ a
-~~tt"o 40- tara -artt", 341°

"~UUllII'l; ::'::'11I ui.:. ""'.::'::11 wic----------,
Comtssao de Ststenattza~ao

E:istêr~ia de erro na re:erê~ciJ.

SUPRESSIVA/ADITIVA IJlO:JIfI'::ATIVA

tn stost t too suprtrr:tdo ; 334 •

DtspositilJo aditado: 131 inciso I
Dis~sitilJo modilic~o13, inctso I.

334.
~ cor.seJUêr'~LJ insertr ~~ 01(

~~J -j., n~ re:ertio ~~ttc~ J p;~J al 
berJ~~ a ~~tsti~CtJ do artL)O s~~~.~ido.

EMENDA CS01l62-7
t=J Constt tutnte JUsc,n lfarttns ] FP!'3B"'~

tJ Cor:issgo de stsi~.,;;;t;i;~~~;""· ..io---------] rrchcw

EJI:'NDA SUPilESSIVA jlIODlf1CATIVJ..

Dts~si~tDO ene~jado : art. 345 .

Jl'S-rl.PI:A;ÃC

A S1./.jjress!io do zr tt.zo 334, é com -
pat(-oe1 ~01r. a IUosof!a 'lUe in.~oT77.J os
trJba1r~s des:J l~se .

A trJnsposi;io do co~teúio do ar
ti;o s~p~i~tdo par~ o Jrtt~o 13,1, co~o ~lí

r~J _JN, t~UJlme~te, é ~edijJ ~~e se aJusta'
à li10so!ia dos trabalr.os de siste~tiz~;io.

SUpri~ir a 10:u~io - § 6f do -,per
~"'~:e~o a ~~te !!nJ1 co dts~osittDo '
co~ a se:~inte rejJ~iÇ ;

JUSTIfICATIVA

1 ;~Q~'stJ ~t~: ~i~~-J~ c t~=~o 1
té~~i~2 le~tsljti~J •

art iço 336.

EJ/::Ji"J. SUPRESSIVJ.·

Dts~~stttlJo e7'lenà~do

r:-r------------9tX...O/,>"'s·....ea.;i.e--- --,

'--- ----'J l:!itEB'~

t:Pt7OfM

EMENDA CS01160-1
f? Constituinte 't1sô~ Jlartins

'&~prtmir a pa1aDrJ -in:1usiDe- do
-coput - do artigo err.e"là'J.:io. EJlKJiDA SI)PilESSlVA •

Dis~stttDo e~end,~o 347 •

J [' S T I f I C A T I I' A

A s~~essao se justtli:a !Jce a
tn'~JidJdç :ia pc1JDrJ tJ1 c,~.o :olo~~ja'

no texto •

Suprimir o àisposttiDO •

JUSTlfI::ATIVA

I
!--------- - -

A s~~ress5o se justt!t:J, ter~: e
DLstJ qt.e a T1JtérLJ por ele ver:::.l:;::':; es
ti co~ttdJ no diretto de pettç50, previstJ'
no artt", 13, XV, e al(~~Js -o- e 0::;0 •
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r.r-------------- "U"C ,1...5-"': ..; ..:------ --,

filso'1 )lJ.rtinsgc;~stt tutnte

COT"issào de

EMENDA CS01167-8
f:J

·LJ·~ ... 5- ~ :.;i.:---- ,

EME~DA SUPRE~~IVA

D1SpCSlt1VO e~enj3do: Art. 349 Dis;Y.JsttLPo ene~dJ.do art , 355, J 2P •

S!J.tstitutr a
dtreito p:blico •

locu~jo • CO'1trJto de
por • cor.,ê'1io·

Co~stttut~te filson Marttns

que o ~az para todos os ~rte~ra~:es

EMENDA CSOl165-1
llJ

t
..,.,--------------- ..tr·c oi.. !" rl:...;;.t --,

E"[,;EA J,JJ:::I FICA'!'IVA

Dis~)stttpo e~e~~=o : 354

JUSTIfICATIVA
A r.L;6tese ~reúLstJ pel] n~r~J é

je ~J~~le-2~:~~2J~ ~sstStê~=~2) ct~c~s~ir~z: 7~e se-
pre ~rJe e~ SL'~};Ões e~~gen~iJis ou àe u~JênDiJ.

ASSi~, e=t]i~-se ur a:uste ~~:t~~

te ::~r.:rJtD s~le~~ (A:-inis:~J:tvJ), ~~e i~~-t} er s~le

r,tc}jes e !o~}lij}jes pe::~11J~eS (liDitJ~JD,etD.), s~

~_~:~~~te) :oje~1 i~~tJbllt2~~ J ~sststêr~t]·~~-~l~e~

:~r otJetío:iJ. Q c~~~€~to) D)~ S~J ~ez, e~D~lDe ~~~ c,~

JU;J;~~ ~e esf~r;os e ~r~lte ~~t'" ~€lertj~ie n9 a·e~t

7f'E'f1tO ~1: 7'eJl'Lz:l;,~a ào se~1)~;:J (jle::i1::l.]1,d:ie J,.
Par o~t~J l:j~~ ~Jjer~:~~té) o

cor.~ênLo per senj~ U2~O co~ i~te~~ijJ.de pelJ Ac-i~LS

tra;io PUblica, QJlltzJrdo J prçs:}~ão de servi,os públi
cas, de t~:eresse e u~ilid~iê púb1i~~, ser p~ejui=o do /
T.J~"'Jl controle pelo LeJlslatt!/o cor auxílio cios Trl. -
~b~Jts de C~~tJs.

Substttuir. a p]lJvr~ • re7~lJ.io • por
• re~~lJ~e~ta;io • .

JUSTIfICA'!'IVA

A sutstLtut~io pi~ dJr wmJ P~j~o~izJ.jo

rej]~LonJl JO texto, ~J~a ~ se e'it~ i~:e~~~etJ;geS =1
r;er~e'1tes •

r.r-------------- "[J: ...c'~\.s ......:.••i.:----- __,

xrt tço 350 •

8~bstttutr J pJlJúr} ·!Jctlttem"
pot: " POSSL tn I i ter?

JUSTIFICJ.;lofilsonCor,stitui~te

EMENDA CSOl166-0
tJ

r.r-------------- ·[J·c· ....! .. r.:A:;i.:-- --, tic:Jl

Consttutt~te

EJlEJlDA AIJITIV).

Dispost t ioo er-.e'"ldJjo : art tço 355, § 19

Inclutr a loçu;ão • e ousteio • ~PÓs.
a talaora • tnoest trento • , no § 19 do Jrttqo J::t"l~.

EMENDA CSOl169-4
[J ri 1son f.lJrt tns

JUSTIfICATIVA
SUP~ssIVAíy]DIfICJ.TIVA

A G~~SS2C jJ oejJ~~O CO cus~etQ ~ ~E=to

t~~lLCJ~t~ nJ posstbiltd~de ie destinJ~-se re::~sos P.i
blicos pJ~J a ~J'1uten;ão dJ$ ir.stLt~i;ges prL~JdJS de
s~e I Cjr !~~S l~crJtLüos.

Iit stost ri DO

D'J"'"

361,1 .

Substit~ir JS exp-essoes • epe~tos •
" fJ.:'s

"::It..s:?r".7t; -

JCS':'IFICA'!'I 1'1:
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SUPRSS31V).

:Jt.sposHHJO e"IE7).i:uio : 361., ÍII.

EIc2~tr o ~~e co~stJ 2pÓS a pala 
v~:1 w ;:>J:ernt:~je •

JL'S'!'1rI';A':'1fA

eortsSa;] de

r:T-------------- "[X"C ..vx·,."'......it---------------,

E~~N~A ~~~IrICATIVA

364 •

~bstt~UJ-se a re:erêr~i~ a
Jrti~Q 183 c;~s':r.te do arti~Q pc~a I

~~ttdC 86,11, § 3P •

1

JUSTIF1CA'J'IVJ.
A 2j~7_J;~: ~~~~~tt~21 j~ :e:t~ é

rR:eS2Jr i ; , pa~~ eli~:~r a dut~tj~je ~etcu

lJiJ. zei: 1i.:j1'~-~ ereriizâ», a !trr. de se e~z. r:1.7'"

,..,,.,
"I .......

J.. tropxst:

çonst ; t4tnte rt1s~m

Constituinte Wilson ~~rtins

Co~isseo de Siste~~tiz~çeo

r.r-------------- "[:r""e ....I ...I:~i.:--- ~

,..,.,. ..[xTct"l.n.": ..;i:: _

E,IIENI;A SJjPRESS1VA.

DtsposittDO e~2nj2do

EMENDA MODIFICATIVA

01SPOSltlvo e~endado art. 367

Substltuir ~ locucão • ~ subvenção ou i~~~~L~tr os dis~sittDOS 2po~ta

dos tendo e~ Dista r~ a ~~tStár~t2 ~

les conttc2s est50 Jléer~Jj2S nJ artt 
~o 425, (';ap{t~10 711 ).

centivo flscal do Poder Público' por

recu r s os o~b 1 i cos •

a destinaceo de

JUS':"1F]';AT1VA
U5TIFIC T I V A

.:
I

Constl tutnte

A e~e7).:::1 é de cJ~PJabtUz2;5Q ,
rtsJ~Q o er~~J~e~t; j~ text, ia ~~:e~rJJe -
to.

substitUlcão Vlsa dar u~ sentido ~ais

acrargerte ac texto cor.'cr~e orienta cão de dispositivos a~

teriores. Aprir.ora-se a redação e ajustar.-se os corceltos

dos t e rn os Jurid1cos.

C07'itss~o de

r.-r-------------- ..[I""C "'ulJ·,.,:~ie-------- __.,

ErEN:J). S:'?RESSII' A •

r.r-----::---- ".[UII" :.;."ui.ç ...a;o."i.c: ~

çort ssio de stste-at teiçíio
=--------------Ttl'rO·'"'u.·,.,'a.;.i.e --,

:1S.=-:JSl'!'IvJ er-",n:i2do EI/ENIJA ~JDIFI:::A':'IVA.

vtSposttiDO ~~r~2do : art. 369 •

I
I

/'
1/
I

Excluir tu.:o o (]W? cznst : r.;:'>ós
a pJl:;~r:1 • servi,o·.

JUS-:Ir1CJ.;I']

A prcj?stJ é ce aie7-J;5a J~rí

:itcc-~~J~Jttc2l •

SUcstitutr a pal~vra ·ir~iDid~lJs·

por • pessns •

JUSTIFICATIVA

A ~~~~'st= vlSJ Jje~~r o texto I

~ .JtP: de;r..e o ~r~ro d:1 talaorc - ClJ'Je
les p:~1 J7_elJE (:e- r.i~J), p2~j ~~ cor
retJ c9~;a:12í~tZJ;J~ jo textc. Aj~~is '
Q :e~J pr~;~sto é t~)GL:t~~Jl e uS~Jl f



r:-r--------------- "fl"O'''u.·rlcAo;i.e------------

.. ~tlil,"'Ie- c.c.Il'UÃC '.lt~ .. SIÂ:----------

de Ststem)ttzaç~o -

E~'ENEA AlODInCA:"IVA.

DtsPOstttpo enendJdo art. 3'18 •

Comissão de Sistematização

EMENDA CS01179-1
tJ Constituinte Wilson Martins

EME~DA MODIFICATIVA

Dispositivo emendado. artigo 379, § 29

• 291

Al:erar a rej~çio parCl~l do
dtspostttpo, substtt~tnào a lo~u~jo •

·Obeiecer-se-ia·por • serão abe~e~tdos·

JUSTI!'ICATII'j

A pr~postJ piSJ epttJr d{vtcJS
~ J~11~J~j~ e 1~=erpr~taçjo d~ ~~~J,

J2ér de c]~-lr~ ~3r1:e~ i~.Je~~:i~o,

n.J cJn....ç·-r"?,:!:lde C9'i o esptrvt : dQ an:e 
proJet'J.

= n,J.TO'''UITIf''e~i.e---------------_,

Emenda MODIFICATIVA

Dispositivo enendado: 379, V

O inciso V, do artigo 379, do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

Art. -37.9 - ••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••
V - acesso aos níveis r~is elevados de ens~no, da

pesquisa científica e da criação artistica, segundo ~ ca~aclda3e

de cada 1ID.õ

D § 29 do artigo 379 do anteprojeto passa

ter a seguinte redação·

Art.379 •..................... , •...•........•

§ 29 - O Chefe do Executivo co~petente po~e

rã ser responsabllizade por omissão, medlante ação civil pública,

se não diligenclar para que todos os menores em ldade escolar. re

sidentes no ãmbito territorlal de sua competência, tenham acesso ao

ensino fundamental obngatõrio e grahlto.

A modificação Vlsa comoatibl1izar a nor~a co~

os prlncipios adotados oelo anteprojeto no tocante ã Educacão e, es

pecialmente, porque o ãrtigo 377 enfatiza a 'A educacão,dlreito de

cada um, é dever do Estado. logo, a mo~ificacão proposta é ~anifes

tamente procedente.

Emenda ADITIVA

Dispos2t~vo enendado: Artigo 390

A e~e~da v~sa corr~~ir a redação,

(letras Os") da lodúção "as ca~ac~àades".

\ Inclua-se no artigo 390 a expressão "2ntelectuais e"

passando a ter a seguinte ràdação:

Constituinte Vi 1 S 00 Martins

Art. 390 - O Estado garant2rá a dada Q~ o pleno exer

cicio dos d~reitos 1ntelectua15 e cultura1s, a participação igua1i

tár1a no processo cultural e dará proteção, apoio e incentivo às

ações de valor~zação, desenvolv~nento e ~fusão da cultura.

Comissão de Sistematlzeção
= TtXTc'./US'l',n:.-.;;.c----------------,

EMENDA SUPPESSIVA

DispositlvO e~en~ado art. 368

Aenenda V1sa en~~gar o texto para pOSSl~lllta~ a S~

pressão do § 29 do art~go 400.

Consti tuinte WILson MARTINS

Suprimir o artigo 3f8.

JUS T I F I C A T I V A

o disocsit1vo faz rewissão ao artigo 2E eue •

na ver cede , se refere ao artigo, 26 de Anteproje\o da Comi!

são da Ordew Soclal • suprimido pelo Relator, nesta faSe.

sem todavia, a correspondente supressão de artigo 71 do

wes~c Anteorojeto

EMENDA CS01181-3
tJ
r.r--------- '.. f:Il:AIIIIt/ ;~.lIÁO-"".;CIl u;.c-- ---,

COMIss1;o DE SISTE!llITlZA 1íe

r:-r--------------- TI. .... C/"u...I'Ic.A.Çiic ~

_.

Emenda SUPRESSIVA

Dispositivo enendado: Art2g0 390, parãgra!o único

SupriMa-se o parágrafo único do artigo 390 do ante-
proJeto.
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Vlsa-se e~yugar O texto, Suprlm~ndo-se um dlSP2

EltlVO, reunlndo-se as lõélas num únlco artlgo.

J [ S T I F I f ~ ! ! ~ ~

o dlS~Slt~vo re~ete a nes~~ ~déla do ·caput·, logo

pela redunêâ~cla nerece ser exclu2êo do te~to.

Consti tuinte WILSOIl MARTIllS

COMIss1io DE SISTE'IATI ZAC1iO
~__-_-_---- ·t.~TC''''I/",...",...;j,t-- ~

Emenda SG?RESSIVA

D1SpOSltivo ene~dado: ArtlgO 393

SUprlha-Se o artlgo 393 do anteproJeto.

o dlSPOSltlVO é totalnerte lnócuo.

=----------------TtlTO/~...,..fl'...i=--- ~

Emenda SUPRESsn~

D1SpositlVO enendado: Artigo 396

SU?rlna-Se lntegralMente o dlSpositlVO (artlgo 396)
do ante}jro]eto.

A concentração da conpetêncla leg~slatlva da Ufilão

nun ~~ico dlSPOSltlVO (art. 49) lnclca a convenlência de se re~

rar a norna deste dlS?QsitlVO e renetê-la para aquele, anex~Jdo-o

ao inclso XIX, letra "x"

-EJVIENDA CS0l184-8
liJ J Gr~:';D;'----.::IB
~ CoPstitlJJote Wll{~QN MARTINS . ~~~~ J

'LE,..,1110/CCWI!lsicJsutCOIl.asio------------, ~DATA~

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO J 6ouQ~
~r---------------- ";'U·OIJUST FII:Açlc- --,

ErtENDA S1JPRESSIVAjADITIVA

D1SPOSltivo ernendado:Artigo 399

Reun~r~a norma ào parágrafo únlco no texto do

"capllt" do art~go 399 do anteprojeto, dando-se a seg1l1nte red-ª

ção:

Art. 3CJ9 - Compete à Unú;o, aos Estados, ao

nlstr~to Federal e aos Mun2cíp2DR criar normas par~ o turlsmo

lnstltulndo taxas, lncentlVO$ e benefíc20s fisca15 pertlnentes.

i

I
1. -----------------------.<

EMENDA CS01l85-G
tJ cons t í tuinte IIILSO:l MARTINS

f:J:-r-C-O-,l-I-S-S-,:.-O--D-E-S-I-S-':'-~~.;7~~~i~ ·&~co» &&~

~ 'rl:nCIJUITIFlO:lIoÇie-----------------,

Enenda SUPRESSIVA
D1SpositlVO enendado: Artigo 400, § 29

Supr~na-se o § 29 do artigo 40~;

o te~o "lntelectuals" constarJte ào dlS?OSltlVO Já
f 01 lnclulêo nO ·caput" do artlgo 390 1 perde~do intere~se e se ter

na~ão reàunàante neste §.

EMENDA CSOl18G-4
tJ Constituinte WILSON MARTINS

~---------------_ T[ ll TO/O/UITI' IC..; i ::: --,

Enenda MODIFICATIVA

DispositlVO enenàado: Art~go 402

O artlgo 402 do anteproJeto passa a ter a seguinte

redação:

Art. 402 - En setores nos qua1S a tecnologia seJa =~

tor àeternlnante de produção, serão CO~51deracas naclonais enpresa

que, a~é~ de atenderen aos regu151tos àe!lnld05 no artlgo 307, eE~

veren 5u:eltas ao controle tecnolÕgico naclo~al eü caráter pe~~.e

te, exclusivo e lncondicional.

7rata-se de mera retl:lcação do n~~Ero 39E para 3~

que co~stou erraà~~ente no dlSpcsltlVO.

Enenda SUPRESSIVA
D1SPOSltlVO enendado: Artigo 405, caput

Supr~na-se O "caput" do artlgo 405, do anteprojeto,

transportando-se-o para o artlgo 13, IV, "e".

o d~s?ositivo adapta-se nelhor à parte Dos Dlre~tos

Individuais, não ;e Justlflcando constar es?arsanente do texto

quando existe una parte pró~ria para tanto.
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EMENDA CSOl188-1
f: constituinte WILSON MARTINS

são ou de rad~odifusão, exceto a de part~dos políticos e de socie

dade de c~p~tal exclusivar,ente nacionaí.

1":"I----------------,.[r..ol.hJ.·I~I:"'Ã:----------------_,

Enenda MODIFICATIVA
Dispos~tivo enendado: Artigo 405, pará~rafo ún~co.

Altere-se o parãgra:o único do artigo, ° qual passa
a ser apenas o Art~go 405, inexistindo "caput" nem §S, face a re

messa do "caput" para o capitulo cas D~re~to Indivi~uais.

Con a renessa do ca?ut do art~go para a parte re:e

rente aos d~reitos inc~v~cuais (Art. 13, IV, "e"), su?r~ne-se o =
?arãjrafo ~'1CO e passa-se o d1S~SltlVO pa~a o artlgc 405, 1501a-

do.

r.r
Tt

..<tÇt"ulTI"l;6.;i.e ,

Enenda ADITIVA
D~spos~t~vo enendado: Artigo 406, caput

Inclua-se no "caput" do artigo 406, do anteproJeto,
as segu~ntes palavras e locuções: a) ?àninistzação; b) de qualquer

espécie; e c)~nclus~ve de telev~são; passando a ter a seguinte re

dação:

Art. 406 - A propr2eêade e a~~lr.lstração das e~re

sas jornalíst~cas, de qualquer espéc~e, ~d~us1veJde·telev~são e

de radlodlfusão são prlvativas de brasllelros natos ou naturaliza

dos há malS de dez a~os, aos quals caberá a responsabll1dade prl~

cipal ?ela s~a adrun15traçâo e orlentação intelectual.

O d~spositivo enendado onit~u a televisão e a locu
ção "de qualquer 8s?écle" constantes da Constituição vlge~te, cu

Ja redação está adequada ã real~dade pras~leira, bem cono obedece

ao sistena do capítulo.

r.I---------------- TU:,.O/,"'SlI"t";it -'-_~

Enenda ADITIVA

Dispos~tivo e~~dado: Art~go 406, § 19

Inclua-se o terno televisão no § 19 do artigo 406 do

anteproJeto, passando a ter a segu~nte redação:

Art. 406 - .. ; •...•.....•......•.•....•....•.•.••••.• 1

§ 19 - ~ vedada a par t i capecâo ac í onâr aa de pessoas I
jurídlcas no ca?ltal s~clal de enpresas jornalísticas, de televi- I

Ev~dentenente, pela a~ál~se do capítulo, houve um

la?so radar~G~al.

EMENDA CSOl191-1
l!J ""·---------------1 Lr

p
)'1'D"B''' ------'

C Constituinte NILSOJ. '1A1TINS . ~ ~

"~UI"'Ut.t::;1lI ui" ."'.=.:.IIS,Ã.t- _
coussxo DE SIS':'I:".A'!'IZAÇÃO

Enenda MODIFICA~IVA

Dispos~tivo ~,endado: Artigo 407 con su~ressao do ~arãgrafo ~~ico

O art~go 407 do ante?roJeto passará a terr a s~guir.-

te reooção:
hrt. 407 - Con~te ao Poder Executivo, -ad referen-=

duri" do Congresso Haclonal, ouvido o ôrCJão cO""1peter.:te, outorgar

concessões e pennissões de serviços de rád~o e ~elevisão.

A redação ac~na revela ~~a nelhor técnica jurídico

-grasa~ical, co~?atibl1~zando-seo dlSPOSltivo com o texto consti

tuclo~ai, no qüa~ não aparece a crlação do ó~são co~?€te~te cons-=

tante do art~go supr~~do.

Co~o ~~~ê:c~a =lca su~ri~2do o parãsra!o único,

por nac se= ~atér~a constlt~~ional, relegar.do-se ã le~~sla~ão or~

nár2a a cr1ação e organ1zação de órgão a que~ se atr2bua a co~,e 

tê~c~a ora fixaca.

1":"I----------------TtxTC/,lI.lITI'I:.AÇ;.f--------- ~

Emenda SUPRESSIVA
Disposit~vo enendado: Artigo 408, caput

Supr~Ma-se a locução "nas áreas de radiodifusão e de
outros·ne~os eletrônicos" do ca?ut do artigo ~08 do anteprojeto. F

passando a ter a seguinte. redação:

Art. 408 - A política nac~o~al de co~un~cação, de:i
n~ca a~ lei, obse~arã'o5 seguihtes pr~ncí?ios:

A su?~essão v~sa dar llrla re~ação na1S técnica ao ~s

pOS1~2VO, exc:u:~do a~11o Sue jã estã~su~n~end1do.
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EMENDA CSOl196-1
,I::: ConsU tuinte HILSOH MARTINS

t:J COMISS1\O DE SISTE:;~·;;~~i~ .""eç.uic:- ~

..,..,---------------_1tX·C.',;vS·I..I: ..:;ie -,

Emenda SUPRESSIVA/ADITIVA

Dispositivo emendado: Artlgo 408, I

a) Supr1ma-se a palavra "estatal";

b) substitua-se a vírgula pelo I'e", entre as palª

vras PÚOllCO, privado;

c) acrescente-se a palavra perm1ssão, antecedida'

de uma vírqula, após a palavra concessão, tudo no lnC1SO l, do aI

tlg0 408, pa:sando a terõ-:egn~nte redação:

Art. 408 - .

I - complementar~edade dos slstemas públlCO e pri

vado na concessão, perrrlssão e exploração dos servlços de ra~lodi

fu·são.

r."I----------------TtXTO'oIUIT1"c:-.çi::------- -,

EMenda MODIFICATIVA

D1SpOSltivo enendado: Artlgo 409, caput

o caput do artlgo 409 deverá ter a seguinte redação:

Art. 409 - A lei criará mecanismos de defesa contra

a ~o~ção da vlolênc1a e outras fornas de asressão ã noralldade

p~bllca.

A e~nda visa dar malar concisão e síntese ao texto,

sem perda do s1g~lflcado geral.

A palavra estatàl retrata Q mesma ldéla e conCel

to de público. Inclue-se a perrrlssâo por se tratar de urr.a das fc~

mas de delegação do servlço, conforme previsto no capítulo e~amln~

do. As demais alterações são de ordem redacl0nal.

EMENDA CS01197-0
tJ Consti t.u a.nt.e \..-rLSO:; MARTINS

---------- .... l ...lIMO/çOIlS.i.c .tAto....ÃC-·---------__
t"l- COJ-:ISs1.o DI:: SISTmATIZAÇ1i.O

Enenda ADITIVA

menda SUPRESSIVA
Dispositivo eoendado: Artigo 408, 11

Suprlmir a locução "na exploração dos serviços con

cedldos·, da parte final do inciso 11 do artigo 408 do anteproje

to, passando a ter a segu1nte redação:

Art. 408 - .
11 - prlor1dade a finalidade educat1vas, artistlcas,

culturais e ~nfo~ativas;

A locução suprimida retrata ~ reduncância, una vez

que o capItulo cu~da, just~ente, desses serviços. Ader,als, a ex-=

~lcra~ão pode, a~nea, ser feita de forna dlr~ta ou através de pe~

~issãc, nativo pelo qual é Mais P!ec~sa e acra~gente a fórnula a-=

presentada nesta e~nda.

..,..,---------------- TE:inC/.U....'tC&Ç;,c- -,

Emenda SyP)lESSIVA

Dispos1tivo enendado, Artigo 408, IV

SUprlnlr o inclso IV do art1go 408 do ~~teprojeto.

A ldéla Já está contlda no ~arágrafo ~~lCO do artigo
404.

r;"I---------------- T~X~cl"'u.r'~I(:~.ie------_- ---_-_,

,
Dis~OS1tivo enendado: ArtlgO 409, parágrafo único

Acrescentar ao artigo 409, do anteprojeto, un par~qra

fo único, traasportando-o do artigo 410, con a seguinte redasãJ:

A>:t. 409 -

Parágra:o únlco. ~ t vedada a pro?aganda co~erCla: =

de nee:cane~tcs, fornas de tratanento de sajãe, tabaco, beblcas a:

coóllcas e agrotóx~cos.

A natêr~a contlca neste d~S?OSltivo se relaclona coe

naior lnt~nldade co~ O à~sposto no artlgo 4~9, ca?ut.

..,.., TlXTO/..u..."ItAÇi.c-----------------,

Eoenda SUPRESSIVA

D1SPOSltlVO enendado: 410, parágrafo ~~ico,

Supr1~-se o parágrafo único do artigo 410 do ante-

projeto.

A ~têrla referlda no parã~rafo ún~co relaclor.a-se =

co~ o artlgo 409, not~vo ?elo q~al deve Ser trans?ortaca COMO para

grafo ún~co do artlgo 409.
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EMENDA CSOl199-6
l!J Constituinte WILSOH MARTINS I tT!"~~"~

tJ COMISS1>O DE SIST';;;;'~~;ii~'''''''·'''''-----------1 M!b1M

EI:lenda SUPRESSIVA

Dispos~t~vo enendado, 412

SuprL~a-se, integralnente, o art~go 412 do anteproj~

to.

A $upressão Justif~ca-se pela red~~cânc~a, ~~a vez

que os_~r~~go 407 e 408, I, Já tratan da nesna natér~a.

EMENDA CS01202-0
tJ Constituinte WILson MA.t:<.TIl1S l cr;~~~"'~

t:J COMISS1>O DE SIST~;;;~~'~' wm ....,--------] rn;õ0fJ
r:"I---------------- TtlTe''''Un.~':&;ic--- ..,

EMenda SUPRI:SSIVA

D~spos~t~vo ~'endado' artigo 421

Suprina-se o artigo 421 do anteproJeto.

A1dé-ia deste d1SpOS1tivo, lsenção de tr1butação, ce

ve f1C~ concentrada na parte prõ~r1a· do arlteprO]eto, razão ?ela

qual foi tra~sportada para o artigo 270, ~nc~SO 11, letra "c".

EMENDA CS01200-3 EMENDA CS01203-8
f? Constituinte IVILSOll IIJ\RTIIlS I c!~UTIDC~ tJ Constltulnte WILSON MARTINS ) tJJ?H::bPJPllDB

""["""I{,/c.CoIll...Ã.ç·.~",,,.i.c: ... [ • .ull" :;1II"ie loJa::_ .. ,i.e
~,.-.~t? COMISS~O DE SISTL:MATIZAÇÃO I tfu,/õM:Ij tJ Comissão de Sistematização I 'wOf!d

Emenda MODIFICATIVA

Dispositivo enendado:'414, 11

o inc~so 11, do artigo 414, do anteproJeto passa a
ter a segu~nte redação:

Art. 414 - •••••.•••••••••••••••••••••••••...••••••

11 - preservar a c~versidade e a ~ntegr:dade do pa

tr~nõn~o g~~ét~co do Pais e f~sca1~zar as ent~dades deClcadas ã
sua pesqu~sa e nan~pu1ação;

A B,enda visa a~nas dar una nelhor técn1ca redac~o

nal, 1ntroduZ1ndo o~ ?ronone ~sua" antes da pa:avra ·~es~ulsa" e

su?r1~ndo-se a locução "de rnaterlal gené~íco" por sua repetlçâo

inócua.

EMENDA CS01201·t"
I r.r.;;.u;:~fJl·_..:c..:o:.:n:.:s~t:.:~:.'t:.u=~.:.:n..:t:.:e:.....:W.:.:I:.:L::S:.O:.:..:N...:.:.M::.A::.R...:T...:I...:N::,S=--- --J. CJ: ~.!2.-J

I'..tHAI'lIG/COWI"iO/.UICOUI"iC-----------] ~OATA~tJ COMISSÃO DE SIST>::MATIZAÇÃO Ccz;O@J

EMENDA llDITIVA

o art. 416, "b" passa a ter a segulnte redação:

A instalação ou ampliação de mlnas de grande porte,

termonucleares, termoelétricas, de processamento de materlalS fé~

tels e físse~s, de ~ndústrias de alto potencial poluidor, de depó5~

tos de reJeltos de alto rlsco, incluslve radl0atlvoS, químlcos e

bacterl0lóglCos, bem corno de qualquer proJeto de lmpacto amblental.

lnclu1.u-se no d1.SpoSltlvo, a locução "lncluSlve rÊ.

dloatlvos, químlcos e bacterl01óglcos ll com a flnalldade de especlf~

car, de forma expre~sa, os rlSCOS relatlvoS a sa~de p~bllca que dg

vem ser preservados.

Emenda ADITIVA

D~spositivo emendado: 422, caput

Inclua-se no "caput" ~o art.lgo 422 do ant."proJetc

a palavra lI1naflanç~vels", passando a ter a segulnte redação:

Ar~. 422 - As prátlcas e condut.as leslvas ao melO

amblente, bem COMO a ornlssão e desídla das autorldades competentes

serão conslderadas crlrnes 2naflan~ável~, na forma da lel.

Justlflca-se a aà2çào para õprlmorar-~ a redaçã~

do texto, dando-lhe malor tecnlClsmo ]urídlCo e posslbllltanno a

moàlflcaçâo do § l~ ào mesmo art~go.

EMENDA CS01204-6
t: Cons t atuinte I'ILSO:, HARTINS 1 u;~~·,~

t? COMISs1;o DE S1ST~~;;'~~;~~' .""...ÃO-----------...,j r&i;~

Emenda SUPRESSIVA

D~sposit~vo enencado: Artigo 422, § 19

Supri~a-se, ~ntegralnente, o § 19 do art~go 422 de

anteprojeto.

A redação e o sentido da na~érla estão contldas no

"caput" do d~spos~t~vo face a nova redação que lhe foi da~a.

EMENDA CS01205-4
m l~-~t Constltuinte WILSON MARTINS- LfuDBJ

"'.. [lilj."H~.I'CIil5lic C>l.::MUi:----------- DA"A~t: COMISSÃO DE SISTEM.TIZ'Ç!O ) t"bJ.:ofJftJ
r.r---------------- ·[lTD/JI,IST,rt:Mj;,: -,

Emenda MODIFICATIVA

D~sposit~vo emendado: Art.lgo 422, § 2"

O § 2" do art~go 422 do anteproJeto passa à ter a

segulnte redação, renumerando-se-o para parágrafo únICO face a re~

pectiva supressão:
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Parágrafo Úr.1CO. OS agentes, 1ncepeDde~teme~te de

cu~pa, re~D~~~erãc pelos canos caJsaàos.

Art. 422 - ...................................... J..rt. 423 - •....•....•......• 4 .

§ 29 - A le1 estabelecerá ?E~iodo de llcença do tra

~a:~o ao a~o~a-te, ~ara ~ins ce a~a~ta7ãc co adotado.

~ redação Vlsa aàeq~ar o dispcSltlvo ê uma mel~or

técrlca Juríàicc-r~daclor.a~.

EMENDA CS01206·2t!J 41.'=,11

t cons t atuinte IVILSO!1 P.ARTINS

r.1,----------------- TI:J:TC',j"!; .. ,,~.r.;..c:----- ....

[r,enda MODIFICA7IVA!ADITIVA
D1SpOS1tivo eMendado: Art1gO 423, § 19

o § 19 do artigo 423 do ante?rojeto passa a ter a se
gUl.nte redaçã.o:

Art. 423 -

§ 19 - O casaíento CiVl1 é :orwa de CO~5tltU1Ção da

fanílla, sendo g=atulto o processo de habl11tação e a celebração,=

desde que o ~nteressaào a=2~e a ~n?Os5~b211cade ce pa;ar as cus-=
tas e e~l~,entos.

~st~~a-5e a e~e~ca ã co~~at~blllza~ãc CO~ os artl;~5

199 e 203, que se re!ere~ ã gratu~dade da Jus~iça e ã não o=lc~all

~ação ou ~ão estatiza;ão cos cartórl0S ãe re~l$tro.

r.1,----------------- ·[:r·c'"...,,,,,.ca.;i.c- _

Enenda Sl,-PPJ:SSI\'A

D1SPOS1t1VO e~endado: Art1gO 424, § 29

Su~r~~a-se a locução "através de ação p~blica", do

§ 29, do artigo 424, passando a ter a segu1nte redação:

Art. 424 - .

ç 29 - Agressões físlcas e psico~ógicas, na COíStâr.

Cla das re:ações fal~llares, se~ão ?u~idas r.s forwa ca 1e1 pe~al.

A :o=~a do pro=edlle~~o persecu~órlo da açao ?e~al é
prevlsão g~e Lev~ co~s~ êa le~ adJetlvü e su~stan~l~a ?e~a:s.

EMENDA CS01208-9
]

!"':r.P··M·D·'·B'~t: constituinte WILSOn MARTINS . C- _J

..,., T[:r"O'''UST ,,:a.;Ác----------------.,

E~nda MODIFICATIVA

D1S20s1t1VO ~.,endado: Art1go 428, § 29

o § 29 do art1go 428 do ante?rojeto passa a ter a se

gt.~nte rec:ação:

A re~a7ão ora ?ro~osta visa dar ao à2S~s~tlVO naior

precisã0 j~r!c:co-~rar.atical.

~---_----__-----~·lJ:TC/~U.TI'tC6Çi.C----------------~

EMenda ADITIVA
Dis20s~t1vo eMendado: Art1go 432, § 29

Inclua-se no parágrafo 29, do art1go 432 do antepro

jeto, en sua parte f~nal, a locução "no ~razo de cinco anos·, pas

sando a ter a seguinte redação:

Art. 432 - •••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - As terras ocuraêas ;~:CE ~nêios sãc Ler.s da r
nião~ ir.aZiEr,áveie~ ir.~resarit{veiB e indispcr.~vei8 a qwaZquer t~

tuZo~ veda~a ow~r~ destir.a~ãD que não se:c a posse e usü;ruto ccs

prér~ice ~r.~i~s~ ca:er.cc à ~r.iãc ce~~rcé-:aB~ no Trazo àe cinco a-

A e~nda ?oSSlbil1ta a su~ressão do art1go 498, Vis~1

do o efet1vD ep~ugalento do texto constituc10nal. _I

EMENDA CS01210-1
tJ Constl tuinte IVlLSOll lo\.l>,RTIHS

~---------------_ ,.1::rTO!~tls·.,.ea.;i.:-- _

EMenda Sl,TRESSIVA

D1Spositivo eMendado: Artigo 435

Supr~na-se o art1go 435 do a~teprojeto.

As atr1bUlções do ?lln1stér1o Público Federal Já es

tão prev1stas no 1nciso IV do artigo 237.

r,,---------------- T(X·C/"U.·I'H:.a.ÇÁC-- --,

Enenda SUPRJ::SSIVA

D1SPOS1t1vo eMendado: Artigo 435, parágrafo único

Suprina-se o parágrafo único do art1go 435 do ante-
projeto.



A co~~et&~Cla da JU5tlça Feceral já está prev1sta no

artlgo 213 do ante?roJeto, não se Justlflcanco sua re~la'entação

e~ local lnace~uado. AnelPor técnica de ace~uação co~centra a CO~

PEtê~cla naqüele dls~ositivo, no ~ual fal crlaco o lnc:so XI.
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EMENDA CS01215-1
f:J

?or ~~es~ão GE téc~~ca lecr~slat~va, s~

/lI.lrttns

... I.LUlI" :.c. uiç ..~.. u~,- --,

Co~t$siQ de StstemJttz~ç~o

~----_-:----__---_ Tr.no/"u.T,'I' ..;ie-- .,- ~_,

E'/~h:JA JlODIF1CA7'1VA .
Dtspostttpo ~~ndJdo : 13,111,d •

Dar nOVJ redJ~jo ~o teIt" em
n;~e~J;e~ a tOJ téc~tc~ 1e;ns1JttPJ,
!tCJ"',c:: o ât spost t ttx rejt~tdc assim:

• A 1et de:tntrd os crtM~S de
JtentJj~s aos diT'ettJs e libeT'jJjes tr.
dtj1:UJ!S e os de dt~cr~~t~J;~~ r~~t~l

e étr.õCJ, otserDJiJS a inJ!i;~;Jbi1i

dJde e i~prescritõbõltjJce •

JUST1F1::AÇlo

Dlr=>OSITIVO i:U:::-lDJ\:JQ - Art. 469

Acrescente-se o ~arã1ra:o úr.2CO ao art.
469, do se~inte teor:

~arãgra:o ú~ico. Fica~ eX:JreEsa'e~te ex

tintos o Fu~do-ce ~ara~tia co ~e~~o de Se~~l

co cr~a~o ~la 1~~ nO 5.107, ce :3 C~ se~e-

bro de ~9(~, o ?ro~rala ce :nte-=à~ão ~ocla:,

l~stit~iêc ~ela Le2 COI~~e~enta= ~o 7, de ~7

ce se~enbro de 1970 e o Proqraia êe ro~~ão

ãà ?atri~õn~o ão Servidor públ~co, criado ~~

la lei co~~~e~e~ta~ nO 8, ce 03 ce ce2e~~ro

ê'.e 1970.

~

prl~~se o nca~ut" do artl~o 4S1, =ica~do a natéria ai~cont~da COi~

es~ecl:1cação dos Fu~ãos a sere~ extlntos.

CO!;S7I::'UIlr.r: lHLSO'; IIAR':'I;lS

A prttas: » ter
~C~~UJ;JO da texto d
10:-1:7J.

EMENDA CS01213-5
tJ Consti tu1nte WILSOH HARTINS

V)" ot jet i: o a
técnic: le~ts- EMENDA CS01216-0

f:J

COHISS1i.O DI: SI S':'!:?lATIZAÇ1i.O

'-l---------------- TII:I·O/."Js~lr.c.çÃ;:----- .,

E:'1El;DA SUPRr:!!.SIVA

DISPOSITIVO SUPRIMIDO - art. 481

~---------------- T[ ..TO'~V'TI":.A;iC- _,

Emenda SUPRESSIVA

Disposltlvo a~endado: Artigo 438

Suprina-se o artigo 438 do anteproJeto.

A ldéla Já está contlda no artlgo 482, que trata ca

ar.:stlai e , alé~ elsso, a perda do cargo, e~ virtude da ~nenda C~~S

t~tuc~onal nO 7, não se deu por notlVOS ?olítlCOS.

EMENDA CS01214-3 ] r.r:::-.P~';·B'.'------'f: Consti tuinte ;HLSOJl MARTI1,S . r:- Pr~ _J

P.. tll.J._,C;/COMllic'&oJaeGII aa.i.c-----------] IT2~A~~tJ coxrssxo DE SISTBMATIZAÇ1i.O . ~ o« ª--fJ
~ TU ...O/~LlITI'IC.~Â(----------------_,

Enenda SUPRESSIVA

Dlspositlvo enEndado: Artigo 461

Suprlma-se, ineegralnente, O dlspositivo.

o conteúdb do disposltlvo Já se encontra exrresso DO

artlgo ~02.

O artl~ô 481, ·ca~ut· ficou su~rinido,

~as8a~do a ser o ~arãgrafo único do art.

4C9

~ E S ':' I r I c h ~ I V A

Os parãJra:os 10 e 20 do art. 4~1 :lca~

19ua2~en~e su?r~~dos, v~sto que a de5tl~arão dos F~~d0S nenClo~a

CJS é ~a~é~la de :e~ls:acão or21nãria.

EMENDA CS01217-8
tJ coris t a t u a.nt;e \lILSOl, MAR'l'INS ) Q)~'~;"==l

~~t•.UillC/CO.lS.i.c. •• lJ.C:.s.s.i.c--- J ~:021~?tJ, C0I1ISS1i.O DE SIS'l'E.'1ATIZAÇ1i.O . r:- 02. v-?..!Q1:j

'-lr---------------- ttXTO/.lUSTIP'.u:;ic ...,

Emenda SUPRESSIVA

DlSPOSltlvO r:nendado: Artigo 498

Su?r~a-se do anteprojeto, integralnente, o dlSposi-

tlVO.

A ldéla do dlSpOSltlVO já está contlda, co, nelhor a1
c~lce, ~o a~t~go 432, § 29, basta~do acresce~tar-se nesse o prazo

de Clnco anos prevlsto no artlgo supr~n~do.
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EMENDA CS01218-G
t?

coxrssão DI: SIS':i'I:!IATIZAÇ1\O

m---------r--------- T[JTO/,lUST'ntAç.i.c: ,

ElolE.lDA MODIF!CA':'IVA

D!SPOSITIVO E'IE!l::JADO - art. 437

Art. 404 _ g assegurado aos meios de comunicações o amplo exercí
cio de pluralismo ideológico e cultural.

Parágrafo Onlco - A radiodifusão e demais meIOS de ex
pressão' e comunicação. e os bens e
serviços relacionados com a llberda
de de expressão e comunlcação não
podem ser objefo de monopólio. dir~

ta ou indiretamente, por parte de
empresas prIvadas, ou entIdades do
Estado.

ao artigo 437 do ante~roJeto passa
ter a se~~inte rcCa~ão ~

ftArt. 437 - são suscet!vels ce a~re -

cla~ãa-J~cia! tocos os a~os ~~atlcacos ~elo

regi~e ~~lltar de 31 de na~~o de 1~t4, tal~ co'o

J.# ex:)ressão re,:,,:-~e :-:l~ltar !"'IEl...'1o:::- se o-a

duna co:::. o es:,Irito de."':locrãtico da nova car t.a e a'te!1ce a !1el~or.

téchlca leQls1atlva.

JUSTIFICATIVA

Determinadas versões deste Artigo procuraram VIncular a execu
ção de serviços de comunicações a conceitos subjetivos e Ideais tais
como "o desenvolvimento integral da pessoa. da verdade a elIminação
da desigualdade e da injustiça", etc ...

Tais conceitos, embora respeitáveis e nobres, são subjetivos e
conceitos subjetivos não podem constar em um texto constitucional.

Como, por exemplo, promover a cassação da concessão de uma rá
dIO, por não estar ela contribuindo para "o d esenvo Iv í ment o integral
da pessoa"? Quem julgaria?

r-r==,..ltr'O'o~

POSI
AUTOII--------------

COM~SRO DE SISTEMATIZA RO

EMENDA SUBSTITUTIVA

,.,.., Ttll'To/Ju!lTIP'ICAÇio -,

~ 'I-rNÁlllo/çoUI!l.io/IUICOMISllo------------,

EMENDA CS01221·Ge: Senador VIRGíLIO TAVORA

p"'"TlOO~
eDSI

'VTOIl-------------~
EMENDA CS01219-4
l!Jc= Senador YIRGILIO TAYORA

,.".,. TI:J:To/~U'T1..IC.Çj,o---------------~

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVO EMENDADO: Art. 405

Dê-se a seguinte redação ao artito 405 do Antepro

jeto de Constituição:

Art. 405 - A lei não restringirã a liberdade de imprensa exercida
em qualquer meio de comunicação.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 400

Dê-se a seguinte redação ao art. 400 do Anteproje

to de ConstItuição.

Art. 400-0 Estado promoverã o desenvolvimento científico e a ca
pacitação tecnológica para assegurar a melhoria das condIções de vida
e de trabalho da população. e a preservação do meio ambiente.

Parágrafo Onico - A Lei garantIrá a propriedade intelectual e in
dustrial.

A publicação no veículo impresso de comunicação
não depende de lIcença de ;utoridade.

§ 29 - g livre manifestação de pensamento. respondendo
cada um. nos casos e na forma que a lei aprese~

tar pelos abusos que cometer.

JUSTIFICO. TIVA

A garantia da livre manifestação do pensamento ê pressuposto bá
sico da democracIa.

O exercício desta liberôade entretanto pressupõe a responsabill
zação de que abuse deste direIto.

Estes são os princípios fixados neste Artigo.

JUSTIFICATI\'A

Importante disposição deste Artigo é a garantia da propriedade
industrial e intelectual que o texto proposto remete à leI ordinária.

O uso da expressão "capacitação tecnologica" ao invés de "autono
mia tecnolôgica" conforme proposto em algumas redações deste ArtIgo é
absolutamente mais apropriado já que capacitação tecnológlca subente~

de a capacidade de decidir internamente que tecnologia utilIzar, abso~

ver, obter, desenvolver, enquanto a fixação de um objetivo de auton~

mia tecnológica e Irreal não tendo alcançado nem mesmo por algumas na
ções das mais avançadas do mundo.

EMENDA CS01222-4
~ Senador VIRG1LIO TAVORA

AUTOIl- j m--'AIlTIOO~

. l PDS/GL-J

&UTOII--------------

r=-r--------------- nXTO!JU!lTII"ICl;io----------------,

,.,.., TUTO/.lu'T1'IC1Çio --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 406

EMENDA SUBSTITUTIVA,
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 404

Dê~se a seguinte redação ao Art. 406 do Anteproje

to de Constituição:

Dê-s~ a seguinte redação ao art. 404 do Anteprojeto

de Constituição.
Art. 406 -A propriedade das empresas jornalísticas e de radiodi

fusão e privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
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ção:

O § 1º do Artigo 471 passa a ter a seguinte r eda-

~ EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 471 , Parágrafo 1º. do anteprojeto.

~PUTIDO;~
poste

eOMISSAO DE SISTEMATIZA AD

~ PLE,.AAIO!COlol.SSÃO/&UIlCONISSÃO----------,

EMENDA CS01224-1
tJ Senador VIRGíLIO TAVORA

10 (dez) anos, e somente a estes caberá a responsabilidade principal
~ela sua administração e orientação intelectual.

Parágrafo Onico - Não serã adm~tida a participação acionár~a

de pessoas jurídicas no capital social de
empresas jornalísticas ou de rad~od~fusão,

a não ser no caso de partidos políticos e
de sociedades de capital exclusivamente na

cional, participação que não poderá exce
der a 30t (trinta por cento) do capital s~

cial, e que só poderá 'se efetivar atraves
de ações sem direito a voto-e não conversí
veis.

Art. 471- .
JUSTIFICATIVA

Este Artigo modifica as disposições da atual legislação pois:
- admite a participação societária em empresas de radio

difusão de brasileiros naturalizados há mai5 de 10

§ 1º A aplicação dos recursos de que trata este

artigo será efetuada através das institui

ções financeiras oficiais.

anos.
• admite que pessoas jurídicas participem acionariamente de

empresas de radiodifu~ã?

JUS T I F I e A ç A o

PL.EHÁll.lo/cONISlio/.UICO..'uio _

Uma vez que o espírito do dispositivo é atribuir

às instituições financeiras oficiais, quaisquer que sejam elas, d

EMENDA CS0.1223-2L!J AUTOII:

(- Senador VIRG1l10 TAVORA

mc= COMISSSO PE STSIFMAITzAçnn

aplicação dos recursos em lide, não há por que nomear apenas

delas.

uma

~--------------- TEXTO/olllSTIP'ICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPDSITIVD EMENDADD: Art. 4D7

Dê-se a seguinte redação ao Art. 407 do anteproje

to de Constituição:

Art.407-Compete ao Poder Executivo,. "ad referendum" do Congresso Nacional,
outorgar concessões, permissões e autorizações de serv~ços de radiod~

fusão sonora ou de sons e imagens.

EMENDA CS01225-9
t: Senador VIRG1lIO ~AVORA
cr---------- PLENAillto/cOI,lISSÃo/sUICOMISSÃO _

e: eOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~----- TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO--- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 282, Inciso I , Alínea c.

por sen

Judiciá

Parágrafo Onico - As concessões, permissões ou autorizações
rão por 15 (quinze) anos, e só poderão
suspensas, não renovadas ou cassadas,

tença transitada em julgado do Poder

se
ser A alínea c, do inciso I

teprojeto, passa a ter a seguinte redação:

do Artigo 282 do A~

(lrt.282 - .

I

~---------------TfI{TO/Ju'T1I'IC ..çio----------------

da presente emenda.

dessas regiões.

fomentod eoficiais

regional.

tuições

J\U S T I F I e A ç A o

A forma, no entanto, como foi redigida não leva

claramente a essa compreensão, daí por que se justifica a aprovação

o dispositivo visa a destinar os recursos em tela

para aplicação no Norte e Nordeste pelas instituições de fomento

c - dois por cento para aplicação nas regiões

Norte e Nordeste, através de suas insti -

EMENDA CS01226-7t: Senador VIRGílIO TAvORA I p;;;;T;~~
---:::.:.:.:::::::.::.:......:.:::..:.:.::.:::~..:.:.:.:..::=.:.~--------~

'l.EN,UUO/CONISSiO/IUICOYlasiO----------'j tJPü~~

[!Jl·--!:e!lQMMII.sS.sSll.llo.Q_DO:EE-:Ss.Ir;Ss.TIJEElM~I\tl:ILILZZJI\!lJÇi;JIl!lJOL ..J. _ -

Este Artigo limita os poderes da União no processo de . outorga
da Un~ão no processo de outorga de concessões e permissões submeten
do suas ~ecisões ao Congresso Nacional.

'A subordinação dessas decisões a um Conselho cujos membros não
sejam detentores de mandato popular não concederá, de forma alguma,
ma~or legitimidade ao ato.

Tal legitimidade plena é entretanto alcançada atraves do refe
rendo do Congresso.

Por outro lado a criação de um Conselho que detenha poderes p~

rarelos ao do Ministério das Comunicações conflitB clalamente com os
sadios princípios de administração pública que vedam a superposição

de atribulções de órgãos.

A recusa a renovação de uma concessão ou sua cassação não devem
continu~r sendo atos discricioná~ios do Poder Executivo.

Tal prerroga~iva atenta claramente contra a independência dó ór
gão de informação submetendo-o permanentemente à ameaça de cessação
de suas atividades caso sua linha de atuação desagrade o poder conce
dente. -

Somente o Poder Judiciário pode garantir tratamento isento aos
processos de cassação ou 'não renovação "de concessões.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 365, Parágrafo Onico.
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o Parágrafo único do Art. 365, do anteprojto, pas-

sam a ter a seguinte redação:

Art. 365 - O Sistema de Seguridade Social compreen

de ainda a previdência complementar ,acultativa, ofertadora de planos

de benefícios adicionais custeados, sob o regime financeiro de capit~

lização, por contribuição de empregadores, de empregados e de profis

sionais autônomos, a ser operada paralelamente mediante autorização do

- A administração do FUndo de Garantia da Previdência Complementar deverá ser

entregue a uma instituição f1nanc~ira governan~ntal. com competência técnica

na área atuar1al e na gestão de ativos, com alta credibilidade popular e com
grande número de lOJas em todos os est"ldos brasileiros. Duas instituições cU!!!

prem cumulativamente esses três requisitos. o Banco do Brasil e a Caixa EconQ

mica Federal. recaindo a preferência sobre esta última por dispor ainda dos

funcionários do extinto Banco Nacional da Habitação. que incorporam um com~

tente grupo de atuários e pesquisadores operacionais adequados a essa tarefa.

poder público por:

- Fundos fechados, administrados sem fins lucrati-

vos por entidades de previdência privada patrocinadas pelos empregado-

res, e

11 - fundo aberto, administrado sem fins lucrativos,

por instituição financeira governamental.

Parágrafo único - Para o .1m de que trata o inciso 11

deste ,artigo, fica instituído o fundo de garantia da previdência com _

EMENDA CS01227-5
f:J ta'UTAOO RCalIGlES p~

"'-E'U,lIuo/cONlssio/SUBCOllllssio-----------

aJ,lISSllo rF SISTEMIlITZQçl!D
,..,., TEXTO/-!.uSTlfICAÇio--=--------------~

Suprimir o parágráfo Ünico do Artigo 410.

XXIX.

Justificativa

ad-referendum do Congresso Naci.onaLc "

sendo

omitiu

.lU10II-- ..------------

OEPUHOO RODRIGUES PALMA

de rád~o e televisão. Entretanto. o texto const1tucional

a quem compete o ato a ser referendado. Essa omlssão está

JUSTIFICATIVA_

O ar~. ~9. inciso XIV do anteprojeto estabelece que o

Congresso Nacional referende concessões e renovações de em1ssoras

O cont1do no atual 1nC1SO XXVIII passa a ser inciso

a execução dos serviços de radlodlfusâo sonora e de ~ons e lmagenSj

11 Conceder I perma t1.r, autor1.zar e renovar outorgas para

EMENDA SUBSTITUTIVA E ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1g0 162

Dar ao Inc~so XXVIII a seguinte redação:

Mesmo que a Matéria Regulada no Paragráfo Ünico do Art. fIO
(Proib~ção da Propaganda Comercial) fosse de Ordem constituc10nal

A proibição c1tada cobre os valores cUJa proteção o art. defere à

Lea ,

Portanto , se o artigo 409 do anteproJeto determina que

nA lei criará mecanismos de defesa da pessoa contra promocão,pelos

meios de comun~cacão , da v101ênc1a e .outras formas de agressão ã
f'amfLia r ao menor, à ét1.ca pública e à saúde 11, .a, supressão Ora pr~

posta se faz necessár1a .

EMENDA CS01228-3

~
-:0---------- PLt .....1I0/ÇO .. IS:ll.i.o/.U.r:O ..IS:llÃO--:~--------tJ COMI ssxo DE' SISTEMATI ZAÇ1iO
r;-r Ti:"KTOIJUST"'C.. Ç.iO -,

plementer, integrante do fundo ~~~:~~a: de seguridade social, ao qual
poderão aderir todas as empresas e trabalhadores ivnculados à previdência social.

I - A preví dáncí.e social. atendendo ao princípio da adequação social. oferta um

seguro mímno capaz de impedir que os ãposentados e pensionistas se constit.!!

em em um contingente marginal e desvalido. Contrariamente. a IYrevidênc1a cC!!!
plementar. seguindo o princípio da eqlJidade individual, ense ja um nível de

bem-estar na matividade comparável ao desfrutado na fase Leboratdve,

JUS T I F I C A ç A O

6 - A previdência complementar não se constitue, como equivocadamente se meneio

na. nuna rrordomia, num privilégio ilícito, mas se trata de um direito legi

tino, de um usufruto de poupanças anteriores decorrentes de contratos tra~

lhistas celebrados ao abrigo da lei. através de acordos e convenções coleti
vas de trabalho.

2 - A previdência complementar é. assim. undireito trarnlhista e um m::essidd'!~

vel para o profissional qualificado, no atual estágio de desenvolvimento da
economia e do processo de urbani.zeçâe do país,

3 - As contribuições pagas pelo segurado são, sem sombra de dúvidas, poupanças

previdenciárias voluntári?s suas, uma vez que está trocando consumo certo no

presente por consumo incerto no futuro, As contriburções pagas pelo patroci

nador são também poupanças previdenciárias do segurado, posto que equivalem
ao salário diferido que seu contrato de emprego determina.

4 - O empre9i\dor, por exaurir a capacidade produtiva de toda a vida útil do empr~

gado, deve-lhe os recursos para sua sobrevivência na fase inat1va que lhe prQ
porcionem um padrão de vida ci.npatível com aquele frmdo pel9 empregado ao Jrrr
go de seu período produtivo.

5 - O salário do empregado está assim ccxnposto de duas parcelas. ambas despendi
das pelo empregador ao tempo da colaboração dó empregado e ambas contablliz-ª.

das pelo regime de competênoia de exercício como custo do produto ou serviço.

A primeira é aquela parcela entregue diretamente ao trabalhador para cobnr
seus gastol:: correntes. A segwY.:la. é aquelõ entregue à entadede de prevâdêncaa
complemantar para que a administre e faça crescer. através da aplicação nos

diferentes mercados de investimentos, e com ela financie a sobrevida do apo

sentado no mesmo nível de bem-estar até então desfrutado.

7 - O caráter facultativo da previdência complementar é princlp10 filosófico uni

versal no trato do partilhamento dos riscos naturais da classe trabalhadora.

Sua transformação em obrigação para o empregador não se deve constituir em

preceito constitucional. mas ser ObJetivo de conquistas s~icais. em cada
caso.

- A crlação do Fundo de Garantia da Previdência Complementar tem enorme alcance

sOCldl por permit1r o acesso a esse benefício àqueles trabalhadores que labQ
ram em empresas pequenas e médias que não podem isoladamente patrocmar uma

entidade fechada de previdência, atuarialmente viável semente a::::ina d! 10Xl(mi!)

funcionários, bem como aos que trabalham em empresas grandes não desejosas de

manterem esse benefício por considerarem pesado encargo. no presente e. sobr~

tudo, por temerem suas responsabilidades no futuro.

agora sanada.

EMENDA CS01229-1l:--- mvr~~~p~ ''''OR

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EI~NDADO: Artigo 407 _
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DEPUTADO RODRIGUES PALMA

Suprima-se o artigo 407.

Renumerem-se os demais.

EMENDA CS01232-1
t:
L!J PLENUIIO/cONISsio/.uaCOlllIssior- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ!O

JUS'l;IFICATIVA
n:no/..uSTI',C..çio---- ~

EMENDA MODIFICATIVA

o disposto no mencionado artigo está sub~umido nas com- DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 99

petências atribuIdas ao Presidente da República e ao Congresso

cional, um outorgando e outro referendando.

Logo, há repetição. Cumpre escoimar.

Na-

Leia-se o inciso XIV do artigo 99 da forma seguinte.

Art. 9_9

EMENDA CS01230-S:!J -- ---
IE'UTAOO !lI.XRIQ.ES PA!H\

XIV - Referendar o ato do Pres~dente da Repúbl~ca,co~

cedendo, perma t.Lndo , aut.ozi.z ando ou renovando ca

nais de rád~o e telev~são.

JUSTIFICATIVA

as

_________________ TllItO'oIUITlrICaç;,o-----------------,

:!J
EMENDA SUPRESSIVA E MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 404 e 405

Supre a lacuna da iniciativa não prev~sta no disposi

tivo e amplia as hipõteses, pois, além da concessão, eX1stern

figuras da permissão e da autor~zacão.

Suprimam-se os artigos 404 e 405 do anteprojeto.

Substituam-se esses dispositivos pela redação seguinte,

renumerando-se adequadamente:

. TI!XTO/olUS1"I'ICAÇÃO-----------------,

rEMENDA SUPRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 408.

Art. 404 - t assegurada a liberdade de expressão em qual

quer meio de comunicação, vedado o monopólio público ou priva~o.

Parágrafo Onioo - Independe de licença de autoridade a pu

blicação de veIculos 'impressos de comunicação.

JUSTIFICATIVA

Os artigos 404 e 405 e seus parágrafos, dentro da melhor

técnica legislativa, podem ser unificados. Mantém-se a vedação aos

monopólios, quer públicos ou privados, mas retira-se do texto a ex

pressão oligopólio, face ã circunstáncia de que as freqCências radi2

elétricas são finitas e pode ocorrer, em det~rminados mercados, pou

cas opçóes de caúd~,por-força da limitaçao técnica, ~em que se veri

fique qualquer forma de abuso do poder econômico;

Suprima-se o artigo 408 do anteprojeto.

Renumerem-se os demais.

JUSTIFICATIVA

Face a redundânc~a do artigo 407 se comparado com o arti

go 99, -Inciso XIV, e a injustificável minimização do Congresso Naci2

nal, que.ficaria subordinado a representação de menor hierarquia,de~

cabe por completo o artigo em causa.

lE'UTAOO RIUUlll:S PALMA

EMENDA CS01231-3
tJ ~::IDO--J

Ademais, tudo quanto nele é tratado ê de alçada da legis

lação ordinária.lmpróprio em preceito constitucional.

__________ "L.~N."lo/eo..rssaczeuecc..ISsio-----------

tJ

~; neva re~~cã: a~ ar~i~G 37~, a=r=sc:nta~o o ~nciso: PLEN.... IO/COWISSÃolsuBtONI'SÃD---:::::;---------,

$/sr,f-mt4 TlMe/Jó

,- TEXTO/JU5TlncAçÃO----------------,

r EMENDA CS01234-8
t:== J).fP. .eC?.bR/~;;;SP/?{ 4/,4

f:J

F?:;;8~

f?7j/;}fl;J
~_---------------TE.TO/"uSTIFICAÇio-----------------,

'---!. - ~r--

Excluir, no T~tulo 11, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS,

CAPÍTULO V, DA SOBERANIA POPULAR, Seção lI, DOS PARTIDOS POLÍTI 

COS, o parágrafo 52, do art. 30, item v, em sua totalidade.

JUSTIFICATIVA
, ,

Diz o § 52, do art. 30, item v:

Os partidos pollt1coS terão acesso aos me~os de comunicação

soc1al, conforme a lei~
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A-proposta, no que dlZ respelto aos melOS lmpressos de comun~

cação, constltul uma afronta ao proprlO espírlto da proposta Con~

tituclonal que é o de assegurar a liberdade empresarlal. Constl

tUl, alnda, uma violação do dlrelto de edltar, que é parte e alma

do dlréito de informar e ser lnformado.

Pretende-se, numa invasão ao dornínlo do setor prlvado~ que os

partidos politlcoS, sejam eles em que número forem, tenham espaço

gratuito assegurado em Jornais e revistas, além do que Já está as

segurado pela legislação partldária em vlgor, nas programaçoes de

rádlD e TV, em cadela, três vezes ao ano, durante uma hora para

cada evento, na dlvulgação de programa e llnhas partidárlas.

de.

JUSTIFICATIVA

a1) o Dlreito de resposta Já está assegurado, ficando para

leglslação complementar, através do CÓdlgO Penal, ou con 

forme a tradlção brasl.lelra, através da Lel de Imprensa, o

ordenamento do prlncíplo, lncluslve na tlplficação do que

constItuI o dIreito de resposta, InclUIndo a exceçao da

Duas sao as preocupaçoes com a exclusão da expressa0 lia ofen

sas ou a l.nformações l.ncorretas ll
:

RA, A DIGNIDADE, A REPUTAÇÃO, na letra~, as expressoes: " •..... a

ofensas ou a lnformações incorretas", e a letra b em sua totalld~

aOs partldos, allás, podem. lDclusjve, conformE ~ssegura

I Const2tuição em vlgor e está contldo no anteprojeto atual, lnde _
p~ndente de llcença, editar Jornals e revlstas, sem qualquer tlpO

de ingerência ou censura.

É a razão da emenda.

Sal' da Comlssão,

verdade;

2) As ofensas, na matérIa penal, estão nos crImes de calúnIa,

.InfâmIa e dIfamação, que além do direIto de resposta mere

ce o tratamento legal reparador, até mesmo C9m a prIvaçao

de llberdade, nos casos malS graves. Quanto às lnforma

ções incorretas, constItuI um exagero deseJar-se que ° JO~i

nallsmo seja uma clêncla exata, pela qual o texto de uma

notíCIa contenha tod~2 QS ingredIentes que

da quanto a sua correçao.

Nos casos de incorreção, verIfIcado o dolo, a própria leI

A exclusão a Letra ~ - lia resposta far-se-á nas mesmas condI

ções do agravo sofrido, acompanhada de retratação" - malS uma vez

verlflca-se a tentatlva de lnclulr no texto constituclonal o que

deve ser de competência do JU1Z, com base na le2 complementar ~u

de 2mprensa, usando-se o prlnclplo de indivldualização de casos e

penas. Sem ISSO, turva-se a própria prátIca do dIreIto, e crIa _

se uma SItuação no minImo usurpadora, pelo medo, do exercício da

penal tem o remédlo exato para o agravo sofrldo.

rr~;~!.U

~;;Jfi)

I

- As concessões, permlssões,autorlzações e re-Art.

,---------------- Tt:Jl:TOI.. uSTlflC ...ÇÃO --,

Acrescente-se onde couber no Capítulo v, da Comun2cação.

f'J COMISsAo DE SISTE~;~;~~~;io/cu.coM"sio

EMENDA CS01235-6
tJ ~fl'. Ro.o/fIG C/trS P/it m&

rEMENDA ADITIVA

novações serão outorgadas pelo prazo de 10 (dez) anos para as emlS

soras de radlodlfusão sonora e de 15 (gulnze) anos para as emlSSO

ras de rad~odifusão de sons e imagens, e somente serão cassadas por

declsão do Poder Judlclãrlo, med2ante representação do Poder Execu

tivo ou do Congresso Nacional.

liberdade de lmprensa.

A ConstItuIção que está sendo escrIta deve ser um documento

de lIberdaàe, e nunca uma por~a aberta as legIslações e atos res

tritlvos dos dlreltos lndlviduals_

.Sala da Comlssão.

.".,__~ TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO----------------,

~'ATA_
~~ /87;

rr:::'TID

' - - ,

DEPtJrAOO:IMENDA MODIFICATIVA N9

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao ítem XXIV, do Art. 149 do Anteprojeto de Constituição da Canissão
de Sistematização, a seguinte redação:

Contratação direta, ~lo trnador dos seryiços, dos trabaThadores utilizados
parã execução do tràbâIho de natureza permanente ou sazonal, no e>ctrativisJro
nüneral ou vegetal, vedada a locação e sublocação de mão-de-obra, salvo os ~

sos de prestação de serviços técnicos e/ ou especializados.

~ consenso entre a maioria dos constituintes que, por afligir milhões de
trabaThadores brasileiros, a exploração da mão-de-obra desqualificada (os cha
mados bÓias-frias) deve ser objeto de especial atenção por parte dos realizad~

res da nova Constituição. Entretanto, a redação inserida no Anteprojeto da Sub
comissão dos Diretos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, cujo objetivo bã
sico é o de coibir tal prática entre nós, foi fonm.l1.ada de maneira inadequada
vez que pode ser entendida caro regra proibitiva do funcionamento de empresas
já consolidadas em nosso sistema econômico e até mesmo em nível internacional,
tais COIJO: consultoras de engenharia, assessoria de projetos, limpeza e conser
vacâo de edifícios, etecetera. ...-

Desta foma, a redação sugerida com a presente, além de ter destinação espe
CÍfica para os trabalhadores rurais, tem a inteligência de preservar esse iiii
portante segmento do setor empresarial, afastando de plano quaisquer dúvidas T

de interpretação.
Vale registrar, também, que a atividade econêmica é de onde deriva o tra

balho e consequentemente, o empre.~o, não sendo razoável consignar em norma. de
cunho genérico, as condições possãveãs de contratação de mão-de-obra, fazendo
com-que as empresas de ãdaptem aos direitos dos 1;rabalhadores.

lEPUllUJ l«fUQ.l:S f'lUI'
,...- "t.&NAIUD/cOllllaalo/aulcOM1Uio _

t: COMIS~ DE SISTEMATlZAÇ1iD

l?J'

EMENDA CS01237-2
~

vo outorga e renova a concessão: o Judl.cJ.árl.o cassa 1 se for o caso..

JUSTIFICATIVA

ExclUlr no Título 11, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS,

-Capítulo I, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, Art. 13, Inc2so VI - A HON-

cede, fisca11za, renova e cassa. Pela redação pr;posta ao artigo

407, estabelece-se uma nít2da e democrãtica repartição de pdderes: ó

Executlvo elabora tecn2camente o processo de concessão; o Legi~latl-

A emenda visa a supr2r lacuna do texto do anteproJeto,

pois não fixa prazos para outorgas, o que não é da melhor conven2én

cia, face aos vultosos invest1mentos necessár10s ao setor. Por ou-

.tro lado, essa emenda visa a dernocrat1zar, de uma forma cristalina,

O mals2nado processo de concessão, de renovaçã~-e de cassação de

emissoras de rádio e telev2são no País. Hoje, o Poder Executlvo con

EMENDA <::501236-4

l!J
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A atividade econômica empresarial, por sua prôprda natureza, é dinânJica e
inesgotável, erquarrto que a contratação de mão-de-obra, salvo nos casos dos I

traba1lladores zurais sem qualificação profissional, é única e exclusivamente I

deriv"!'3a do fenôroono empresardal., devendo a este se noldar.

Nessas cond~ções, a presente emenda subst~tut~va cabe dentro do
escopo da comissão de slstematlzação, de dar "c o e rêncla e cons15
têncla" ao texto, corno se lê no relatórlo do relator da com1ssâo
de slstemat~za;ãc.

DmmA IQ)UICA~IV1PAU ~;;;.'::O ftftO DO unPaoJftOl
1) Acrescente-se o segu~nte paragrafo ao art~go 405:

Art. 405 - ~ assegurada a l~berdade de ~mprensa em qualquer me~o

de comun1.cac;ão~

Parágrafo Pr~me~ro - A propaganda comerc~al, nos me~os de comun~

cação é l~vre e ~ndependente de censura~

respondendo cada um pelos abusos que come
ter, l.nClUSlve quanto à dlvulgação de produ
tos nOC1VOS à saúde, ao convívlD soclal, ao
melO amb1.ente, à formação do menor, à étlca
públ~ca, na forma da le~.

2) Renumere-se o parágrafo ún~co do art. 405 para parágrafo segundo;

3) Supr~ma-se o parágrafo ún~co do'art~go 410.

EMENDA CS01240-2
t= DEPUTADO NILSON GIBSON

---------- P1.ENAAlo/cOlflSSi,o/&UBCOIllISSi,O _

tJ COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO

"""----------------TEXTO/JUSTlrrcAci,c------ -,

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADeQUAç~O DO TEXTO DO ANTEPROJETO:
Supr~ma-se o parágrafo 4Q do art. 355.

Justificativa

A supressão ora proposta do parágrafo 4Q é necessária, por sua

ev~de;te contradição com o _caput do art. 355, que determina

"Art. 355 - t assegurada, na ãrea de saúde, a liberda

de de exercí~co profissional e de organização de ser

V1ÇOS pr1vados, na forma da lei, e de acordo com os

princíp~os da polít~ca nacional de saúde."

JUSTIFICATIVp.

SISTEMATIZAç!o

DEPt1'1'AOO )IILSON GIBSOIf

A pluralidade, e a descentral~zação, precon~za9as no incIso IV,do ar
tigo 40B, para a polít~ca de comun~cação nos me~os eletrôn~cos não
se restrlnge a estes, devendo estender-se até mesmo por deflD1C?O
e anterlorldaàe aos dernalS melOs como os )OrnalS, revlstas,oerlÓ
dlcas e outros. - -

A manutenção de~ses prlncíplos salutares, num regíme de dernocracla
não apenas polítlca, mas também econômlca, pressupõe a pluralldade
das fontes de sustentação econôrnlca dos veículos de cornun1cacão, es
ta, na real1dade atual, decorre 1nte1ramente (nos me10S eletrõn~

cos), ou preponàerantemente (nos me~os ~mpressos), da rece~ta de pu
b I r c i dade . ' -

EMENDA CS01241-1
tJ
~ PL[fIAAlO/cONISS,i,o/GUbCONISS,i,O __~-------___,

r:õ---------------- TEXTO/JuSTlrlcAçÃo---- -------------,

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAç!o DO TEXTO DO 1l1IlTEPROJETO:
Suprima-se o parágr~fo ún~co do artigo 410.

Tanto ma10r ou menor será a recelta de public1dade, quanto o for a
ace~tação do me~o pelo públ~co. Interessa d~retamente, portanto, P~I

ra manter o pluralismo e a descentral1zação de todos os meles de co
mun~cação (e não apenas dos eletrôn~cos) assegurar - tal como a l~

berdade de ~mprensa, propr~amente d~ta - a l~berdade de publ~c~dad~

com a qual a prlmelra é~ lntelramente solldárla, e sem a qual não
A emenda defere ao legislador ordinãrio a fixação da responsabilida
de dos anunC1antes pelos abusos que cometeram, inclusive através de
propaganda de produtos que possam afetar a saúde, o bom convív~o so
c1al, ao meio. ambiente, a formação do menor, a ét~ca pública. -

Justif~cativa

O parágrafo único do art. 410 estabelece que "t vedada a propaganda
comercial de medicamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco
bebidas alcoólicas e agrotóXl.c~sll.

A alínea "S", do Lnca so XIX, do artigo 49 determina competir à Unh.ã~

Federal legislar sobre "normas gerais sobre produção e consumo". \

Sem dÚvl.da, as normas gerais sobre produção e consumo devem refletir
todas as relações lnerentes a esses dois momentos (produção e consu
mo), notadamente a promoção e publicidade dos produtos e serviços.

DEPtl'fAOO HILSON GUSO!!

EMENDA CS01239-9
tJ
r:T---------- PLEN ... 1l0/COIllISS,i,o/sUbCO..1SS,i,O------------.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Dema~s disso, a despe~to do Relator ter se escusado "de elim~nar ma
tér~a que pudesse ser reputada de nível de lei ord~nár~a, exatamente
porque polêmica tal caceqo.ri.z açãov , a alínea "S", do inciso XIX, do
artigo 49, por si sô, Jã autoriza a supressão obJetivada, remetendo
para a le~ de competênc~q~da un~ão, a edição de normas gerais sobre
produção e conSUmo.

Sob estes fundamentos, a emenda supress~va é tecnicamente adequada e,
no mérito , oportuna.

""" TEXTO/JUST1FIC/<ÇÃO -'- -,

~ TEllTO/JUSTll'ICAÇi,O----------------,

Justificativa

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQOAç!O DO 'fEXTO DO ANTEPROJETOI
supr~mir o parãgráfo Onico do Artigo 410. -

~"AI'tTIOO~

PMDBDEPtl'fADO NILSON GIBSON

Mesmo que a Matéria Regulada no Paragráfo Único do Art. 410

(Pro~bição da Propaganda Comercial) fosse de Ordem Constitucio~al ,

A pro1bicão citada cobre os valores cUJa proteção o art. defere à

lei.

Portanto , se o a~tigo 409 do anteproJeto determi~a que

"A lei criará mecanismos de defesa da pessoa contra promoção,pelos

me~os de comunicação , da violência e outras formas de agressão ã
famíl1a, ao menor,à étlca pública e à saúde", a supressão ora pro

posta se faz necessária

SIS'!'EMATIZAçXO

r:T---------- PLENA"'IO/cONISSi,o/sUBCO..ISSÃO------------,

EMENDA CS01242--9
[J,"VIII - exigir de quem pretenda ~nstalar ativ1dades p~

tencialmente causadoras de degradação do me10 ambie~
te, estudo prévio do impacto ambiental, em grau de d~

talhamento compatíve~ com a grav~dade do dano pote~

cial, cuja avaliação será feita, pelas autoridades co~

petentes, em audiências públicas dos 1nteressados"

Justificativa

Reproduz-se, a seguir, a versão or~g~nal do ~nciso VIII, com as
exptessões acrescidas subl1nhadas para melhor destaque e co~

preensão da emenda : '

"VIII - ex~g~r de quem pretenda instalar at1vidad,:,s p~

tencialmente causadoras de degradaçao do me~o amb~ente,

estudo prév~o de impacto ambiental, em grau de detalha
mento compatível com a grav~dade do dano potenc1al, c~
Ja avallaçao sera felta, pelas autorldades competentes
em audiênclas públlcas dos lnteressados"

Os acrésc~mos têm por f~m : (a)esclarecer de quem deve ser exig~
do o estudo de impacto amb~ental; (b) assegurar que-o estudo a ~

xig1r deve guardar proporcionalidad,:" ou.compatib~lidade, com
a gravidade do dano potenc~al, a f~m ev~tar que o custo dos e~

tudos a.nv í.aba Láaem os empreendimentos;' (c) esclarecer que a av~

1lação do impacto e dos estudos deve flcar a cargo das autorld~
des competentes, na forma estabelecida nas le~s e_ regul~mentos

pertinentes; (d), por fim, esclarecer que as aud~enc~as publ~cas
devem necessariamente incluir os 1nteressados.

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEOUAI"S:O DO '!'EX'l'O DOANTEl?Ro.1BTO&
Substltulr o lncls0 ~I, ao a~. ~14, pel~~egu~ .
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DEPU'rADQ IlILSON GIBSOH

EMENDA CS01243-7
l!J

U""IlTIOO--
PMDB ,

esteJa, em caráter exclusJ.vo e incondicional, sob
direta ou J.ndireta de pessoas fisJ.cas domJ.ciliadas
entidades de direito públJ.co J.nterno."

a tJ.tularidade
no País, ou por

SISTEMA'fIZAçXo
r---------- PLf:HA'Uo/cOI,Il$sÂo/sUICDIIII!I!lÃO-----------

tJ
~D"TA--~

~~7 17 , JustifJ.cação

r.-r Tr:XTO'oIUSTlfICAÇio _

EMENDA MODIFICA'fIVA PARA ADEQUAç7i.O DO '!'EXTO DO AN'l'EPROJETO:
Dê-se ao "caput" do ArtJ.';I0 307 do Anteprojeto de Constituição da
ComJ.ssao de SJ.stematJ.zaçao, a seguJ.nte redaçao :

"Art. 307 - será considerada empresa nacional, a pessoa juridica
constituida sob as leJ.s brasileiras com sede e controle de capital

-votante no Pais.

JustJ.ficativa

o disposJ.tivo que pretendemos alterar tem a seguJ.nte redação

"Art. 307 - Será considerada empresa nacJ.onal a pessoa JuridJ.ca e
com sede no pais, cUJO controle decisórJ.o e de capital esteJa, em
caráter permanente,exclus1vo e 1ncondicional, sob a t1tularidade
dJ.reta ou indJ.reta de pessoas fisJ.cas domicilJ.adas no Pais,ou por"
entidades do dJ.reJ.to públJ.co illterno."

O disposJ.tivo que pretendemos alterar está assim redigido:

"art. 307 - Será considerada empresa nacional a pe§.
soa juridJ.ca constituída e com sede no Pais, cUJO
controle decisórJ.o e de capJ.tal esteJa, em caráter
permanente, exclusivo e incondlcional, sob a titula
ridade dJ.reta ou J.ndireta de pessoas fisicas domi:
ciliadas no Pais, ou por entidades de direito públ!
co interno. TI

Entendemos que o controle no País há de ser definido a partir do
capital votante. AssJ.m, a fim de nãoÀinibJ.r a democratização do ca
pital das empresas (vide artJ.go do AnteprOJeto que prevê até a pa~
tJ.cJ.pação dos empregados através de ações no capital das empresas),
a definição de empresa nacional se dará pelo capital votante, su
pr1.mindo-se a expressão "permanente ll

, posto que inJust1.f'1.cável d1.
ante da dinâmica da vida empre~árJ.a. -

A alteração preconJ.zada se justifJ.caplenamente ,sobretudo porque
a soberanla se exerce e preserva na, submissão das emprezas à 1e11
bras11e1ra. A exigenc1a ae que tarnbem se encontre no Pal~ o control
do capJ.tal completa a sujeição da empre~a e da sua dJ.reçao efetJ.va
ao controle jurisd~clonal brasileiro e a sua conforrnldade aos
obJetJ.vos e politJ.cas nacJ.onais aplJ.cáveJ.s. SANTINHO EIIRTa O O

COMIssnn nF SISIEMATIZAORn

EMENDA CS01244-S
tJ DEPU'fADO NILSON GIBSON

iJ
EMENDA SUPRESSIV~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356

Suprima-se integralmente o artigp 356 ao an
teprojeto de constituiçfto da Comissfto de Sistematizaçfto,da seçfto I, 
"da Saúde".

PU:NARIO/COIolI:sSiO/SUBCOIolI!lSÁO-------------,)o&iAT;;LJ

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

1'J~[EJ;rmnmDl:FI:cJl'iTriIVArv.~PPARAAE:A"jADiDiEroQUAÇtÕ"OO·'~EXO DO ANTEPROJETO:

Ekarru.ne-eae o mcaso 111 do art. 353.

Justificativa
JUS T I F I C A T I V A

Diz o ancnso cuja e Hnnnaçao é proposta

"Art. 353 - Compete ao Estado, mediante o Sistema Nacional de Saúde:

111 - Da.sc ap La.nar , controlar e e s t amuLar a pesquasa sobre medi
camenros , e qua.pamen t oa , produt.os amunob LoIógi.ccs e hemoderivados e
outros insumos de saúde, bem como par t acdpa'r de sua produção e da s
tribulção, com vi.stas à preservação da soberanr.a nac.í.onal ", -

Não há nece s s a dade de d r spos Lçjio constitucional e spec f f t.ca para apoa az a pe squa
sa sobre med í camentos s equapamentos , produtos e ansumca de saúde. A questão Já es
tá ab rang i da , do ponto de va.s t a da melhor sa.s t emataaacso do texto cons t a tumonaj ,
nos da spcs i t avos maas amplos que, no capítulo próprio, referente à clêncla e tec
noIogaa , dl.spõem sobre o ancentavc do estado ã pesqua s a lato senso. É o que s"e
vê, por exemplo, no art. 403, que trata de "ancenr ivcs e specd f acos a ans t a t u a
côe s de ensanc e pe s quas a , a imavet-s e La.dades", etc. Ou, de modo maa.s preC1SQ, no
que se refere ao setor pr-avado , no parágrafo 29 do mesmo artlg9, a sabe r :

"§ 2Q - A Le a regulará a concessão de ancent avos e outras vantagens
a empresas e entidades da arrí c i arave pravada ou púbLaca , que ap La
quem recursos em um.ve r s a dades , ans r a cua cóe s de ensino e pesquisa 
vasendo ao de senvo Ivament o de todas as áreas da c1êncla, a aut ononua
t ecno Iogaca e a formação de recursos humanos. ti

A amp La t ude desse da.spc s r t Ivo torna desnecessârra qualquer outra referência cena
t a tuc ronal ao estímulo à pe squ i.s a em campos específicos de conhec rment o e apll.cã
câc , Na ap La caçjic do prrncIpao , o Estado de s t anar á recursos, ancen t avo s ou estI
mulas às áreas malS carentes deles. -

Essa matéria não é para ser tratada na Car
ta Magna e sim em Lei Ordinária,mesmo porque a jurisprudência nacio 
nal e internacional mantém esse assunto na pasta do Trabalho.

~ Entende o legislador que o direito do trab~

lho não pode Ficar dividido entre dois Ministérios,além do que o ter

mo " Saúde Ocupacional" nfto é abrangente e sim parte de um sistema 

denominado "Segurança e Higiene do Trabalho".
A supressão do Artigo que trata de "Saúde 

Ocupacional",vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro,poi
o referido artigo viola a tradição nacional e univç's~l ria que as re
lações e condições no trabalbo são,e sempre Foram,pertinentes ao Mini
tério do Trabalho e nfto ao Ministério da Saúde.Tratar desse assunto,

na Carta Magna é intervencionismo indevido, tirânico e de índole cart~

r í.aL,

Saúde Ocupacional é uma denominaçfto confu
sa no Brasil,é de origem inglesa e em nossa língua quer dizer:"Saúde
~as atividades de trahaJho".As condições de trabalho é que vão deter
mii,éor' se há r iscas. ou nãr:. ~ ';'11 Lç~J. .tGo.~e t ísj ça cio t.rabalhador.

= TEXTO/~USTlfICAÇio_-_--_----_-----_,

EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇ1\.O DO '!'Erro DO ANTEPROJETOz
Dê-se ao "caput" do artJ.go 307 do Anteprojeto de Constituição da
Comissão de Sistematlzação, a seguinte redação:

As questões referentes ã par t i capacáo do Estado na produção e das t r i.bua cjio de an
sumos de saúde não comportam tratamento constat'ocacnaã , são raat éra e a ser conte~
p Lada em legislação crdanâra.a , atenta às c i r c ans t âncaas de tempo e lugar, as
qua a s poderão aconselhar, conforme o caso, maa or ou menor par-t a capaç ác estatal
nessas a t Iv i dade s ,

Se a fiscalizaçfto permanece no Ministério de
Trabalho,de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de proteção e

segurança ao trabalhador,fica 6bvia a necessidade de manutenção desse
serviço naquele Ministério,e não passá-lo para o Ministério da Saúde,

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Públi
ca,ou seja: pratica 8 medicina preventiva,mas nos processos produtivo
e no sistema de trabalho cabe ao Ministério do Trabalho a açfto fiscali

zadora e normatizadora,em todos os segmentos:Engenharia de Segurança,
Higiene,Medicina do Trabalho,férias,salários,identlficaçfto e duraçfto 
do trabalho.

Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre

foi o Ministério do Trabalho que,além de outras atribu~ções,zela pela
segurança e demais direitos do trabalhador.

Como pode a Fiscalizaçfto Federal na área do

trabalho,ficar dividida entre dois Ministérios,ou pertencer ao Minis
tério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na área de 
Segurança do trabalhador?

Juridica
votante

er=;PAIlT100--

PHDB ,DEPUTADO MILSON GiBSON

SISTEMATIZAcXO

"Art. 307 - Será consJ.derada empresa nacJ.onal a pessoa
constitu1da e com sede no Pais, cujo controle de capital

r---------- ..LEH"JIlIO/COloussio/IlUBCOMI5Sio------------,

[J

EMENDA CS0124S-3
[!J
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JUSTIFICAÇÃO

AUfOIt--------,--,------
Constituinte SANTINHO FURTADO

Suprimam-se do Anteprojeto de Constituição os artigos
445, 446, 447 e 448.

Com efeito, as referidos institutos demonstraram, ao
longo de sua, existência, o quanto têm sido i~portantes na vida do
~rabalhador brasileiro. Portanto, inadmissível é a sua extinção.

COMISS~O DE SISIEMATIZAÇAO= TUTOIJUSTII'"ICA;ÃO --,

-.--------- 'LEN"ltIO/cONISdo/sUICOMlssio------------,

e?

EMENDA CS01249·6

e?

onde provocaria conFlito de jurisdição,com reais prejuizos à integri-
dade Fislca do trabalhador. I

Essa é a tradição do direito do trabalhador
conquistada em 1944,com a criação da CIPA-Comissão Interna de Preven
çã~ de Acidentes e está registrada nos anais da História do trabalha
dor brasileiro.Portanto,o artigo que se pretende suprimir é incoerent
não tem lógica,não atende ao interesse nacional,nem se ajusta à atual
Politica de segurança do trabalhador. As relaç~es capital/trabalho são
universalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho.

E ~ organizaçã9 I~ternacl~n~l ~~ T~ehDlho . J
OIT o Fórum dessa matéria e_não a Organização Mundial da Saúde.

O Sistema Onico de Saúde é voltado à Saúde Públi
ca ~as não deve intervir nos meios produtivos,pois ai o Fator princ!
paI é a causa dos riscos,isto é,a prevenção de acidentes de trabalho,
que deve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério do 

Trabalho.

SANTINHO FURTADO

EMENDA CS01247-0
[1

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

=--------------TEXTotJUSTIP'ICAÇi;o----- -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:INCISO XX DO ARTIGO 14-"005 Direitos Sociais"

Suprima-se integralmente o inciso XX do artigo 14, 
"Dos direitos sociais",do Anteprojeto de Constituição da Comissão de
Sistematização,e inclua-se o termo:Segurança e Higiene do Trabalho.

Os artigos 445, 446, 447 e 448 do Anteprojeto de Cons
tituição tratam de matéria correlata. Em resumo, o Art. 445 cria
a Comi~são de Redivisão Territorial do País; o Art. 446 cria o
Estado do Tocantins; o Art. 447 cria os Estados de Santa Cruz,
Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós; e o Art. 448 transforma em
Estados os Territórios Federais de Roraima e Amapa. A criação dos
Estados a que se referem os artigos 446 e 447 esta condiciqnada
à manifestação favoravel da população.

Propomos a supressão desses artigos por entendermos
que a redivisão territorial do País constitui matéria a ser mais
apropriadamente tratada em legislação complementar.

JUS T I F I C A T I V A

O termo~ não é tão abrangente quanto o termo -
Higiene.

Saúde é o estado de uma pessoa,enquanto higiene é par
te da medicina relativa à Saúde e aos diversos meiôs de ~ conservar.

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que saú
de.A higiene e segurança do trabalho como está na Constituição vigen
te é muito mais abrangente,evoluida e dinâmica.

Como está colocado no Anteprojeto de Constituição,ora
em debate,houve um retrocesso do direito do trabalhador e em nada evo
luiu. I

Portaoto,o termo " segurança e higiene do trabalho é '
abrangente,completo,assegura ao trabalhador a eliminaçã~ dos riscos 
de acidentes e doenças do trabalho.

EMENDA CS01250-0
t! Constituinte SANTINHO FURTADO
r--------- PLEJlAI'lIO/CONlssio/SUIlCOItUSSÃO------------,

tJ CGlISSIIO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTOIJUST1FICAÇÁO -,

ENEIDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EIeDAOO: ARTIGO 87, LETRA _"b", PARI\GlAFO 111

Aletra "b" e op~ 111 do Artigo 87 do Anteprojeto,

passam a ter a segJinte redaçllo:

ARTIGO 87: :

a) - :

b) - Voluntariamente,aos 65(sessenta e cinco)anos de 
idade para o hooIem e 80S 6O(sessenta)anos para a mulher;

c) - :

EMENDA CS0124S-S
f: Constituinte SANTINHO FUR;~O
r--------- PLlENAAlotcO"I'JÃo/suacOMlssÃO----------

e?COMISSÃO DE SIStEMATIZAÇÃO
= TEXTot,lUSTI'ICAÇio ---,

d) - :

§ III - Não haverá aposentadoria em cargos. Funções ou 
empregos tefl'POrários,desde (J.Je o tenpo de serviço prestado seja inFerior a 35( 
(trinta e cinco) anos.

Suprimam-se o art. 481 e seus §§ 1 2 , 2 2 e 3 2 , do

teprojeto de Constituição.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICATIVA

O art. 481 do AnteprOJeto de Constituição, que a pr~

sente emenda objetiva suprimir, determina a extinção do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Programa de Integração SQ
cial (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú
blico (PASEP).

Trata-se, a nosso ver, de medida absolutamente inJu§

tificável, porque o PIS, o PASEP e o FGTS têm por meta a formação
?e um patrimônio para o trabalhador, cujo obJetivo é assistenclal ,
eis que por ele a ser utilizado nos casos de necessidade, previstos em lei.

EntendellDs que a aposentadoria COIlllUls6rla ~ um desres
peito ao servidor que,após dedicar a maior parte de sua vida à função ~11ca, 
passa a ser considerado senil pelo Estado a que serviu com dedicaç!!o liJrante v4
rias décadas.No tocante a idade,a proposta é das mais justas, tendo em vista a 
média atual de vida do trabalhador brasileiro 'que é de S5(cincpJeOta e cinco)anos

da vida.
Em relaç§o 80 desenpenho de cargos,~ ou EliPregos

te!lporários,há que se determinar o~ de serviço prestedo,sendo que ao atin
gir 35(trlnta e cinco)anos,nada mais justo que a lei lhe garanta 8 aposentadorIa

voluntária.
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EMENDA CS01251-8L DEPUTADO DI:LID BRAZ

r;;---------------TUTO/JUllTlFICAÇio----------------,

to privado a vedação de se estabelecerem empresas ou desenvol
verem atividades que adentrem o santuário da vida Intima e fa
miliar das pessoas, com ofensa ao seu direito à privacidade.

Em conseqUência torna-se redundante a alínea "f", ca
bendo sua supressão.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, Inciso I, allnea "E"

DEPUTADO D~LIO BRAZ

r;; TI:XTO/JUSTlf'lI:ACio ----,

&Ul0"------------------,) tr-''';~~;]

'L.[NUIO/COIolI'5io/SUllCOIlIS,io_--------~~O"T.&~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO .~ ~O~/OT~J

EMENDA MODTFICATIVA
QISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso VII, allnea "b".

Dê-se à alínea "b", do inciso VII, do art. 13, do An
teprojeto, a seguinte redação:

"b) da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou per
manecer senão com o consentimento do morador ou por determina
ção judicial motivada, salvo em caso de flagrante delito, ou
para acudir vitima de crime ou desastre."

EMENDA CS01254-2
l!J

Suprima-se do anteprojeto a allnea "e", do Inciso I,
do art. 13.

O dispositivo cria modalidade de encargo que equiva
le a tributo sobre excesso de lucros, ficando, assim, prejudi
cada sua inclusão no Capitulo em que foi ·inserido.

A finalidade que se pretenderia alcançar poderia ser
atingida até mesmo mediante simples alíquota da tabela progre~

siva do imposto de renda ou mediante estabelecimento de impos
to suplementar de renda, a exemplo do que já existe atualmente.

, Da forma em que se encontra, o dispositivo represen-
ta verdadeiro "confisco", penalidade inadmitida no próprio
texto constitucional.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS01252-6
~ DEPUTADO DI:LIo BRAZ

&uTCllf-------------- JUS T I F I C A T I V A

I'LtNA"IOICONISsÃo/IUIlCOiUllllÃO----------- o"T&~l::= Col']S5Ao DE SISTEMATIZAÇAo I ~O>;qJ
= TUTO/JUSTlFICAÇio -,

A inclusão do adjetivo "motivada", expressão técnica
de uso corrente nos meios jurldicos, visa a melhor resguardar'
o direito de privacidade do indivíduo, quando recolhido em
sua casa ..

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, Inciso V, alínea "c".

Suprima-se, na alínea "c", do inciso V, do art, 13,
do Anteprojeto, a expressão :naturais, legitimas ou não, e a
dotivos".

I: necessário rigor na defesa do asilo domiciliar do
individuo, sendo de pouca monta a simples ordem judicial. Para
todos os efeitos ela há-de ser motivada, sem o que próxima es
tará da arbitrariedade, ainda. que perpetra~a por autoridade pQ
blica.

JUS T I F I C A T I V A

COMISSAO DE SIS;E~ATIZAÇAO

r:-r O'LU...Il.IO/COt.lISsio/sUIlCONlssio _

= TtlCTO/Ju..TIFICAÇio -,

&UT::)"--------------
LJI:LIO BRAZ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, inciso VIII, alínea "e".

DEPUTADO

EMENDA CS01255-1
l:

A adjetivação qualificativa de "filhos" é redundan
te, incompatlvel com a boa técnica redacional de uma Consti 
tuição. Relegue-se para a legislação ordinárla a tarefa de e
lencar os vários tipos de filhos que a ciência jurídica possa
e~tender de classificar. Expressando a norma constitucional '
de~forma genérica, nela estarão abrangidos todos os filhos
quaisquer sejam suas peculiaridades.

CoMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO
'LtN..."'O/co&l.ssio/SUIlCOlllssio-----------,

EMENDA CS01253-4
tJ DEPUTADO' DI:LIo BRAZ

t-?

Dê-se à allnea "e", do Inciso VIII, do art. 13, do An
teprojeto, a seguinte redação:

"e) o Brasil não adotará sistema de numeração 6nica
para as várias qualificações de um mesmo indivíduo."

r;;---------------Tf.:XTo/JuSTIFICAÇio----------------,

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso VII.

Suprimam-se do Anteprojeto:
a) a expressão "privadas", contida na allnea "e", do

inciso VII, do art. 13;
b) a alínea "f", do inciso VII, do art. 13.

JUS T I F I C A T I V A

Com a redação adotada para a allnea "e", mediante s,!:!.
pressão do adjetivo apontado, deixa de ficar restrita ao âmbi-

A emenda proposta apenas altera o dispositivo em que~

tão sem modificá-lo substancialmente. Trata-se de apenas melho
rar a redação da allnea.

Com efeito, o dispositivo, na forma em que está con 
substanciada sua redação, não tem qualquer sentido. A numeração
do título eleitoral é única e contempla um único cidadão; da
mesma forma o número do prontuário da Carteira Nacional de Habl
tação ou do Cadastro junto ao Ministério da Fazenda.

Percebe-se que o que se intenta é evitar a numeração
individuada: o mesmo número para vários tipos de documentos.
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COMIssno DE SISTEMATIZAÇAO
PLEHAAto/cONl$SÃo/sUIlCOIll.',io-----------

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, Inciso XIV

EMENDA CS01258-5
~
~ DEPUTADO Df::LIO BRAZ~~A_~T~O~

~.ê..--J
Df::LIO BRAZDEPUTADD

~------~-- PLEN...,.to/cONlS:sÃo/suacOM."io-----------

tJ

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 13, Inciso XII, alínea "b"

EMENDA CS01256-9
[!J

Dê-se à alínea "b", do inciso XII, do art. 13 do Ante
projeto, a s~guinte redação:

"b) nenhum- bras í Le í r o será extraditado; a- na-turaliza
ção formalizada após ilícito que motive extradição é nula de pl~

no direito".

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se ao Inciso XIV do art. 13 do Anteprojeto a segui~

te redação:
"XIV - A SUGESTAO HEREDITARIA
a) f:: assegurado o direito de herança;
b) E vedada a incidência de qualquer tributo, custas

ou emolumentos relativos aos bens do espólio e sua transmissão '
aos herdeiros."

A emenda proposta apenas altera o dispositivo em
questão, sem modificá-lo substancialmente. Trata-se de apenas'
melhorar a redação da alínea.

Com efeito, o brasileiro nunca é extraditado. D que
ocorre com o estrangeiro naturalizado é que se o indivíduo se
naturalizou fraudando a lei, anula-se a naturalização, extradi
tando-se, ~ seguir, o estrangeiro.

Na verdade a ressalva incluída no dispositivo, "in fi
ne", não representa exceção à regra da vedação da extradição de
brasileiro, mas fornece condições para que se proclame a nulid~

de do processo fraudulento.

JUS T I F I C A T I V A

As normas adotadas no Anteprojeto consagram o vício
tributário do "bis in idem", eis que na aquisição dos bens que
integram o espólio já houvera a incidência do tributo, sendo, a~

sim, descabível nova incidência quando de sua transmissão aos
herdeiros.

Além disso, a incidência de gravames sobre bens herda
dos pode representar verdadeiro confisco quando se tratar de her
deiros que não disponham de recursos para fazer frente às imposi
ções por ocasião da transmissão "causa mortis".

BRAZDELIDDEPUTADO
EMENDA CS01259-3
[!J

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprima-se o inciso IX'do art. 14, do Anteprojeto.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 14, Inciso IX.

JUS T I F I C A T I V A

~-'."'TIDO~

PMDBDf::LIO BRAZDEPUTADO
~ P'LEN..."'IO/tOIolISsAO!SUICOMlssio---------

EMENDA CS01257-7
[!J

EMENDA SURSTITUTIVA
DISPOSITIVD EMEND~OO: art. 13, Inciso XIII

A matéria é de exclusiva competência de legislação
ordinária, descabendo sua inclusão entre as normas Constitu
cionais.

4lém disso, em face de sua redação dúbia, o dispo
sitivo ensejaria o entendimento de se estar criando gratifi
cação equivalente a um décimo~quarto (14 Q ) salário.

Pl.EH ..."I10/t01.ussio/sutlCOIlISSio-----------..,

Dê-se ao Inciso XIII do art. 13 a seguicte re~aç30:

"XIII - A PROPRIEDADE PRIVADA, ASSEGURADA E PROTfGI
DA PELO ESTADO.

a) A propriedade subordina-~e à função social:
b) no caso de desapropriação p~r necessidade ou uti

lidade pública, ou por interesse social, é assegurada aos de
sapropriadós prévia e justa indenização em dinheiro, faculta~

do-se ao expropriado aceitar o pagamento em títulos especiais
da dí~ida pública, com as ressalvas previstas nesta Constitui
ção;

c) serão nulos os atos expropriatórios praticados '
com abuso de poder ou desvio de finalidade":

J.l.TO~

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 14, Inciso X

-"J ~-"ARTIOO~

PMOB

JUS T I F I C A T I V A
Suprima-se, do Inciso X, do art. 14, "in fine", do An

teprojeto, a expressão "sendo-a hora noturna de 45 (quare~ta e
cinco) minutos".

As normas consagradas no Anteprojeto representam
verdadeiro confisco, com obj~tivo transparente de socializar
os meios de produção e, até mesmo, aqueles que são particula
res, sendo evidente o desestímulo que poderão gerar, com gra
ves prejuízos para toda a população. Assim, embora manten
do o princípio da prevalência da função social, assegura-se o
direito de propriedade ou, alternativamente, o de prévia e
justa indenização na desapropriação.

JUS T I F I C A T I V A

Não se pode pretender criar, ainda que por norma cons
titucional, novo conceito de hora, diferente daquele que cOlre~

ponde a 60 (sessenta) minutos.
Se se pretender remunerar, de maneira mais compensató

ria, o trabalho noturno, eleve-se o valor de sua remuneração.
No caso, bastaria elevar em mais 33% a margem adicional de 50%.
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EMENDA CS01261-S
li]_ DEPurADO DELID BRAZ

.-- . PlfhAluo/cOIolIS,io/sUBCO"'SSi.o

~.~!~sno DE SISTEMATIZAÇAo

EMENDA CS01264-0
DEPUTADO DELIo BRAZ

. TElCTO'JUSTlf"lCAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 14, Inc~so XVIII

o
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 26, Inciso I.

Suprima-se, do Inciso XVIII, do art. 14, "in fine", do
Ante~rojeto, a expressão "com remuneração em dobro". Suprima-se o Inciso I do art. 26 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

Trata-se de norma de exclusiva competência da legisla
ção ordinária, descabendo sua inclusão entre as Constitucionais.

Além disso, representa encargo que inviabilizará o fun
cionamento regular de inúmeras empresas, com sérios reflexos no
custo dos produtos e, finalmente, na situação inflacionária do
País.

A medida, com ranços de demagogia, implica contradição
inaceitável, invalidando o crédito outorgado aos detentores de
mandato popular, através do livre exercício do direito de voto.

Se consagrado, o dispositivo voltar-se-ia contra tS

próprios eleitores, minando-lhes a segurança no processo eleito
ral e minimizando sua responsabilidade na augusta tarefa de esc~

lher, corretamente, seus representantes junto ao Legislativo.

r=-r---------------- TEXTO/JUSTIf'IC..-çÃO-------- -rt-

EMENDA SU8STITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: art. 28, Inciso I.

EMENDA CS01262-3
rr-~~D .;:D..:;E..:;L..:;I..:;O-=B.;.;R__A..:;Z l fl;~'~T100--

G-.r- pLENARIO/cOlolISSÃO!SUIlCOIlISSÃO DATA

CcOMI ssno DE SI STEr1ATI Z!\ÇAO . "J--..J lilJ?! c;;;g;
r.r--.-------------fEX70IJIJSTII'ICA.çio------------------.;

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 14, Inciso XXVII

EMENDA CS0126S-8
tJ DFPUTADO DELID BRAZ
~ - PLEN.I,Rl0/COLlI5SÃO/SUfleOIol,ssÃO

UOM ~ ~sno DE SIS,-,TJ;EJ.:~'.!:A!..1r.JI!..!Z,"A~C<.!A:!.!oL __ . _

~"""TIOO--

P.~DB

Suprima-se o Inciso XXVII, do art. 14, do Anteprojeto. Dê-se ao inciso I do art. 28 do Anteprojeto a seguinte
redação:

JUS T I F I C A T I V A

Trata-se de norma de exclusiva competência da legisla
ção ordinária, descabendo sua inclusão entre as normas constitu
cionais.

Além disso, nada a justi~ica, eis que a simples cria 
ção de turnos de trabalho não motiva a redução da jornada de tr~

balho. Apenas inviabilizará o funcionamento regular de inúmeras'
empresas nacionais, com reflexos neg&tivos em toda a economia do
País.

A alínea 11a
l', porém, com a redaçãp ~ue lhe deu o Ante

projeto, macula o princípio que se pretendeu consagrar no artigo,
transmudando o que deveria ser um lídimo direito em obrigação c~

erciti va.

C A T I V AJUS T I F

•

"I - O alistamento e o voto.
a) Têm direito a voto os maiores de dezesseis anos na

data da eleição, alistados na forma da lei;
b) O alistamento é obrigatório para todos os brasilei

ros, salvo as excessões previstas em lei, mas o voto é Facultati
vali.

Suprimem-se as alíneas IIC'I e "d l ' , eis que versam so

bre matéria estranha ao capítulo, devendo ser tratada no Capitu
lo que cuida do processo eleitoral.

Inserido em capítulo que trata dos "DIREITOS Políticos"
do cidadão, o "caput" do artigo assegura a todos os brasileiros,
desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o "DIREITO"
de voto.

E!'''''''~• PMDB"".- ---------lEMENDA CS01263-1P DEPUTAllO DELIO BRAZ

r;-r-----.---------- TEXTO/JuSTlrll:Açi,o'-----------------,

Suprima-se a alínea "c", do Inciso IX, do art. 19, do
Anteprojeto.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 19, Inciso IX, alínea "c".

A forma proposta no Anteprojeto cria ingerência inad
missível, eis que e~istem órgãos institucionalmente responsá
veis por essas atribuições.

Por ser um "DIREITO" o exerC1ClO do voto, consentâneo'
com os princípios democráticos, não se pode torná-lo, de f~to,

um "dever", assegurando-se ao cidadão decidir, livremente, qua~

to ao seu exercício.
Não se pode deixar de reconhecer a importância da má

xima, a ser seguida.. guardada e nunca olvidada, de que "a lei
não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles este 
jam de acordo com sua imposição". A validade da lei, a força'
de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de Justiça, é a
concordância aos princípios elementares sobre os quais são el~

borados. Não podem os imperativos legais emanarem de manifest~

ções de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo de indivi
duos.

Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, naS últl
mas Cartas, com relação ao exercício do "DIREITO" de voto, im-

FICATIVAJUS T
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-.

seus prepostos tomarem a iniciativa ~e propor a apreciação de
matéria p ser transformada em norma legal.

Além disso, o dispositivo encontra-se prejudicado ,
por dizer respeito a matéria a ser tratada em outro Capítu
lo da Constituição.

~ediu que grande parcela da população descumprisse o imperati
vo constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais ~ariados,

sujeitam-sp à formalidade do voto, seu rep~dio se manifesta a
través do voto "em branco", a exemplo do que se viu, flagrant~

mente, nos ~ltimos pleitos eleitorais. Importa ser realista. O
voto, como "DIREITO", é aceito pela população brasileira que,
porém, abomina a "OBRIGAÇRO" que se lhe tenta impingir. De que
adianla manter a obrigatorIedade do voto, para apenas retirar'

das urnas um punhado de papel em branco?
Pretender manter a obrigatqriedade do voto é manter

se afastado da realidade nacional, facilmente identificável em

qualquel manifestação plebiscitária. -

DEPUTADO DELIO BRAZ

~ ..LENARIO/COUISsÃo/suaCOlussÃO

l-~MTSS~O DE SISTEMATIZAÇRO

~PARTIDO~

L.....f!:!Q!L.......J

= TEXTO/JuSI,r,cAçio ~

r.r---------------- TEXTO/.ruSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28, Inciso 111, alínea "b".

O art. 44, § 4º, passa a ter a seguinte redação:
"A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento

de municípios, obedecerão a requisitos e forma estabelecidos em
lei c~mplementar estadual, respeitado o princípio da consulta
prévia às populações diretamente interessadas e se darão por lei

estadual.

Emenda ~odificativa.

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 44 § 4º"u~IHt-...

DEPUTADO DELIO BRAZ

EMENDA CS01266'-6

~ J

Dê-se à allnea "b " do Inciso UI, do art. 28, do Ant~

projeto, a seguinte redação:
"São privativos de brasileiro nato os cargos de Presi

dente e Vice-Presidente da Rep~blica, Primeiro-MInistro, Minis
tro de Estado, Deputado Federal, Senador, Ministro dos Tribu

nais Superiores, Produrador-Geral da Rep~blica, Governador dos
Estados, do Distrito Federal e de Território, Embaixador e os

da Carreira de Diplomata, Oficial da Aeronáutica, Exército e M~

rinha, e os cargos cujos ocupantes são substitutos legais, na~

ausências Ou impedimentos, das pessoas referidas nesta alín~a".

JUS T I F I C A T I V A

O dispositivo questionado consagra verdadeira manobra
entreguista, chegando ao c~mulo de admitir que todos os Minis 
tros de Estado e/ou todos os Governadores de Estado e/ou todos
os integrantes do Congresso Nacional (menos um Deputado e um Se
nador) e/ou todos os Ministros'dos T=lbunais superiores e e~é

o Primeiro Ministro (no caso de se adotar o Parlamentarismo) s~

jam brasileiros naturalizados, com gravíssimo atentado à sober~

nia nacional. Da mesma forma o Brasil poderia dispor de Forças
Armadas chefiadas'por p~ssoas não dotadas do "ius soli", víncu
lo que indubitavelmente reforça a devotação patriótico de quem

for incumb;do de ,defender nossas fronteiras.

A "abertura" tentada no Anteprojeto não se revela con
veniente, muito menos oportuna. Mais sábio, no meu entender
manter o que o grande Mestre Pontes de Miranda denomina "exce 
ção", reservando alguns cargos para tão somente brasileiro' na

tos.

JUS T I F I C A T I V A

A Nação clama por desconcentração dos poderes, em bus
ca de maior identidade entre os organismos de poder e as comuni
dades diretamente interessadas. E pacífico que a extrema diver
sidade de situações sócio-políticas e culturais, entre as dife 
rent~s regiões do Brasil, impõe a necessidade de regramentos me
nos genéricos, em assuntos que digam respeito às condições pecu
liares de cada Estado brasileiro.

Dar abrangência federal ao regramento sobre a criação
de municípios é igualar situação completamente diferentes.

O que se propõe, com a p.esente emenda, é que cada Es
tado federado, defina-se, por lei complementar, as condições e o
processo de criação de novos municípios, a fusão entre municípi
os existentes, como o desmembramento de áreas de um para integrnr
outro, já ex í s t ent e , Com isso, assegurar-se-á o respeito às pe-

culiaridajes de cada estado. Não há como tratar, de forma
igual, a criação de novos municípios em São Paulo, Minas e
outros Estados desenvolvidos e densamente povoados, com o
mesmo processo no Centro-Oeste e na Amazônia, ainda despo

voados e a eXIgIr um processo de oesconcentr~ção de poder,
através da criação de novos municípios, que atuarão como
vetores de desenvolvimento.

COMISSRO DC SISTEMATIZAÇRO

EMENDA SUpnESSIVA
DISPOSITIVO ~MENDADO: § 1º do art. 48.

TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------- _

,----------PI.ENARO/COJ.lISSÃo/suaCOillssÁO-------__

~

EMENDA CS01269-1[!J .------- AUTOR

DCPUTADO DELIO BRAZ
J

EMENDA SUPKESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 30, Inciso V

DEPUTADO DELID BRAZ

r-r- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

F
I

COMISSRO De SISTEMATIZAÇRO

EMENDA CS01267-4

f:J

Suprima-se O Inciso V do art. 30 do Anteprojeto.
Suprima-se o § 1º do art. 48 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

A inserção desse Inciso apresenta-se totalmente de~

necessária. Com efeito,'os Partiduso Políticos encontram- se
devidamente representados no Congresso Nacional, cabendo ans

O mal territorial e patrimonial assim como a plat~

forma continental são, por definição, bens pertencentes à
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r.r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 64, § 2º.

União. sua exploração, portanto, pela União, não justifica
que os benefícios fluam, preferencialmente, para qualquel
Estado ou Município, mas devem reverter, isonômica e equita
tivamente, em proveito de toda a Nação. Aos Estados e Munici
pios I1torâneos' já fica assegurado o privilégio de serem ~e

neficiados p~la natureza, que os brindou com as belezas de
um litoral pujante como o brasileiro.

EMENDA CS01272-1.
tI DEPUTADO DéLIO BRAZ

AU"'''R--- ------------, LPARTI:»O--

PMD8 J

EMENDA CS01270-4.
rIr
~ DfPUTADD uLLID BRAZ

rr=~PARTIDO~

PMDR

Substitua-se, no § 2º do art. 64 do Anteprojeto, e e~

pressão "gratuitamente" por "mediante remuneração, nos termos
da Lei Orgânica".

JUS T I F I C A T I V A

..LEN.uuo/c" .....$sE.':)/SUCCOUlssio-----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

'!.T---------------TEXTOIJU5TlfICAo:;iO------------------,

AUT" ..---------------

EMENDA SUSSTITUTIVA
DISPOSI1IVO EMENDADO: art. 85, Inciso VI.

A remuneração dos membros do Conselho de Ouvidores no
âmbito municipal, criado na própria Lei Orgânica, objetiva'do
entre outras-atribuições manifestar-se sobre orçamento munici
pal, deverá, para sua legitimidade, ser admitida vez que a com
plexidade de representação e responsabilidade social exigirão '
dedicação excepcional.

EMENDA CS01273·9
~T DEPU] ADO DELIO BRAZ

l~'

PLII:NAR10/cONISSÃO/SUBCOMlssio

COMI SSAO DE SISTEi-íATI Z1'&illL.. ---J

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso IV, do art. 49

Dê-se ao inciso IV do art. 49 do Anteprojeto a segui~

te redação:
"IV - permitir, nos casos previstos em lei complemen

tar, que forças estrangeiras aliacas transitem pelo território'
nacional ou nele permaneçam temporariaménte, sob o comando de
autoridades brasileiras, vedada a concessão do estabelecimento'
de bases militares ou de artefatos bélicos que coloquem em ris
co a Paz mundial".

JUS T I F I C A T I V A
O dispositivo do Anteprojeto consagra abertura não

condizente com a Soberania e com ~ Defesa do próprio Estado bra
sileiro, comprometendo também nosso relacionamento internacio 
nal. '

=---------------TUTOIJUSTIf'ICAÇÃO------------------,

JUS T I F I C A T I V A

Não se contemplou a expressão à natureza porque
ela estabelece contrariedade interna no próprio artigo. Car
gos iguais ou assemelhados não podem apresentar natureza di
versa. O princípio de isonomia orienta que se remunere i
gualmente funções da mesma natureza.

Dê-se, ao inciso VI do artigo 85 do Anteprojeto, a
seguinte redação:

"VI - E vedada qualquer diferença de remuneração •
entre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos servido 
res dos Poderes Executivo, Legislativo e Jüdiciário, ressal
vados, unicamente, as vantagens de caráter pessoal e as reI a
tivas ao local de trabalho.

PLENAR10/COJ.lISSiO/SUBCO.1I5S.iO--- -,

~--E~!?5AO DE SISTÊMATIZAÇAO

EMENDA CS01274-7
L DEPUTADO DELIO BRAZ

EJ:.AJ~~-:'O~
~~DELIO BRAZ

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: art. 49, Inciso XIII

DEPUTADO

PI.ENARIO/COIJJSSÃO/SUBCOIlIS3ÁO-----------j ~~A:~~

COMISS1\O DE SISTD1ATlZAÇAO ~~

O trânsito pelo território nacional ou a permanência,
sempre temporária, dentro dos limites territoriais, devem ser ~

penas em circunstâncias especiais e sob condições estritamente
controladas, jamais se admitindo que dentro de nossas fronlei 
ras se assentem bases militares de outras Nações, utilizando
nos como instrumento de seus intentos guerrilheirescos, contra
riando, ainda, a índole eminentemente pacifista e não beligera~

te de nosso povo.
Tal vedação deve alcançar, igualmente, os produtos r~

sultantes de condenável tecnologia bélica, como os foguetes nu
cleares, que tendem a instrumentalizar as guerras de conquista,
a exemplo do que lamentavelmente se tem visto em outros países.

,..-- TE:noIJ.!!sTlrlCAÇÃO _

EMENDA CS01271·2
~

F
=---------------TEXTO/JUSTIf'ICAÇio--------- -,

Dê-se, ao inciso XIII, do art. 49, do Anteprojeto,
a seguirtc redação:

'XIII - organizar e manter a Polícia Federal, -bem
como as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal e dos Territórios".

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 116 e 130.

Suprimam-se, por conexos, o inciso IV do art. 116 e
o artigo 130 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

Inexplicavelmente foi omitida a referência à orga
nização e manutenção da polícia civil, cuja competência ine
gavelmente incumbe à União.

Há de se banir, de uma vez por todas, o resquício de
período ditatorial em que se permitia ao Executivo formular
unipessoalmente, norma legal com força cogente, qüedando o Po
der Legislativo como mera peça decorativa do Estado.

Se lei há de ser feita, que o seja pelos trâmites
normais, com participação atuante dos representantes do povo ,
que para tanto foram eleitos.

I---------------------------~;-.
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~ EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art.12l

JUS T I F I C A T I V A

A emenda proposta tem por objetivo equalizar o número
de indicações a serem feitas, tanto pelo Poder Executivo quanto
pelo legislativo, com vistas a ampliar ~ possibilidade de, através
do conhecimento de valores regionais, canalizar para tão importe~

tes funções brasileiros de notável saber jurídico.

PL.EHARIO/coUIS3Ão/suoeOllllseÃO ---,

Suprima-se, no art.12l do Anteprojeto, a cláusula "sem
do Congresso Nacional", passando o dispositivo a ter a

redação:
delegação
seguinte

EMENDA CS01275-5
cr DEPU1ADO DélIO BRAZ_' ~

~
L_ COMISSAD DE SISTtMATJZACAO

"Art. 121
que tenha valor de lei".

O executivo não poderá editar decreto -

Complementarmente, por conexão de matéria, suorjmam-se,
também os parágrafos 19 e 29 do citado artigo.

JUS T I F C A T I V A
r.r-----------.---- TEXTO/JUSTlf'lC4ÇÃO-----,-------

JUS T I F I C A T I V A

r--Dê_s e , ao § 79 do art.241 do Anteprojeto, a seguinte

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art.241, § 49

r- " § 79 - Rejeitado pelo Congresso Nacional, cessa i
mediatamente o estado de Defesa, anulando-se os atos praticados
durante a sua vigência e com responsabilização da autor~dade que

os determinou".

.redação:

..,----.------ PLENAfUO/COl.llS,Ão/sU9CO,l,lI"ÃO

EMENDA CS01276-3·
~ DEPUiAúO D~lIO BRAZ

Cabe ao Congresso Nacional por sua própria natureza, o
empreendimento de tarefas legislativas, banindo-se de uma vez por
todas, os resquícios do período ditatorial em que se permitia ao
Executivo formular, unipessoalmente, norma legal com força .coge~

te, mantendo-se, então, a harmonia que deve existir entre os Pod~

res do Estado:

tJ COMISSAO DE SIS I Ef:;\TIZAÇP.O

f!.J EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art.131

Dê-se, ao art.13l do Anteprojeto, a'seguinte redação:

~rt.131 As leis ccmplementares, que disciplinam as
normas gerais dos diversos ramos do direito em complementação às
normas constitucionais, somento serão aprovadas por maioria abs~

luta".

JUS T I F I C A T I V A

O dispositivo em questão faz parte, juntamente com
outras normas, da _rêgúlamentação do "Estado de Defesa", nova d~

nominação dada ao "Estado de Emergência" previsto no artigo 158

da Constituição vigente, e ao "Estado de Alarme", consoante pr~

posta contida no Projeto Afonso Arinos (art.425), figura surgida
em 1978 através da Emenda Constitucional n9 11.

Trata-se, assim, de medida engendrada num período do

qual o Brasil vem procurando olvidar, desde que por aqui pass~

ram os ares benfazejos de um sistema verdadeiramente democrático.

A norma contida no referido parágrafo concentra co~

cessão inaceitável, dando ensejo a que se pratiquem arbitrarled~

des que, aO,final, ficariam acobertadas pelo manto de falsa " l~

galidade" .

Entendo de máxima importãncia conceituar-se o alcance
das leis complementares, consideradas aquelas que são editadas no
intuito de disciplinar as normas gerais dos diversos ramos do di
reito, complementando as normas constitucionais.

Igual concessão encontra-se no execrado "decreto lei"
que em boa hora.o consenso praticamente unânime desta Constituin
te prepara para ver banido de nossas instituições jurídicas. Ta~

bem no decreto-lei e rejeição pelo Congresso não impe~ia que os
atos praticados sob sua égide f'os s em inquinados de Lr r equrar í da
des.

r.-r-""""==:-::---::::::-:~::;:PLENARIO/cONlSSÃo/sUBCOM1SSÃO----------,

[IJ COWSSiiO DE SISTEMA1IZAÇAO
'------

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art.204 § 19

Substituam-se, nos incisos do § 19 do art.204, do Ante
projeto, ~s quantidades alí especificadas pelas seguintes:

Ora, se a medida emergencial somente por ser invocada

sob condições especialíssimas, quando se busque preservar ou pro~

tamente restabelecer, em locais deterMinados e restritos, a ordem
pública ou a paz social, ameaçadas ou atingidas por calamidades
ou pertubações cuja gravidade não exija a decretação do Estado
de Sitio, devendo ser levada ao' conhecimento do Congresso Naci~

nal (§ 59), não se pode admitir que, rejeitado, pelo legislativo,
o Decreto que estabeleceu a medida de emergência, o que convali
demosõatos praticados sob sua invocação. A permanecer a ressalva
contida na redação do Anteprojeto, incentiva-se a decretação de
medidas de emergência, mesmo sabendo-se da quase certeza de sua 
rejeição, podendo-se pIPtica~ atos de arbitrariedade enquanto não

formalizado o pronunciamento denegatório do Congresso Nacional.
quatro;
oito;
quatro.

I:

lI:

IIl:

INCISO
INCISO
INCISO

EMENDA CS01277-1.
P DEPUTADO DELIO BRAZ
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--- TEXTO!JUSTIF"ICAÇÃO------------

redação:
Dê-se, ao § 79 do art. 241 do ~nteprojeto, a seguinte

Dada a excepcionalidade de que se reveste a decreta 
ção do Estado de Sítio, no intervalo das sessões legislativas
a convocação do Congresso Nacional dentro de três dias se reve~

te de máxima importância para a Soberania Nacional.

três dias, a fim de apreciar o ato do Presidente da República ,
permanecendo o Congresso Nacional em funcionamento até o término
das medidas coercitivas".

JUS T I F I C A T I V A

Art. 241, § 79.

~---_._

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA CS01279-6
!::=~~PUTA~;.LIO:::-:[)::R.:.:A.:.:Z=--- -~~~===_~_~ c;'~o;B J

______1 [I@-;e'j-iK)-]

". 79 - Rejeitado pelo Con~resso Nacional, cessa ime-'
diatamente o Estado de Defesa, anulando-se os atos praticados
durante a sua vigência e com responsabilização da autoridade ~

os determinou".
EMENDA CS01281-0
L DEPUTADO 'JELIO~ 'UTO'

PJ--; I"ARTIDO--]

PMDR

JUS T I F I C A T I V A

O dispositivo em questão faz parte, juntamente com

outras normas, da regulamentação do "Estado de Defesa", nova
denominação dada ao "Estado de Emergência" previsto no artigo
158 da Constituição vigente, e ao "Estado de Alarme", consoante
proposta contida no Projeto Afonso Arinos (art. 425), figura
surgida em 1978 através da Emenda Constitucional n9 11.

Trata-se, assim, de medida engendrada num período do
qual o Brasil vem procurando olvidar, desde que por aqui passa
ram os ares benfazejos. de um sistema verdadeiramente democr~ti

co.
A norma contida no referido parágrafo concentra con 

cessão inaceitável, dando ensejo a que se pratiquem arb~trarie

dades que, ao final, ficariam acobertadas pelo mando de falsa

"legalidade".

Pl.E"-AHIO/CONISSÁO/SUBCOUISSAO-----------)

COt4ISSI\O DE SISTEI<:!ATIZIl~ _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único - art. 245.

Suprima-se, do parágrafo único" in fine ", do art.
245 do Anteprojeto, a expressão "desde que liberados por suas

Mesas ll
•

JUS T I F I C A T I V A

Inadmissível imoor, aos próprios parlamentares, a
Censura aos seus pronunciamentos, ainda que reservada à Mesa
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

~--------------_TEXTO/.lUSTlrlcAçÃO-----------------,

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 247

~PARTlOO--

PMDB _DEPUTADO DELIO BRAZ

COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se ao art. 247 do AnteprOjeto, a seguinte redação:
"Art. 247 - As imunidades dos membros do con;Jre~so N~

cional subsistirão durante o Estado de Sitio".

Entendo não se deva excepcionar o principio consagra

do no início do artigo, sob nenhuma invocação, a fim de não en
fraquecer o poder de controle atribuído ao C~ngresso Nacional.

EMENDA CS01282-8

Jgual concessão encontra-se no execrado "decreto 
lei" que em boa hora o consenso praticamente unânime desta
Constituinte prepara para ver banido de nossas instituições'
jurídicas. Também no decreto-lei e rejeição pelo Congresso
não impedia que os atos praticados sob sua égide fossem in 

quinados de irregulares.
Ora, se a medida emergencial somente pode ser invo

cada sob condições especialíssimas, quando se busque preser
var ou prontamente restabelecer, em locais determinados e
restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas ou a
tingidas por calamidades ou pertubações CUj~ gravidade nãc
exija a decretação do Estado de Sítio, devendo ser levada
ao conhecimento do Congresso Nacional (§ 59), não se pode a~

mitir que, rejeitado, pelo Legislativo, o Decreto que estab~

leceu a med~da de emergência, o que implica em descons~derar

sua fundamentação constitucio~al, se convalidem os atos pra
ticados sob sua invocação. A permanecer a ressalva contida

na redação do Anteprojeto, incentiva-se a decretação de medi
das de emergência, mesmo sabendo-se ~a quase certeza de sua

rejeiçâo, podendo-se pratica~ atos de arbitrariedade enquan
to não formalizado o pronunciamento denegatório do Congresso
Nacional.

'IJ---------- f'LE"tI,lIro/coI.lISSÃO/SUBCOIolISSÃO'------------,j ~DATA.;r

[ COMISSr,O DE SISTEllATIZAÇI\O . I D2 / O, / -1')

EMENDA CS01280-1
~ DEPUTA~D DELIO BRAZ

------~

EMENDA CS01283-6,
t: DEPUTADO DELIO BRAZ

~--------- PLEN~"IO/CCl.lISsÃo/suncOUlSSÃO ~t9 COMISSI\O DE SISTEMATIZAÇI\O

= TEXTO/.lUSTIF1CAÇÃO------------------,

______ TEXTOIJUSTIFICAÇÃO --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 244 - Parágrafo único.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art.259 § lº

Dê-se, ao parágrafo único do art. 244 do Anteprojeto,

a seguinte redação:
"Parágrafo único - Na hipótese do "caput" deste arti

go o Presidente do Senado Federal, de imediato e extraordinári~

mente, convocará o Congresso Nacional para se reunir dentro de

Dê-se, ao § lº do artigo 259 do Anteorojeto, a seguinte
redação:

"§ 19 As atividades de policiamento ostensivo,medi-
ante ações preventivas e repressivas, são exercidas com exclusivi
dade pelas Forças Policiais".
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JUS T I F I C A T I V A

A emenda proposta tem por objetivo consagrar
pio do "estrito cumprimento do dever legal", embasamento

indispensável ao exercício da função policial.

o princi
jurídico

arbitral, fiS questões de limites entre Estados, consolidando
se os tí~ulos dominicais expedidos pelos Estados em favor das
regiões sob litígio e continuando os Estados na posse dos te~

titórios eM que atualmente exercem a sua jurisdição".

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CSOI286-1,

Existem algumas regiões objeto de litígio provisó 
rio entre Estados limítrofes, que se vem arrastando ao longo
de incontáveis anos. O saneamento dessa situação, trazendo
tranquilidade para as populações que aí habitam, é medida que
se impõe de imediato. A emenda proposta encontra preceden
te no que fora f~ito anteriormente, através do art. 184 da
Constituição de 1 937.

A inserção da cláusula "MEDIANTE AÇDES PREVENTIVAS E

REPRESSIVAS" enfatiza o caráter dinâmico que deve possuir o poli
ciamento ostensivo, estigmatizando a passividade de meros especta
dores, postura não condizente com a responsabilidade atribuída às
Forças Policiais de zelarem pela preservação da ordem pública.

Vinculado ao "caput", o parágrafo, com a redação pr,9.

posta, não institucionaliza o uso indiscriminado da violência arbi

I ' trárIa ou as agressões físicas, pois conserva o princípio de que
as Forças Policiais desempenham parcela da Segurança Pública, pr~

tegendo inclusive a incolumidade das pessoas, sempre voltadas p~

ra a preservação da ordem pública e com base nas determinaç0es

legais e na disciplina.

iJ DEPUTADO DELIO BRAZ
AU'''lR

~ Tl:XTO/JUSTIF1CAÇÃO-----------------,

DE:UD BRAZ

r.r TEXTOIJU5TlfICAÇio

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 501

"Art. 501 - Serão mantidas as atuais concessões, c!,!.
jos direitos de lavra prescreverão decorridos 03 (três) anos
sem exploração em escala comercial".

Dê-se, ao artigo 501, a seguinte redação:

F--PARTlCO~

PMDB

co~nssl1o DE SISIFiI,ATIZ~ ~

EMENDA SUBSTITUTIVA 6
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 410 - Parágrafo único

EMENDA CSOI284-4
[:J

,-- PlrN,I.~lo/Co"'tSSÃo/sU9CO"ISsio-----------

tJ

Dê-se. ao parágrafo único do art. 410 do Anteprojeto,
a seguinte redação:

"Parágrafo único: E ved~da a propaganda comercial de
medicamentos, tabaco e seus derivados, bebidas alcoólicas e
agrotóxicos".

JUS T I F I C A T I V A

J,U S T I F I C A T I V A

Preserva-se desta maneira, a oportunidade de brasi
leiros obter direitos à concessão vez que contratos em prazos
determinados agilizam não só os processos de desenvolvimen
to social bem como permitem o aproveitamento dos potenciais de
soberania nacional, elliminando com a intermediação extempor!
nea.

- Ficam extintas, ainda que em andamento ou
sentença no Supremo Tribunal Federal ou em juízo

Suprimem-se a vedação relativa a "formas de tratamen
to", por entendê-la excessivamente abrangente, impedindo, até
mesmo, a divulgação de novas técnicas utilizadas na prevenção,
combate e eliminação de doénças que afligem a humanidade. Sim
ples reportagens, altamente elucidativas, deixariam de poder ser
apresentadas, com reflexos negativos no empreendimento de ações
terapêuticas, unicamente em face da vedação constitucional, se
mantida a redação contida no Substitutivo. E: sabido que a
"mens" do legislador não seria tão abrangente. Por isso, enten
do melhor impedir que o benefício intentado acabe por se tor
nar em malefíCIO para a população.

Inclui-se, por outro lado, a expressão "seus deriva 
dos", relativamente a tabaco, a fim de explicitar a vedação da
propaganda de cigarros, charutos, etc.

PLENÂRIO/COl.llSsÁo/suacOMlssÃO-----------,

e:=.~?S~O DE SISTEMATIZAÇ~O

~NDA ADITIVA T"TO''''''''''''O---------I

I DISPOSITIVO EMENDADO: art. 443

, Acrescente-se ao art. 443 do Anteprojeto o seguinte
I • f

I
paragra o:

"§
pendentes de

EMENDA CS01287-9iJ ---AutOR

CONSTITUIN1E MAURICIO FRHET

comssiío DE SISTEMATIZACÃO

EHENDA ADITIVA

T!TULO IX - CAPITULO 11 - SEÇÃO 11

ART. 362 - ALINEA C

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO Á CITADA ALíNEA C :

C - COM TEMPO INFERIOR AO DAS HODALIDADES ACI~m; PELO EXERCíCIO DE

TRABALHO NOTUfu~O, DB REVEZAMENTO, PENOSO, DE CO~~ROVADO DESGA~

TE FíSICO E EMOCIONAL, INSALUBRE OU PERIGOSO;

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICA-SE a adição de " COMPROVADO DESGASTE FíSICO E E~10CI0NAL ",

na redação da mencionada alínea C, ?o sentido de garantir também aos
BAILARINOS, ARTISTAS CIRCENSBS e ATORES LíRICOS, a justa aposentact~

ria por tempo de serviço reduzido, conSIderando-se que :
- os BAILARINOS, cláss2cos e modernos, como os ürtistas de inúmeras

funções CIRCENSES, in~ciam a aprend~z~gem da profissão, aS5IIn com

na grande maí.or i.a das vezes começam a exercô-] a na mai s tenra ül!i
de e , a preparação técnica e artístlca para o exercíc20 da mesma

exige exlenuante trabalho diário;
- pelas peculiaridades dessa& profissões cênicas, esses art1stas

são trabalhadores os quais sofrem Inusitado desgaste físico e em~

cional, quando não risco de vida;
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- os referidos artistas, como igualmente os ATORES LíRICOS ( canto!
r1aS de Opera ), por força da necessidade de se manterem em plenas

condições para apresentação em cena, isto é, ao pübl~col meswo nos

períodos de férias, obrigam-se a realizar exaustivos exercícios
diãrios;~

os trabalhador.es acima nominados obr~gam-se ainda, no intuito de

conservarem em forma ideal seu organiSMO ( músculos, cordas vocais,

memória ativa, etc. J,a cu~dados especiais com alimentação, vestuá I
rio e outros, .tendo inclusive que adctar hábitos de vida, es qua~s

exigem grandes sacrifíc~os pessoais;

esses trabalhadores têm ainda limitado ter~o para o exereíc~o de I
sua carreira profissional, quando a elast~cidade dos músculos, a
flexibilidade e leveza do corpo ficam prejud~cadas; o enrigecimento

das articulações; o envelhecimento e a calosidade das cordas vocai~

entre inúmeros outros-~~;io;-problemasacentuados pelo avanço dos

anos, dificultam e até impedem a atuação em espetáculos, eonseque~

temente, comprometendo a atividade ·profissional.

Assim sendo, necessário se faz garantir a aposentadoria a esses

trabalhadores, quando em vinte ( 20 J anos de carr.eira, após gra~

des sacrifícios pessoais pela sua arte e em prol do desenvolvimento

cultur~l de nosso povo, já não se encontram em condições de pross~

guir no exercício de sua profissão.

r:...-----------------TtxTOIJlISTIF"lC,lÇÁO------ _

E~~NDA SUBS~ITUTIVA

TíTUI,O 11 - CAPITULO 1

ART. 13 - INCISO IV - ALINEA D

SUGERE-SE ~ SEGUINTE REDAÇÃO A REFEPIDA ALíNEA D :

d) - E ASSEGURADA A LIVRE' MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSÁ~lliNTO,

DE PRINCIPIOS ETICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDÉIAS

FILOSOF'ICAS, pOLíTICAS E DE IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO,

RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORMIDADE COM A LEI, PELOS ABUSOS

QUE COMETER.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que a censura proib~tiva, d~sde a sua oficlal~z~

ção através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda do Est
do_ Novo, provocou uma perda a.nes t í.mâve L às culturas brasilelras.

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assumiu para si a

responsabil~dade da censura, tornando a cultura e o artista " c~

50s de polícia " e, ém nome da ordem promoveu uma verdade~ra caça

àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pens~

mento.
Considerando-se que a Nova Const~tuiçãoque ora está sendo &scr~

ta, tende à uma maior valor~zação e fortalecimento da soc~e~de

civil c, consequenteMente, ao fortalecimento e real garant~a das
instituições democráL~cas.

Consider~ndo-se alnda, que qualquer tentat~va de lmped~~ento da

manifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração !:!.
niversal dos DireiLos do Homem, da qual o Bras~l é um dos s~gnat~

rios.

ConSiderando-se, por fim, que a manutenção " ~n totum " da referi

da alínea ern seu número 3, abre um precedent.e à censura p roí.b.í t.Lva

por est~nder-se que INCITA~illNTO e DISCRIMINAÇÃO são exp~es~ües aI
tamente subjetivas.

Assim, JUSTIFACA-SE a presente emenda, por conslderar-se ainda
que a manutenção da redação constante no anteprojeto, fere os pr~n

cípíos de liberdade cont~dos nos inclsos e aLíneas do artigo supr~1

citado.

. Pl(~A~IOfCOl,llSsÃo/:;uaco"'13sÃO-----------,te=COMISSÃO D[:-"S_"I"'S_"T"'r:"'~l"'A_"T_"I.,.Z."'A::.:Ç~Ã"'O . ~
___________ TCXTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------

EMENDA SUBSTITUTIVA
TITULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 - INCISO IV - ALINEA E - NQ 3

SUGERE-SE A SEGUINTE llliDAÇÃO AO ~lliNCIONADO NQ 3

3 - t VEDADA A SUPRESSÃO, AINDA QUE PARCIAL, DE ESPJ::TÃCULO OU PRO

GRAl'IA, RI:SPONDENDO CADA UI-I, NA FeRNA DA LEI, PELOS ABUSOS Qé'E

coasrsa.

JUSTIFIC1I.ÇÃO

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua oflcializa

ção através do DIP - Departamento~e IMprensa e Propaganda do Estad
Novo, provocou uma perda inestimável às culturas brasile~ras;

Considerando-se que pós 1964 a Polícia Federal assumiu para si a

responsab~)idade da censura, tornando a cultura e o artlsta como
11 casos de polícla 11 e, em nome da ordem promoveu uma verdadelra

caça àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pe!',
s amen co ,

Considerando-se que a Nova Constituição, que ora está sendo escrité

tende à uma maior valorização e fortaleClrnento da socledade C1Vll

e, consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das lnstitul

ções democráticas.
Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da ma

nifestação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração Unive_

sal dos DJ.reitos do Homem, da qual o BrasJ.l é um dos Signatários.

Considerando-se, por fim, que a manutenção " in totum " da rcfcrid~

alínea em seu número 3, abre um precedEnte à censura proJ.bJ.tivél I

por entender-se que INCITAHENTO E DISCRHIINAÇÃO são expressões a L
tament~ subJetivas.

Ass~m, JUSTICA-~E a presente emenda, por considerar-se que a man~

tenção da redação constante do anteprojeto, fere os princípios de

liberdade contidos nos incisos e alíneas do art~go supracitado.

PLtIUR10/COI.lISS;.o/suaCOI.l15sÃO------------

conrssxo DE SIS~');HAD:~)'.Ç'ÃO

..,._. . TEXTO/JUSTIF•.:AÇÃO--------------·---,

EHENDA SUBSTl~UTIVA

TITULO 11 - CAPITULO I

ART. 13 - INCISO IV - ALíNEA E - NQ 1

SUG0RE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO CITAOO N~ 1 :

1 - OS ESPETÁCULOS DE D!V~RSÕES, INCLUlDOS OS PROGRA~~S DE TELEVI

SÃO E RADIO, NÃO SERÃO SUJEITOS Ã CENSURA. CADA UM r~SpOND8Rh,

NA FO~~ DA LEI, PELOS ABUSOS QUE COMeTER.

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que todas as rnanifestcções estão sujeitas às leis

de proteção da sociedade, não de faz neccssãr~o dar tal destaque

quando se faz referêncla aos espetáculos de diversões.

Cons~derando-se que haverá serviço de informação e esclarecimento

ao público, sobre natureza, conteúdo e adequação de fa~xa eLárla
qunnto aos espetáculos de diversões.

Condiderando-se que o menor estará protegido também quanto aos pr~

gramas das empresas de telecomun~cações, quando da class~f~cação

daqueles por faixa etária e horário.
Considerando-se ainda que o c~dadão deve ter garant~do seu direito
de escolha e que, os abusos por ventura cometido~ serão passívcJ.S

de punJ.ção na forma da le~T JU5TICA-SE a sugestão da redação acima
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CC1HJSSÃO DE SlSTE~lATIZAC'ÃO

"t.f."J,fI,tG/COU\S$i.o/SIjtl.co~n"i.o------------

EMENDA CS01291-7

cr CGIS:r-FRJOOE~!gClIfOl-FRFRtlfI:::ET_------------'

L m----------- PLtllAAlI)/COl.!ISSt.o/suSCOIlI=sio --,C COMISSÃO I)E SIS'l'I:i'!h'l'IZAÇÃO . ~,I

t? '=--J
f.:--;;;~;7;;:;)

~---.-------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----

enfraqu~

Junto ao*

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO 11 - CAPíTULO 111

ART. 18 - INCISO IV - ALíNEA H

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO Ã REFERIDA ALíNEA M:

M) - NÃO SEJ'Á CONSTITUíDl\ MAIS DE U~lA ORG.llliIZAÇ.l'iO SINDICAlJ nt:QUA~
QUER GRhU, REPRESENTATIVA DE UllA C::ATEGORIA PROFISSIONAL OU

ECONÔMICA, EM CADA BASE TEP~ITORIAL.

JUSTIFICAÇ'ÃO

Uma organizaçao sindical somente tem força de representação qua~

do devid~mente reconhecida pelo poder públ~co. Esse reconhecimento é

o que garante a e tuaçâo de direito ã ent.a.dade ,

A plural~dade sindical referente ~ uma mesma categoria servirá tão

somente para dividir os trabalhadores e, conseqüentemente,

ce &ua força no que tange as suas legít~mas reivindicações
empregador e ao Estado.

A unic~dade sind~cal revela-se de suma importância quando apolltat
um mesmo caminho a percorrer à luta em torno dos direitos e dos legl
tirnos lnteresses e necessidades do trabalhador, aSS1m como fortalece

a representativ~dade da categoria.

Sendo a Assemblé~a Geral o órgão del~berat~vo supremo da entidade

sindical, a atuação dessa entidade corresponderá sempre a vontade s~

berana da maioria de seus filiados. Sendo portanto~ a entidade s~nd~

cal, a categoria que a mesma representa;

Dessa forma, justifica-se o encaminhamento da presente emenda m~

dificativa.

E~lENDA ~lODIE'ICA'i'IVA

TITULO IV - CAP1TULO 11

ART. 49 - lNCISO XVI

SUGRRr~-Sr: A SEGUINTE REDAÇÃO AO MENCIONADO INCiSO XVI

XVI- EXERCER A CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA ETÃRIA E HOpARJO DOS PPO

GRMlAS DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E A INDICAÇÃO ES

CLARECEDOfill QUANTO AOS ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES.

JUSTUICAÇÃO

Considerando-se que o direito de cidadania implica na liberdacie de

escolha, cabe ao Estado democrát~co apenas informar e esclarecer

ao público quanto a natureza, conteúdo e adequação de faixa etária

dos espetáculos de diversões, como também, no intu~to de proteger

o menor, classificar tão somente por fa~xa etár~a e horãr~o a pr,9.

gral1laçáo das empresas de telecomunicações. .

Como a írequência aos espetáculos de diversões e mesmO a audiênc~a

aos programas de televisão e rádio são opciona~s, a ação do Estado

devo ser restrita a aludida informação e esclarecimento, garanti~

do a&sim a plena manifestação, bem como a liberdade de expressão

do pensamento, de criação, produção~ oirculação, difu&ão e de ace~

so aos bens culturais.

CONSTITUINTE ~1AlJRICIO FRUET

I
~

PLENAr.IO/co.. ISSÃo/stJ6COMI.5SÃOPLEH.t.RIO/COIJISSÃO/Sl,lSCOIolI:!S40

SISTENAT1ZAÇi\0DEcosrssxo

EMENDA CS01292-5
t=
[:J

TíTULO IX

EMENDA ADITIVA

CAPiTULO III

EMENDA ADITIVA

TíTULO 11 - CAPiTULO 111

ART. 390 - PARAGRAFO ÚNICO - INCISO 11

SUGERE-SE A ADIAÇi\O DE:

A) - A LEJ DISPORÁ SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHOS DE ÉTICA, VINCULADOS

AOS ÓRGÃOS CULTURAIS, COMPOSTOS POR REPRESENTANTES DA SOCIEDADF.

CIVIL ORGANIZADA, COM A ATRIBUIÇÃO DE INFORMAR E ESCLARECER AO

PÚBLICO SOBRE A NATUREZA, CONTEÚDO E ~DEQUAÇÃO DE F~IXA ET~Rl~

QUAWl'O AOS ESPETÁCULOS DE DIVFRSÕES E DE CLASSIFIC~R POR FAIXA

ETÁRIA E HORÁRIO A PROGRAM~~ÃO DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Considerando-se que é competência da União o apoio e o fomen~o as

ações cult.urais, bem como o acompanhamento das atividades da área;

'considerando-se que as questões culturais devem ser tratadas pelos

órgãos públicos pelas mesmas responsáveis;

considerando-se que necessário se faz seJa estabelecida na 'Cartã

Magna qual dos órgãos do Poder Público será o responsável pelo aconp~

nhamento das atividades art{stico-culturais, assim também como e por

quem deverá processar-se o acompanhamen~o a nível de espetáculo~ de

diversões e da programação das empresas de telecomunicações;

considprando~se ainda que.a Nova Constituição que ora se escreve,

tende a uma mai.or' vabrizaçáo e fortalecimento da sociedade civil, just.~fi

Ca-se a sugestão da presente emenda.

ART. 18 - INCISO IV

INSERIR ONDE COUBER:

SERÂ OBRIGAT6RIA A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que as entidades sindica~s têm como incumbência

essencial a defesa dos dir~~tos e dos legít~mos ~nteresses e necessi

dades das categorias por elas representadas;

considerando-se que as entidades sindicais dão atend~mento às
áreas por elas tuteladas, sejam os trabalhadores destas, sindicaliz~

dos ou não;
considerando-se que não havendo ex~gencia legal quanto à cobra~

ça da contr~buição sindical, as ent~dades representativas dos traba

lhadores não terão as condições necessãr~as para desenvolver seu tr~

balho de defesa relat~vamente aos dire~tos, do trabalhador, bem como
sua atuação de luta no que se refere aos Justos anse~os da categor~a.

considerando-se a~nda que com a não cobrança obrigatória da co~

tribuição sindical, certamente, inúmeros Sindicatos serão compelidos

'a fechar suas portas, o que para o trabalhador signif~cará perda ir

reparável, justifica-se a sugestão da presente emenda.
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tJ - ~'~~-=:=J

t:PJ-;O~~iiJ

---~

Modifica alínea IV do art. 14 do anteprojeto da

Comissão de sistematização.

r.r----------------- Ttl."c/..uST nc,.\';3..:l-------

MODIFICATIVA:

EMENDA CS01297-6
f'TC OSMIR Lr~lA

co-Modifica as let~as 8. ~ e c do inciso

art. 282 do anteprojeto da co~isslo de Sistematizaç~o.

r------------ PLHllftlo/cc"'"sÃo/.vtCOlJI3Sio

L-_ courssno nr SISTEt-IP.TlZnç1l0

~ . Tt:1CTOIJUHIfICl.ÇÃO--------

EMENDA CS01295-0
r=----------~~~~~o_~_~_;_~_"_~_~_~_lA ~

Art. 282 ...•.••.•.....•......••

1. .

a) vinte e um Dor cento ao Fundo de Particioa
ção dos Estados e do Distrito Federei;

b) v~nte e dois por cento ao Funco de Partici
pação dos Municípios;

c) t~es por cento para oplicação nas Reoiões
Norte e Nordeste, através de SU2S institui
ções oficiais de fomento;

Nova Redação
Art. 14 •..•..••.•.•••••.••••.•.•..•..•.•.•.•••.•.
IV - salário mínimo desindexado fixado em lei, na

cionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vi
tais básicas e às de sua família, comomoradia, alimentação, ed~

cação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên
cia social.

JUS T I F I C A T I V.A

JUS T I F ! C A T : V A E um óbvio ululante que o atual salário mínimo, o me

nor em todos os tempos, é incapaz de atender as necessidades vi-

tais básicas do trabalhador e às de sua família como moradia, a-

limentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpo~

te e previdência social.

[!-;;~~

&!.~~~tlJ

09IIR LIMA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Deve-se contornar o mais urgente possível o problema

relativo a indexação do salário mínimo, pela qual aumentam os sa

lários das faixas mais altas pe servidores e de algumas categori

as profissionais toda vez que o mínimo é feaju~tado.

,- . _ PLtll"\'lIO/CO'4IS ..lc!./sU!lCO"'I!lS~()-----

tJ

EMENDA CS01298-4
tJNecessária se faz que a nova Constituição estabeleça

mecanismos de reforma tributá~ia que visem uma nelho~ d:st=}bu5çãc

regional dos recursos nacionais.

E'fato inegável que nosso País apresenta contrastes regio
nais profundos. Enquanto algumas regiõe~ ap~esentam altos índiccs de
desenvo~vimento econômico e soc~ul, outras regiões perQanecem 3 margCQ

desse dcsenvolvinento, co~ baixos níveis de produç50, pouc~ ou nenhun~

indust~ializôç50 d~ su~s matérias prines, pcqucn2 rend2 pe~ C20~~n, c

consequDntc~cnlc, bDi~o P8drao de vid2 de suas pcp~~a~ões.

Minho sugest20 tem como objct~vo a dcscentral~zcç5a de rc

cursos, no sentido de que, dada 3 solidoricdnde nccionül, f07n~do~n d~

unidade n2cional e a necessidade inperiosu dp que estabeleç~nos ncc3n~~

mos de compcnsnç50 9~s dcsiguald2dcs, m~ntcnh~-se o s~stema jú existc~

te, aD.erfe'.çocndo-0 7; e .t;irer.1-se .as. riqueza? dos estados _ricos p_a
ra dá-los aos mais pobres. Assim, providos de ma~s recursos desc~

vover~o a saúde, a educação, a jndustrLalização, a agric~ltura,erc

de te1 forma que u~ dia, o mais cedo possível, eles também serlo
geradores de ~ecursos.

O País p~ecisa desenvolver-se de forma mais hnrnôni
ca, investinco os-reçU~SDS ge~~dos pelo es!o~çD de t9d2 a nação da

forma nais equitativa.

,-,, . TEXTO/JUSTlncolç3,o • o - ••

EI~ENDA MODIFICATIVA

___________ ..tl."o/~l,.!oõ F c~~.i:: ----------.----

o alistamento e o voto são facultativos para os brasi-

No momento em que se apregoa a democracia plena, não
mais se justifica manter o preceito coerc~tivo para o exercíclo
do voto. Há que se ~er liberdade de decisão em todos os níveis,
razão pela qual s-e Ijusti fica a presente emenda.

I

leição de Governador e Prefeito são bastante semelhantes, optei pe

la fusão dos dois em um só diminuindo desse modo o nQ de artigos

Nova redação

Em se considerando que os prazos estipulados para e-

JUS T I F I C A T I V A

que já são numerosos.

Parágrafo único - Considerar-se-ão eleitos os\éan8id~

tos a Vice-Governador e Vice-Prefeito em vi~tude da eleição do can
didato a Governador e Prefeito com eles registrados.

e to~ará posse no dia lQ de janero do ano subsequente.

o Governador de Estado e o Prereito serão eleitos até
cem dias antes do termo do mandato de seu antecessor, na forma dos
parágrafos lQ e 2Q do artigo anterior, para mandato de quatro anos,

Modifica art. 56 e seu parágrafo único suprimindo art.

57 e seu parágrafo.r-'- ;~~- -""]
~~~~:;:~i;)

JUS T I F I C A T I v A

Nova redação

---1
Modifica a letra b da alínea I do art. 28 do anteproje- I

I
I
f

I

I
leiros de ambos os sexos."

to da Comissão de Sistemast~za~ão.
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DEPUTADO FEDERAL OSMIR LIMA

m---------------'t.'b/,lUnltltl~lD--------- _,

.lIfIU ---,EMENDA CS01302-6
tJ
[?-- - - - - - - - - I'LllllhIO/cOlmllo/'V-COlUIJ.to,
_ rOMIssAn DE SISTEMATIZACAo

= -[l("'.:l/wLIS w f c~~l::t---------~----.--_

EMENDA CS01299-2p--------- -

EMENDA ADITIVA

ACRESCENTE-se AO ART. 499, § CNICO
Acrescente-se a seguinte expressio "de previdencia"

no inciso Viii do artigo 49 do Anteprojeto de Constituiçio da
Comissão de Sistematização.

"PARAGRAFO CNICO Depender. de prévia aprovação da
Assembléia Legislativa do Estado a criação de reser
vas extrativistas na Amazônia."

JUSTIrrCATIVA

JUSTIFICAÇAo

o setpr de previdência;
na vida econom1ca e social do País,
ã fisca11zação da União.

ê de fundamental importância
devendo, pois, ficar SUJeito

..11101.-------------
OSMIR LIMn.

A centralização da arrecadação de tributos federais
nas instituiç5es financeiras oficiais federais permitirã melhor
controle e administração dos recursos pub1icos, propiciando, as
~im, a otinização do fluxo de caixa da União.

Transformar o § unico do artigo 289, do Anteprojeto

de Constituição da Comissão de Sistematização em § 1Q e criar o
§ 2Q com a seguinte redação:

"A arrecadação de tributos federais seri efetuada
pelas instituiç5es financeiras oficiais federais."

.JUSTI FI CAÇM

r.-t---------------- 1lJ:'O/"ulTl"CA;l~----------=t-"--'-+""-'---,

EMENDA CS01303-4
~ JI~ ;~~~

.Lllc.c..IO/COUI•• l0/IU.COIIlUlo---------'1

t: COMISsAO DE SISTEMATIZAÇAO

• ._ - _ •• -000

O ART. 445 passar. a ter a seguinte redação:

"Art. 445 - E criada a Comissão de Red:visão Terri~o

rial do pais, com cinco membros indicados pelo Congresso Nacional e ci~

co Membros do Poder Executivo , com a finalidade de apresentar estudos

Em nosso entender cabe exclusivamente aos Estados apro
var ou não matérias da espécie, através do par~aMento estadual. O
nosso País é heterogêneo, e, ninguém melhor que a própria comunidade
para decidir o que deve ou não ser implantado em seu território.

EMENDA MODIFICATIVA

60(SESSENTA) DIAS APOS SUA INSTALAÇAO" .

EMENDA CS01300-0rr OSMIR LIMA ~ ~.~~~~

~ COM'Í~SPO"'D~'/~";~;'~'I,~~~Ti!""iÇi\cJ----O---) Q;i~Z61:flJ

anteprojetos de redivisão territorial do País e apreciar as propostas d

• criação de Estados e outras pertinentes que lhe sej<~ cpresen~cdas até

m--------------- 1 1:I t o / J Ul t .' ,tI.; 4 r: --,

fJõI/....i87J'ojj07!87

AVTrlk----------------,J tr;~~~~=]

)

OSMIR LIMA

EMENDA CS01304·2
[=

.JUSTIFICP,TIVq

art. 445 - excessivamente exíguo dada a magnitude do assunto e as dis

cussões que naturalmente o envolvem.

Consider3mos o prazo de lD(dez) dias para recepçco--de propostas de criação de Estados e eutras pertinentes - rrevistQ ne

Dê-se a seguinte redação ao § 5Q do artigo 344 do
Anteprojeto de Cons~tuição da Comissão de Sistematização:

OSMIR LIl~A

PlENARIO/co"lISsÃo/suaCOlollssÃO- _

COMlSSAO DC SISTEMATIZAÇAO

r.r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------- ---,

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 344

§ 5Q A contribuição do empregador para o Fundo
do Seguro Desemprego serã proporcional ao
rotatividade de mão-de-obra na empresa.

de Garantia
índice de

DE-SE NOVA REDAÇAO AO § lº - ITEM III - ART. 111: JUSTlFICAÇM

JUSTIFICATIVA

Entendemos que para o bom funcionamento do Legislatlvo

"§ lº - O SUPLENTE E CONVOCADO NOS CASOS DE VAGA, DE INVE
TIDURA EM FUNÇOES PREVISTAS NESTE ARTIGO OU DE
LICENÇA IGUAL OU SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS".,

uma licença de 120 dias é prazo suficiente para

do Suplente, uma vez que representa prátlcamente

de um ano Legislativo.

convoca ç\

a metade

A sociedade deve dispor de instrumentos que inibam
a pratica da rotatividade da mão-de-obra.

O texto inserido no AnteprOJeto incent1va a dispensa
em massa dos trabalhadores pois s5 terão a contribuição acresc1da
de adicional quando o número de empregados dispensados superar os
indices medios de ro~atividade do setor~ Ora, quanto ma,or for a
d1spensa De trabalhadores ma10r serã o índice med10 do setor. Por
tanto o instrumento que se quer inibidor ti na verdade s s t i mu l ador .
Por 15S0 a nossa emenda no sent1do de se dar nova redação ao § 5Q
do artigo 344.
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.... 'tJ[lO/"UITI"t .. ç;;O -.-LB.j~~~C-~

JUSTI'n CAÇ7iO

"Ut~l ---,

OSMIR LIMA

tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se
jam depositados nas lnstitulções financelras da União, de maneira
a formar um volume malor de recursos disponívels para aplicações
prioritãrias, que induzam o desenvolvimento econômico e soclal,
criando empregos e empreendimentos produtivos .

E uma med,da que, antes de tudo, perm,te melhor e mais
racional ut,lização dos recursos publicos em prol da sociedade.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 290, do Anteproje
to de Constituição. da Comissão de Sistemati~ação:

"A União não se responsabilizã por dep5sitos e aplica
ções nas instiuições financeiras. salvo se realizados
nas institu~ões controladas pela própria Un,ão.

~lrltlItIOIr;OIlI.,JO/'II.("III...1c----------___,
[J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOI308-S
tJ

~ ..,,~"PMOB
'---

AU!D.---------------,
OSMIR LIMA

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto d~ Constituição da Comissão de Sistematização:

V - A criação de fundo mantido com recursos das insti
tuições financeiras privadas. com o objetivo de
proteger a economia popular e garantir depósitos e
aplicações ate determinado valor.

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de insti
tuição bancãria ou financeira privada insolvente e, menos a,nda,
pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ademais. as instituições financeiras federais oficiais
são ga~antidas pelo Governo Federal, não cabendo •• portanto. sua

participação no referido fundo.

fU
- - - - - - - - - - tLtdklO/cOWl•• lo/.lI..tO'llUlo•

_ cnMISS~O DF SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CSOI30S-1
I!J

r:"1---------------'t:nD/"'lJ.TUlt...ci.e ~

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

EMENDA CS01306-9
tJ, OSM!R L!tlP.

JUSTIFICAÇ:r;O

A proposta visa compatibilizar com a nova redação
sugerida para o inciso V, do artigo 336, que exclui a obr í ç at or í g

dade das instituições financeiras federais oficiais participarem
do fundo para proteçâo da economia popular e garantia de depóslcoS
e aplicaç5es atê determinado valor.

- A aplicação
rã efetuada
instituições

dos recursos de que trata este artigo se
atraves do Banco do Brasll S.A. e demais
financeiras oficiais federais. EMENDA CS01309-3

l!J
l.t/tPk---------------

OSI~:::R LIMA
!!.J:::::~·I
~~

JUSTIFI CAÇM

A aplicação de tais recursos atraves do Banco do
Brasil S.A.e demais instituições financeiras oficia,s federais
permitirã melhor controle e adrnlnistração, por parte do poder
p~blico, permitlndo a obtenção de resultados m~is favorãveis
em termos de retorno econômico-soc,al.

,-,-,,- .L(khl~/çOlflI11o/.L'JoCO..I.,1o----------___,

COMI SSÃO DE SI STEIIAT I ZAÇ7iO
..,., 1[Z10/..utTUlt .. íi .. C -'!!::;~2/_!L:,

Suprima-se a palavra "pagador" do artigo 289 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ]iO

m,--------------- tlltOfolU., " lu .çl o _

Dê-se a segui~te redação ao parãgrafo.único do artigo
289 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

AlIttl ---,

CONSTITUINTE OSMIR LIMA

A nova redação visa proporcionar maior flexibilipade
para a execução financeira do orçamento da União.

EMENDA CS01310-7
.(!J

E'C~MDB:J

f:!iY~7fiQ

EMENDA CS01307-7m I."fo-.- _

~ DEPUTADO FEDERAL OSMIR LIMA
m---------- .lt.l..,D'COlltl.Io/.!JI,CO.,lllo ~

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

Parãgrafo Onico. As di s pom b í l í dedes de caixa da União
e das entidades sob seu controle serão depos'tadas em uma unica
instituição financeira oficial federal. As dos Estados, do Distrl
to Federal e dos Municípios, bem como dos órgãos, entidades e em
presas Dor eles controladas, em instltuições financeiras aficlais

..,.,---------------'-tnotolOlflfltJ....io----- --,

Suprima-se a expressão ·publico" do caput do artigo
471 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematlzação.

JUSTIFICAÇÃO

JUST I FI CAçA0 Compatibilização de redação.

A União dispõe de instituições f,nanceiras para a exe
cução da política econômica do Governo. Como forma de maXlmlzar a
utillzação dos recursos publicos ê de fundamental importância que
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CONSTITUINTE OSMIR LIMA

.uto.-----__· ~

DEPUTADO fEDERAL OSMIR LIMA

EMENDA CS01314-0
t-J

AUTlllt __,

-------- ttUO/JVSTulc.'le --,

EMENDA CSOI311-S
fD
W "Lr.l"lo/cow.•• lol'lacoall •• l0

L COl11 SS1\Q DE SI STEHATl ZAÇAo

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade
social e de previdência" ao inciso XV do artigo gg do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 493 do AnteprOJeto

de Constituição:

JUSTIFICAÇ7iO

"Art.493 - Caberá às instituições financeiras oficiais federais
assumir as funções a 9ue se refere o art. 343 desta
Constituição, nas condlções e prazos fixados em Lei
complementar."

DEPUTADO fEDERAL OSMIR LIMA

Pela importância da seguridade social e da previdência
na economla brasilelra e na vlda de cada cldadão, em particular, o
Congresso NaClonal não poderã, em nenhuma oportunidade, deixar de

~companhar e fiscallzar as atividades relativas a esses setoreS.

JUSTIFI CAÇ1\O

A proposta objetiva p'ermitir ao Governo a possibilidade
de, mediante lei complementar, utilizar, alem da Caixa Econõmica
Federal, as demais instituições flnanceiras oficiais federais na
operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social, de acor
do com convenlencias futuras e peculiaridades regionals e setoriais
que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmoniza~ o tratamento dlspen
sado às instituições financeiras oficiais federais na aplicação de
recursos públicos em progrpmas do Governo.

j,""01- --,EMENDA CS01312-3
[TI

r;-r--------------- 11:1I:'_0/,I"'11"ItI.I;ÃO-----------------,

Acrescente-se parãgrafo ao artigo 289 do anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização, com a seçuínte redação:

parágrafo - As empresas e entidades direta ou indiretamente
controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, todos OS seus tributos nas ln~

tituições f tnance í ras oflciais federais.

EMENDA CSOI31S~8[!J I.U"t'Jll

~ CONSTITUINTE ERALDO TINO~O

~
r---------- PLf:I4,lR'O/COIlI~Si.oISU!lCO.US5ÃO

!J_ COMISSÃO DE SISTEMAT~=ZA2Ç~Ã~0 --J

~'I'''''TI'30--'-
~ PFL _

~o..r..---
'oz; 071 87

= TI!:XT.:'IJUSTlfICAÇÃO------------------,

JUS T J F J C A ç A D

..A cantral rzeção da arrecadação de tributos federais nas Ins t i-

tuições f mance rre s cf i ci ai s federais permitirã melhor controle e adrm m stração dos
recursos píibl i cos, proprc iando, assim, a otimização do fluxo de caixa da União.

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: artigo 408

- Suprimir o artigo 408 do anteprojeto de Constituição.

COllISsAO DE SlSTH1ATIZAÇllO

Trata~se de dispositivo, cuj:l conteúdo se presta para a lei, sobre
tudo da forma didática como é apresentado.

Se estamos considerando o anteprojeto como um todo, muito minucio
so, imaginemos que este dispositivo supera em muito. Não é assunto, a nosso ver,
para um texto constitucional.

JUSTIfICAÇÃO:'"'.,------,--. ~ ...'''.~.:» l~ PII,DB_JDSMIR UMI'

...,..,. ::.- 1(J:To/"l.'nllltJ.,1~-------------'-"-'c..:...i_.!.4__,

,.,, . '1.1lU....,tl/tD't••• lo/."'.'''llIU1D---------..

Inclua-se no Anteprojeto de Constituição da Comissão

de Sistematização, onde couber, o seguinte artigo:

EMENDA CS01313-1

lD

Art - Lei municipal disciplinarã as condições para abertur&
e funcionamento de dependências de instituições flna~

ceiras no município, subordinando-as aos interesses

da comuni dade ..

EMENDA CSOI31G-G
tJ CONSTITUI~TE ERALDO :rINOCO

"Lf.HUro/cot.l's.sÃo/sUBCOlillS,io-----------,

0 o - "Alt TlOQ:J
• PETo

= TEXTOIJUnmcAçio -.:. ----,

JUSTfFICAc"liO
E~lENDA SUPRESSIVO-SU8STITUTIVA

As instituições financeiras, especialmente os grandes
conglomerados, arrecadam recursos financeiros no ~unicípio e 05

destinam para aplicações onde e possível obter melhor remuner=
ção, prejucicando, muitas vezes, a economla do município através

de um processo de descapltalização.
Tem-se que preservar a autonomia municlpal, p01S é

a comunidade que, em ultima analise, deve man.lfestar-se sobre
conveniência ou não para a instalação e funclona~ento ae qualquer

dependência de instituição flnanceira.

Dispositivo'! emendados: artigo 407 e seu Parágrafo único.
- O artigo 407 e seu Parágrafo único do anteprojeto de constãtuí

ção passa ter a seguinte redação:

Art.407 - Compete ao Poder Executivo, "ãd referendum'" do Congres
so Nacional, outorgar concessões, de serviços de radiodifusão sonora ou de sons
e imagens.

PARÁGf\AFO ÚNICO - As concessões serão por 15 (quinze) anos e só p~

derão ser suspensas, não renovadas ou cassadas, por sentença fundada do Poder Ju
diciário.
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JUSTIFICAÇÃO:

CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO

JUSTIFICAÇÃO:

Comissão de Sistematização

te redação:

Art.401 - A lei estabelecerá mecanismos temporários de reserva de

determinados segmentos do mercado interno para bens e serviços resultantes do de

senvolvimento tecnológico nacional.

- Suprimir o Parágrafo Único do artigo 401 do mesmo anteprojeto.

PU:N.."lo/eo"'ls:si.o/suacow's:sio _

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: artigo 401

- O artigo 401 do anteprojeto de Constituição passa ter a seguin-

Entendemos que o mercado interno, como qualquer outro, não é pas
sível de se submeter a ordenações. O comportamento de um mercado poderá, quando

se precisar nele interferir, ser influenciado e estimulado por meio de mecanis

mos de incentivos. Não são medidas coercitivas que disciplinam mercados. Qual

quer mercado expressa as primeiras necessidades dos seus componentes. Em que pe

se as leis de mercado serem de ordem econômica, em sua maioria, trazem-nas em

seu bojo, a maior expressão das necessidades primárias do homem.
Além de tudo' isto, o mercado não suporta grilhões. t.ãmítar as ne

cessidades do homem por meio de textos legais é incorrer em erro primário. Comer,

vestir, cuidar da saúde, educar os filhos são necessidades básicas que não se 0E.
denam com textos legais. As leis de mercado são, antes de tudo, leis naturais

que seguem tendências determinadas pelas necessidades do homem.

A supressão do parágra ro único é uma conseqüência lógica da formu

lação desta emenda.

CO~lISS;<O DE SISTE~·HIZAÇÃO

r=-r TUTO/J\J$Tlf"ICAÇio -,

EMENDA CS01319-1
tJ

EMENDA CS01320-4{TI "'UTOII
~ CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

AuTaJt- ~

CONSTITUINTE ~OSt SANTANA ~

EHENDA SUBSTITUTIVA

Oispositivos emendados: ArEgo 4('3 e. seus §§ 1Q e 2Q.

- O A:-:::'go 403 do anteprojeto de Cons::ltu:'cão passa ter a segu :ntc
redação:

Suprimimos o Conselho Nacional de Comunicação para evitar a cria

ção de um outro poder, em nossa República. Como está posicionada a nova institui.

ção neste dispositivo, estar-se-ia criando, ao lado dos poderes Executivo, Legi.!!..

lativo e Judiciário, um outro poder que em muito inovaria a nossa organização dos

poderes e sistema de governo.
Adotamos um prazo de 15 (quinze) anos para as concessões com base'

na experiência de muitos países do mundo c.cidental, incluindo-se o Brasil.
Suprimimos os institutos da autorização e da permissão, por força

do estabelecimento do prazo. São eles de natureza precária e, por conseguinte, não

comportam definição de prazo.

An .. 403 - A Lei definirá os incentivos específicos a instituições
públicas de ensino e pesquisa, a Universidades e Ení;Jresas Nacionais que reali

zem esforços na área de invest:'gaç~o científica e tec~ológica.

- Suprimam-se os §§ 1Q e 2Q do Artigo 403 do mes~o anteprojeto.

A rsedída que propomos tem por objct.ívo tornai' ccncí.so a cnjet ívn o

texto deste dispositivo. A falta de objetividade e a ausência de concisão pre
sidem a formulação do dísposãt.ívo em causa.

Relativamente à supressão dos §:l 1Q e 2Q, não foge do mesma objeti.
vo. Estamos perseguindo a minimo de concisão e objetividade.

EMENDA CS01317-4
f:J

J'LtH,lIUo/colol.ssi.o/$UaeOllllssio------------t:= Com~.ssão de S:'stematização
=- TIl:XTO/.luSTlf'IC,lÇÃO ,

PLtN,lIUo/co"ussÁo/sUBCOMI'sio--- -,

-----------TEXTO/J\,l~T'...le...çio---- ,

EMENDA SUPRESSIVA

D~spositivo emendado: Artigo 412

- Suprimir o artigo 412 do anteprojeto de Constituição.'- . -"C"'O!.:!M~:S"'s""Ã"'O'-"-['''"~_-''SIS;E'.!~An.TuI'''Z'''A''''C'''ÃO''_ _'
= TtJCTO/.lu:!TIf'ICAl;io ,

EMENDA CS01318-2
f: CONST nUI NTE J;:.:o;:.:S;:.:t:......:S::.A::.N"'T.:.;A::.:N::.:A'-- ---'

tJ

EMENDA SUBSTITUTIVA
~_STIFICAÇÃO :

Dispositivos emendados: artigo 404 e seu Parágrafo único.

- O artigo 404 e seu Parégi ato Único do anteprojeto de Constitui

ção passam ter a seguinte redação:

A rigor, este dispositivo não resiste uma crítica maior.

Assim, preferimos dizê-lo inadequado para compor o texto consti
tucional.

Art.404 - É assegurado aos meios de ccmunicações o amplo exercícío
do pluralismo ideológico e cultural,

PARÁGRAFO ÚNICO. A radiodifusão e demais meios de expressão e comu

nicação e os bens e serviços relacionados com a liberdade de expressão e comunic.ê.

ção não podem ser objeto de monopólio, direta ou indiretamente, por parte de em
presas privadas ou de entidades do Estado.

EMENDA CS01321-2
tJCONSTITUINTE LUIS EDUARDO

-:-r---------- PLENAIIIO/cOWISSÃo/sIJ8COMI".i:o-----------,

Comissão de Sistematização
r;-r TEXTO/JUSTlf"IC.. ÇÃO -,

JUSTIFICAÇÃO:

Com a presente emenda tentamos dar uma certa objet.ívídade ao texto

do artigo.

~MENDA MOOIFICATIVA

Dispositivo emendado: Artigo 405 e seu parágrafo único.
- O artigo 405 e seu Parágrafo Único passam a ter a seguinte re

dação:

Quanto ao parágrafo em si, visamos a dar-lhe uma clareza, ressal

tando a radiodifusão, objeto de polêmica no âmbito da Constituinte. Com a clare

za e a objetividade, propomo-nos contribuir para diminuir a prolixidade oe alguns

dispositivos do anteprojeto de Constituição.

Art. 405 - É assegurada a liberdade de expressão em qual
quer meio de comunicação.

Parágrafo Único - A publicação de veículo de comunicação
não depende de licença de autoridade.
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JUSTIFICACÃO:

Esta emenda ab~ange tanto o corpo do artigo, como o texto

do parágrafo. Com ela, permutamos a palavra "imprensa" por "dxpres

são": a liberdade de imprensa se torna liberuade de expressão. Oes

tz forma, dá-se maior alcance ao d:spositivo. A seguir, no parágra
fo unlCO, retiramos a palavra 112mpresso l l

• Vejamos: veiculo impresso

de comunicação passa'a veículo de comunicação, alcançando maio~ a

brangência. Por fim, entendemos que o texto constitucional deve ser

bem abrangente.

EMENDA CS01322-1 &OTOO--------t: CONSTITUINTE LUIS EDUARDO ~

't.€HAlIlO/COW.5SÃO/SUBCOlilISSÃO------------

COrrl:'SS30 de Sj atemat.ízação
.-. Tt:xToIJu'T1P"CAÇio ,

=:HENDP SL:PR=:S3IVA

Dispos~::ivos emendados: Artigo 402 e seu P<.:;:ágrafo Único.

- Sup:-:r.::r O ;\:-t:'gc 402 e seu Paré:;rafo Único do anteprojeto de Cons-
ti~Ll':çãc.

JUSTIFICAÇÃO:

"Artigo 389 - AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SÃO 2.
BRIGADAS A ASSEGURAR A C.lPACJTAÇÃO PROFIS

SIONAL DOS SEUS -TRABALHADORES, INCLUSIVE A

APRENDIZAGEM. DE MENORES, EM COOPERAÇÃO COM

(j PODER plíBLICO, COl! ASSOCIAÇÕES EMPRESA 

RIAIS E TRABALHISTAS E COM SINDIÇATOS, DE

VENDO PARA TAL CONTRIBUIR PARA OS SERVIÇOS

SOCIAIS AUTÔNOMOS, NA FORMA DA LEI" •
JUSTIFICATIVA

o anteprojeto no Capítulo "Dos Direitos Sol~tivos" mais

precisamente no Art. 18~ inc. IV, Le t r a "pu, assegura, como direi

tos coletivos invioliveis, a existincia de 11en t i da de s de orienta 

ção, de formação profissional, cultural, recreativa e de assistên

cia."

Por outro lado, no Capitulo liDa Educaçio Social", o le 

gislador constitucional, no artigo 389 i~põe ~s empresas comerciais

e-r-d nde s-rr-í e d-s -B:-otrrigação~·d-e-.-asse~urar'"""aos-traba lhadores "a. c a p a ci.

taçio profissional e a aprendizagem dos menores."

Entretanto, no Capítulo da Seguridade Social, especifica

mente com relação ao artigo 342, parágrafo único do art. 343, bem co

mo no CapItulo das "Disposiç;es Transit6rias"- art. 494 do anteproj~

to constitucional, proíbe a incidência de qualquer contribuição so

cial, a não ser àquelas destinadas ao Fundo de Seguridade Social bem

Como passa a esse fundo todas as c~ntribuições sociais ate então e 

x Ls t e n t e s , "

r:-r TEXTOIJUSTII'"ICAÇÃO ---,

EMENDA SlI8STITUTIVA

dustrial.

falta de

Os referidos dispositivos, tratando de materia cone~a, sao..
conflitantes, devendo, p~is, serem adequados ao texto constitucional. .

A manter os textos constitucionais conflitantes, Entidades

de formação profissio~al e de assistência social, ~as áreas do come~

cio e da ind~stria existentes, como o são os 1'Serviços Sociais Aut5

nomos", como o SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -,SERVIÇO NACIONAL

DE APRENnIZAGEM COMERCIAL - SENAC -, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA _

SESI -, e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI -, se-o

riam simplesmente liquidados, porque nio teriam como sobreviver à

Diante disso, impõe-se modific~r o Artigo 389 do Antepro
jeto constitucional, na forma proposta, ~ara conciliaçio da mate 

ria.

recursos.

Essas entidades há mais de 40 anos tem-se mostrado de com

petência fundamenta~ para o crescimento do País, porque elas dão ao

trabalhador ensino profissionalizante, ensino educacional permanente

e DO campo social tem-se comprovado o trabalho desenvolvido por essa

-Entidades, porque o lazer, a alimentação, a saude, o esporte, a cul

tura são exigências naturais do trabalhador que, tambem, fortalece-

__~~ara ~~pres~ar_o dia.a _dia no trabalho~ __~apaci~~ o ª ~gz ~~M

tivo e ter satisfação no âmbito do serviço e junto ã sua família, qu

t amb ém usufrui de tais _serviços.

texto constã

no Artigo 307

J
PLENAIIIO/CCNISSÃO/SU8CO)lISSÃO-----------

JCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Além de não sermos part.Idér íos de definições comporem o

tucíonal , a matéria, objeto do dispositivo em questão, está tratada

do mesmo anteprojeto.

Dispositivos emendados: artigo 400 e seus §§.

_ O artigo 400 e seus §§ (lº a 4º) passam ter a seguinte redação:

Art.400 - O Estado estimulará o desenvolvimento científico e a c~

pacitação tecnológica para assegurar a melhoria das condições de vida e de tra

balho à população e a preservação do meio_ambiente.

PARÁGRAFO ÚNICO. A lei qarantí.rá a propriedade intelectual e in-

tC__.__-==~:....::::=.:::.=:.:.=.o~ ~

EMENDA CS01323-9 -&OTOO---._-

tJCONSTITUINTE LUIS EDUARDO

JUSTIFICAÇÃO:

O detalhamento excessivo constante de um artiço e quatro parágra

fos nos leva à concisão que propomos em um artigo e um parágrafo. Tal detalhame.!:l.

to pode ser encaminhado para a lei, como entendemos ser mais próprio, mais ade

quado.

EMENDA CS0132S-S
[!J CONSTITlJIN9'E NILSON-GIBSON

Pl.ENARIO/COI,lISSÃO/sU8COI,lISSÃO------ --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r----------------TEXTOIJUSTIFICAqÃO------ -,

EMENDA CS01324-7
:r
~ Constituinte LAEL VARELLA

_________ PLf:UAAIO/COIr,lISsio/&UBCOM1SSÃO-----------,

Comissão de Sistematização
r:-r • TEXTO/JUST1FICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

a) Artigo 389

o Artigo '389 do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda-

ção:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94

Inclua-se no Artigo 94 do anteprojeto, os seguintes parã-

grafos:

Art. 94

§ 59 Aplicam-se aos m~litare& as normas cqntidas nos in

cisos VTI e VIII do Art. 85.

§ 69 t vedado aos militares o direito à livre associação

sindical, à manifestação coletiva e à paralização coletiva do trab~

lho,
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§ 79 Lei Complementar regulará as condições em que os m!
litares adquirem estabilidade.

"Art 49 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIX - legislar sobre

JUS T I F I C A ç Ã O

Quanto ao § 59, busca-se conceder aos servidores milita 
res os mesmos benefíckos assegurados aos servidores civis.

Quanto ao § 69, busca-se resguardar os princípios da hie
rarquia e disciplina que sustentam as organizações militares.

Quanto ao § 79, a estabilidade dos militares não pode ser
adquirida, senão pela observância de prazos diferenciados entre as

diversas categorias, graduações e postos.

.............................................................
r) organização, efetivos, instrução específica, justiça e ga

rantias das polícias mil~tares e condições gerais de sua convocação,

inclusive mobilização.

...... "" ..
Parágrafo único - A competência da União não exclui a dos

Estados e do Distrito Federal para legislar, supletivamente, sobre

a matéria da alínea r) do inciso XIX, respeitada a lei federal."

.. ~ ..

r::"I----------------TtXTO!olUSTlflCAÇi.O------------- -,

Art. 259

bom-

CONs'PppynilpE llII.Se!N-I-jCEr.IHBl-ES;(;OiNN'-------------'

Art 53 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••

IV - organizar as polícias civil e militar e corpos de
beiros militares, na forma prevista pela lei federal.

Por Qutro lado, cumpre destacar que a emenda na forma ora
proposta em nada caracteriza uma intervenção da União nos Estados •
membros, no que concerne às Policias Militares, uma vez que a ação
federativa tem o seu centro de gravidade na padronização e na ação
orientadora, em benefício das missões c~nstitucionais das Forças Ar
madas e das For.ç~s Policiais, alem de deix~r a imprescindlvel mar
gem de controle para a atuação supletiva dos referidos Estados da
federação, ,pre~ista na Lei Maior, atraves da ressalva constante do
P~rãgrafo único do Art,}Ó que trata da Comp~!~ncia da União em mate
ria legislativa.

Considerando a missão que se preconiza para as Polícias Mi

litares, coma forças auxkliares, reservas do Exército, solução a

dequada e econômica para o País, já consagrada desde 1934, Justifi
ca-se, plenamente, a competência da União para legislar sobre as

Polícias Nilitares, pela. imperiosa necessidade de padronização,cm
todas as Unidades da Fed~ação, nos aspectos de formação,~ino, ~_

trução e organização que tornem possivel a mobilização para emprego
em caso de guerra externa.

Desde, portanto, a cons t i tu i cãc Federal de 1934, passando p~

las de 1946 e de 1967, bem como pela Emenda nO 1/69, vem sendo ca
carcterizado, com os propósitos acima assinalados, o pr~~clpio fed!
rativo, atraves do qual se outorga à União a competencia para esta
belecer os parâmetros orientadores do adestramento e do emprego das
Organizações Policials Militares.

Há que se acrescentar, ademais, que o possivel retorno às
experiências iniciais, relativas ao controle total das Policias Mi
litares pelos Estados membros da Federação, pode rã gerar, como no
passado, o surgimento de verdadeiros Exercitas Estaduais, em total
confronto com o principio federativo, acima invocado, e, em conse 
qUência, com o mais adequado preparo das Forças Policiais para o
seu emprego, seja no quadro da Defesa Territorial, em caso de guerra
externa, seja no quadro da Defesa Interna, nos casos previstos na
le9islação ordinãria, de grave ameaça à ordem interna.

EMENDA CS01328-0
f:
r.õ---------- PLEU..."'IO/COUISSÃo/su.CO.. I~sio-:- ,

t? COMISSÃO DE SISTB~lATIZAÇÃO

Gl'lumoo~

PMDB
PLlENÂAIO/COt.lISsiO/SUIlCOUJ'sio- -----,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Inclua-se no Artigo 259 do anteprojeto, o seguinte par~

§ 49 As patentes, com as prerrogativas, direitos e de

veres a elas inerentes, são asseguradas, em toda a sua plenitude,
aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Polícias Mil!

târes e Corpos de Bombeirós Militares, dos Estados, dos Territõ 

rios e do Distrito Federal.

grafo:

As Forças Armadqs possuem quadros de oficiais e praças ~~

porários que permanec~'no-se~içoativo, voluntáriamente, por até

nove anos, não adquirindo estabilidade.

Tal situação visa a atender as peculiaridades específi 

cas dos serviços militares, conforme a legislação ordinária já es

tqbelece.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 254

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 259

O Artigo 254 do anteprojeto passa ter a seguinte redação.

Art. 254 As patentes, com prerrogativas, direitos e de
veres a elas inerentes, são asseguradas em toda a sua plenitude

aos oficiais da ativa, da reserva e reformados das Forças Armadas.

A proposta visa a compatibilizar o texto proposto pelo

relator com ó~ titulos apresent~dos.

Simplesmente ~e retirou do Art. 254, ~rangido pelo tí

tulo "DAS FORÇAS ARMADAS", o que diz respeito às Policias Militares

e Corpos de Bombeiros Militares.

A matéria suprimida deve ser inserida nw título "DA SEGU

RANÇA PÚBLICA", em parágrafo do Art. 259.

Não se propõe mudar nem a filosofia nem a essência, ape 

nas compatibilizar o texto.

EMENDA" CS01326-3
f: CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r:-r ~ TEXTO/.,1USTlfICAÇio-_---__--:--_-__-_--,

EMENDA CS01327-1
f: CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r.õ---------- PI.EN"I\IO/Co"'.ssIO/$ODCONlssio-----------;

• COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
ret TEXTO'"lUSTU'lCAÇio --,

Alteram-se a letra r) do inciso XIX do Art 49 e o inciso IV do

Art 53; e introduz-se o parágrafo único no Art 49, nos seguintes

termos:

EMENDA SUPRESSIVA

-DISPOSITIVO EMENDADO: ART 11, INCISOS IV E V

Suprimam-se do-anteprojeto os incisos IV e V do Art 11.

JUS T I F I C A ç Ã O

Os incisos que se pretende suprimir criam impedkmentos para

o livre desenvolvi~ento da diplomacia brasileira, podendo causar
constrangimentos desnecessários. ao pleno cumprimento dos nossos CC!!!
promissos internacionais.

\
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A manutenção de tais incisos pode, inclusive, ensejar a cri.§!

ção de obstáculos ao desenvolvimento da indústria brasileira de~

terial bélico e suas exportações.

ter a hierarquia e a disc1p11na das Forças Armadas, admitindo que

as mesmas deixem de ser essenc~almente obedientes, como quer e de

seja a Nação Brasileira.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

EMENDA CS01329-8
tJ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

PLENARlo/col.llS5ÃO/SUIlCOIolISSÃO--------__--,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r~~--------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------_.

EMENDA CS01331-0
[!J r""'''~'• PMDB

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃOEMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ~MENDADO: ARTIGO 46, INCISO 111

O inciso 111 do Artigo 46 do anteprojeto, passa ter a

seguinte redação;

Art. 46

111 - autorizar ou realizar empreendimentos ou desen -

,- PLEHARIO/COLlISs;.o/suacOwlssÃO-----------

tJ
r:õ---------------- TE:XTO/.lUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Emenda Supressiva do artigo 482 do Anteprojeto de Cons

titu~ção da Comissão de Sistematização. para adequaçãu du texto .

A emenda proposta visa resguardar a função representa

tiva do Congresso em assuntos de interesse da Nação. Sabe-se

que prevalece nas dec~sões plebiscitárias o aspecto empcional do

povo, muitas vezes explorados em proveito de interesses econômi

cos. Não se pretende com a emenda subtrair a~ povo a faculdade

de decidir, mas preservá-lo de ingeréncias exógenas e da respon

sabilidade de decidir em questões que exijam forma~o e informa

ção especializada.
Por outro lado, o plebiscito realizado em loca~~dades

"diretamente envolvidas" numa dete,rminada questão poderá interf~

rir com os' interessé~de outra região, que pode ser lndlretamen

te prejudicada oó J'eneficiada com a decis~ Assi~, uma reg~ão

produtora de matérias-primas poderá, por exemplo, ver reduzidos os

seus recursos flnanceiros se uma indústria não puder funcionar nos

centros industria1s, em virtude de decisão plebiscitária da popul~

ção destes centros.

volver atividades que representem risco à vida humana,

brio ecológ~co ou ao meio ambiente, ou que importe em

no patr~mônio histórico e na paisagem, sem consulta ao

Nacional.

JUS T I F I C A ç Ã O

ao equilJ.

alteração

Congresso

JUS T I F I C A T I V A

A futura Constituição não deve conter d~sposit~vos re

ferentes a Anistia, pois o assunto fo~ perfe~tamente equac~onado

na Emenda Constitucional n9 26/85 à Carta de 1 969. Essa emenda

consolidou a Ani~tia ma1S generosa da vida politica do Brasil que

permitiu a re~ntegração lmediata dos civis e militares punidos, ã
vida normal do Pais, dando-lhes condições para reparação de pos 

síveis injustiças e r inclusive, o acesso aos mais erevados cargos'

da Repúb11ca, em curto prazo.

As situações individuais ainda existentes, que porven

tura mereçam reparação, poderão ser apreciadas, à luz dos d~sposi

tivos da Emenda citada à Constituição em vigor, pela função juri~

dic10nal do Estado.

A manutenção do texto do Artigo 482"do Relatório da Co~

missão de Sistemat1zação na futura Constituição provocaria:

1) ruptura do ordenamento legal, com a dispensa de

pré-regulsitos essenclais para o exercício da carreira militar

permitindo a ocorrêncl~ de promoções, no Serviço Ativo , sem as ne

ce~sárias habilitação, qualificação, v~vência e experiênc1a, e o

recebimento da remuneração indevida, já que sem a contrapartida

do trabalho correspondente;

EMENDA CS01330-1
[!J

r.r TEXTO/JUSTlfICAÇÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, INCISO V, ALfNEAS "a" e "b"

As alíneas "a U e "bu do inciso V do Artigo 18 do antepr~

jeto,passaro ter a seguinte redação:

Art. 18

v - ....•......•.........•.• .'..•........ : ".-:' .

a) t livre a manifestação coletiva em defesa de ipteres

ses grupais, associativos e sindicais,-vedada aos servldores públ!

cos militares;

b) é livre a greve, competindo aos trabalhadores decidir

sobre a oportunidade e o âmbito de interesses que deverã? por meio

dela defender, excluida a in1ciativa de empregadores e de servido

res públicos militares, não podend~ a lei estabelecer outras exces

sões;
JUS T I F I C A ç Ã O

Não se pode admitir a livre manifestação coletiva dos mi

litares oU.estender-lhes o direito de greve, sob pena de comprome-

2) flagrante injustiça no tratamento pr~vilegiado dos

anistiados em relação a todos os demais militares, atribu~ndo aos

primeiros rega11as e dire1tos não reconhec1dos para os últ1mos ,

o que poderá dar margem a ~~ivindicações, por analog~a, de 1mpr~

visíveis conseqüências por parte de militares nO Serv~ço Ativo e

na Reserva;

3) quebra da:hierarquia e da disciplina mil~tar, com a

reintegração de elementos punidos p~r furto, corrupção, pederas

tia, peculato, ind1scipl~na grave, etc.;

4) injustif1cável prem10 à deliqüência, indignidade e

aos desmandos perpetrados na vida proflss10nal e particular;

, ' .
5) insupo~tável ônus f1nanceir6-para a Ynião, ao nivel

. ,
de dezenas de bilhões ~e cruzados;

6) imprudente incursão no passado do país (pois retroa

ge a setembro de 1946) atingindo situações já consolidadas ao

longo do tempo e por decisões constitucionais anteriores, que a

,nação entende serem ins~scet~ve1s de alterações porque a segura~

ça da ordem Juridica decorre prec1samente da certeza de que se

não pode a todo 1nstaQte alterar o passado~,

7) desaconselhável exorbitância dos poderes constituin

tes que derivam da Emenda n9 26/8~, a mesma que concedeu a an~s

t~a para o último período da v1da polit~ca nacional. A outorga de
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poderes constituintes aos atua1s membros do Senado e da câmara F~

deral foi, no mesmo ato, seguida de concessão de an~stia, circun~

tânc1a que 1mp11ca na solene declaração de que o passado jã estã

resolvido e de que os poderes constituintes d~ reforma devem dis

por para o futuro, sem desrespeitar o ato de sua própria origem.

EMENDA CS01335~2

tJ CRISTINA llWI\RES

rr-t TEXTp'..USTlfIC.çio ...-,

EMENDA CS01332-8cr -CON5TITU~~ HERÁCLITO ';'~~TES
,

' .. [lrjAIl'o/c:::lohSSÃO/sul::au'sÃo --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 159 , § lo

O parágrafo 10 do irtigo 359 do AnteprOJeto ,passa

a ter a seguinte redação:

r,r----------------T[Xfot,lUSTIF"CAÇ;,O------------- -,

Suprimam-se do anteprojeto todos os dispositivos que tratem de ma

téria relacionada com legislação ordlnárla.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa compatibllizar o texto somente com dispositivos _de
natureza constitucional. Há flagrante incompatibilidade em uma Consti

tuição serem. inseridos dispositlVOS de categoria diversa, tais como
constitucionais e ordlnários.

EMENDA CS01333-G
f: CRISIINA TAVARES ---~"'''

___________ TtSTC/oIUST rlc ..çÃO-----------------,

EMENDA SUPRES~1VA

DISPOSITIVO rflliNDADO: Artigo 425

Suprimam-se do AnteproJeto:

a) artigo 425

JUSTIFICAÇAO

I o tema do presente artigo, inser~do no capítulo da

Farnílla,jdo Menor e do Idoso, Já encontra-se convenlentemente a

bordado/no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrlnsec~

mente llgado a programas 1ntegrais de saúde .•

Art. 359 .•.•... ,., ...••••• ·,.· .•• ··,",·,····,····,
§ lO - O Estado assegura acesso ã educação, ã infor

mação, e aos métodos clentíticos de regulação da ferti11dade que

não atentem cuntra a saúde , respeitado o direito de opção 1ndivid~

aI.

JUSTIFICAÇJ\O

A ferti11dade é uma pré-disposição à fecundação e es

ta urna faculdade de produção.
Nossa proposta de mod~f~cação do termo ·fecund~daden

para ufertil~dade", implica na ma~or abrangência que o últl.mo ter

mo contempla.
A regulação da fecundidade se,restr1nge a própria fe-'

cundação, enquanto que , a regulação da fert11idade, além de abran

ger a fecundação , estará amparando as pessoas não ferteis, dando

lhes portanto oportunidades à informações e métodos clentíflcOS para

at1ng~rem através da fertilidade, a fecundação.

..u:N,u"OfCD..I!tio/.iJ.eOMI.Il.iD----- ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS01334-4
pr=CRISTINA TAVARES

t:J COMISsM r,jo,
r;-r----------------n:xTOlJusTf,.ICAÇio-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 359

Suprimam-se do anteprojeto:

aI § 2Q do ártigo 359.

JUSTIFICAÇ1,o

O controle' à pesquisa Já está contido no item VIII,

do artigo 353; o planeJamento familiar deve ser um dos obJetos da

ass\stência 1ntegral ã saúde indlvidual e coletiva, contemplado nO

inciso 11 do art1go citado e, finalmente, a prolbição da exploração
d~reta ou indireta por parte de empresas e cap~tais de procedênc~a

estrangelra Já se encontra no § 4Q do art1go 355.

Nossa supressão visa tão somente urna melhor slsten~

tização da matéria.

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 378 item VI

Acrescente-se ao art 378 item VI do Anteprojeto de Cons

tituição, o seguinte:

Art. 378."

Item VI - Süperação das desi&?sldades e discriminações

regionais, s o c a a í s , étnicas, religiosas, "exuãí's '1 etárias e d~

mais forma~ de discriminação.

JUSTIFICAÇÃO

Em se tratindo de eliminar qualquer desigualdade e di~

crlminação na-nossa socledàde, a questão sexual t como a dos cid~

dãos ou Cldadãs marginalizados por questão de idade, não podem

delxar de ser expl1cltados em qualquer definição de princípios ou

normas que tenham o propósito de conduzir os setores que compõem

nossa organização social, principalmente em Um daqueles considerA

dos básicos como é o caso da educação.
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EMENDA CS01337-9 EMENDA CS01340-9
~~.~'~""~tI

~VTDIt

J tJPM;;"~ tJ )CRISTINA TAVARES CRISTINA T~VARES

Pl[N,1II110/CONI5,iol.tJlI:Q"'IIS40

~"m~/iJ
lI'Lf. NA1'10I eO"'ISSi.O/SUICOMJ" io

) ~pJ tJ ~, COMISSl',O CI: SISTEI1.b,TI ZAÇAo COMISSJ\O DE SISTEMATIZAÇIl:O • OG/oT!q

f!-I
EMENDA MODIFICATIVA

r.r TEXTO!oIU3'flf"ICAÇÃt. • • --,

EMENDA ADITIVA

r,,---------------- TlllTO/,II11Tlf'ICAÇio -.

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "do'do inciso xv do art.13.
Dê-se ao Item XIX do artigo 14 a seguinte redação:

Inclua-se na alínea "d",do inciso XV,do ar
tigo 13 do bnteproJeto,a seguinte expressão:

d) ~~o ~averá prisão :}vil,salvo o caso de

devedor inadimplente de obrigação alimentar.

XIX - licença remunerada a gestante antes e depois do parto

não Inferior a sessenta (60) d l a s ,

JUSTIFICAÇ1.0

JUSTIFICAÇAo

No nosso entender, a supressão da prisão civil por

inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, Uma vez que o direito do alimenta
do,já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alimen
tante - como por exemplo o abandono de empregos e a mudança de do

micílios - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

Embora generosa a licença-maternidade por cento e vinte (120)

dias vIrIa prejudicar o Ingresso no trabalho das mulheres,especlal

mente as jovens em Idade de reprodução.

EMENDA CS01341-7
t:CR1STINA TAVARES..

EMENDA CS01338-7
l!J CRISTINA TAVARES

"LtHUIO!ÇO NIS••oI1uaCOlllluio------------,

,) (Tõ2jÕl/!i-j

f!-I
EMENDA SUPRESSIVA

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇAo
Suprima-se a alrnea D do item XIII do Art. 13

",, TlJ:TOI,s et"I,.IC,tiÇÃO-----------------.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO 111

Altera o inciso 111 do artigo 379,' do capitulo 111 da Educação e

da Cultura, que passará a ter a' se~u~nte redação:

JUSTIFICAÇIl:O

Tal como redigido não se trata de desaproprlação,mas de operação

de compra, rigorosamente desnecessário de constar em uma CONSTITUIÇ1.0

111 - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as crian
ças até seis anos de idade.

JUSTIFICAÇAo

A inclusão da palavra "gratu~to" mantém coerência

com os outros itens desse artigo, referentes ao ensino fundamentaL

à extensão ao nível méd~o, aos portadores de deficiénc~a e super

dotados e e-cond~ção para efetivar-se tal direito. Quanto ao arti

go "as" c r aanç as sua razão é óbvia. Sem ele o a t.end a.men t.o de 10 ou

mil crianças já atenderia o disposto.

EMENDA CS01342-5
f?Cr.ISTINA TAVARES

ClC OM ISS)\O DE SI STEMATí"i.._A_"Ç_,*,_"_o'_"_'"_I_"_"_"_"'_".'._' --'J f:õ?!õ;'7@

Suprima-se a alrnea H do Item XI do Art. 13

JUSTIFICAÇll:o

O conceito esta contemplado no item VIII, do Art. 11

EMENDA CS01339-5
~RISTINA TAvARES

",, 1'1.E.N.l.kIO/COIolISsio!1UaCowlss.\O-----------.

tJCOMISSAO DE 'SISTEM\TIZAÇIl:O
AutOR

tEXT.. ' ..U'TIf"ICA;ÃO------- --,

'EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ,I alTnea E do Item III do Art. 13 a se9ulnte redação:

Dê-se ao Item XXI, do Art. 14 a seguInte redação:

XXI - O trabalho em atIvIdades InsaJ~bres ou perigosas deverá

.!..J
EMENDA MODIFICATIVA

",, TExTot.....STIFlCAÇÃO -,

ser objeto de lei ou convenção coleti' a e obriga ao empregador a

INSTALAÇ~O DE CONTROLES TECNOLÓGICOS.

JUSTIFICAÇM

e) O homen e a mulher sãc Igual~ em direitos e obrigações.

JUSTI FI CAÇIl:O

A formulação que atende as reivindicações dos grupos femInIstas
A Intenção do legislador fIca melhor explicitada em texto ~ais

serIa plenamente satisfatória desta forma maTs simples.

conciso.
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EMENDA CS01344-1
[lCRISTIHA TAVARES

conA redação além de ser confusa nega o DIREITO ~ INSURREiÇÃO,

JUS T I F I C A ~ O

sagrada na CARTA que define os DIreItos da Pessoa Humana

C".l~TIOQ-----'

"MDB J

'-------~-----~
I'LEHIoIIllC/cOIl'S$;.olsUIlc:OIlJ5SÃO-- _

t?COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

f.'J
EMENDA MODIF(CATIVA

= TEXTO/olU',-'rlcA:;.io-----------------,

r---------- "LENA~10/CONI!!io..5UllCOIll uic

t9 COMISS~O DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01348-4
l? CRISTINA T~VARES

e s ta bete a garantia prevista na alfnea B:o Estado tem o dever de

~EMENDA MODIFIr.ATIVA

"Na Impossibilidade comprovada de exercer, Imediata e eflcazmen

lecer programas e organizar planos pgrB a erradicação da pobreza

absoluta."

Dê-se a alfnea O do Item I do Art. 13 e seguInte redação:

b----------------- Tt.....: ...U5TlI'"ICIoÇi:J------ -,

JUSTIFICAÇlío
Dê-se a alínea A do item XIII, do Art. 13 li seguinte redação:

A Idéia é suficientemente forte e dispensa adjetivações.

EMENDA CS01345-0
t:CR I STI NA TA"ARES

A) a Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por

u t l Lí de de pública ou por Interesse social, mediante j us t a Ider.lza_

ção resalvados os casos presentes nesta Constituição ou em lei.

JUSTIFICAÇM

<7"t-----.'~---- "U:N"".o/co"rssio/aUlIC:Oluss.i.o

OMISslío DE SISTEMATIZAÇ~O

r:-r---------------_tEXTotolusTlfIC.. Ç;.C _

EMENDA SUPRESSIVA

No bojo de modificações sociais e econômicas provocadas por uma

revolução tecnolõgica,a rigidez de desapropriação "Em dinheiro" e

"previamente" torna Velha a NOVA CONSTITUiÇÃO. Ae~e.centamos que a

lei poderá determinar casos especiais em que a propriedade possa
Suprima-se as alfneas A,E e G e Item I do Art. 13 ser desapropriada além das exigências deste~artigo.

JUSTI FI CAÇ1iO

~ por demais evidente que os natl-mortos já ultrapassaram a con-

dição de "SUJE1TO".Por "EXCESSO" de lucro entendemos "que o leglsl,!

dor desejou referi-se aos extorsIvos Juros cobrados pela rede bancá

ria que é uma anomal la conjuntural de um governo débil e não se ju~

EMENDA CS01349-2t: CRISTINA TAVARES

r;:r--;;--:-:-:-:-:==--=-::--::-:"7:= PL[N,UlIc/COW :uio/sUlleOIllUl!i.ot9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

tlflca estar na Carta Magna.

Consideramos Inadequada sua isenção na Carta.

Finalme~te, os seiviços de água, luz e esgoto, na realidade

cessários não seriam

pIo.

mais e~senciais que os alimentos por

ne

exem

r:-r------- --------T[XTO/~U5TI"'tAÇi.O---------

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art. ~O 7 - Fica Instltufdo o Conselho Nacional de Comunlc,!

ção, com a atribuição de propor ao Congresso Nacional políticas na

cionals de comunicação nas áreas de radiodifusão e outros maios

eletrônTcos, supervisionar e fIscalizar sua execução. atendt~os os

seguintes prlncrpios.

____________ Ttx,-o/oluH1rICAçic -,

P.. tH;.r.IO/CONl'SÃO/.UICOMIIISÃO-- --,

DE SISTEMATIZAÇlío

EMENDA CS01346-8
t?i0TINA TA_V_A_R_E_S =:J ~~A;; ..~

t:ei/:9-fij

I - Pro~oção da cultura nacional em suas distintas

manifestaçõe<, assegurada a regional ização da produção cultural

nos meios de comunicação e na publ fcidade;

I1 - Garantia da plural idade e descentrall za ç âo , ve

dada a concenrração da propriedade dos meios de comunicação;

EMENDA SUPRESSIVA I1I - Prioridade a entidades educativas, culturais e

. outras sem fins lucrativos na concessão de canais e exploração de

SuprImam-se os It~ns IV e V do Art. 5~ serviços.

JUST'FICAÇ~O

Apesar de Inegável modernidade do legislador, os itens em questão

se aproximam mais de um manifesto do que de uma CONSTITUIÇ~O

JUSTIFICAÇ!\O

A luta por polítlcas democrátlcas de Comunicação lntegra o

patrimonio de luta do povo brasileiro. O Conselho de Comunicaç30 50
clal e expressão des~e patrimônio .

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ!\O
<7"t---------- PL[NA~lo/C;OI,i155io/IU.COIllISS.i.C------------,

r Suprima-se o Item V do Artigo l~

EMENDA CS01350-6
tJ CRISTINA TAVARES

AUTOk----------------J
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vinculaç&o, não sofrerá nenhuma restrição do Estado, a
título.

qualquer EMENDA CS01353-1
f: CRISTINA TAVARES

~~"~T1DO~
• PMDB )

§ lº- A lei assegurará o direito de resposta aos cidadãos
e as entidades, em todos os veículos de comunicação social.

§2º- A ação do Est?do em reldção às diversões e espetácu _
los públicús limItar-se- à à informação ao público sobre a sua

natureza, conteúdo e as faixas etárias, horários e locais em que
a sua apresentação se mostre inadequada.

§ 3º- Os Partidos Políticos têm o direito à utilização gr~

tuita do rádio e da televisão segundo critérIos a serem deflni
dos em lei.

§ 4º- Não serão toleradas a propaganda de guerra ou a vei
culação de preconceitos de religião, de raça e de classe.

§Sº- A lei crIará mecanismos pelos quais o cidadão se pr~

te§er&·de agressões sofrIdas pela promoção, nos meios de comuni

cação, da liolência e outros aspectos nocivos à saúde e à ética
pública ..

JUSTIFICAÇAO

Pretende-se restaurar o que a Sociedade Civil propôs
longo dos debates.

ao

""~--------------- T[ .. i{ ~tlST1'1l':";ÃO-- _

EMENDA SUPRE~SIVA

SuprIma-se a a1fnea C do Item XIII do Art. 13

JUSTIFICAÇliO

Este artigo é rigorosamente inaceItável em um mundo cada

vez mais urbanlzado. Evidente que casos especiais poderão ocorrer
• . .. ... t'

(~~~ j~stifiquem a DES~PROPR1AÇ~O. Para argumentar com o ABSURDO:

Não serIa justificável a desaproprIação de um prédio onde funcl~

nasse clandestinamente uma fábrica que colocasse em risco o meio
q

ambiente, a vida e saúde dos cidadãos.

AllTOJlt-----------

..,..,--------------- T[ll' .. USTltICA;i.O -, l2J
EMENDA MODIfiCATIVA

EMENDA SUBSTITUTIVA

Art.4li - ConstituI monopólio do Estado a exploração de se~

vIços públicos de telecomunicações, comunicação postal, telegráfi_

ca e de dados.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 15

Art. 15 Os trabalhadores domésticos tem os mesmos direitos

e deveres dos trabalhadores em geral.

S I~ - O fluxo de dados transfrontelras será proce~ JUSTlflCAÇJlO

sado por Intermédio de rede pública operada pelo Estado.

S 2~ - E assegurada a prestação de serviços de Info~

mação por entIdades de dIreito privado atraves de rede públ Ica op~

rada pelo Estado.

A reivindicação dos trabalhadores domésticos pode ser claramen

te atendida com esta redação.

JUSTlFICAÇAO

Esta é a expressão de luta da grande parcela do povo brasi
leiro.

~----------PL(.Nulo/eOMI$sÃo/ltl8COU1SSÃO-----------

~ COMISS~O DE SISTE~~TIZAÇ~O

~--------------- n: ...r .. ' ..VSTll'l::AÇio-- -----~

~----------------TtltToltusT.rlcAçio-----------------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1g0 423 e se~s,pa~á~r~fos.

o artigo 423 e seus parágrafos' passam a ter a seguinte
redação:

aos tnteresses do desenvolvimento nacional.

JUSTIFICAÇJlO'

dação._renumerando-se as alineas seguintes:

'O - A leI assegurará aos autores de Inventos IndustrIaIs prl

vl.1eg los 'te'mporárlos para 'sua utlll zação, bem como a propriedade - .

das obras tecn~lõgJcas de carãter utilItário das marcas de .ndústrl

8 e co~érflo e a exclusivIdade do nome comerciaI, subordinando-os

S 20 - será gratuito o pro?e~so de ha~ilita~ão e a cele
bração do casamento.

S 30 - estende-se a proteção do Estado e demais institui

ções à entidade familiar formada por qualquer um dos pais ou respo~

sável legal e seus depend~ntesl consanguíneos óu não.

S 40 - a legislação ordinária regulamentará a d1ssolução
do casamento.

Art. 423 - a família~, constituida pelo casamento ou por
união estávcll baseada na igualdade entre o homem e a mulher', tem di

reito à especial proteção social, econômica e jurídic~ do Estado e

dema1s instituições.

S l~ - o 'casamento religio~o terá efeito civil, nos ter
mos da lei.

I t em XI do Art. 13 a ulIla únIca reDê-se as alf~eas O,E e F

EMENDA MODIFICATIVA

Em homenagem ao desejo nacional de uma Constituição concisa acre JUSTIFICAÇ1\O
dItamos que a vontade expressa nas alrneas D,E e F poderão ser resu

mldas na redação proposta.
A constitu1ção da família foi matéria contemplada no art.

• 13 - Capitule I do presente Anteproj~to, razão ~ela qual opt~mos,com
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a finalidade de sistematizar o texto constitucional, pela presente

redação.
O mesmo rnot~vo nos leva a suprlmir e alterar os demais

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação

Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

e

parágrafos. Inciso VII - auxíliO suplementar na educação para crianças de zero

até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de pro

gramas de material didático-escolar, transporte, alimentação, assis

tência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica.

JUSTIFICAÇiíO

,.,, T[JTO/.. USTI'lCAÇÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PARÁGRAFO 20.

Entendemos que, este apoio técniCO e financeiro é i~

dispensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança de

zero até seis anos, contribuindo assim para que o Cidadão brasilei

ro tenha uma condição de sobrevivência mais digna, inclusive preve~

do a continuldade de sua inserção no processo educaCional.

Modifique-se o parágrafo 20, do artigo 383 do capítulo da Educação

e Cultura do anteproJeto de ConstituiÇão que passará a ter asegui~

te redação:
EMENDA CS01359-0tJ CRIS1INA TAVARES

&UTOIl-----------------,j r:="UTIOO-------,
. ~;OB ~

"Lt....1l10ICO"' ru io/ . u. COtU. Si O- - - - - - - - - - - J ~;D~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAr$o

EMENDA MODIFICATIVA

TíTULO 11 - CAPíTULO 111
ART. 18 - INCISO IV - ALíNEA M

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REFERIDA ALíNEA M,

M) - NÃO SERÁ CONSTITUíDA MAIS DE UMA ORGANIZAÇAo SI~DICAL D~QUA~

QUER GRAU, REPRESENTATIVA DE UHA CATEGORIA PROFISSIONAL lJll

!i@'.~, EM CADA BASE TERRITORIAL.

JUSTIFICAÇÃO

Uma organização sindical somente tem força de representação qu~

do devidaQente reconhecida pelo poder público. Esse reconhecimento é
o que garante a atuação de direito à entidade.

A pluralidade sindical referente ~ uma mesma categoria servirá tão
soment; para diVidir os trabalhadores e, conseqfientemente, enfraque

ce sua força no que tange as suas legítimas reivindicaçõ~s junto ao~

empregador e ao Estado.

A unicidade slndical revela-se de suma importãncia quando apontat

um mesmo caminho a percorrer à luta em torno dos direitos e dos legi

timos interesses e necessidades do trabalhador, aSSim corno fortalece

a representatividade da categorla.

Sendo a AsseMbléia Geral o órgão deliberativo supremo da entidade

sindical, a atuação dessa entidade corresponderã sempre a vontade so

berana da maioria de seus filiados. Sendo portanto, a entidade sindi

cal, a categorla que a meSma representa;

Dessa forma, justifica-se o encamlnhamento da presente emenda mo

dificativa.

,.,, Tf.XTC/olUSTI,."'...çig-----------------,

Acrescente-se no art 397 do Anteprojeto de Constitui

ção t o seguinte item:

Art. 397 ...

IV - Garantia de tratamento e oportunidades iguais

no disposto, independente de sexo, etnia, cor J 2
dade e defIciências físicas.

JUSTIFICAÇiío

520 Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~

mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a

6 anos, o ensino fundamental e médio.

EHEIiDA ADITIVA

DISPOSITIVü EHENDADO: art 397

Em cumprimento aos princípios estabelecidos nos artigos
378, 379 e seus incisos; visando clarear alguns aspectos que deve

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins

que a complementam, consideramos lndispensável inclu~r o atendirnen

to educacional obrigatório à faixa de O a 6 anos.

art. 383

= Tl:lTotoluSTIFlCAÇÃO-----------------

JUSTIFICAÇXO

Entendemos que neste princípioConstituciaaT também d~

ve estar explíCIto a ellmInação de todas aS formas de di5crlmin~

ção, as quais permanecendo ,ontlnu~ão a dificultar a convIvência

social e possibilidades organizatlvas da população. são mudanças

que, sem dúvlde, devam ocorrer desde a definição maior de política

de ação e suas grandes diretrizes.

r.l-----------·-----Ttw·..'.)~STlflcAeÃc-----------------,

EMENDA SUPR[SSIVA

O caput do artigo já obriga multas das reivindicações da liberdade

-JUSTIFICAÇ1l0

Suprima-se os I tens I, r r , 111, IV, V e S l~ do Artigo 30

SISTEMATIgÇ1\oDE
'LtJU,'UO/CO"'ISliOI.l.lleO"'lSslo-----------'j ~;~&f/?D

COMISSÃO

EMENDA CS01358-1
t: CRISTI~A JAVARES

EMENDA MODIFICATIVA TUTOI'""''''''Ã.----------~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII . I
de organização partidárIa. Por outro lado será a lei Orgânica dos

Partidos Polfticos, Irá regular a situação
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tJ COM I SSAo OE SI STEMÀí'rzí(~'l'ibiol,"",•."i'

EMENDA CS01361·1
tJ CRISTINA TAVARES

A~ITOIl----- ~ f=I!M~~TIOO~

_--J] O&Iahf}j
r.r---------------- TExro/.lU5TIl'"I:AÇi.O------ -, r.l---------------- TEXTO/JUSTlrrcAçÃc------_ -----------,

EMENDA SUPRESSIVA EMENDA SUBSTITUTIVA

Suprima-se o Art. 25 do Capftulo V Art. 408 - Compete ao Conselho Nacional de Comunlcação,"ad referen

JUSTIFICAÇ7iD

Elogiável a intenção do legIslador porém absolutamente redundante

dum" do Congresso Nacional :

- Outorgar e renovar autorizações e conces.ões para explo-

ração de servIços de radiodifusão e outros serviços eletrõnlcos de

EMENDA CS01362-0
W 1~'PMNDnB-~ê CRISTINA TAVARES . C r _J

comunicação;

II - Supervisionar as licitações públicas para concessao de

frequencla dL canais, divulgando suas disponibilidades ao menos uma

= ----------TtxTC/Jusr'f'l:AÇi.C-----

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se os'ltens

do Art. 26

e I li, renumerando-se os remanescentes

vez por ano ;

I II - Estabelecer critérios para a fixação das tarifas cobra 

das aos concessionários de serviços de radiodifusão e outros servl

ços eletrEnlcos de comunicação;

IV - Disciplinar a Introdução de novas tecnologIas de comuni

________ TEXT IJU5TI',CAÇÃO-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇ1iD

§ 2' - A lei regulará as atribuições, a vinculação admlnis-

trativa e os recursos da União necessários ao funcionamento do

cação conforme as necessIdades da sociedade e buscando capacitação

tecnoló$lca nacional;

V- Dispor sobre a organização das empresas concessionárias

de radiodifusão; a qualidade técnica das transmissões, da program~

ção regional e de rede e sobre a garantia de mercado para os progr~

mas das produtoras Independentes;

VI -Autorizar a h.lpl<.,.'dção e operação de redes privadas de
telecomunicação.

§ I' - As concessões ou autorizações previstas neste artigo

serão feitas por prazo determinado, nunca superior a dez (IO)anos

e só poderão ser suspensas ou cassadas por sentença fundada em In·

fração definida ~ lei, que regulará o dlr~ito à renovação.

Conselho Nacional de Comunicação.

§ 3' - O Conselho Nacional de Comunicação será Integrado por

quinze ( 15) membros, brasileiros natos ou naturalizados há mais o'

de dez (10) anos, em pleno exercTclo de seus direitos civls,repre-

IoI,ITOIf----------------

JUSTIFICAÇIlO

Este foi o compromisso com as ruas e as praças deste Pafs que

tornou posslve! a eleição do atual PRESIDENTE DA REPOBLICA

Os dois Jtens da soberania do povo se enquadram melhor nas Dlsposl

ções Transitórias

Artigo 464, do Tftulo X, das Disposições Transitórias, passa

Art. 464 - O mandato do Atual PRESIDENTE DA REPOBLICA, terml

nará em 15 de março de 1989

EMENDA CS01363·8 1 g:::N,oTOO'-,t: CRISTINA TAVARES . ~DB J

tJ COM ISsilo OE -S-IS-T-E;~~·;~~~·;~i".ua".'''i'------------,1 tP!O~JqJ

,-,, TEXTO/JU5TI'ICAÇio _

EMENDA CS01364-6
tI CRISTINA TAVARES

r-r-r PLtlll'''IO!CONlssio/SUBCOMI''..O------------,

tJ C0l-1ISS110 DE SISTEMATIZIl'Ç110
~D"T.6.~

C-Q2 10:;-- lét J

sentantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, entIdades empr~

sariais e profissionais da área de comunicação e representantes das

comunidades cientlfica; universitária e cultural, na forma da Lei.
JUSTIFICAÇ110

O Conselho de Comunicação Social somente se justifIca com a

definição de sua competência.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do Título X, das disposições transitórias os seguIn,

tes artigos: 439- 441- 443 e seu parágrafo único- 444 e SfU par~

grafo- 445 e seus parágrafos- 447 e seus itens- 451- 453- 467· 478 

480 ítem 111 do Art. 483- 485 e seu parágrafo único. 486-487-488-492

e seu parágrafo único e 493.

EMENDA CS01366-2
[:J EUNICE MICHILES

.- ,Lul"IO/coWluio/luacOlllllllÃO------------,

[J COMISSÃO DA SIATEMATlZAÇílo tGõ:'''";;ã7]'3o;06fl1
êJ2 O ~-

JUSTIFICAÇAO
Dê-se ao Incã.so lU do Art. 18 a seguinte redação:

III - LIBERDADE RELIGIOSA E DE CULTO
As matérias de que tratq' o~ artigos, itens, incisos e par!

grafos são obj~tos de leis ordinárias. Alguns até como o Art. 441

consolid~ vícios como O do peleguismo patronal; ou a pretexto da
enfIteuse chega-se a permitir a privatização das praias(Art. 478).

a) São invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de con

fissão religiosa;
b) os direitos de reunião e associação estão compreendidos na .liberdade de cul

to, cuja profissão por pregações, rituais e cerãmõnías públicas é livre;
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c) as igrejas e assocraçães religiosas tem assegurado o direito de se organiza

rem sem a interferência do Estado, normatizando sua estrutura ec Ies í és t rca ,

acininistrativa, cargos e funções ;

JUS T I f I C A T I Y A

na de Liberação de todo respeito e rnter-re í ação ext.er ior , exercida pela famIlla,

a escola, o governo e a sociedade em geral, como se esta Liberdade desobr rçasse

totalmente o indivíduo de sua responsabilidade para com a comunidade SOCial que

integra. A vista do ensino púl)llco - porque nenhum de nós vive para si mesmo

(Ram. 7:14), honestamente não se poderá propugnar em favor de uma ilimitada e

absoluta independência.

A dignificaç~o do ser humano com o re~onhecirnento dos dHeitos

e garantias que lhe são inerentes, como principias éticos a fundamentar uma or

dem polítlca democrática e da paz social, encontra nos Evangelhos sua fonte mais

prJfunda e viva.

A defesa dos direitos fundamentais, individuais e coletivos,

têm sido asscmidos pelas mais autênticas lideranças e setores da sociedade bra

sileira e consolidadas pela- ntuaçlkl, objetiva e veemente , dos insignes consti

tuintes.

Análise percuciente do anteprojeto revele j) fato de não haverem

rece'::'dú <:. "'~l~~.U" dest.aque os direitos e deveres C1'Jl!, il1disC'uw.velmente, estão
l'J8 base da dignidade hlnBna - o direito à liberdade e pensamento, de consciência
e religillo, enaltecidas pelo Papa JoIIo Paulo Il, em mensagem ao Secretário Geral
da CN.J por ocasí.ão de seu 30g aniversário:

o conce í to fundamental que refletem a essência da liberdade rell

giosa, ínoõe ao indivíduo correspondente deveres a sustentar seus direitos:

- ilT'plica um profundo resperto à consciancia dos demais: quer se

jam representados pela maioria ou minoria do agrupamento soci

al. Veda a animosidade ou estílTlOJlo aos confli tos religiosos, o

ataque, a di famaçllo Ou falsa acusação a outras confissões reli

giosas. O direito de crer, de professar, de ensinar e de viver

suas convicções s".0fI1 nenhum impedimento extenor, não poderá

servir de escusa para denegrir, atacar livremente Igreja ou

seus adeptos, estimulando preconceitos ou feflndo a dignidade

do próximo;

- Implica o respeito da transcendência, do caráter absoluto e

da scaeranía de Deus;

... Quero me referir sobre a qoest.ão da liberdade religiosa que é a
base de todas as demais liberdades e que está Inseparavelmente unida
a todas elas em razão, precisamente, de ser esta dignidade que cons
titui a pessoa humana. . ..

... Queria pedir solenemente que, para todos e por todos, a liberda
de religiosa seja respeitada a todos, e a cada indivíduo, e a todos
os povos ... ,

A li:Jerdade prática da religUo é uma vantagem tanto para os indiví
duos como para os governos." (grifas acrescidos

As lideranças religiosas do País são unânimes em enfatizar a promo

çllo a defesa da liberdade religiosa, como direito fundamental do ser humano. Es-

te sentimento revela-se na manifestaçllo da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, nos seguintes têrmos ,

"Cada cidadllo ou cada grupo de cidadãos goza de plena liberdade de
abraçar Ou deixar de abraçar uma religlllo; de realizar os atos de
culto, expressar livremente a sua fé e divulgar sua doutrina contan
to que não se firam os direitos de outros e o bem comum. Tem o di
rei to de não ser discriminado em razão de sua crença ou suas convIc
ções religiosas ou filosóficas; e o direito de educar os fl1hos, de
aco~do com os princípios éticos e sociais coerentes com a sua fé.Is
to Implica que seja resguardado na Consti tuiçllo o direi to ao ensino
religioso escolar, respeitada a convicçllo religiosa do aluno ou de
seus responsáveis, e haja liberdade de assistência religiosa às For
ças Armadas e nos estabeleclmentos de Internação coletiva."

o espaço da liberdade religiosa não se circunscreve ao próprio in

divíduo. A natureza social humana leva consigo, incluso, a· associaçllo neste terre

no, por ser o santuário das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Re

dentor._ A liberdade religiosa surge como a concretizaçllo das liberoades de pensa
mento e" consciência nas re lações com O Ser A:'soluto.

- 1I.pEca o respeito às distintas funções da igreja e do Estado:

o Novo Testamento contempla uma sociedade pluralista, com fun-

ções distintas para amaos: ao Estado, como nuní st.ro dp. Deus

compete a tarefa essClo....... i-::rol ~-:r. ,.,~ r- ""Ov.Prc ~E:I"1-c"t,J:- SOCla: e
econômico dos seus cidadllos, enquanto a salvação do homem ou a

evangelizaçllo constituem a missllo da Igreja; destas questões de

ve o Estado afastar-se, mostrar-se imparcial. Se a verdadeira

liberdade ral içtosa exige que o Estado não se tmiscua nas con

vrcções religlOsas de seus cidadllos, de outro lado, de modo na

tural, no interesse da justiça, da harmonia e do bem-estar ge

ral, reconhece a necessidade do Estado regulamentar ou limitar

determinadas ações, ainda que impulsionadas por motívação reli

giosa O civismo não se op1le à lealdade a Deus. no ensino do

Mestre - dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.

As normas sugeridas procuram ccnsuost.anctar os conceitos expos

tos, ãnspi rando-se ademais: na Declaração Universal dos Direitos do Homem; no tex

to do Pacto Internacional SOJre Direitos Civis e PolIticos e d" Pacto InternaclO

nal sobre Direitos EconOmICos, sociais e Cul turai s (aprovados na XXI~ AssembléIa

Geral das Nações Unidas), na Declaração soare Eliminaçlio de Todas as Formas de In

tolerânCIa e üescr immação por Causa da Religião Ou Crença (aprovado por unarumr

dade, em 25 de novennro de 1981, pela Câmara Legislativa das Nações Unidas); oi s

posições const i tucionais dos paIses com regimes Insprreoos na oenccrec ia socral ,

como Itálla,Reoública Federal da Alemanha, Suíça, Espanha e Pcrlugual e sI/gestões

oferecidas pela O.A.B. à Comissllo.

..UTO.---------------J ~P 'Fu'L1DD--------,
EUNICE MICHILES . ~ ~

m .."' .....1I10/çOIlll.slio/.ueCDIU..laé coossso DE SISTEMATIZAi;AQ

r..---------------- TIJI'Il/~USTl.ltaç;,D-------------'-'<-L--"--_.

EMENDA CS01367-1
f!J

~ certo ser faculdade interior que exige espaços exteriores de li

berdade para a associaçlla e a expressão. Por isso deve interessar ao Estado, em

seu ordenamento, garantir a liberdade religiosa, tanto na esf.era pessoal como na
famUia e na contrssão,

A plena li:'erdade religiosa da pessoa humana se matenaliza em dois
âm'J1tos distintos:

- na comunidade religiosa, o da lioerdade dentro da igreja; e

- na sociedade ci vil, a liberdade dentro do Estado.

Consequentemente, essa liberdade religiosa pessoal nllo pode deixar

na somJra a Liberdade da Igreja dentro da sociedade e com respeito ao Estado. Es

te, pois, para que seja o Estado de todos, terá de promover a rdé i a que não pode

ser tllo só o Estado dos cristllos, ou só dos católicos ou dos evangélicos. Deve

ser o Estado do homem, da realização efetiva de sua liberdade, independentemente

da solução que ele queira dar a sua consciência para sua vida religiosa, para a

qual tem c direito de exigir o respeito, a garantia e a proteção do Estado.

Dê-se a alínea "b" do inciso II do artigo 270, a seguinte redaçãcr

"B-Templos de qualquer confissllo religiosa, suas dependências inerentes ao

exercicio de suas atividades e rendas provanientes do culto."

JUSTIfICATIVA

"O templo de qualquer culto não é apenas a materialldade do edifício ... um
edi fício só é templo se o completam as instalações ou pertenças adequadas

àquele fim, ou se o utilizam efetivamente no culto ou prática religiosa.

o. sugl3'stã~ propcst.a af'ast a de pronto, por ;..ua vez, a falsa conceo

~o do absolutismo do liberdade religiosa Exclui ue prq/Íto; " conc eoçao r ioer t i-

Por certo, nenhum governante em estado de saúde mental pensaria em tr ibu

tar a missa ou bat Isno , nem decret.ar i a a Câmara de vereadores impOsto de
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licença, aliás taxa, pelo toque de sinos ou pelo número de círios acesos.

Mas existe o pengo remoto da intolerância para com o culto das mínorias ,

sobretudo se estas se formam de elementos éctnicos di versos, hipótese per

feitamente possível num país de imigração, onde já se situaram núcleos

protestantes, budistas, israelitas, maometanos, xintoístas e sempre exis
tiram fetichistas de fundo afro-brasileiro.

o templo não deve ser apenas a igreJa, sinagoga ou edifício principal, on

de se celebra a cerimônia pública, mas também a dependência acaso contí
gua, o convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa ou

rDsj dêncí a especial, ou de parece ou pastor, pertencente à comunidade re-
ligiosa, desde que não empregados em fins econômicos." (Aliomar Balleiro, Direi
to Tributário Brasileiro, Forense, Rio, pán, 91).

E inquestionável que a garantia constitucional é dirigida à liberdade do exerct
cio .de culto à exteriorização da consciência religiosa do ser humano.

A liberdade de manifestar religião ou crença estará sujeita à limitação e descri

minação com a imposição de tributos sobre bens vinculados ao culto ou às rendas
dele oriundas.

A simplicidade da norma ora existente, enumerando apenas - O!? templos de qual

quer culto - tem favorecido razoáveis controvéraías interpretativas, notadamen

te na doutrina e mesmo na jurisprudência, com amparo na objetividade da expres
são.

Entendeu, a pr6pria Comissão de Estudos Constitucionais dar melhor explicação

ao amplo conceito da liberdade de culto, colocando ao abrigo da imunidade as
dependências adjacentes aos templOs. Deixou, no entanto, de extender a mesma

garantia às rendas provenientes ou originárias do culto, que necessáriamente
exigem a mesma garantia.

Acatada a sugestão, estarão as rendas provenientes do culto ao abrigo da imuni

dade, afastando-se as mais remotas ou eventuais manifestações de descriminação,

limitação ou intolerância para "com os cultos de minorias", evitando-se ademais
constantes peregrinações ao judiciário na defesa de direitos tradicionais enun
ciados, mas nem sempre respeitados.

EMENDA CS01369-7 &,," _
tJ EUNICE MICHILES

,--------- 'Ll/rlA"lo/tOIll.,Jio/luICOIilISSio--------__tJ COMISsllo DE SISTEMATIZAÇÃO

r.l--------------- TIXTO/.lU5TI'ICAÇio------ -'-_=-_-'-,

Dê-se a seguin1e redação ao Parágrafo CJnico co Artigo 361:

" Parágrafo Unico - O ensino religioso é livre nas escolas confessionais,
constituindo disciplina de matrícula facultativa nas

escolas públicas."

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo, como 'redigido, é vago, sujeito a permi
tir interpretações divergentes, limitando a liberdade do ensino de convicções r~

ligiosaas pelas próprias entidades confessionais.

O ensino religioso manterá sempre particularidades e
características essenciais das confissões ou da formação religiosa de quem o mi

nistra. Eliminada a particularidade do credo, descaraçterizado ficará o ensino
religioso confessional, que se tornará tão s6 um aprendizado de moral e bons cos
tumes.

A expressão "sem distinção de credo", é supérflua, por

ser o ensino de tal natureza de matrícula f.acultativa, oferecendo ao aluno e op

ção da freqMncia ou não, no ensino público. Nas escolas confessionais, é a pro
fissão religiosa da pr6pria crença, que as tem feito merecedoras de escolha por

pais e responsáveis dos alunos, dentro do princípio da liberdade assegurada a

estes pela definição da diretriz a ser imprimida na educação de seus filhos.

EMENDA CS01370-1
t!

r---=====:-::== ,LUÁ"'O/Cow.,"lo/IUICOIfIlSÃO- _f: COMISsllo DE ~ISTEMATIZAÇÃO

r.l--------------- TUTO/.rUITlflCA;io----- -'-_"-'--'-""-'-,

Suprima-se a alínea "d" do inciso VII do art., 13 dó Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS01368-9 ma.------,=------
t! EUNICÉ MICHiLES

r----::------ PLUÂluo/cOllllllÃo/'UI'OMIUlo----------f: COMISsllo DE SISTEMATIZAÇIlO

A matéria de que cuida o inciso deve ser remetida à legislação ordí

dinária, por sua complexidade. Adotada a redação do anteprojeto, dificultada fi

caria a divulgação de fotos de pessoas ilustrando a notícia a seu respeito, se
inexistente a autorização prévia.

Ademais a proteção a tais direitos encontram-se protegidos nas dispo
sições do inciso Xl "a" do mesmo artigo:

EUNICE MICHILES

Dê-se ao inciso XXV do Art. 14 do Anteprojeto a seguinte redação:

"XXV - aposentadcrãa pela previdência social oficial e privada;

no caso do trabalhador rural nas condições de redução previstas
110 Artigo 356. li

EMENDA CS01371-9
t!
t:

&U101l--------- _

JUSTIFICATIVA

Assegura-se aos trabalhadores, hoje participantes da previdência

privada complementar O' direito adqufrãdc de usufruirem os benefícios que a atu
aI legislação lhes .conferej

Assegura-se ainda a continuidade de funcionamento da previdência
privada complementar que Deneficia a mais de seis milhões de parhcipantes e
dependentes.

=---------------Tu:TO/"USTI'IC...'iio----- .......-'-''-'~....,__,

Dê-se a alínea "p" do inciso IV do Art. 16 do Anteprojeto a seguinte redação:

"p - nas entidades de orientação, de formação profissional, cul
tural, recreativas e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores, com con

tr~buições obrigat6rias destes e ou 'empregados, é assegurada a participação de
tripartite de Governo, trabalhadores, empregador e empregadores."

JUS T I F I C A T I V A

A redação existente vedaria a qualquer entidade assistencial pri
vada desejar assistir a trabalhadores nas áreas mencionadas, sob pena de ser
obrigada a submeter.-se à direção tripartite, o que se tomaria numa absurda e in!

qua limitação ao direito de associação e de exercício de atividades.
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A exigência,justifica-se, quando houver contribuições impostas

por lei ou acordo coletivo, que coativamente sejam exigívels. Resg"arda-se a

livre íníciattva das entidades privadas.

EMENDA CS0137S-1
t!J
,---------- 'Lf.:_AJlIO/eo"ussÃo/&u.COIolIS,lCl- ~t= COMISSilo DE SISTEMATIZAÇilO

EMENDA CS01372-7 &UTO.--------
[:J EUN.ICE MICHILES

,--__..."... 'LIICUlO/cOIlISl1o/.u.:OM.ISlo----------f: COMISsiIo DE SI~TEMA TIZAÇilO

r="I--------------- TUTO/,lUSlI,.ICAÇio------ ---'L<'--/.JL.'~ill:....,

Suprima-se a redação da alínea "i" do inciso II do artigo 18.

~ TUfO/..UITI'I";ÃO-----------'-'.t...1.-=-L..L~z..,

Ao Art. 478 acrescente-se Parágrafo L1nico com a seguinte redação:

Parágrafo L1nico - Fica extinto o instituto de terras devolutas em

áreas urbanas assegurando-se aos detentores de

posse destes imóveis a imediata aquisição do do

mínio sem ônus de qualquer natureza.

JUS T I F I C·A ~I V A

JUSTIFICATIVA

D dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar incluído

no inciso IV - O SINDICATO, por disciplinar procedimentos e atos a eles ine 

rentes. A sua conservação regulando o funcionamento das Associações, resulta

rá em graves e irreparáveis perdas e desc:r1minações para as Associações de cu

nho religioso, desportivo, educacional e similares que congregam minorias étni

cas, sociais, culturais, esportivas ou confessionais, pois estas estariam ven
do seus direitos fundamentais e Interêsses próprios submetidos à órgãos e en

tidades concorrentes e até mesmo contrárias a sua prõpr ía' subsistência.

O benefício que se pretende. assegurar através do usucapião urbano,

acabará sendo limitado e restringido, com a posterior intimação do proprietá

rio para comparecer perante órgãos municipais ou estaduais, a fim de regulari- "

zar a área cuja propriedade foi adquirida judicialmente, por ter sido a mesma

declarada pelo poder público área devoluta urbana.

EUINICE MICHILES

EMENDA CS01373-S
l!J

&UTO"'-------------- fY,.I,ItTIDO -----,

P F L j

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo, se ele fosse

restrito às Associações comunitárias de bairros e similares.

EMENDA CS01376-0
l:J EUNICE MICHILES

~--------- 'LllUfuo/cOMIS'io/.UICOMIUio----------_

l:J COMISsilo OE SISTEMATIZAÇilO

Oê-se à alínea "c" do inciso II do artigo 27º, a seguinte redação:

Dê-se à alínea "c" do inciso II do art. 18 do Anteprojeto a seguinte redação:

"C - é vedada a interfe~ência do Estado na estrutura e organização in

terna das associações."

JUSTIFICATIVA

Não se poderá assegurar na Constituição AUTONOMIA ABSOLUTA ao FUN

CIONAMENTO das associações, pela sua amplitude e reflexos no interelacionamen

to social destas entidades. A redação existente poderá propiciar abusos indese

jáveis no funcionamento destas entidades., sobretudo pela sua não sujeição às

normas de interesse pú:Jlico quanto à aplicação de recursos obtidbs do setor go

vernamental ou privado. Propõem-se que haja liberdade de organização interna,
sem interferência externa.

"C - patrimônio, renda ou servíçcs dos partidos políticos, inclusive suas funda

ções, das entidades sindicais de trabalhadores e das instituições de educa

ção e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos

estabelecidos em lei complementar federal j

JUSTIFICATIVA

E entendimento pacífico da jurisprudi!ncia dos tribunais nacionais, que a lei

complementar regulamentando disposições constitucionais deverá emanar do Congresso
Nacional.

Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo "federal", para afastar-se as

contínuas e reiteradas interpretações divergentes de órgãos municipais, que tem

disposto em seus Códigos Tributários, uma série de requisitos não existentes no

Código Tributário Nacional, obrigando às instituições de educação e assistência

social a penosas e custosas ações judiciais para verem reconhecidos os seus direi
tos.

EUNICE MICHILES

~ 'LUAIUO/COI'ISsio/IUlc:OlllIlÃO-----------,

COMISsilo DE SlSTEMATIZAÇi\o

EMENDA CS01374-3
[:J

AUTOIl--------------

A interpretação municipal, ampara-se na redação do vigente texto constitucio
nal, de que as imunidades do Imposto Territorial e Prediál Urbano, Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza e outras, por serem de competência municipal, devem

ser reguladas pela Lei Municipal e não Federal. Adotado esta interpretação adviria

o inconveniente de diversidade no território nacional de condições, requisitos e

normalização, em prejuízo do funcionamento eficieryte das instituigães que o ante

projeto pretende pra+P2t?!'.

Suprimam-se as alíneas "a" e "b" do "inciso XIV do art. 13 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

Os dispositivos de que tratam as alíneas "a" e "b" correspondem ao
Título da Tributação e do Orçamento, sendo, ademais pelas suas, particularida

des matéria de legislação ordinária.

EMENDA CS01377-8
tJ EUNICE °MICHILES

--------- 'LI:NAIl,o/eOIlI$'io/.UICOIllI"io------ _tJ COMISSilo DE SISTEMATIZAçilO

Dê-se ao § 2º do art. 12 a seguinte redação.

,,§ 22 O conteúdo normativo dos tratados e compromissos internacionais

se incorpora à ordem interna, revoga a lei anterior e está su

jeito à denuncia por deliberação da Congresso Nacional."
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JUSTIFICATIVA jeto, especialmente no que tange à "autorização" das populações indígenas para a
pesquisa e lavra de minérios.

Os tratados, pactos e compromissos intarnacionais não são "revogados" mas de
nunciados.

Por outro lado não se justifica que a tramitação da denúncia de tais instru

mentos fiquem submetidos ao rito de Emenda Constitucional.

JUS T I F I C A ç,Ã O

O Artigo 314, no Título da Ordem Econômica estabelece que a explo-
raçao e o aproveitamento de recursos naturais depende de ~utorização ou conces-
são do Poder Público.

,.,,__• TEXTOIJUST1FICAÇÃO .,

GIBSONNILSON

"Art. 1O. O aproveitamento dos potencaaí.s de energia hidráullca
e a lavra de jazadas míneraas em terras indígenas somente poderão ser
efetuados por empresas nacdonaas ,"

suprama-se o caput do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial, apresenta
do pelo Relator da corrussão de sastematâzaçâo, que reserva a união, "como privI
léglO" , subordmado ainda a outras condiçêes, a pesquisa, lavra, exploração e o
aproveitamento de recursos naturais em terras ocupadas por índlOs, e inclu-a-se,
no Título. correspondente à Ordem Econônuca, o artigo 10 constante do Anteproje
to da conussão Temática VI, desconsiderado pelo sa.stematazados , com a segumte
redaçãQ:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLEH""'lo/cOl.ll"Ão/.uacO..15'io------------

tJ

. • No Tít~lo da Ordem ~oclal, o Artigo 434, § 19,afi r ma que, em terras
lnOlgenas, exploraçao e o aproveltamento desses recursos dependem de autoriza-
~ das pop.il ações indígenas e da aprova cão do Congresso Nac.ional ,

_São ~i~positivos gu; exigem. evident; adequação. A opção deve levar
err co-rta Que, o mat ér í a POSSUl ru t íoo sent.ído economico, firmando-se assam a pr_e
varênc ia 00 caspcsto no Título da Ordem Econômí ca , t,

r:-t TEXTO/.rU5TIf".CAÇÃO .,

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS01382-4
[!J_ CONSTITUINTE

AUrOIt--- _

CONSTITUINTE EUNICE MICHILES

EMENDA CS01378-G
l!J

A matéria é típica e indubitávelmente de alçada de legislação

ordmár.íaj requl.ar constitucionalmente mandatos e reeleiçâo de dirigentes de

entidades privadas, além de absurdo é contradição absoluta ao disposto na alí

nea "c" do inciso I do mesmo artigo.

Suprima-se por inteiro a redação de alínea "J" do inciso II do art. lB do ílnte
projeto.

JUSTIFICATIVA

,.,,---------- 'Ll1UllllO/cOIol.Ssio/luacouluio ----,
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r.r----------------TItXTO/.lUSTI'lcAçlo- --':::-~"-.::::"......:..::..,

PLENARIO/cOIolISS;.o/sUBCOMI'S,i,O------------,

tbMss~o DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS01379-4t: Constituinte Nilson Gibson

JUS T I F I C A ç Ã O

Quando o Anteprojeto assegura, em nível de Constituição, a posse
permanente e o usufruto exclusivo do solo, relativamente às terras que sejam ocupa
das pelos índios, é óbvio que se está vedando a "remoção" dessas populações e prol
bindo a "dest.mação" das terras para outros fins.

O anteprojeto em exame estabeleceu usufruto em favor dos Indios , s~

bre as riquezas naturais do solo e sobre todas as utilidades nele existentes (Ar
tigo 4B, X). Ora, a cata, a faiscação e a ganmpagem estão contidos nesse direito
de usufruto. Destarte, ó artigo é despiciendo e, para fins de adequação do Ante
projeto, deve ser suprimido.

Terros aqua um caso tíP1CO de conflito de dísposaçôes versando 50

bre um mesmo assunto, onw;'das de duas Conussões 'remátaces dastarrtas.

A atavidade exprcratóraa de recursos naturaas em terras lndígenas,
segundo a Conussão da Ordem Econônuca, pode ser exercida por empresas estetai.s
e por empresas pravadas nacionais: entretanto, segundo a Comissão da Ordem S~

crai , além de outras condições restr-itavas, ela 'se toma "pr-iVl1églO da união".

Como resolver essa lncompatlbllldade eVldente? O únlCO crltério ló
gico e jur-ídico, aqui apllcável, é o da Conussão Temátlca competente ratlOne
mater-i.ae, As duas Conussões têm competência para expedar- regras envolvendo as
populações indígenas. A,Conussão ~a ordem,socrar ~ornpete tratar d~s. garantias
SOClalS especa.aa.s apracaveas aos tndios: a Conussao da Ordem Econonuca , a regu
lação das atavadadas llgadas à produção, carcutaçâo, dastr-ibuíçâo e consumo de
bens e serva.ços ,

O sistematlzador ao optar pelo dlSPOSltavo aprovado na Comissão da
Ordem socaaí não andou bem. Entre d01S dispositlVOS conf'Laterrtes de matéria eco
nônuca, ele optou pelo artlgo da Conussão mcompetente e desprezou o artigo da
Conussão competente.

A presente Emenda -vasa corrigir essa d:I.storção.

A mat~rla em pauta ~ a pe~~J1Sa, lavra, e~loração e o aproveltame~
to de recursos naturalS em ter~as 1ndlgenas' a COrnlssao Cc ~~=~~ :~~l~: estab2
Ieee um nonopórao estatalj à Conussão da Ordem El?OhõnQca, somente, uma reserv~
de mercado.

Ora, essa matem.a é da competência da comissão da Ordem Econônuca.
Quer dizer: à garantia dos dírertos sociais dos índlOs - competência da Com1s
são da Ordem sccrar - pouco importa se a empresa que explora ou aproveita os
recursos é estatal ou se é pru,vada nacional. O que realmente importa é que se
Jam garantldos os dareí.tos SOClalS pecul.Lares à satuaçâo indígena. -

~P.. ItTIOO--

PMDB J

Inicial apresenta
índios a cata, a

Gibson

JUS T I F I C A ç Ã O

EJe.DA OC .AOCQUAÇÃO

&UTO"-------------__
Nilson

Suprima-se o § 39 do Artigo 434, do Anteprojeto
do pelo Relator da Comissão de Sistematização, que permite aos
faiscação e a garimpagem em terras por eles ocupadas.

EM3IDA OC AOCQUAÇÃO

Suprima-se o disposto no § 39, do Artigo 432, do Anteprojeto Ini
cial apresentado pelo Relator da Comissão de sistematização, que veda a remoção
dos grupos indígenas de suas terras e proíbe a destinação, para qualquer outro
fim, das terras provisoriamente desocupadas.

tJ COMISSÃO DE SlSTEMATIZ;~;~'O/COMISSiO/SUIlCO..HISiO

EMENDA CS01380-8
t: Constituinte

,.,,----------------TEXTO/.,lUSTlFICAÇ;.C----------------,

EJe.DA OC AOCQJAÇÃO

Altere-se a redação do § 19 do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial
apresentado pelo Relator da Comissão de SrstematIzação , para adequá-la ao dlSPOStO
na Comissão competente da Ordem Econômica, acolhido no artiqo 314 do mesmo Antepro

NILSON GIBSON

I - Artigo 431. caput: inclua-se, como item autônomo do artigo 390,
parágrafo único, ou como parte final dos itens V e VII, do mesmo parágrafo, pelo

r:-r TEllTO!JU!lTIF1C.lÇÃO -,

EM3IDA OC AOCQUAÇÃO
Dê-se aos dispositivos abaixo indicados, todos constantes do Capítu

lo VIII, do Tí\.ulo IX, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão
de Sistematização, uma nova classificação sistemática, no corpo do Texto em exame,
como adiante se estabelece:

EMENDA CS01383-2
I~C CONSTITUINTE

~""-l'v 7/B~

C"OT"O~• PMDB

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZ~~~~IO/COMISSiO/SUIlCO ..ISSiO

EMENDA CS01381-Gt: Constituinte Nilson Gibson
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r:-r- TrXTO/.luSTlfICAÇÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 215

~'AJlTlOO~

PMOB

'LtH."'1I0/COI.lI'::i.OI.UIlCO.wI"ÃO----------.~

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

CONSTUlIINTF FÊlANCISCO SAI ES

EMENDA CS01385-9
tJ

-III - Artigo 431, § 22: inclua-se o que porventura não for simples re
petição, no artigo 380, procedendo-se a eventual adaptação de redação, pelo fato
de a matéria já vir tratada nesse último artigo, em Capítulo de abrangência mais
ampla e mais genérica;

IV - Artigo 432, caput: Inclua-seno Artigo 46, item X, excluída a re
ferência a subsolo, de vez que se trata de delimitação do patr ímõruo pertencente a
União e a Comissão competente para definir o uni verso dos bens federais não con
templou o usufruto sobre essa parte;

II - Artigo 431, § 12: inclua-se como item do artigo 49, por se tra
tar de norma que enumera a competencia da União Federal;

fato de a matéria já estar tratada nesse último artigo, em Capítulo de abrangência
mais ampla e mais genérica;

IX - Artigo 435, parágrafo único: inclua-se no Artigo 213, como
item XI, por tratar-se de atr.íburção da competencia à Justiça Federal;

X - Artigo 436: inclua-se no Artigo 98, como item XXI, por tratar
-se de competência legislatlva do Congresso Nacional, encontrando, pois, neste úl-=
timo, o lugar pr6prio.

VII - Artigo 433: inclua-seno Capítulo das Disposições Transit6rias,
por tratar-se de norma temporária, pois, uma vez nul1ficados todos os atos jurídi
coaal í dndícados , a norma perderá sua razão de existir; ademais, exclua-se do Te~

to a ser transposto a referência "ainda que já praticados", para harmonizar a nor
ma constante desse dí sposi.tí.vn 'Com o princípio expresso no artigo 13, XV, letra c,
que resguarda o dneito adqUip1do. -

V - Artigo 432, § 12: inclua-se como § 52 do Artigo 46, por tra
tar-se de definição das "terras ocupadas pelos índios", matéria que deve cons
tar obngatoriamente desse último artigo, por estar nele a delimitação do patrimô
nio de propriedade da União.

VI - Artigo 432, § 22: inclua-se, como § 62 do Artigo 48, por ser e~

te o local pr6prio para d1sc1phnar o regime jurídico de bens que se incluem en
tre os da União;

VIII - Artigo 435 caput: inclua-se, como item XI, no
eis que se trata de atribu1ção áe competência do Ministério Público,
neste último o seu lugar pr6prio;

artlgo 237,
encontrando

.0 Artigo 215 do Anteprojeto da Constituição passa
a ter a seguintes redação:

"Art. 215 - São 6rgaos'da Justiça Agrária;

I - Tribunal Superior Agrário;

11 - Tribunais Regionais Agrários; e

111 - Juízes Agrários.

§ 12 - O Tribunal Superior Agrário compõe-se de

trezes Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da Re

pública, senoo quatro oentre juízes federais; três dentre
membros dos serviços jurídicos da União; dois dentre magi~

trados ou membros do Ministério Público dos Estados, do Di~

trito Federal e dos !errit6rios; e dois dentre Advoga-

dos. Ap6s a primeira nomeação dos quatro Juízes Federais

dos três Procuradores da República, as seguintes s6 se da

rão Juízes e Procuradores Agrários.

JUSTIFICAÇÃO

Os dispositivos citados ao Capítulo VIII, do Título IX, não foram
devidamente sistematizados na esfera da Comissão competente. A emenda visa just~

mente contribuir para esse fim.

EMENDA CS01384-1
~ Constituinte Nilson Gibson

f=T"!PAJlTIDO~• PMDB

§ 22 - Serão criados Tribunais Regionais Agrá

rios, cada um composto de sete Juízes vitalícios nomeadosp~

lo Presidente da República, serd~ doi= riontre Juízes Feée
rais; um dentre Advogados; dois dentre membros do Minist~

ri~ Público Federal; um dentre membros dos serviços Juri

dica da União; e um dentre magistrados ou membros do Mi

nistério Público dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios, respe~tada a jur1sdição de cada Tribunal. A

pós a primeira nomeação dos dois Juizes Federais e dos

dois Procuradores da República, as seguintes só ocorrerão

dentre Juízes e Procuradores Agrários.
r:-r TEltTO/JUSTlFICAÇ'C --,

Suprima-se o § 2Q , do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial apresenta
do pelo Relator da Comissão de Sistematização, adequando-se o seu conteúdo da se
guinte fRrma:

I - a parte que fixa percentual obrigat6rio sobre os resultados da
lavra de minerais: deve receber tratamento análogo ao do artigo 312, § 12, asse
gura ao proprietário do solo, a titulo de panicipação nos resultados da lavra, na
forma da lei;

II - a parte correspondente à contribuição compuls6ria para execução
da política indigenista nacional e a programas de proteção do meio ambiente: deve
ser adequada ao disposto nos artigos 416 e 420, do Título IX (da Ordem socral ) .

JUSTIFICAÇÃO

32 - Os Juizes Agrários serao nomeados pelo Pre

sidente da República, escolh2dos em lista tripl1ce, orga

nizada pelo Tribunal Superlor Agrário. Ressalva a primel

ra invest1dura, que se baseará em titulos, eX1gindo-se o

minimo de quinze anos de exper1ência em d1re1to agrár10 e

que não seJa proprietário rural, o provimento do cargo f~

-se-á med1ante ·concurso púb11co de provas e titulas, org~

nizada pelo Tr1bunal Superior Agrário, devendo os candida

tos at~n~er-aos requisitos de idoneidade moral e de idade

superior a vinte e cinco anos, além dos especificados em

É tecnicamente impossível definir-se na Consti'tuição, apnoristica
mente, qualquer valor percentual relativo a resultados de lavra, quer para f'ms
de contnbuição social, quer para fins do dneito de part icipaçêo do propr íetério
do solo. A di versidade de situações especf f icas a cada recurso, as condições pe
culiares dornínarrtes em cada província mineral e as cncunstâncias de preço e mer
cado lm;Jetierr' essa prefixação no Texto Maior. A matér ra forçosamente oev'€" ser
deixada à Lei Ordinána.

lei.

§ 49 - Compete à Just1ça processar e julgar as
questões oriundas das relações reguladas pela legislação

agrária, inclusive:

Já na Ordem Econôrr.ica, Artigo 312, § 12 , manteve-se o di ref to do
propnetário do solo em participar nos resultados da lavra, Esse d1SpOS1tivo deve
alcançar os í'ldios (que, não sendo proprietários, gozam da posição jur ídrca de us-,=,
f'rutuér Ios l , Aqui é necessário proceder-se à adequação de texto, que o sistemati
zador , nessa fase inicial, não fez.

I - as questões possessórias ou dominia1S que

versem sobre imóvel rural, público ou privado;

11 - as ações discriminatórlas de terras devol~

por

irrigação

tas, fede~ais ou estaduais;

III - as desapropriações de imóveis rurais

interesse social, para f1ns de reforma agrária,

e proteção ambiental, florestal ou indígena;

IV - as questões que d i gam respeito a arl ic"]àn,

A segunda parte envolve matéria de contribuição de natureza tributá
ria, vinculada à execução de poj.rtacas específica. De novo, é assunto que requer
adequação,cuidadosa, seja com o Jj:apítulo do Sistema Tributário Nacional, seja COI1'
as normas já elaboradas para a' proteção do meio amoiente.
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incidência e cobrança do imposto sobre a propriedade ter

ritorial rural;

V - as questões referentes à floresta, água, pe~

ca, aos recurso naturais renovávels, desde que atinentes

à atividade agrar1a;

VI - as questões relativas a contratos agrár10s,

compreendidos entre eles, também os v1ncu~ados à ativ1d~

de de fomento, de produção oU comercia11zação agropecuá-

de1xam de ter um papel fundamental na soc1edade democrá

6_ca, p01S a í ns t i tuição "Poder Jud i c í ar-i c" permanece

1nalterada, intacta.

o em1nente relator f1car1a na hlstórla da adml

nlstração da justiça como o homem que encontrou o caml

nho adequado, correto, para a solução das 11des agra

rias. Serla um grande favor ao pais, ao homem do campo.

É preciso enfrentar corajosamente as correntes

doutrlnárlas contr~rias à sua criação, ou de natureza

conservadora e obstrucionlsta ou de naturSza demagógica

e agitacionlsta. Também a alegação da falta de verbas ou

àa grande despesa que se farla em face da implantação de
tal justiça não mais jU5tifica.

isto é, em termos de despesas. O dest1no da. comun1daàe n~

cional, em grande parte, para const1tu1r elemento de vida

do organ~srno do Estado, depende do harmdn~co funclonarnen

to do Poder Jud1ciário. E essa harmon1a de~orre, 1negave~

mente, da espec1ficação da Just1ça, que contr1bui para a

segurança naclonal, no que esta expressão ressalta de-pr~

servante do complexo do organismo nac10nal, frente à rea-
ção dos antagonismos que podem 1ncid1r sobre os slstemas

fundamenta1s que o integram" (monografla apresentada" ao

IAB, em 1976).

C.J. ASSIS·RIBEIRO, com mUlta propr1edade ~ ênf~

se, ~iz que "esse argumento, apesar de velho, Lmpr-e s saona.

E, por isso, nunca deixou de ser repetido pelos conserva

dores e obstruc10nistas, conforme o t1pO de justiça espe

cializada que está na ordem do dia. Combateram a cI'1ação

da Just1ça Eleitoral ( .•• ) invest1ram contra os tribunals

federa1s de recursos; ( .•• ) deblateraram contra a Just1ça

do Trabalho, a1nda com ênfase, batendo nessa mesma tecla

de eCOnOrnlaj ataca~am a criação dos Juizes federalS, em

face de 1dêntico ponto de vlsta. Acontece. porem. que o

probJema da organlzação e do func10namento do Poder JUàl-

rios;

VII - as questões que versarem sobre a prcpr oed2
-------

de consorciaI indígena;

VIII - as questões que versarem sobre empreita

da ·rural e sobre previdência social rural;

XI - as relações de direito previstas nas leis

agrárms e no Código Civil sobre matéria jurídico-agrária,

quando versarem interesses rurais assim def1nidos em lei.

§ 52 - A competência e a organização dos órgãos

jurisdicionais agrários serão estabelecidos em lei.

§ 6 2 - Das decisões do Tribunal Superior Agrá

rio somente cab~~~ recurso para o Supremo ~ribunal Fede

ral quando contrariarem esta Const1tuição.

§ 7 2 - A U01ão, os Estados-membros, o D1str1to

Federal deverão un1r seus esforços e recursos administr~

tivos e financelros medlante convênio, visando à implan

tação da Justiça Agrár1a.

§ 8 2 - O processo perante à Justiça Agrária se

ra gratuito, para os pequenos propr1etár10s e trabalhad~

res rurais, devendo prevalecer os princíp1~s de conC1-

liação, localização, econom1a, simplic1dade e rapidez.

§ 92 - Os Tribunais Regionais Agrários serão cria

dos por etapas, levando-se em conta as regiões onde as 11

des agrárias são mais intenéas e exigem a presença do Est~

do

ciárlo não pode- ser apreclado e Julgado em termos tals,

JUSTIFICATIVA

A prestação jurisdlC10nal é um dever 1narreàável

do Estado. E a criação de uma Justiça Agrária nac10nal e

autonômia.é um imperat1vo histór1co.

As questões agrárias necessitam de . tratamento

jud1ciário especia11zado. O que Justifica a cr1açao da

Justlça Agrária não é o conflito fundlár10, tampouco a

Agrárlo, isto é, a atlvldade agrárla. Nesse contexto 1 qu~

tro são os elementos que integram o conce1to da at1v1da

de agrárla: o elemento suporte físico ou seJa a TERRA; o

elemento agrobíológ1co ou seja o processo de aproveita-

À Justiça Agrária competirá julgar as questões

agrár1as: o processo discrim1oatór10 de terras devolutas,

as desapropr1ações por 1nteresse social, para fins de re

forma agrária, a prop~1edade e a posse rural, o imposto so

bre a propriedade territorial rural, prev1dênc1a soc1al r~

ral, a preservação dos recursos naturais renováveis, a pr~

priedade consoroial indígena, créd1to rural e contratos agr~

rios.

reforma agrár1a. Há de se buscar o·conteúdo do Direito

Os problemas agrarlos nao se resurn~m simplesmente

agrária. Essa e uma visão d1storcida da atividade agrária.

que se defende Vlsa tornar a Justlça malS célere; A pre

sumível perda de competênc1a ou do poder dos magistrados

federais (justiça Federal) ou estaduais, nao infrrmam que

A Justiça Agrár1a deve Ler carater nacional, orga
nizada autonomamente em relação às Just1ças (federais ou

estaduais) atualmente existentes e mantidas pelo Antepr~

jeto. A Justiça Agrária deve-se ocupar de Irdes emipent~

emmento da vida vegetal ou anlmal para transformá-la

Por outro lado, a Justiça Agrária nao pode su~

gir capenga, como a pr1ma pobre das Just1ças. Ou apenas

como apêndice da Justiça Federal, burocratizando e.prom~

vendo.de um verdade1ro 1nchaço nesse órgão. Há de ser, de

imediato, independente. Das suas decisões somente caberá

produção agropecuária; o elemento direção~ ou seja o co

mando de todos os proced1mentos pelo homem; e o elemento

renumeração ou seJa que a ação tenha aspecto econôm1co,

dando ensejo à produção.

reforma

especializadomente pgrárias. O tratamento Judic1ário

aos conflitos fund1ários. Ou como dizem alguns à
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recurso para o Supremo Tribunal Federal, quando contra-

rlarem normas ocnstltucionalS.

EMENDA CS01386-7
CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

É de se ressaltar que o assunto da especIal i

zaçao de uma justiça de terras (clamada por RUI BARBOSA,

plataforma da campanha c av i lí s t a , La da no Po l r teama bai.iO

no em 1910) ~erece trataTe~tc se~~Ct lscnto e obJct~vo,

COMISSAD DE SISTEMA~Li~AÇ~~'"55ÃCI/SUICO"ISSÃO-----------J rrwi·~;JY7J

~ T[XTO/,lUSTII'1CAÇÃO----------- -,

EMENDA M:DIFICllTIVA A REDAÇÃO D1\. LETRA "a" DO PARIiGAAFO eNIO} DO ARrIOO 325, DO A!:!
TEProJEID DE a:l'lSTI'IUIÇ'ÃO.

A crlação da JustIça AgrárIa nao objetiva ret~

rar competêncIa de outros tribunaIs, mas sim de reunIr

matérIa agrárIa, de reunIr competêncIa, de reunIr atrI

buições e poderes, de especiallzar funções, para propor

cionar um melhor atendImento à população rural.

não se prestando a fIcar ao sabor das convenlênclas

pessoas ou grupos de Interesses.

de

EMENTA: DJ::-SE A LETRA "a" DO § ONICO DO ART.325, A S!:

GUINTE REDAÇAO:

Art. 32S -

§ Om.co

a) é racionalmente aproveitado.

JUSTIFICATIVA:
A esp€~ia~lZaçãc da Justiça Ag~2rla - autônoma

e nacIonal- proporcionará as seguintes vantagens:

a) maior rapIdez na condução dos processos~

b) desafogo dos outros tribunaIs;

c) maior segurança na aplicação do DIreito, com

unIformidade da JurIsprudêncIa;

d) maior especIalização, capacitação profissio-

nal, com os juizes de mentalIdade agrarIsta;

e) maior independêncIa da politica local;

f) maior proteção ao economicamente mais fraco;

g) maIores facI1Idad~s ao usuárIo da Justiça, p~

la reunJão das compptp.n~'~~ rliRpprS8S. ~~e 2~

pllcam em gastos de tempo e dInheiro desneces

A presente errenda sugere alterar a redação da letra "a" de -~, ~

está~~ de~, racionalmente aprolTeitado - supnnundo as expressões OU ESTA

EM CURSO DE SER, vasto não ser possível o entendJ.rrento de um im5vel ser racional. 

.nente aprovea.tado quando, efetlvarrente, seu aproveí.tanento está por acontecer.

Da manexra contida no AnteproJeto não se pode entender o que vem a

ser curnpriJrento da função~~ llTÓvel rural, urra vez ",ue a função socl.a1 foa,

literal.nente vancul.ada ao uso atribuíão às suas respectlvas áreas exploráveis.

Estando, port.anto, o uso EM VI1lS ou EM CURSO DE SER IMPIJ\NTADO, /

amsiderar a "arrtençâo" de aproveatanerrto racional caro parâJret:ro caractarazador ôo

cumpriJrento da função sccaal, é eqmparar, anjustarrente, todas as áreas INEKPIDRA

DAS - desde que para elas se tenha intenção de torná-las um d1.a produtlvas -, ao

IreSllO nível das áreas efetlvamente utlllzadas e cumpridoras da função social, não

apenas pelo fator da utillzação nas, também, pelos demaa.s parâmetros cita:1:,~ nas

letras "b", "c" e "d", do neSTO dJ.spositl.vo.

sarlOS.

A Justiça do Trabalho surgiu parà proteger o op~

para proteger o camponês, o homem sem terra, o trabalha

dor rural margInalizado, os "bóIas-frias" é, também, os

homens que fazem da agrIcultura a razao de suas vIdas.

rarlO pós Revolução Industrial. Surge a Justiça Agrána

A expressão - E RACICNAIMENI'E APROJEITADO -, caro sugerido na pre~

te errenda, desfaz quaa.squar díivadas que porventura sur'jem e, devolve ao texto,

por out:ro lado, a proposição iniclalnente defenfuda no Substitutivo Rosa Prata ,

além de caracterizar, cem JUSTIÇA, o que deve ser FUNÇÃO sa:IAL DE J:!.ÚVEL RlJR1.1...

rJ.os;

Art. 111 - .

.., TtXTO/,lUITI'ICAÇi?------------ --,

J

EMENDA M:DIFlCllTIVA DE PARTE DO IOCISO I DO ART. 111

JUSTIFICATIVA

I - investido na função de Prineiro-MiJu~tro,Mirust:ro de Estado,

Chefe de Missão Diplanática penranente, Governador de Tern~

rio, socretário de Estado, 00 Distrito Federal e de Terntf>-/

o I'LrNA"lo/COWl'.i.O/IUICOlllllliO------------,

c= COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J

EMENDA CS01387-S
C:-CONSTITUINTE JOSE SANTA~;"~~ VASCONCELLOS

Por Seu turno, ~ JustIça Agrária deve ser campos
ta exclusivamente por juízes togados, em todas as suas

instâncias, em razão das dIficuldades reais da organi

zação das comunidades rurais, onde as relações empregado

e empregador são minorItárias e os conflitos são trava

dos entre os pequenos e os grandes proprietárIos, entre

eles e os "sem terra", posseiros e proprietários, entre

índios e posseiros ou proprIetários, entre o INCRA e a

FUNAI, entre dOIS posseIros ou entre dois proprIetários,

entre o proprIetário e o arrendatário, entre empregador

e o INPS, entre posseiro ou proprietárIo e parceiro, den

tre outras.

Rem~rque-se que a Ordem dos Advogados (V,VI, IX

do seu Conselho Federal), o In~tituto dos Advogados Bra

sllelros, a CNBB, CONTAG, ABRA, ANDRA, CNA e SNA, todos,

sem exceção, têm defendido a criação da JustIça AgrárIa.

Nessas cond~ções, o Anteprojeto ápresentado pe

lo Sr. Relator necessIta de aperfeiçoamento, para que a

Justiça Agrária já nasça Independente.

Conferências Naclonals, como, também, em 1986, através

A nodafaceçâo proposta prende-se ao fato de que o Parla

.nentar, por urra questáo até IreSllP de prancãpac, não pode ser detentor de / /

doi.s tlpos de mandato popular. Assim, por exenplo, ummandato no I.egl.slati

vo e out:ro no Executlvo, no caso dos Prefel.tos, acabaraa por desvJ.rtuar os

õoi.s.

TarrOOn a Presidência de ~resas Públlcas e de Econanía/

M1sta são llla:rnpatível.S cem o mandato legislatlvo, a tal ponte que o pró

prio AnteproJeto consagra em seu Art. 109 expressa prolbição para ""... o p~

lamentar mantenha "contrato cem pessoa de dizea.tc p:íblico, aútarqw.a, arp~

sa de p:íblica, sociedade de eccnania mista ••• " •
A nome do Art. 109 prende-se ao fato de que a Fiscaliz.iO

cão fmanceira, orçarrentâraa operaciooaJ. e patri..naúal é exercida pelo 'IJ:-/
gl.slatlvo, e nos casos PL...vxsbos na redação ongmal, se estaraa per.nutJndo
a fIscalização pelo próprl.o fiscalizado.

'-------
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CDlISSIIo OC SISTEM4TIZAÇ/IO

cnlSTITUINTE .))SE SANTANA OC VI\SCCNE...LOS

EMENDA CS01388-3
tJ
,----------- 'L!IIl" ..ID/CO"lsslo/IU.:OM'ssio-----------

tJ
,.,..,---- tUTC/.luStltICa.çic --,

EMENDA SUPRESSIVA:

JUSTIFICATIVA

A ad~inistração pública já possui normas que regulam a outo~

ga de conces~sõeSt autorizações, permissões I licenças à entidades

privadas, como tambÉm mecanismos de fiscallzaçãô. não podendo h~

ver concomitantemente a interferência ?opular no processo.

E necessário haver a u t on omr a publaca para escolha, nas for

mas das leis pertlnentes, a delegação dos serVlços ou prlvlléglos

e c o n Sn i c o s .

Supr1ma-se o inc1so IV do art. 351.

A participação popular, sob a fortta dIreta ou indlreta,

..,---------------- tlJ:tOI"UItI'ICAÇ;,O---- --,

~ ) '(TõL/"~7J!7J

AlltO.-- _EMENDA CS01392·1
f!J CDlISSIIo OC SISTEWlTIZAÇ/IO

repre-v~àada pelo disposto no art. 29, que prev~ o regIme

sentatlvo para a República Federativa do Brasll.

JUSTIFICATI\'A:

A auto-representação popular do artIgo supríEido con

f11ta, dIretamente, com o art. 29 cItado. EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se o artigo 64, parágrafos e incisos.

C()Il5TITUINTE .))SE SANTANA OC VI\SCCNE...LOS

EMENDA CS01389-1
tJ
f!Jr---CDl--I-ssI\o---OC-'S-I-S-TEIolI\--T~~cO'..,siO/ ..lJ.cOM .....0 -----------

Justificação. A const rtutcãc estadual, atendidas as pecul iar..!.

dade~ locais e sem desatender princípios gera!s da Constitui

çâo Federal, disporá sobre outros instrumentos de fiscalização .

..,r----------------- TtJ10/.,lUSTlFlC";;,C --,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 354

f: "1.llUluo/C.OIlI"lo/.utC.OIll'lJlo

• CDlI SSIIo OC SI STEWITIZAÇ/IO'

EMENDA. CS01393-0
(J C()Il5TITUINTE.))SE SANTANA OC, VASCXN:ELLOS

...r----------------- Tl:no/"unl'Ic.Açic -,

ART. 354 - Suprima-se

JUSTIFICAÇÃO:

o assunto jã f 01 tratado nos artigos anterIores, esp~

clflcamente nos arts. 351, 352 e 353, sendo o artigo em foco des

necessár10 por redondante. EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS01390-S
tJ lXtlSTITUINTE.).)SÉ SANTANA OC VASCXN:ELLOS J' p;~"''''~
f!Jr--CDl--I-SSIIo--OC-~S-I-S-TEIolI\--T~~tt>"l~SiQ/~\,~ttJ"ni.e-----------]

,.,..,----------------TUTO/JUS,.'r.tAçAc. ___,

Emenda supressiva do art. 355 § 39

Art. 355

Modifique-se para o seguinte a redação do artigo 63:

'ART. 63 - A fiscal l z a ç ji o financeira e orçamentária do

mu n i c Lp i o será exercida pela Câmara 'de Vereado'res, mediante con

t r o l e -e x t e r no , e pelo sistema de controle interno, na forma

de lei orgânica e s ca d ue l ,

§ 39 - Suprima-se

JUSTIFICACIIo

Parágrafo único - O controle externo será exercído

o a c x l I r o co Lr t bu ne l de Contas do Estado Federado ll •

com

o presente parágrafo confl,ta com o art. 13, lnCl
50 XIII, letra "d" do ant epr o j e t o , e, como ma t ê r i a geral, já estã
regulada em outro Titulo.

J1Jsriflcaçãc

h Const i turçâo estadual disporá sobre procedimentos de

fiscal i z e ç à o , sendo inconveniente manter-se a redação do a r t i'

go 63 e parágrafos.

Emenda modificativa ao art. 341 e

supres. r va dos s r t igos 342 a 348.

Tf:XTO/~US~I"tA;;,C..:....--- ___,

j L ~'''''-, EMENDA CS01394-8 '"to,
ro:r=-'m~ f:J CONSTITUINTE JOS~ SANTANA OE VASC-ON-C-E-LL-O-S-----------,

Ccn:.t( 07;8?) "1.[k.l;lIUOICOIII,SSÃO'SoJICO'" 5'io _

""""''''''''''-------------1 ~r; ClJMISSAO OC SISTEMATIZAÇAO
EMENDA SUPRESSIVA

EMENTA'

Suprima-se o art1go 79.

,---- IOd.fiUllllo/tOIllU'o/tuleollui.c-----------

~ CDlISSIIo OC SlSTEWlTIZAÇ/IO

EMENDA CS01391·3
tJ C()Il5TITUINTE.))SE SANTANA oc VI\SCCNE...LOS
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EMENDA SUPRESSIVA

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

r."l---------------- t[lTC1Jl.!T 'I'A;..:--------------

.. ","'0 ----------
EMENDA CS91397-2. "ART. 341 A seguridade social será f t n a n c r a d a c o rr-pu l

seriamente por toda a s o c r e de d e de forma direta e l n c i r e t e m;

diante contribuições socIais, bem como recursos provenIentes da

receita tributária da União, que comporão o Fundo Nacional de Se

guridade_Social, na forma da lei, nele r n c l u l c o o Fundo de Garao

tia do Seguro Desemprego, Slste~a de Saúde, PrevidênCia e Assis
tência Social.

so

§ (lOICO - t p r o r b r d a a instituição de contribuição que

de q u a l q u e r forma i mp l ique na b l t r r b u t a ç ào .

JUSTIFICATIVA

A matér la c o n s t i tue ional deve se restring I r a pr I.!:!.

~íplOS fundamentais. A lei compete dispor pormenorizadamente as

situações previstas a partir do artigo 3~1. Por isso que na

menda proposta re5salv~:;:-s-e ~-atribulção da lei para dispor

Suprlma-se, do lnClso 1, do artlgo 270, a expressão: IIRes

salvada a cobrança de taxas pela utllização de Vlas conservadas p~

lo Poder PúbllCO n.

Apos a supressão sugerlda o InC1SO terá a segulnte redação:

11 1 _ Estabelecer Larm t aç ôe s ao tráfego de pessoas ou bens, por

melO de tributos lnterestaduals ou lntermunlclpals n

JGSTI FI CATIVA:
bre a matéria.

CONSTI~INTE JOSE SANTANA os VASCONCELLOS

,..,-,----------- " .. tIoAlll0/COIll :nio/c.... c:llIIs.Ão --,

COMISSI'\O DE SISTEMATIZAÇI'\O

r.1r---------------- Tt1'l'C/oIUS"IFlc..çac -,

Emenda supressiva de parte do Inciso XI do art. llt
art. jq ---- _

A expressão que se pretende ver suprlffilda permite a coura~

ça de taxas pelo uso das Vlas públlcas. Ocorre que, prel1mlnarmen

te, esta cobrança limita o dlrelto de lr e Vlr do lndlvíduo, els

qJe lhe lmpõe urra taxa.

Este fato conf La t a corr o d i spos t.o na letra 1It>", anc i so 1\·,

do artlgo 13, do anteproJeto de constitulCão.

De outro modo, deve-se observar que ao cldaàão Já é lan

çado trlbutos, genérlcos e próprlos, destlnados fazer frente às

despesas de conservação de Vlas públlcas, tais como Imposto Sobre
Rendas, ou Imposto Sobre Veículos Automotores.

I a XI V

XV - duração do trabalho não excedente a 8 (OitO) ho

ras diárias, com intervalo para repouso e a l r me n

t a ç ác ;

JUSTIFICATIVA:

EHE~OA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA'

Emenda supreSSlva

JUSTI FI CA TI VA

O texto prlmltlvo, resguardando apenas, as entlda
des slndlcals dos trabalhadores afronta o prTnciplo da lsonomlã
contldo na letra "a", do lnciso 111, do artlgo 13 deste antepr~
Jeto.

Suprlma-se da letra "c", do lnciso 11, do art. 270, as ex
press~es de "de trabalhadores", "de educaçio e de asslstincla~
clal":. O texto, apõs as supr e s sêe s propostas, terã a s equ i n t.ê
r e de cãc ".

c - Patnmõnlo, renda ou se r v i cos dos partidos pol f t ic os ,
lnclusive suas fundações, das entidades slndlcals e
das instltulções sem flns lucrãtlvos, observados os
r e qu i s rt os da 'l e r ; e".

Não há porque dlferenClar-se as entldades classis
tas, seJa de empregadores ou trabalhadores.

A dlferenclacão transgr,de tarrbé~ o precelto ccnt,
d~ no lnclSC IV, letra l'a 1l, 00 art. 18 deste ante~roJeto, qu~

nao d i s t i nçue para o I t vr e e s s oc i a t t v t s mo e nt i de de s de trabalha
dores ou empregadores.

De outro modo, 1lmltando-se a lmunldade às entida
des educatlvas e de asslstêncla soclal, lmpede a extenção aque
las de pesquisa, extensão e outras, tão valiosas quanto as enun
c ra da s , -

Desta forma, entende-se ser conveniente deixar p~
ra a 'l e i or dmâ r i a regulamentar o tema.

EMENDA CS01398-1 ...,, .__
CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DE VASCONCELLO

r."l---------------- 'I'[I'I'el~l.Ia'l',..r:A'ie _,

serr

cor;-

remune r e do ,seranaodlárlêS, um dia da serr.ana do trabalhador

c on f Lç u r a n dc e s e grave injustiça social.

A lei ordinâria poderá dispor sobre a matéria

maior acuidade, possibilitando adequar a norrra ã conjuntura

que se altere o príncipio da ConsLituição.

~ Conforme dispõe o inciso XVI do mesmo artigo, o re

pouso s e ma n a l r e mu n e r a d o é de um dia.

Suprima-se o inciso IV, do § 19, do art. 34\.

A pretensão do r n c i 50 IV, trans9_rl de o prece I to c o n t I do

na l e t r a ua", do inciso \ I, do art. 270 deste Anteprojeto. o

qual, impede a União de Instituir Impostos ou taxas sobre pa t r l mô

n i o.

Mantido o lim'ite de 40 (quarenta) horas, COm oito

~_-__------_----_TtxTO/oI\lITIFIC.çio----------------,

,-- ,.U:IlAIIIO/c;OIlI'sio/.v.C:lIlI'•.ül~.-----------...,

f=COMISSAO DF SISTEMATIZACI'\D

EMENDA CS01396-4 ..,,, ----=__
C=CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DF VSACONCFI I oS

Alim disso, trata-se de bitributação Insuportivel, en

cont{ando-se exauridas as hipóteses de Instituição de ."";:.ostos p~

la União, no art. 275 deste An t e p r o j e t o , c c Lt d i n d o t a mb e m a n o r

ma a ser suprimida com o dispOSitiVO retro citado.
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CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA CS01399-9 .IITOII----------------,
x - O 5alár~o ào trabalho noturno será super20r ac

do dlurno.

Just1f2cat1va:
1':'"1---------------- Tl.TotJUITI'IC.çic-- ,

Emenda Ad1tlVa
Trata-se de matêr~a de le1 ord1~ãr1a. O prece~to como

d~sposto aClma Já está contlào no atual texto Constlt~clo~al,

na leglslacão orà~r.árla, senàc ffiJltas VEzes alteraàc ~os aco!

dos e convenções colet2vas àe trabalho e~ benefíclc ào tran~

lhaàor, àevenào asslrn permanecer.

Acrescente-se i letra "f", do 1nC1SO IV, do art. 18, a ex
pressio "desce que preV1amente acertado com a d1reçio da
empressa".

esta~do a flxaçào ão percentual a ser ado~aào expre s s e men t e

f) - ac ~lr1gente slnd1cal é garantlda a proteção necessãrla
ao' exercic10 de sua atlv1dade, 1nclus1ve o acesso aos
10ca1s de trabalho na sua base terr1tor1al de atuação,
desde que pr-ev i eme nt e acertado com a dr r e c â o da empresa,

Art. 18

I V -. O Slnd1Cato

A Constltu~çãc só àeve conter os d~reltos bás1COS dos

trabalhaàores, sem cons1derar o mérIto em relação aos perce~

tualS.

JUSTIFICATIVA'

C poder de ~ando e corrando da empresa deve ser exerCl
do em sua plen1tude, sob pena de f1car descaracter1zado

Em consequênc1a, o acesso aos 10ca1s de trabalho deve
ser pr e ced i do de eut or t za çj o , p01S entende-se que a empresa t err
que controlar' a entrada e saida de pessoas em suas de pendénc i e s
pr1ncipalmente de estranhos i relação de trabalho.

Portanto, não se trata de prcib1r ao dir1gente slndl
cal acesso aos 10ca1s de trabalho de sua base terr1tor1al de atua

,.ção, mas, SlM, de subord1ni-lc ao conhec1mento prêv10 da empresa.

EMENDA CSOI400-G
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

1':'"1---------------- TtJ'fOIJUn"lcAçi.c _

EJ:!1E1~P1\_ C~J)l402-2 - ,,'..------- -- --- r;-r-'P'F"L'''-~
• CONSTITUINTE JOSe SANTANA DE VASCONCELLOS L _J

EMENDA MJDIFlCATIVA 00 INCISO XVII 00 ARr. 14

Art. 14 

I -

II a XVI

XVII - proabaôo o servaço extraordanárao, salvo neçocaeçâo

andavadua). er-t.re erpregador e a;prégado, gara'ltlda/

rel't.lrleração superaor âque.Ia do hcrârao nonrar e

nos casos de emargêncla ou de força naaor r

Art. 14 ..

Emenda Modificativa

Modifique-se a redação do inciso XXI do art. 14 ( ~rolbiçã~ de tr~
balho em atividades insalubres ou perigosas, salvo 'lei ou convençao co Ie t iva qu~,

além dos controles tecnológicos visando ã eliminação do risco, ..p::omova a reduçao
da jornada e um adac í ona I de remuneração incidecte sobre o se l àr í c contratual) .

XXI - desenvolvimento obrigatório de medidas tecnológicas visando eliminar, ou
reduzir ao minlmo a i.nse Iubr i da ôe e a periculosidade dos locais.de t r aoa
lho, f i.c ande prolbldo o trabalho era smb i entes insalubres ou pe r i geso s

menores de 18 anoS.

JUS T I F I C A ç A O

A rraaor garantia ccnst.i.tucaonaI é a l.1berdade de cada um.

As di.sposaçôes de order pôbl.aca , :urp::rato.vas e xrrenuncaâveas , Ja

ll\3..1.S poderão Vil em prejuízo do U!dJ.víduo, especaalrrente do trabalhador ,àe~

de que não tenham por roto.vo o interesse público.

Ora, caro expl1car o arrteresse públ.aco de que mnguém possa ~

lhar quando bem lhe aprouver, desde que receba correta rE!l'Ufleração' e res-/
pelto pela sua manrfestaçâo de vontade ?

Justificativa

Absolutamente fora da realidade a pro íb acjic de trabalho::m a t ava
dades a.n aa Lub r e s ou perigosas.

O que a Con s t i t ui ç ào deve garantir é ': s i s t emát i.c a atenção pc r

parte das empresas no use de equapement os que ell~lnem ou 'r e duz an; ao mir.:.=.:
a an sa l ub r í dade e a per acu l o aouade ,

O texto aprove r t a o ma t e r a a I do di spo s i t rvo mod rf i c adc , que c cc

flita com o art. 1\', letra 1IC' do Anteprojeto.

\

EMENDA CS01403-1 'V'O'------------"j [õj. -PF"L..."-------,t: C06TITUINTE.JJSE 5I\NTANA ~ VASCCH:ELLOS . C ~

EMENDA csoi401-4
t: CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

.l.f"',...1I0/CC..l',iO/'UIlCOI,u"iC-------~

[J:ÇOMISS~O DE SI 5TEMAlI lAÇa0

tJ a::MIss/IO ~ SISTEW\TI~"'· "i".v"'. m, ) ~'07Jã7J

r.r---------------- 'UTC/,lU51'flCA;AC---- ---,

EMENDA MJDIFICATIVA 00 ARr. 83

..,.., TtJ:TC/,lV5TlrtçAtic-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO X, DO ARTIGO 14

ART. 14 -

I a IX

Art. 8) - Nenhum parenta até o segundo grau, em l.1nha reta O\.l C»

lateral, oonsaguineo 0I.l afím, de autonclade, pode sxss-]

par cargo em Cam.ssão, .lJ1C1US1Ve sd:> o:ntrato, em ór-//

gãos a ela S1.lbord.1.nados, na adnuru.st.raçâo d.1.reta e ~

d.1.reta; salvo o de confaança.
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Jl;STIFICATIVA

A função de confaança , CCI'O a própria dencrninaçâc daz , devei
ser de Lavre provir-er to da a ...tondade.

A redaçâo orlg:.'1al."'"er:t.e fel ta J.JTP2d.;..a que a confrança fosse

õeFO::1tada, ll'.Tens..":te, nas pessoas rrez.s prÓ>....:.:-as da actoriôade E q.lE-,p::>=

1.550, na.:.s r:e.:-oceà:Jras ãe S..E. confaança ser.iam.

A narra f 01 ncdafacada para ellr-.mar esta grave a:>ntraillçào.

EMENDA CS0140G-S
tJ lXHSTlTUINTE.m SANTANA [E VA5CCN::ELLOS l cr;n....,,~
tJ cocssao OC SISTEJ.tAT;~t':""'I'SAO/S.U.t:" 'Sic-----------~J rrõ&AT~7L8!J

r.T---------------- TCJ T C. /Jl.S· ,' lt..;ic-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Su p r i.raa-e s e do e r t i g o 414, os Ln c a s o s 11 e V , do e n t e p r c j e t o de cons

tltuiçâo.

JLSTIF1CATIVA

lXHSTITUINTE .JJ5E SANTANA [E VA5CCN::ELLOS

,..,..,---------------- T(J'C'.I ... -,•• t ..t;.t------------~~--____,

Supr t ma c s e a letra "b" do t nc i so XVI do art. 99.

Segundo consta do Inclso I, do próprio artigo ~14, incumbe ao

Poder PúbllCO manter os processos ecológlcos, bem como garantir o

manejo ecológlco das espécies e eCOSsIstemas.

Ora, a norma contlda neste Inclso abrange os teores dos InCISOS

11 e V , perdendo, p01S, estes os seus obJetivos.

Destarte, e conslderando as cautelas e modos e flscalização can

tldas no corpo do anteprojeto de constltulcão, devem os lnclsos serem

suprlmidos.

.ttl'O.-- _

Emenda supresslva

,------=------ ..~I .."'llc'ec"luÀc'.IJ.,O......0----------_f:J iXJ'lISSiIo [E SISTEMATIZAÇI\O

EMENDA CS01404-9
f!J

JUSTIFICATIVA:

são amplas as competenclas do Congresso Naclonal.

Atrlbulr-lhe a aprovação prevla para a concessão de
11nhas comercials de tr~porte marítimo, fluvlal, de transporte
lnterestadual de passagelros em rodovlas e ferrovlas federals e
de transporte aereo, vem retlrar de órgãos como o Departamento
Nacloroal de Est~adas de Rodagem a sua prlnclpal competêncla
que nada malS ê do que a concessão e flscallzação dos serVlços
el e subordi nados.

EMENDA CS01407-3 ] r;y-.PFL....... -----,cr lXHSTlTUI~..)]SE SANTANA [E VASCCN::fl.LOS . C- f _J

r.T----------------- l[ITr;IJrJn'·'~";it----------------___,

Transferlndo a competencla desses Orgãos para o Co~

gresso Nacional, este d i f t c i l me nt e terã poss t b t l i cade de aval lar
a correta e real necessldade de ser ou não lmplantado determlr.a

dos serVlços ew determinado local do P~. Tal provldêncla ger~

rã forte trãfego de lnfluêncla em detrimento do povo.

Emenda modlflcativa

Modlflque-se a redação do lnciso I do artlgo 62 para a

seçu i nte:

I - legislar sobre assunto de seu pecullar lnteresse.

JUSTIFICACJ\O:

Não se deve, expressamente, atrlbuir-se ao munlc;

pl0 legislação supletlva ã da União e do Estádo federado.

,..,..,----------------TU.TC/~\.I.T.rlc.ç..~--- _.

DlENDA M:DIFICATIWI - LEI'RA "E", IN:lSO IV,ARr. 18
Modl-fique-se a redação da letra "e" do Lnc i s c IV, do

art.18 (tI ~ entidade sindical incumbe B defesa dos Aireilos e in
tere5ses da categoria, indIviduaIs ou coletlvos, lnclusIve comõ
substituta processual em questões judiciárias ou admlniscralívBs)

PARA

Ar t , 18

IV - O S i n d r c e t o

e) - à entldade sindical incumbe a defesa dos direltos e interes
ses da categoria, indlviduais ou coletlvOSj n06 processos
de interesse coletlvo, o sindlcato poderá funcio~ar como
substltuto proc~ssual, quer seJam questões Judlciais ou ad
mlnistratlvas, desde que autorizado pela Assemblela Geral ~

EMENDA CS01408-1
tJ lXHSTlTUINTE..)]SE SANTANA [E ~~os 'J t:=~"'.~

PI.[ ....IOICOIIl .. l 0 ' . u. t o. r•• lo jf: iXJ'lI5s11o [E SI5TEMATIZAÇI\O , .

,.,.,,----------------- tr:no/,lUlTlfle ..;Ãc-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Justiflcativa

A substituição processual é ma t e r a a de r e Lev ân c i a s i g
nlflcativa e não pode ser décldlda apenas no âmbito da dlretorlã
da entldade.

Supr imam-Ie os §§ 19 e 29 do a r t i90 62.

! loprescindível que o ass~nto seja consideraào na
part~ relacionaêa aos lnt resses coletlvos da categcrla e le~a

do ã dlscussão em Assembl la Geral, para que a ~ntldade flque
ou não, autorlzada a func onar como substituta processual da ca
tegorla que representa.

Just if r c a ç àc :

A matéria é de regulamentação da lei que disponha sobre

a organIzação ~unlcipal.
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EMENDA CS01409-0
(:J CCNSTITUINTE,))SE SANTANA ~ VASlXN:B..LDS ) tr;;:'''''~

f: CXJ.!ISSIIo ~ SISTEW\TI~O/".''''ot.""O ...10------------,J ,~A~7J;J

.,..,----- 'r.,c/,1UJ11'ltAçie----------------_,

E~ENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49

ART. 49 - .

XIII - Organizar e manter a Polícia Federal no Distrito
Federal, Estados e TerrItórios, bem como a polí
ela mIlitar e o corpo de bombeiros militar dos
TerrItórios.

EMENDA eS01_41_2-_0_ '"". _
• CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

r------~--- "'1.t.ulllü/COllllssiol.U.co"uio------------,e: LOM~SS~O DE SISTEMATIZAÇAO

~ TtJ'tt/Jl.IstlnCAçAc------------------,

Emenda supressiva

Suprimir das a1rneas "c" e "d" do 1nC1SO li, do art. 28,
a expressão: "Vlce-Pres1dência da República".

JUST I F I CAT I VA:

JtSTlFICATIVA:

Em nenhum outro d í s p c s i t í v o se encontra menção a quem cabe
organIzar a Polícia F~deral nos Estados Ora, esta função compete
à UnIão, com exclusiVIdade. Assim ao não mencionar os Estados se
estaria cingIndo a atuação dó Polícia Federal ao Distrito Federal e
aos TerrItórIos.

De outra parte, na ~eàida em cue foi outorgada
polítIca e admlnlstratl~a ao DIstrIto Federal - Art. 65 
compete a organlzaçào e manuténção da Polícla e corpo ae
IDllltares.

autOTIoõ:.ia
a e 5 te
b or b e a r c s

A emenda compatlbil1za ã d1SPOS1Ção com as normas

contidas na alrnea "b", do 1nciso 111, do artlgo 28 e com o

a r t r ç o 161.

EMENDA CS01413-8
CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

"'l.fNUIO/COIIII"iol.UICOMlllio--------___ ~D"T"~

tJ COMISS~O DE S-ISTEMATIZAÇAO 1 to1I 07/87 J
I .~

.'.
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

"Lllt....IO/COIllI.tlc/.U.cotu.do-------------,

COMISS~O DE,SISTEMATIZAÇAO

_---------------- "r."ol"l.Inl'u:";j,d~----------------_,

ART. 33, n9 VI - e ART. 39 e §§

Emenda supresslva

Justlflcati\'a:

Emenda aditiva do inciso I I do art. 20

ar~~ 20 ------------------------

,
II - Os brasileiros naturalizados: os que na forma da lei, ao!!

quirirem nacionalidade brasileira, exigidas aos originE

... rios dos países de língua portugue-sa apenas residência

por um ano ininterrupto e idoneidade moral, desde que ha
"ja reciprocidade em seu País de origem.

JUSTlFICATI\I~:

Mantem-se o principio, acrescentando-~e aquilo que

já e norma de Direito Internacional, isto é a reciprocidade.

A matérla é votada pela lei ordlnár,a. EMENDA CS01414-G
ol- CONSTITUINTE.JOSE- SANTANA DE VASCONCELLOS

r-----.-~.------ "L[H....uo/cQIIIIUiol.u.eOMI••io-----------tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS01411-1
rr-cÕNSTI~~INTE JOSE SANTAN;"~~ VASCO~CELLOS

,,~t. .....,,'('O'CO""'S.ic./.U.COIll ..ic _

tJ COMISSRO DE SlSTEMATIZAÇAO

.,..,-.--------------- !tl.. C'JI.JS ..",tIlÇic----- ,

Emenda supress1va

Supr t ma c s e a letra "g", do mc i s o 11, do art. 28

JUSTIFICATIVA:

O estaturdo na letra "g", tornando 1ne1egrve1s
cônJuge e os parentes por consangu1n1dade, afln1dade ou adocão,
na Jur1sdlção do tltu1ar, co1,de frontalmente com o d,sposto na
letra "a", do 1nC1SO 111, do art. 13 deste AnteprOJeto.

Efet1vamente, o anteproJeto agasa1hou Jo pr1ncrp,o
da lsonomla, lmped1ndo a mantença no texto de d'SPOS1t,vOS que
corr ele se choque~.

r-'!---------------- TtnO!.II.1STlfICIlc;:io-----------------,

Emenda supressiva

• suprimam-se os §§ TQ e 2Q do artigo 17.

JUSTIFICATIVA:

A materia se for objeto de disciplina, deve ser

regulada em lei ordinária.

EMENDA CS01415-4
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

----- "'UWAIIIClIC.OlllIHiofII.lICOIllII.io---- _

~ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r=-o----------------Tt)'TO/.lI.lSTlfICAÇAO--------- _

EMENDA SUPRESSlVA lXJ § úNICO lXJ ART. 15

Art. 15 - .

§ osrco - SUPRIMA-SE
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JUSTIFICATIVA

o trabalho darést1co do rrenor já está regulaáo no '~t" do artJ.go

na medida 6lI que se assegura ao trabalho darést1co dispostivos previstos/

no Art. 14 e seus anca.sos , entre os quaas está o direito de receber o sa

Iârao 1IÚ.IUIrP, e vaa reflexa a prcabãçâo da gratuídade; l# caro, as ~da-/

des em que se pernu.te o trabalho do rrenor - ãncaso XXII••_

De outra p;rrte, a Constltmçáo deve aprcxarraz-ee ao lIáxJJro da real~

dade. PrOilill que menores , ainda que estranhos à família exerçam traba-//

lho àanést1co é, no rninino utópico, t mais cam.nn do que se pode :uraginar/

o fato de menores afaIhados e proceqados da família, especialrrente no lJ1

ter~or, hospedem-se cem urre famíha para estudar na cidade. AssJ.lll caro os

próprios menores da farnlha, realizam tarefas daré~ticas•.Proibir este fa

to é inviabilizar a vida futura de um grande nÚllerO de brasileiros.

EMENDA CS01418-9
l: lXtlSTIlUINTE.mE SANTANA OC VASlXN:E..LOS )

l"L[M.. Jll0/CO .. l'liO/.U.CO.I...i.O---------~t: aJ-lISSI\() DE SISTEMATIZAÇAO _J
r.-I TIEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

Emenda modificativa

Modifique-se para a seguinte a reaãção do inc~so IV, do
artigo 72:

"IV Não se prover a execução de lei, de ordem ou decis

são judicial".

JUSTIFICAÇXO:

A proposta de coerência redacional ~o texto com o
caput.

EMENDA CS01416-2
l: lXtlSTIlUINTE.mE SANTANA ~~~OS

~SS1tO [E SISTEMATI~/COI,j"'iO/,u.cD.ua'iD

EMENDA CS01419-7
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

-------- 'Lfullllo/tOUIS.Ão/luleOuluio--------

e:=co;ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

r:-r--- nUO/JUSl'flcaçÃO -.

Emenda Modlficativa

Redlja-se o lnC1SO III, do artigo 53, do seguinte modo:

"III - estabelcer diretnzes gerais de ordenação de seu território".

JUSTIFICATIVA:

t inconveniente que a constrtutcão disponha sobre materia onde haja rnterfe
rência de outras esferas de Governo.

Reserve-se ã legislação ordmârie fazê-lo se for o caso.

EMENDA M::oIFICATIVA 00 INCISO XIX 00 ARr. 14

Art. 14 - .

1- ..

II a XVIII - .

XIX - Lacença remmerada à gestante, antes e depoa.s do parto, por

pericxio não anferaor a 90 dias, ressalvada detezmínaçâo né

dacaj

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS01417-1
CONSTITUINTE JOSE. SANTANA DE VASCONCELLOS

__________ 'LlUIllIO/COM11.1of.UICOVlllio-----------

f? COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

r
T[no/~unlrlc"çio-----------------

ART. 33, IV e ART. 37

Emenda supressiva

A proteção dada a gestante não pode e não deve vi.r em!
seu prejufzo, A forrra caro está red~g~do o mciso no AnteproJeto, em pri-/

ITeUO lugar, mpede a gestante de retanar suas atavadades nonraas após O /

parto e a afastar-se do trabaJ..J:o cem anteeedênc~a Il1lllto mawr do que aque

la precoru.zada, hoje, pelos prôpraos médJ.cos.

A ressalva mcluída na anenda pernu.te, nos casos médJ.

carrente reearendáveis, se prolongue, até por mais tar[>o, o afastamento,nas

garante à gestante o direJ.to de escolher o m::nento e o tar[>o de seu afas~

rrento de acordo can sua vontade, permanecerdo o Poder Públlconodever de

proteger a naternidade.

EMENDA CS01420-1
CONSTITUINTE JOSE' SANTANA DE VASCONCELLOS

Justificativa:

A criação da figura nova do mandado de injunção dando funções
l~gislativas ao Poder Judlciário a pretexto de to~nar aplicável nor
ma lnstltucional é perlgoso e inoportuno podendo haver interferên-
cias nocivas.

tJr--C-O-M-I-S-S-A-O-D-E--S-I-S-T-E~~~i~~Oç~~O/.u.tO..las i o

..,.----------------TlXTO/olUllT1fICAÇiO -,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 11

ART. 11 - SUPR~MA-SE

JUSTIFICATIVA

A nova constituição precisa ser, no mínimo, realista.
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Assim o artigo s u p r Lm a d o não deve permanecer no _ texto cons

tltucl.onal.

De outra parte, o artigo 109 prevê o princípio da não

ingerência nos assuntos internos de outros estados.

Trata-se de norma programática e não de princíplos como

trata o titulo.

sia.

veis

Propugnar pela codificação do Dire~to Internacional é po~

A imposslbilidade de lDClusão de normas coercitivas aplicá _

com eficácia é o grande empecilho.

JUSTIFICATIVA:

A soberania pai ítica e econômica do Estado Brasileiro

excede ao simples 1 imite dos recursos nacionais' e ao produto do la

vor de seu povo.

Existe todo um complexo imaterial de c~ltura, de vonta
de, e de raízes históricas que também precisa ser preservado perante

as demaiS nações.

Com a modIficação feita el imina-se a especifiCidade que

é característica de leis ordinárias e dá-se uma total amplitude.

AUTOIt------------__--'-

cnlSTITUINTE JOSE SANTANA OC VASCl:N:EllOS

r;;----------------TlXTO/olUlTlfICAÇ;.O----------- -,

EMENDA CS01424-3
CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

r;;---------------- T[llTO/JU5TlrlcloçÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XII DO ART. 49. EMENDA SUPRESSIVA AO ARTIGO 49 00 ANTEPROJETO DE CONSTITUiÇÃO.

ART. 49 - • • • • • • .
EMENTA: Suprima-se o Art. 49.

XII - Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério

Público e a Defensoria Pública dos Territórios.
JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

Na medida em que foi outorgada autonomia política e admi

nistrativa ao Distrito Federal - Art. 65, nao cabe ft União dispor

sobre a matéria contida no inciso, no que diz respeito ao Distrito

Federal.

O artioo 47 do Anteprojeto (Tftulo e Capftulo da

União), segundo a boa técnica-legislativa, prevê a mesma matéria em

termos mais corretos e precisos.

Sugere-se ao Sr. Relator a cdocação do texto do arti-;

go ~7 no espaço con~titucional adequado, que ~ o do ~rtigo ora supri)

mldo.

CONSTITUINTE JOSE SANTANA OE VASCONCELLOS

EMENDA CS01422-7
IoUTO_---------------,

EMENDA CS0142S-1
tJ CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

,----- PL[I.I'''IO/cOIol155Ão/sIJIICOlll.SSÃO------ _tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇ1l0

,..,., TUTO/JU5TlfIClotÃO----- --, ,..,.,----------------T[llTO/JIJ5TlfIC'ÇÃc..-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 79 E SEUS INCISOS EMENDA SUPRESSIVA DE PARTE DO INCISO I, DO § 19, DO ARTIGO 341

ART. 79

I

II

III

-.SUPRIMA-SE

- SUPRIMA-SE

SUPRIMA-SE·

- SUPRIMA-SE

ART. 341-

§ 19

JUSTIFICATIVA 1 - COn:tJúblUcão dos e.mp"-ego.do"-e.J.>.

As normas contidas no art. 79 e seus incisos são previ~

tas de for~a mais explícita noS d1versos títulos e c~pítulos do

anteprojeto de Constituição.

Trata-se inclusive, de texto meramente exemplificativo,

els que o estado braSileiro tem mUltas outras tarefas

ta15 não especificadas.

fundamen

O paJÜigJul60 p>u.m&/l.O el1umVUl o. olUgcn, da.6 cOI1,oub<U.cõe.J.> hOc.u:u..J.>, MJ1',

110 eJtta.nto, de6<)U}t o. ~ua. '<'l'ludêl'lC-Ul, com ex.cecãu do '<'1'lU-60 1. À ~cn,c1.lto.!].

co. do~ de.m<U1l .(J1U-60~ e como boo. .tec,u.eo. jU/ucüco_-teg.w.to.V.vo., .:também deve

~eJl. o. mlLtVu..a. de6.<.'u..da em -tu o,,-cü,mua..

,..,., T[J{TO/JUSTlfIC't
ÃO

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

r.r-----------------TU'tO/JuST'ncloçÂO------------------,

EMENDA CS01426-0
~ lC CONSTITUINTE JOSr SANTANA DE VASCONC.ELLOS _

r---------- "L[N''''O/CO.,I~UÃOI.!JIlCO.,UIIlÃO---------:Jf:J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS01423-S

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 50 DO ANTEPROJETO DE CONSTITUiÇÃO. EMllillA MJDIFICATlVA 00 INCISO XVIII 00 AR!'. 14

EMENTA: Modifique-se a redação do art. 59 que ficará
com a seguinte forma·

Art.59- O Estado Brasileiro exercerá soberania perm~

nente sobre todo o seu território e bens.

AR!'. 14 

1-

II a XVII -

XVIII- gozo de 30 (tnnta) mas de fénas anuai.s r
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Quando r s t o ocorre sobrevémum estado latente de Guer
ra Civil, o que, por certo não e desejável.

A norma suprimida colidia frontalmente com a disposi
ção do art. SQ do anteprojeto.

qua ".2.celto de Estado monopollza a soberania. A soberanla i a
dade que cerca o poder, e lhe dá legltimidade.

A relação do Estado com os seus cidadãos ê de subor
dinação. Não podem eXlstlr duas soberanlas, a do Estado e a do
seu povo, ao mesmo tempo.

-r----------- PLEHA'UC/COIolI:>s.io/sUBCOWIUio---- _tJ CüMISSI10 DE SISTEMATIZAÇl10

EMENDA CS01429·4 .u•••--- _tJ CONSTITUINTE JOSe: SANTANA DE VASCONCELLOS

JUSTIFICATIVA

A isonanía quando se tem presente que o rep.:>uso semanal não é

pago an dobro.

O reaãasno na rnedJ.da em que a :urp:lsição de condaçôes cada vez/

mais onerosas ao arpregador acabarão por fazer dmunuir o número de arpre

90S pela silrples razão de que os custos serão insuportáveis••

A constituição não pode desconhecer a zeal.adade, Se lhe carpe

te de tn1l lado assegurar direitos, não pode a esse pretexto propacaar venh,a

a ocorrer dinunução de arprego, este sim um dos maiores dí.rei,tos, dos bras,!

leiros, dos que Já tràbãJ.hàm~, principa1lrente, daqueles que, anualmente,

aportam aD nercado de trabalho.

Ta!rp:)uco é nenos verdade que, à constataucão canpete 'def= /

prancãpaos, cabendo à I.e~ orIDnãria a defi=ção de caro se;:ão.aphcados / /

tais princípios.

A nova redação visa preservar a isonanía e o realiSllP da norma

Constituc~ona1.

r.1r----------------TEXTO/,JUSTlFICAÇio------- ---,

EMENDA IDDIFlCATIVA AOS ARTIGJS 275, 277, 280 e 281 to ANTEPRClJEIüDECül'lS'l'ITUIÇÃO

EMENDA CS01427-8 .u •••---------,e: CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCEllOS

r---------- I'LtIrfAJIlO/COIfISIÃO/.u.eOIlI ••io

~ COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD

""r---------------- 'ftXTOI.JU5TI'IColÇ;,O----------- ..,

Art. 29 ( Emenda modificativa)

A República Federativa do Brasil é constituída, sob o re
gime representativo, pela união indissolúvel dos Estados e do Di~

trito Federal, e tem como fundamentos:

EMENrA: Df;...SE NOVA REDAÇÃO AOS ARI's. 275, 277, 280 e 281, NOS SE

GUJNJ.'E'S 'IERMJS:

Art. 275 - Canpete a União anstatruí.r J.ll1fOstos sobre:

I a V - ..

VI - a propriedade rural.

§ 19/49 - .

§ 59 - O :illIposto de que trata o ~tem 'oiT não inc~dirá sobre ~

quenas glebas zuraa.s, nos tenros definidos em Lea ,

JUSTIFICACÃO:

A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fa

to de que no art. 65 do an t.epr o j e t o lhe é outorgado autonomia p~

litica, administrativa e financeira.

Art. 277 - Canpete aos Estados e ao D~strito Federal anstií.tuar- :i.!!!
postos sobre:

r - SUPRIMI\-SE

lIa IV- ..

§ 19 - .

§ 29 - SUPRIlolA-SE

Como entidade autônoma, embora sem a denominação de E~

tado, o Distrito Federal deve, no minimo por boa técnica jurfd!

co-legislativa, ser mencionado como formador da Repúbl~ca Federa

tiva.

Aliás, a Comlssão ae Soberania e d~s Dlreitos e Garantias

do Homem e da Mulher já havia se apercebido deste fato e descrevia,

em seu arto 18 o Brasil como 11 000 uma Federação indissolúvel de

Énados - membros e Distrito da Capital " .

Art. 280 - Pertence aos Estados e ao D~strito Federal o prcduto

da arrecadação do arrçoato da Uruão sobre renda e pro

vento de quaisquer natureza, inc~dente na fonte sobre

renmnentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas

autarquias e pelas fundaçôes que instJ.turr ou manta,ver

1:e:ll=:o o prcrlutn da arrecadação do inp:>sto sc:bre a

propriedade territorial rural.

Art. 281 -

I -

r::;~=-=::c--~~=-=-=--==---=---=- AUTOIt--_------

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCEllOS

~ PLf.N""lO/tOIol155io/suacolfluio-------------;"...-,

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

~ TEltTO/JU5TlrlcAl;io----------,----------,

Emenda supressiva do inciso I do art. 29

rr - cmquenta por cento do' produto da arrecadação dos

ilnp::>stos sobre a prropr-aedade ta.rritor~al rural, re

latJ.varralte aos anôveas neles sa.tuados , e sobre a

propnedade de veículos autcm::Jtores Lacencaados em

seus territórlos.

art. 29

JUSTIFICAÇllo

A soberania popularse consolida atraves da constitui
cão do Estado.

I - Suprimir
11 - renumera r
II I - renumera r
IV - r-enumerar
V - renumerar
VI - renumerar

lldemaJ.s, o atual Sistema NacJ.onal de Cadastro J<ural tem possibilitaao

o correto conhecirrento da estrutura agrária e f~már~a brasüeira, pennitindo a

efetJ.va atuação do Governo nas áreas que estão exaqindo, de forrra rrais urgente, a

Refoma Agrár~a e a discrinunação fundaâru.a,

A tributação de ancadêncaa sobre os .J..m5veis zureo.s está dlIetamente 1~

gada ao resultado cadastral apurado através do cadastrrarrerrco mantndo pelo INCRA,na

condrçâo de órgão da Aàm:uu.stração Federal.

Este tributo, trad1c~onalme."lte já é lançado, cobrado e repassado pelo

citado InstJ.tuto aos Muru.cíp~os, sem necessadade da lllterferênc~ados Estados.

Passando estas atribw.çôes para cc:rrpetênc~a dos Estados ccorrerá, fa

talmente, uma desorganização no S~st.ena NacJ.onal de Cadastro Rural, dando rrargem ,

inclusive, para o surqimento de nova obraçaçâo cadastral sem flllS exclus~vamente

tributár~os e de forma diferenciada, dependendo dos critérJ.os que cada Estado ve

nha adotar.

exe rce r
O con

Uma vez criado o Estad~ i ele que passa a
a soberanla e a representação ~o çonjunto dos cidadãos.
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Para que assam seja; torna-se necessârao supranu.r do art. 277 os

inciso I e o § 29, transferindo-os para o texto do art. 27S e, por consequêncaa

têm-se que iàJ,terar as redações dos arts. 280 e do mC1SO II do art. 281.

r::-1- TlXTOlolUSTlrlcAçÃO T

EMENOA SUPRESSIVA 00 INCISO VIII 00 ART. 191 E ART. 215

~O'tA--_

'02;07/87

CONSTITUINTE JOS~ SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA CS01432-4

;- 'Lltl"1l0/ÇOWIS.Ão/IUICOM'.IÃO------------,

tJCOMISSgO DE SISTEMATIZAÇgO

dai
terr~

neste

A presente emenda objetava pernutlr que contmue caro atribuição
- da Uruão a cornpetênc1a de 1eg1s1ar e mstJ.tUlI o imposto sobre a propnedade
torial rural, (ITR), repassando aos Estados e aos MumcíplOS - caro sugendo

Anteprojeto -, a totalidade do produto arrecadado can o ca.tado tributo.

ART. 191 - ..

EMENDA CS01430-S '""'-------] ~-P..F'L""-lf: CONSTITUINTE JOSI: SANTANA DE VASCONCELLOS C_

VIII - Suprima-se

ART. 215 - Suprima-se

JUSTI FICAÇl\o
'--- --C'--- ~) fD2!"~7fY7Jf!J COMISSAO DE SISTEMATIZ~Ç;~"'O/COIU:S$Ão/su8co}lnl:SÃo

r.r----------------TEXTO!JUSllFICAÇio------ -,

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO IX DO ART. 14-

ART. 14 -

I a VII I

IX - gratificação natalina.

A criação de Tribunais e Jufzos Agrários inobstante o
fato de ser proposta contida já na Subcomissão do Poder Judici~

rio e do Mlnistéri<) Públ ico - Art. lO, VI - e artigo 88 da Comi.
são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, não encon
trou entre os Senhores Constituintes aprovação unânime e majorit~
r i a. .

Com efeito, e-ib o r a proposta na Subcomissão da Pol [ t ica
Agrfcola e Fundiária e tia Reforma Agrária, a instItuição de uma
justiça agrária foi ma t é r t a- vencida, optando 05 membros da SuE..
comissão pela instituição de Varas Agrárias na Justiça Federal.

De sua parte, a Comissão da Ordem Econômica, desde o
Relatório Prel iminar do Constituinte Severo Gomes - Art. 35
propugnava pela cr-iação de "Ve r a s Especiais para dirimir conflitos
fundiários".

Esta proposta, com pequena modificação, foi a preponde
rante no anteprojeto final aprovado pela Comissão da Ordem Econõ
mica - Art. 41 -

Justificação

A outorga genérica de direito é a função da Const1tu1
ção.

Quando se dispõe, na forma como está na parte supri
mida, casuisticamente, se está vedando melhorias e conqui~

tas futuras.

Se após a promulgação da Constitu1ção houver possibi
lidade de melhorar a base de cálculo da gratificação natall
na, será necessário mudar a Carta Magna, daí decorrendo inú
meros problemas.

Na verdade a justiça agrári"a teria dois fundamentos
principais. O primeiro seria o de confirmar a autonomia do direi
to agr..irio como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua aplI
cação.

A justiça agrária prevista no inciso VIII do Art. 19\ 
tem sua competência definida no Art. 215.

Esta co~petência, no entanto, por mais paradoxal que
pareça, não é a do Direito Agrário. Assim não compete ã justiça
agrária, segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos di
reitos e obrigações relativas aos bens imóveis rurais e os indl
vfduos que os exploram em suas diversas formas. -

Ao elaborar a nova Constituição, de outra parte, deve
o legislador bu s c.a r soluções estruturais, deixando para a Lei Or
dinãria a abordagem de problemas conjunturais.

A Reforma Agrária, a discriminação e titulação de ter
ras, por exemplo, são problemas conjunturais. Desaparecerão com
o correr do tempo, de forma ati natural.

Assinada criação da justiça agrária até seu efetivo fun
cionamento, muitas das questões por ela abarcadas estariam superã
das e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação contT
nuarjam a ser processadas e julgadas peJa justiça já existente. -

O mais efetivo, portanto, i a implantação das varas agrã
rias, no número que se fizer necessário e na forma em que foi sü
gerida no anteprojeto aprovado pela Cdmissão da Ordem Econômica.-

;- 'LltlÂ"IO/colol.ssio/sUIlCO.UllSÃO------------f: 'COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

r=l----------------1'lXTOlolusnncAçio-----------------;

EMENDA CS01433-2
[!J C(X'.l5TITUINTE JOSE SANTANA DE VASCOf>l:ELLOS

---------- I'LIIlf',uo/co"'"sio/'UICO.lllllJio

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 39

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r.r TtxTO/Ju"lfICAÇÃO -----,

EMENDA CS01431-G
•..CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

»>
~- Suprimir EMENTA - Emenda Supressiva aos Artigos

349 e 350.

Justificação:

Os artigos que compõem o anteprojeto dizem, cada um a

seu tempo, exatamente o que prevê o artigo suprimldo que, des

tarte~ ~ desnecessirio, e conflita com o princípio da represe~

tatividade contida no art. 29 n9 v.

o Estado é o representante dos cidadãos, não seu instr~

menta ou seu medidor.

Justificativa:

A saúde é bem imaterial intangível por normas legais. Os
incisos do Artigo 350, são princípios gerais já previstos no
artigo. 353.
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CONSTIlUINTE JOSE SANTANA DE VASC01'ULLOS

~---------- ~LE:H ...Rl0/cOIlI'SÃo/5ullcO"'lasÃo-----------,t= OJ.lISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AUTOJl--------------,EMENDA CS01436-7
l?

EMENDA CS01434-1
f:J IXX'lSTIlUINTE JOSE SANTANA DE VJ\SCOI>ULLOS

,-- PL("AlIlIO/cONI5sÃO/cuacOllllssÃO- -,P OJ.lISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~-- TE:XTO/~USTIFICAÇÃO---------------__, r=T--------------- n.To/.,lUSTlfIC..ÇÃO---------------......

Emenda aditlva ao art. 349
Emenda supressiva do inciso 111 do § 19 do art. 341.

IV

111 - Suprima -se

Trata-se de imposto sobre o mesmo fato gerador, o
que tecnlcamente não é correto. Por outro lado, o produto agric~

la, componente essençlal da despesa de todo cidadão, já suporta
a maior car a final do mundo.

b t t r i bu t a çã o ,

pelo Imposto de
presente lnciso corresponde a uma
ativldade agrícola já e tributada
disposto no art. 275 111.

V -------------
VI ------------

poi s a
Renda.

JUSTIFICATIVA:

O

renda da
Segundo

Art. 341

§ 19

1-------------
11 ------------

Art. 349 - A saude e direito de todos e dever do Es
tado, assegurada a liberdade do exercíclo pr~

fissional e de organização dos serviços priv~

dos.

JUSTlFICAÇ/íO:

q acréscimo delxa claro não estar prolbldo o exercí
cio profissional na área de saude; enquanto a saude é dever do
Estado, e faculdade da iniciativa prlvada.

Ressalte-se que o texto a~ltado e o do art. 56 do
anteproJeto aprovado pela Comissão da O~?em Soclal, que fica as
sim compatibilizado com o anteprojeto em ~oco.

EMENDA CS01435·9
• CONSTnUINTE JOSIÕ SANTP.NA DE VA~~~NCELLOS

tJ COMJ55AO DE SISTEMATJZ;ç.ÀàAJlIO/CO",.,.lo/.uacollll"Ão

r-r--------------- TElCTOIJUllTI',CAÇ;.O-- --,

AUTOII

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASClJ!oU:LLOS

EMENDA MODIFICATIVA DO §3'?, art. 326

EMENDA CS01437·5
tJ ) er-;~"'~

'L["A'1.l0/COIolISSÂO/IUICOUI,sio-----------, S-O&T&----=:--lt? OJ.lIssAO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ LOl--;O7~ J

EMENDA MODIFICATIVA
Emenda ao art. 14, itens I, 11, 111.
Dê-se aos itens I, 11, e 111, do art. 14 a seguinte re
dacão :

I - Segurança contra o desemprego medlante:
a) Fundo de garantia de particlpação lndlvldual;
b) Indenização do tempo de serviço, proporcional e progressiv~

complementar ao Fundo de garantia do Patrlmônio indlvldual,
em caso de dispensa sem justa causa;

c) Seguro - desemprego, em caso de desemprego involutário

JUSTIFICATIVA:
O art. 14 nos itens I, II e III procura outorgar ao

trabalhador a segurança de emprego, a tranquilidade contra o de sem
prego, oferecendo alternativas que na verdade têm.um unico obje
tivo: a segurança do emprego, a relação estãvel de trabalho. -

Por ocasião da instltuição do Fundo de garantia de
tempo de serviço pr-eoc upou-se com a equ t ve Lé nc r a deste r ns t i t ut o com
o da indenlzação e o da establ1idade aos 10 anos de casa. A pre
sente emenda atende esta velha reivlndicação. Por outro lado, a
e s t a b i l idade no emprego sob a forma de pr ot b t câ o de· r-es c i s â o , reve
lou-se duplamente inconvenientemente: lo) pela diminuição de 'pã
der de gestão do empregador e 29) pelo abuso do emprego pelo trab~
l ha dcr •

Suprima-se a expressão 11 bem como os módulos de expl~

ração da t e r r a " , ficando, assim, com a seguinte redação:

Art. 326 .

§39 - A lei definirá as ZOnas prioritárias para refor

ma ag~ária e os parâmetros de conceituação de propriedade improdu

ti va.

JUSTIFICATIVA

Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca
entre patrão e empregado, com inumeras reclamações trabalhistas.

A presente emenda:
19) realiza o objetivo da estabilização da relação

de trabalho, da segurança contra o desemprego;

29) concilia a seg~ança dQ emprego, o fundo de gara~
tla e o seguro desemprego;

39) aceita a divergência entre empregado e empregador;
49) afasta a convr vjinc í a forçada - que acaba od i osa

de emprego mantido artiflcialmente pela proibição da rescisão;
59) estipula a seleção democrãtica e valorlza os

bOns empregados;

69) oferece ao trabalhador um regime mlxto, melhor e
mais vantajoso que:

a) o ant'1go regime da indenização e estabilidade e
b} o atual sist~ma do simples fundo de garantia;

Trata-se de um dispositivo simplesmen

te programático, que não envo.1ve matéria constitucional.

EMENDA CS01438-3 "•.•.----------,J m-PF"L""'~tJ crnSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCCN:ELLOS . C _J

I'LI .....1'I10/Cow.,.101.U.COIllI.llo J [D--O&'&---,tJ aJ.lISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Loi-/,OU'87 J
~ TEXTOIJUll'l •• tAÇio----------------

EMENDA SUPRESS IVA

dividual.

79) realiza os objetlVos das pro~ostas constitucio
nais, consolidando-as numa solução que abarca as vantagens dos ,
sistema~, sem os seus lncovenientes. .

Ademais a progressividade da indenização tornando - a
mais pesada não sõ pelo numero de anos de serviço mas pelo índice
de agravamento do seu valor - conforme conta com 01, com 05 ou com
10 anos, acaba por constituir Um ônus para lmpedlr a despedlda ou
u~a valiosa compensação se ela se efetivar.

Tudo isto a par do Fundo de garantia de Patrlmônio In

Suprima-se o inciso 111, e § 39, do artigo 278.

Justificativa:

A lns t l tu I çào do imposto de "vendas a varejo de mercado r l as" col.!..

de com o dispositivo contido no art. 266 deste Anteprojeto.
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De outra forma, instituir-se dois impostos sobre uma mestra oper~

ção, tal como a circulação de mercadorias, causará um e s t r anqu l emen to do se

tor, submetendo-o a um verdade i ro conf i seo.

II ----------- _

JUSTIFICATIVA:
"

EMENDA CS01439-1
cr-~TITUINTE JOSE SANTANA DE ~~';;;;;CELLOS ----

f:r-ca.l--I-S-SÃ-O-DE-S-I-S-T-EMA--TIi~[çis.~OIC""'ISSjCJ/'UBCOIU5s Ão---------~

O verbo "pertencer" esti mal ap1lcado. Pessoas não
podem e não devem "pertecer" a ninguém e a nada.

Pessoas são sUJeltas de direlto e como tal possuem
e têm dlreitos e deveres. Assim, o melhor e expressar afirmatlva
mente o direit

--- TeXTOIJUSTlnc,t,çio------------- ---,

Emenda Modlflcatlvê

Suprima-se do parigrafo 20. do artlgo 262.as express5es "por
prTnclpio". "terio carater pessoal" e "administraçio tributi
rna. especialmente para conferlr efetlvamente a esses objetivos~

poderi identificar respeltados os dlreltos lndlciduais e nos ter
mos da le1. o patr1môn10, os rendimentos e as atividades econôml
cas do contrlbulnte".

Após as supress5es sugeridas. o parágrafo teri a seguinte r!
daçio:

"os impostos serio graduados segundo a capacidade econôml
ca do contr1buinte".

r.-,;---------------- TtllTo/~U5TIFltAÇÃO-----------------

EMENDA MODIFICATIVA à letra "b",lociso I do art.28

b) é obrigatório o al l s t a me n t o e facultativo o voto dos ma io r e s de

dezoito anos, dos analfabetos, dos maiores de setenta anos e

/- .

~

dos deficientes físicos.

art.28Nova redação:
JUSTIFICATIVA:

O precelto contldo no § 20. do árt1go 262. como
consta do AnteproJeto. ap11carã o imposto ao cidadio de forma
pessoal e dlferenclada. podendo assim. livremente, escolher
forma de tributã-lo. om1tindo que a lei deva ser 'norma gera1.

Ademais, fere o prlncTplo da isonomia aceito neste an
teproJeto. conforme se constata a letra "a". do inciso 111, dW
art. 13.

Por derradel~o, a parte final. a ser suprimida. perml
te a criaçio de um cadastro lndlvldual do cidadio, ferlndo-o em
sua prlvacidade e liberdade.

J USTI F I CATI VA

EMENDA SUPRESSIVA

r.-,r----------------- TCJ"o/JUSTI'IC"ÇÃO--- _

EMENDA CS01440-S
rra;sniuINTE JOSE SANTANA DE V;~NCELLOS -

t: CCMISSÃO DE SISTEMQ.TIZ;~;;,~10/tO'-l155iO/SVlltO ... IS5iD ~''''---:-I'ou O~2J

O "caput" do artaqo trata dos d1reitos.

Ora, não tem nw.to sentado obraqar alguém a exercer direato. A

obr1gatonedade deve cillgrr-se aos deveres.

Adm1te-se a, quando maa.to, a obrígator1cdade do al1staJrento, /

pois dela decorrerão diversas consequêncaas tais caro: número de parlarnenta-//

res nas diferentes esferas leglslatJ.vas l etc ...

Q.lanto ao voto, uma vez que não se :ilrq::>ede o votoem branco, d~

ve ser pernutada a abstenção, di.rea.to este consagrado até mesno para os se-//

nhores constaeuintes, que não são cbraçados a votar as diferentes natér1as.

Supr~mam-se o artlgo 114, pa~ágrafo inclsos, mantendo-se corno art~go 1

da Seção VI, o art1go 115, e transformando-se o § 29, do artigo 114,

em art1go autônomo com a segu1nte redação:

"Art. 114 - As Com1ssôes Parlamentares de Inquér~to, que gozem

de poderes de 1nvestigação prôpr10s das autor1dades Jud1c1ãr1a~,

serão cr1adas pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em

conJunto ou sepradamente, para apuração de fato determ1nado e por

prazo certo, mediante requer1mento de um terço de seus membros, sCE

do suas conclusões encamlnhadas ao Mlnlstérlo PúbllCO para flns de

promover a responsab~l~dade c1v11 ou crim1nal dos 1nfratores, se

for o caso".

JUSTIFICAÇÃO:

EMENDAJ~&01443-0
CCX'lSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCOt-U:LLOS

r:r---------------- TE:XTOIJUSTlrlcAç,i,o--------------

EMI:NDA SUPRESSIVA DOS ARI'S. 24, 25, 26 E INCISOS E PAAAGRAFo E 27

Art. 24 - SUPRIMA-SE

Art. 25 - SUPRIMl\-SE

Art. 26 - SUPRIMA-5E

Procedlmcntos das COffilssões do Congresso, ou de qualquer de

suas Casas, de~em ser regulados em Reg1mento Interno, salvo quanto

às de Inquér1to que devem ter suporte const1tuc~onal.

I- SUPRIMA-5E

lI- SUPRIH/\-SE

III - SUPRlloI.l\-5E

IV- SUPRDLl\-5E

V- SUPRL'1A-SE

p:r;;;r; ,,,..,,,,<0"",',,,,"'....,,
COMISSÃO DE SISTE}~TIZAÇÃO

uno/~usTlnc ...çÃo-----------------

Emenda mo dt f i ca t i ve do art. 20

Art. 20 - são cldadãos brasl1eiros

a) ---------------------

b) ---------------------

c) ---------------------

VI - SUPRIl'cl\--SE

§ Orn= - SUPRIMA-SE

Art. 27 - SUPRIMl\-SE

JUSTIFICATIVA

o Estado, urrei vez anstntufdo, é a únaca expressão de soberarua popul.az

O concerto de Estado m:mopohza a soberania. Soberaru.a é a guahdade

e cerca o podez ,

A relação do Estado cem seus cidadãos é de subordJ.nação. Não pode hav

uas soberaruas , a do Estad::> e a de seu povo, ao mesrro terrpo, uma sobre pujando, ou

tendo sobrepujar a outra.

Q.lando a.sto ocorre exa.ste a Guerra Caví.L o que, por certo, não é de-

As nomes suprirrudas , co'Iadram fronta1Jrente cem a dJ.sposlção do art.59
.do '!:'::~eprol,!;e~t"'o:-'.. ~_ _J
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EMENDA CSOl444-8l: CO'lSTIlUUrrE JOSE SANTANA Df:~~;--------~

f!J CCMISsAo DE SIST8-V\TI;;;~O/ÇO"'I~S.i.O/,u.eo"I~5Ão ~

r;-,-----------------·TUTOIJUSTlfICAÇÁO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA DO § ONlCO DO ART. 1 ?

Art. 1] -

§ 'Onico - Fodc-poder emana do povo e em seu nome e exercido.

Os incisos, por sua vez, se encontram contemplados nos

demais títulos e capitulos, de forma até malS precisa, embora me

nos poética.
A matéria, de outra parte, foi extraída do AnteprOjeto ~

provado na Comissão da Soberania e,óos Direitos e Garantías do H9..

mem e da Mulher, muito embora seja mUito mais afeta ao Anteproje

to da Comiss~o da Organização do Estado, cujo Anteprojeto aprova

do foi relatado pelo Senador José Richa.

Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma i

natacável sob o ponto de vista jurídico-legal, portanto, i n e x p l i

cável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

- JUSTIFICAeM

O Art. 22' consagra o regime representativo.

A expressão "com ele (; o povo) e exerci do" 1tnnta e, mesmo impede, a
representat i vi dade.

Ao consagrar a representatividade não se está retirando do povo o po
der polltic~ mas se está fortalecendo os órgãos que atuam por deleg~ão

da coletividade e por ela escolhidos.
Estranho venha a Assemblela Nacional Cons t i tutrrte retirar, se aprova

da a norma contida no Antepr-oj ato, a representat ivrdade da Câmara e do I
Senado, das Assemblelas leglslativas e das Câmaras de Vereadores, como I
se só ela e mais nenhum outro órgão l eq i s l a t i vo após ela, t ivas s a leglti
midade para ser representante do povo br-ast le i ro , -

A vigorar a proposta e necessârio que se altere o art. 'lJ do Anteproje
to, prevendo-se, então, a forma "semt-r-epresentat tva" de governo pelos 7
cidadãos eleltores com o dos seus representantes.

A reda;.ão que f 01 adotada e originâna da Conn ssáo da Soberam a e dosl
üire ltos e Garantlas do Homem e da ~ulher- mobs tants este f'a to, a Co-li
rnssâo da Organiz~ ão do Estado, a quem compe t u-ra a enâl rse da ma têr ia,
pelo seu Anteprojeto aprovado, adota a renresenta t iv i dade e el rmtna qual
quer possi bil i dade de util i·za; ão do regime "Sem-r-eoresenteti vo" • -

Assim a emenda proposta visa compatib t l tzar- o regime consagrado com I
as demais normas previstas para o seu func ionamento é apl ica; ão.

EMENDA CS01447-2
tJ CONSTITUINTE JÕSE-'SÃNTA~A"'~~ VASCONCELLOS

EMENDA SUPRESSIVA ·;;;;~BT~'O/JustlflC'~i.rJ----------..---------l
ART.89 - SUPRIMA-SE

JUSTIFICATIVA

Ao definir a competência da União, o art. 49 e seus inei

sos 1 a III,prevêm de melhor forma e observada a boa técnica j~

rídico -legislativa,s matéria prevlsta no art. 89.

EMENDA CS01445-G
pr CO'lST~lUINTE JOSE SANTANA I:E ~;;OO:ELLOS

fD cOUSSÃO DE SISTEMATI~;;/co",,,,iO/,u.co""IÃo

] (-1--;~""--:J

cnr;'oi!~7J

De outra parte, o art. 99 declara que o Congresso NaClO

nal tem a competincia exclusiva para "resolver" matérias relati

vas a tratados, convenções e acordos lnternacionais, bem como

autorizar ações bélicas e de paz.

---~

r=-I---------------- 1[XTOIJUSTlrlCACÃO------- _

EMENDA SUPRESSIVA

S~pr'ima-se o inciso IV,do artigo 117 - ••.•••••••••.••••

I

II

III

IV
- .
-Suprimir

~~---------------T[lI'lO/JUSTI'ICAÇÃO

EMENDA AO-ART. 14 ITEM XIII:

Modifique-se a redação do inciso para o seguinte:

Justificação:

A iniciativa' popular de emendaã Constituição confllta com o regime represen
tativo.

XIII - Participação nos lucros, facultada a concess3o da

quota-parte dos lucros em subscrição de açoes ou

quotas sociais pelo empregado, conforme definido

em lei.

JUSTIFICAÇÃO:

EMENDA SUPRESIVA DO ART. 6Q E INCISOS

r=-Ir------------------ TtltTO/JUSTI'ICAÇÃO------- • ..,

EMENDA CSOl446-4p:r--'--- '"''"--------_..
~CONSTITUINTE JOSE SANTANA OE VASCONCELLOS o texto de anteprojeto não retrata, com a devida precisão

o instituto da participação nos lucros, que d~ere da partlcip~

çao na propr1edade da empresa.

t verdade que a participação nos lucros pode ser paga tte

Saliente-se que o texto apres~nta a particlpação CCDO fer

ma alternativa: nos lucros ou nas ações; e circunscreve a part~

cipação a um único tipo de sociedade, a sociedade anõnima) única

que tem o capital dividido em açoes.

J

SUPRIMA-SEART. 6Q E INCISOS

JUSTIFICATIVA

diante subscrição de ações, mas não foi 1stO que se colocou

texto.

A presente emenda apresenta as seguintes vantagens:

no

Este artigo é repet~t~vo.

O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordlnação

do poder ao povo.

19) - torna a participação nos lucros extensivo a

as empresas, inclusive as que não são de capitaldividldo

ações.

lodas

eo
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29) - distingue o lucro da propriedade, dois institutos

pistintos;

39) - a participação na propriedade se faz pela subscri-

ção do capital social, ainda que com capital advindo da part~

cipação nos lucros.

1 - o alistament& u o voLo:

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

o texto modificado colide, na parte que determlna parti

cipacão acionária, com todos os dispositlVOS do anteprojeto que

garantem a proprieda~e privada, citando-se especificamente o

art. 29 do texto aprovado pela Comissão da O~dem Econômica e o

iQciso XIII do art. 13 do Anteprojeto em foco.

tiOS mblcL~~ d~ ~dZ0~tO bnu~, e 00~ :llçl~

t es de tlclZW&~f;::.l& anos que e~l.cJu.íI1 CL.ISc.1.!l

Oú o ~L :JléU,':, sc:;;lvu pul'u ü~ 3n(.c..Lf'-••~ti.l..~)

tiS ma.1.0res ae setentú anu~ e UlIS Ct:.f~L2.l..!!

te::. f!SIClJS.

JU5TlflCI\Ç1'\O

EMENDA CS01449-9
tJ CONSTITUINTE JOS!': SANTANA DE VASCONCELLOS j F-';~~oo~

PI.EHARIO/COf,lLSSÃO/SUBCOo,lISSÃO-------------, ~-O.l,1"A -:ItJ CO:~ISSI10 DE SISTEMATIZAÇl10 ~ C 2 I oiI 8} J
r;-r TEItTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

~u momento em l.Il"e úecio~nlo~ Q neve CUJl!:> t a tu.çõu, sE.

lOLob (JuriYéi(Jü~ d ref 1~1..~1 suoze u~ c.ai e i t us ue em S~~iill,;:nt(., ~~

c.Laí., aLLame-nt.e repl(.sent"l.lvu I nd\) a,J,mus <::1" telllluS US 4....an

t.i,c,«,e , l1,aS t;;,r.'ILém, I:tela nova. realiúélCJe aa .JlJventl.lc.c L).é:I.~~.t.~~

ta (~ue t(;;"lil Jwte-.:.úo ccns tuntement.e pe Le s I't:.n... rr.,as ~1.H..J.éUb c

trón~fúrmé~ües pu!it1cas.

Ctc..m. a eVI.ÜL.ç~O a05 me.íos üe ClJfllUnlcbçdU e a ci.nse
quente, infoxihaç2:ü em ecoes os nivoj s , t emos que o ll~senvoJ.vi::

J;If:::olo ÚU 1J0t.(;1 Ut: escoí.na tem se éfjJrimtJráoo, f U4t'IlUO LoLJfII que

c JCrveliI r et.e.ua hl,;dvr número de conexaes estír:h.Üu-Ll:StJu5La.

Acresça-se ao artigo 383, o § 5Q , com a seguinte redação:
~a!a dds Sessões, em Dl De Julnu úe 1~67

Art. 383 
§§ lQ

§ 5Q

a 4Q -- ••••••••••••••••••••••••••••

- Lei Federal estabelecerá requisitos mínimos para repasse de verba

pública para que as instituições de ensmo sejam reconhecidas pe

lo padrão de qualidade e consideradas de utilidade públlca e edu
cacínnal ,"

CUNSTITUINTe: NAPliT/\U .-\LVI:.~

JUSTIFICAÇl10

EMEtlDA ~U8STITUTIVA

ClJl·1.LS",,,,Ü Ue, srs Ic, ,1\1IZI\Çl\O
=-----------------TEXTO/JUSTlFICAÇÃO------------=-- -,

CUN::.ll1trrm t; Nílf'H 11'.L1 ALVt:.S
Pl.fN"A10/COl.llSs.!o/suacollllssÃO----------_

jtJ .

EMENDA CS01451-1
tJ J

Que seja criada, por lei, a possibilidade de que Inst í tuições par

ticulares de ensino recon~ecidas pelo seu padrão de qualidade, sejam conside

radas como entidades de utilidade pública educacronal , para ef'e i to de obten

ção de recursos públicos. A Ieqas.lação deverá estabelecer:
a) Os requisitos mírumos exigidos para seu reconhecimento- como en

tidade desta natureza;
b) A forma pela qual este reconhecimento será feito;
c) Os mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência

dos requisitos de qualidades exiqídos.

Em princípio, esta função deverá estar sob a responsabl Lidaoe do
Conselho Federal de Educação, reformulado no sentido proposto pela Comissão;

As instituições privadas que recebam aporo público na forma Indi

cada acima devem ter suas at ívrdades sujeitas a controle social efetivo.

o crédito educativo deve ser ampliado e o sistema de bolsas de es

tudo expandido, segundo critérios a serem estabelecidos pelo Conselhos Fede

ral e Estadual- de Educação.

O repasse de verba pública para manutenção de ensino particular

deve estar adstrito a instituições que, pelo seu padrão de qualidade, sejam

considerados de utilidade pública educacional.

De-se ao item ~ 00 art. 87 a seguInte reda~ão:

Arto 87.

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTlfICA11VA

D) Compu!s6riamen~e aos 65 anus ae 1u.. dc.
______._ rLEt.ARI:J/cOl.lISs:o/suacD""lssÃO--------

J Er-"""'· --1
_________ Ll:illi.;,-=:;C1J...--J

('{Jf.Jl~~J'íiJ u.. SI~1L.:rJn1,L~í1u,,- -,J c:~:!=:;J
= . TEXTO/JUsnrICAç;,o

EMENDA CS01450-2

E:=:"*=-H:hk-_~fik~~ "~:~:~-----

E.tlCi\LJ-t ~lH:i$ TJ 1uT loVr\ Em se c~nsiúeranoo a-aposentadoria como um Prêmio ~

dedicação do traLblhaoor duranLe a maior parte oe sua vida,em

pr ol ca l<ação, perde aquele ° seu va Lur , flor ndo pccer ser us.!:!.

fruido, na maLor i a dos casos, pela Lcade avançaca aos "prémIiõ

dos".
Sala de (e::.sc;"s,ePl 01 de julno ue l~Cl7

CO~t5TITU:r"í~ i'l,.\PI,II-1LI J\L'v::S
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~-"""O-J
lri-~Lu Cíb

Art. 18.

IX - o consumo
a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o......................................

Etil::NDf. SU8STITUTIVÃ

Substitua-~e a redação 00 item 1, 00 art. 117, p~la

seguinte:

Art. 117.

1 - ae 0015 terços, no min1ffiU, aus Aeffi
bras oa Câmara aos, De~uléoús ou do s~

nado Federal.

,jUSTIF~CATlVJ.\

Desde que o Anteprujet.o no párágrafo :;:9 00 mesmo alo

tigo, ex~ge o quorum de 2/3 para a aprúvaç~o 03 Propustd Le

Emenda à const.Ltu.ição , não vemos porc;ue não exil;Jirr.lcs a rresmo,

quando da apresentaçóo da proposta.

Sala oas Sess!és,em Dl de julho de 1;67

CDN~TlTUHiTi:. NAPHT ALI ALVt:S

b) O Estado prüver€ o ~lnimo ino~s~ens~ 
vel ao consunlo ~SSCnVl.&L 00S Lrds~l~l

ros , deSCE; que jJrovada sua incc.t-'ucic.~

ae a~uisl.tl.va,at~noenao ~6ra 8~S~ é1~~

to o disposto no art.13,~ncisu 1, a~l

neas E., E. e E..

JUSTIFICATIVA

ConsideramG5 risco, principalmente efil se tralanao

da ~arta Magna,deixarmos ce exigir as provas necessárias,4ue s~

riam fornecioas a"ravés do OrgUo competente, para a n~o capec~

Obae aquisitiva do ciaádão,qua~do da oportun~dade de servir-se
00 EStLdo para sua manulenção.

EMENDA SUBSTITUTIVA

EMEr-=N:..::D=A.:..=........:C=S,-,,0.cc-14_5_3_-7_ .u,,"

~)lS.l.l..:fJ.JI:nE 1"{\O'ITObl-A'bb,.\·\It<E:~s>--------------:,J
S--.--------- PLENAnLCt/corJlsSÃo/SUSeOlo'ISSÃO 1
L-..cm,II"S!jrJ-j}.f__SIS':U:U~,AA.ç.Ç1+r.QO-------------

SU6stitua-se u redação do item ~, do art~go 362,pela
se9!Jinte:

Art. 362.

r.;-r---------------- TEXTO/JUSTlilCAÇÃO-·------------

EMENUA SUtiSTITUTIVA

Substitua-se no item X, 00 art. 14, a expxess~o ...•.
li sendo a hora noturna oe 45 minutos" por

Art. 1/1• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . •
...........................................
...........................................

2S. •••••• "••••••••••••••••••••••••••••••••••
.........................................

. ~~~~~·~~~t;~i~~·d~·4~i~~;·;.i~~t~~·~~~;·;.~
ra de trabalho nOIAal.

JU~TIFICATlVi\

Acnamcs por bem f:iodi flCal: a expre5bZio eíl'j)l:C~a.ca, pur
n~o querermus nos arrl.scar ó dél.XBr suDtenc~Lú una nLa~flcaç~v6

'no teffi~o oficial da hora que é ~e sessenta m~nutDs.

S&la das Ses55es, ~I~ LI Gb Julhu De 19&7

COI~STITUWTE NAPliTALl I\LVê~

CUI'.:)1..... 1UIN i Lo: Id;rtl I HLI hLvt:.S
~ PLfIlAR10/CO"'lSSÃO/SUflCO\lISSÃO

~iISShU DE 515 I t.14!íIlu\...r\u

EM~NOA SUBSTITUTIVA

a) com trinta ános de traDaIno pára o ho
mem.

b) com vinle e cinco anos para a mulher.

JUSTlFlCA1IVA

o SUús~itu~ivo ou ~elQtur,n~o altera os OiS~U5i~~vos

da atu~l Constituiç~o,confirm&ndo G6sla manelra o ite~ 111 do

art.IOl, assim como o seu par6gxoto anlco,oel.Hno~ oe Llenaer
ao cla~or Ge m~lhões de orasileiros,GLe esperam u prêo,io ~elo

seu trat.alho.

Desta forMa, em se considerando a apos&ntúüo~~aJLemo

um prêmio d GedlCação 00 t r aoaí.hadcr em iJrol ca Nação , our ant e
a maior parte de sua vida, perde a4uele o seú va.lur , pur 1'';:0

'poder ser usufruido, na maior~a dos casos, ~elá idade avan,a
oa oos " premiados 11.

Muito menos se poderia cogitar em falar em preJ~izo

para os cofres púulicos por causa ocs,proventos payos ao apo

sentado, visto que homens ,e mul.her es , rn.rant o :50 e :<5 ZI'OS re~

pectivamente, contribuiram para a União, CG~ trsualhG, lQ~osto

de Renda, ConLr~uuiç5es PJevioenclárias e tantos outros.
Confirmando a val~daúe de nOSSá pXL~usta, u lcgisl~

ção prev~denciárÁ&, Já reconhece a neceSSl060e úe a~osen~aúo

ria CQ@ 30 anos asse~ur&ndo 80% do Salário-cl~netlciú ~~ra yucm
possui aquele tempo de serv~ço e um acr_Gcj~o oe 3~ pGra caLoa

ano de aliviaaae acima oe 30, até o máximo de 1;';'. u que é sE.
uerLan~ate injusto.

Sala das Sessües,em 01 co Julho de 1987

CONSTI TUINTE N;,PHl ALI i\LVÔ

le redação:
Dê-se ao item~, do inciso IX GO art.16, a se~ut~



Comissão de Sistematização • 351

'EMENDA CSOI45G-l 40"'-------,

e::=.J:';'usTI T""' b'H liI'~..J:---i-<J.,~"4;t:~5>_--------------
~-J'ARTlOO---

Lpf-WL-~

industrializados, cinquen1..& lJOI cc!!.
to ,n9'fo~m~ seguinte:

PL~NAR1(l/Cor..ISSÃo/SUDCOl.l'ISSÃO------------

'-LSUl4iU-l-l..<{;JtOI--------------~

JUST.tFICATIVA

~--_.-------------lEXTo/ ..usTlr·cA;ÃO-------------

Et~El,DA 5UBSTITUTl Vf,

DB-se ao lLew ~ GO alto 87 a seyuDILL léoa~CL:

Art.87 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••
............................................ ~ ..

reada mais jus to do que aunentarem o Funao oe PilE.

ticipaçlo dos Estados, Distrito Feoeral e Municiplo&, visto
que, prinoipalmente os Estados são onerados pera ~ Z9 ou ne~

mo Artiç;o.

Sala das Sessões,em 01 de Julho de 19b7

..........................................
a) .

cm!:.TiTUINTE NAPHT AL I\LVES

.................................... ~ ..
u) .

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

L) VeltJntarib~unLe, b~~S ]D lLIlnta) anLS
O~ SeIV~~0 ~ur~ o hG~eA e ~~ (v~rltc &

c.incu) ",1l0b lJúld Q líh...Inui ,

JUS11FlCi\1IVA

EMENDA CSOI45S-S
f:

EMêNVA MODIFICATIVA

o ~lJ.u~t.itut.lvú do f(e::lútor, nãc ai t era os lHSrlOS,:!.

livos oa atuHl CGnst.~tuiç~o, cunt .Lrra<.irlOU Gt.sta. trlQrlt:~là (, s:... Chi

111 cro Ml't. '101, ass m. corno o seu {Jor';f::l'ai'c ~nJ.cVfc..f-'l>-(.l(JL~ lA~

atcncer eu c:;lal1lloI C:e nlilh;::;e~ cc LJrus~lE;.J.l'r..s, que t:~•.H:..l (~1l1

lJrGII1~ú pelo seu tzuL,,,llllJ.

O~sla torffia, em se consiüeIanwu b a~u&~nta~Ll~u,

como um pll:UL1U ~ OcúiL..d~ctO df,t.r;;.uJaitlélúúr crll ....11-1. Ld ~ol;;:'...,u~
rbnte a maior parte de sua vida, pe&ae aq~ele o seu vtllOl', por
não poder ser usufruido, na maioria dos casos, pela idad" ava!.'.
çada dus "prem~&dos".

t·'uJ.l.O nanas se poderia cüyi t ar em faJtar em fJr6JuizIJ
para os cories pÓDlrcos por causa DOS ~rDvenLos pagus ao alJo
sentaco , v i st,o que bulill~nS e muí hercs , durant.e 3U e 25 ar.os 1 G~

pecti vcr.ent;e , contr Iuuí ran para a un í ão , cora t r aua Iho , HI~US to
oe Renoa, ContrJDuiç~es Previdenciárias e tanLos outrús.

Confir~F.noo a valJdade oe no&sa propo~La, a lD8Jsl~

ção previoencIárlB, já teLonhece a necessioauc de a~osenLaoo

ria CQQ 30 anos assegurando 80% 00 Salârl&-Hene!iciu para quem
poss~i D~uele leinpo de seI viço e UI" aCléscimG de 3% ~ala cada

ano de atIvioaDe aelm& de lO, a~é o máxifuo de 15., e 4ue ~ so
terbamenLe inJustL.

Dê-se a alínea ~ do item I, do art.282, a seçuxnce r.!:.

dação:

Art. 282••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••.•••••

.............................................
:r - ..

a) vint~ e três inteires por cenlO ao
Fundo de P~rticlpaç~o dos Est&GOS e
do Distr~tu Fed~rai.

JUSTlFICI\TlV{\

Nada maIS justo, em aumentar-se o Fundo de ParLJ.cip~

ÇdO dos Estades e do Distri"o Feoeral para vinte e três Intel
ros por cento, tendo em vista estarem os Estacas onerados p.!:.
lo § ]9 do mesmo artigo.

Sala das Sessões,ém 01 de Julho de 1987

saia elas Se s aões , ea úl ue Julho oe 19[,7
CON5TIT~INTE NAPH1ALI ALVES

CONSTlTUWTE i,.~F'HrALl ALVô

ArL.282.

Dê-se a alinea ~ do item I, do arL. 282,-a seguinte
rcdtlç1io:

EMENDA CSOI459-G
f:

] c=:=]
CONSTITlJINTb-.bi.1iPtIJ,iJ'<'k,,f,j.,l~\i~,,,,,"" "]

EMENDA CS01457-0
l:

Dê-se ao item I I .do art. 2ú2 a seyuintE. l'í::úé.ç:Ju:

1\L't-. 282. I -

I - do prccut o Dê; a rrecat.s.ç ão DuS il~r-'O.~

tos sourb a r~nca e ~ruv~nLos oe
qualquer naturLZB e S~~T~ prD~wLoB

a) ••••••••••••••••.•••••••.•••.••••.•
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b) vin~e e C1nco inte110s pur cen~o &0

Funoo de Partici~Qçdo dos Municí
pios.

JUSTlFIC"nVA

Naoa mais Justo em aumentar-se para v1nte e cinco
inteiros por cento, visto os cl&mores por dificuldade fina~

ceira que os-mesmos se encontrrra:

Sala de Sessões,em 01 de julho de 1987

CC"(~'fITUli\TE. IUIPflTf,U Ai VE5

I J ' 'O •• '·1
'O:E'iIl.:J-6IL..•'

--.------------.--- Tr\TC/JlI~TIf"lC..Ç:~-------·-- ---~-._---- -- _...

éJI,ENDA ,t,ODIFl C:;TI" li

D/l-se ao item XV do artLqo 14, a seGuinte recaç[ú:

Art. 14

I -

JUSTlFlC{\TIVA

A apres(;nt~çt.G da prêsent.e t:menoél, ...ê.:Jr..:'ó'-se na
wesm&.ser cc~jd€nte coru o artiyo 448, tendo em blSt8 es~ar

o mesmo, transfor~3ndo os Territ.órios 0& Roraima L . Ana~á

em Est&oos.

Ora, se no AnteprOJeto, deixam de exist~r os
territGrius supracitados e e~cetua o único GX~3Lent.E, FLr

nanco ce NuIlJnl1a, não há r azão para a exist ênc í a d0 par é 

grafo.

Sala de SessGes,em Gl ee BLlh0 Le 1~&7

CONSTITUINTE NAPHTALl ALV~S

EMENDA CS01462-6
tJ

CtlNST 3 TIl \ \\iTE 1"J;Prl;rd~ÁA;Lo/é~;'{:iicSsUBCOJ.l,SSÃo _

~MENDA-SUPRE~SlVA

Suprjrna-se O item 111 do Art. 27b e seus p~~'yrafo•.

XV- duração De traoa1ho n~m su?er~or a 4&(~U~

rent& e o~to) horas Sc.liiànG.1.S, e ntit. é'YC.!?.

dente a oe (oi~o) hDr~s C~~J~dSf Cl~~l irl

tervalc para re~cusú ~ ól~mcn~aç~o.

Juó>nFlCATl VI,

Cada oia mais, neceS~lLa o Pdís da CLl&bura~ão oe c~

da IJrasileiro, n110 só para seu oeaenvuãv1f",;n t o, c.omú ~<Hr.ú~1I1 PE.
ra coinc~entizar cada c~oao~ú ~á necessia8o~ de S~ in~e~r~r em
uma socieaade produtiva, onüe Sdú respeJ.tados o sen~o ae oer~.;i.§.

ção e de d1reito.

Desta forma, a compensação que se ~ese~a oar atl~v~S

da dí.mmuí.ção ue carj,a hor ár La, sem a dada aí.r av és de lJj,16 lel;l::!.

neração l,lUis jus t c , ccmpatIve.l com as nec es s i daces do tl'ar,slhE.
dor, que , t.emos certeza, optaria pelo n.eInor s&l~r.lo cü :_nvé$
ue menos tempo ce traoa.ll1o ..

Sala úe, Sessões,em 01 ce JulhO úe 15<.>7

CONSTITULNTE NPPHTALI ALV~S

JUSTIFH.ATlVA

Pela an6Iise fe1ta do arti~o 27e, vér~fi~a-se 4ue
as seus parágrafos IQ, 2Q e 4Q SdO, na sua ínée~ra, CLrres~on

aentes ao item 11 do mesmú artigo, ntic havenau xaz~CJ Ué úsixá
los peltencen~es dO i~eln lI!.

Por outro laoo, à S~~les.do 00 §3 Q , explica·se ~e1a

aificulda~c na sepa~ação O~ imposto COUlaoo SO~Ie a ~lrcwlnç~o

oe mercador~as na venaa ~ vareJo e por atacado, o 4ue púoerlá,
tarnoém, prüVOCár LIDa desavença en~Ie u Prétai~ú e se~s ffiuniL~

pes •.

Sala de ó>essões,em 01 oe Julho 1587

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

EMENDA CS01463-4
p: CO~STITUINTE NAPHTALI ALV~S

PlENAAIO/COl,/IS<:ÃO/SUBCOMISSÃO------------,

~maSSí\O DE SlSTEMATlZAÇ/íO ~''''-:J],";07/2}

I'.J ,. - '-1
L.i?t.:Li:o-GO--.-

e1 _._-- ----..-. ----- 'c".i,,,. z» ,,,,,,,,, .....,;" - .. -- ._--. --.... -. -:. -J.
~ COI\l$Sr.0-_DE-.slSTEllAT.liilt;1l0------------.-.-.-..- .

.-- • .__ 11:1'TOI,J,,<T.FI'::'-:';:I:'-- .----------------~-.--

r.r TEXTO/JUS11F1CAÇ"iio _

E/,IENDA ADITIVA

Acrescente~se ao item 11, do artigo 278, os seguintes
parágrafos:

Art. :<78.

11-
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EMENDA CS01464-2
er

§,lº - o imposto de quo tr~ta este
item não incide sobre a tran~

miSShO ce oens ou dir~~~os ~n

corporaoos ao patr~mCn~o 00 p,,~

soa jurIdicu em realiznç~o - de
capital, nem sobre a transm~s

são de bens ou d~reitos deco!
rente de tusão, incorporação,c~

SdO ou extinção de pessoa Juri
dica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do ad
quirente for o com~rcio desses

cons uu Uil~itLS, J~~~~~u U~

uens ir.IÚVC~S ou am-endament,o

[ildl'cant.11.

~ 22 - ê ce conpet.ênc i a uo l'oll..nicífJ.lL'

Od sitwnç:~ ~~ u~lh ~ ~1'1 L&tL

que se re n .. re t=btl,; lt.~fll.

~ Aº - C;:.u~ C'. lei COr.ljJd.8llit::rd..(.:J f ~x.c.il

as ãlí"iu(;l,.Ü~ fildl.~lil&b O,J lC'lp(t!.=.

to ue que trata o Ill(;5enl." .!
t."m•

.jlJ~lIFJCI\llVh

c'lll se a;1t;üisandc o Aflt~ .->rLJJêLc VJ.r.JlJS a cone i ui r q:..:':.

cs pÚlÚ.~lcftJs ":...)lJi ucz escent.aoos rlertenl.c..(J ao at em li ,ju (;.\!.

li~u, ~~C indcv~dQlllerl~~ estavam ~el~encLnDo ao ~tcal 111.
Dói OOS&é1 tlr~o'::updf:tdO em puSif...1Un~-J.os út;v~adracntd

contur~e a Lm"nda d~IesenLBoa.

Sala de 5es&ü~s,em 01 O~ J~~ho Ob 1~b7

COr.:'T11UINTt: Wl,PHfIlLl ALVb

----] [=J--;;;"" --]
cr= -~A-;~~lf~~~l~;O~~~~~~u~;~;~o ~-=J f: l ;_1~~>-8i=J

.-----. TEXtoIJuSTlnc:.çi.o

= TEXTO/.lUSTIF1CAÇÃO _

ErS\DA ,'roIFlCATIV:4

DISPOSITIVO BI5'<'.lJl.DO AHTIGO 63, PAAAG,<lf>FOS 1e e 2!l

Os par6grafos 112 e 22 elo Art6go 63 elo antr-.projeto, pasea

a ter a~e reo:isçs'O:

A..-t. 6J - .

§ 112 - O Controle externo cta C;'r.:ara t:-"fÚC.t~,ll será exer
cido CWJ o ..JJÚlio cb·C()n~el1Y.J ou Trtbun..'Ü d" Contas (;OS lh.Jf1icípJos. Onda nin::la

n~!) ex5stir refeIioo (JJ:Cful, f.'flc;~:<,nto o ffi>-~l;o não for criam pala Ass:,;;1bléia Le

gislativa Estadual, o controJe sr:,rá oxercíoo pelo TrJ.burol de ClJnt"s oo ESt800.

§ 29 - Sr~'ffllte por OOcisF.:o l:e ebis tet'Ç(.s dos I'r2flbros da

c.';;mra t~..rnieirJàl cl.-,ixm:á (L'\l pre"p_1P.Cf'..F. o paw"Jer prévío er.J.ticlo pelo 6rg'rro fiz-..

call2'r.d>':T, scbre 1:S contas r,.te o Prefeito r;~fliicipal á=;!v8 prestai: t'nuallW1te.

Em vários EsulOOs b1.asilelros, CO"lD no Pa.-á, a fiscaliz,.:!

çi:!o finü=ll'll e orGe.mf.:fltária dos MJnicípies V<!Jll sendo feita, a contento, polo
Consclt-.o 00 Trib.=l de Contes dos ~1.!l1icípics, ÓX\)W estoUJlll, cem a mes.'lla estru
trutura oos tri.tu1ais de Contos e COOl juriwiçfto ebrang<llldo tocos os I1UlicIpios

do E~tado.

Re feridos Ccru,olhos ou Tri.bur1i11s (}J Cootus dos lUlicípios
inovl:u?:lI era ln3tétj.a ê9 f.ic-ctJ.i2'eç~o. ~~., pos!:u..~ a s:rno1:m•e t\..'1 pu1J.U;i~l .. M51tcr.l
C:" '.1.'3 ostretuca l~~ 6~·.$Q ela spoio nos tl:Jniclp1os, ~:n.:lo ur:o :)jl.l'Ja h~cn.ica, 8s!
l:\in!:-. i;.>;at.i.va, c;:.r:tilll C jurí;:llca eos (J.lstm-cs w.süclpais.

At:rov6s ds 1ns;"~orias J:CQ!Oimis, as r;omelhcs e tT.j!1'J

naís ";:1 ecntas f1i.T3 !!lJ,-liclp5.03 r("~ Vt."all a~:lMS o f'~<;p.?Cl:o fornl c!as prrnt%Õõ:S'

da Co:rte..J, Ii'.as vc.dflccl, rin l~oco", o (~~ oas coras e eervãçcs, CGQ

eoco o vol~ t!:m rnr.tsriais P.;Jl1catJos.

lfi7irLantc, pol:>, q..:.~ conste elo teeto Cf"<fl$til:uC'.iU.ll, '

c;a ftJ!.Dd Ct'!Jl!cito., 1'Oferi~'JS órg:ios e3~S.

, -------------------- TI::),~O/.'U"'Tlfl::A::;"... • "T_...... ~

EMENDA MODlrICATlvA
DISPOSITIVO EMEN)ADJ: Art. 440

o art. 440 do anLpptoJeto, passa a ter a seg~i~

te redação:
Art. 440 • r,ca extinto o pagame~to de subsidios

e de demais be~ofictos dos ex- Presidenles da RepúolJca, ex-g~

vernadores de tstadoe de ex- Prefeitos ~unlcipals, obtidos em
fUllçõo d~ eÀúréicio dJ cargo, ressalvados as sltuações quP se
cOI)stituiram na vigência da Ordem juridJca anterior_

EMENDA CS01466-9
~-----CONSTITlJINTE ~~~~o~-;;-----------J r- -IS'ÉT~---J

l:-'171-~7j

.:JU5HF1CAÇ'AO

Os ti(ja{l~os Lnvo s t ado s nas funções e cargos ref~

rido' ~fi êmQ~da dúdicalam-Se inLegralmenle , ao cumprlme~to do
m~~dolD. N~o 6 juSlD que fiquem, ao deixar o cargo, sem plOtC
ção da GOciodOde fi que serviram e tenham de come~ar a v~da sem

qualquer base fi~ahccila.

~ espilllo do anleprojeto a ressalva dos dlrellos
adquiridOS. A mUldriD, al.i~, é de comp3llbiJlzação co~stitu

oional.

Acrescente-se ao inciso l~, do artigo 13, do Ant epror c to de Cons t r t u r cjio , elaborado
pela Comr s s.âc de Sr s t ematr zaçao , o vocábulo lIj1orul ll, oe s sanoo sue r edeçjio ca ser
seguinte:

"I-~ - A VIDA, A EXISTtNCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FíSICA, ME~TAL I MORAL."

JUST IFICAC~O

Pr e t c no e cs t a emenpe tão so-vcn ; e sene r crovéve l e scuec ir-ento e ac r trtor ar o t'ex to do
AnteproJ:;lo, po r-oue ce.r tement e :.e c011pre?r,de na neccs sár t a qarar tr e da r nr eçr r cede
do c t dedâo , e da oes soe bunane , sendo o e eu-te Imcor t âncr a ouc cc ns te 00 texto con2.
t i t ucr onal , també.'lo aspecto roor-el , e l é- ao fíSICO e. men t a l
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DISPOSITIVO EMENDADO·---------

MENDA SUPRESS IVA

l?J-----~O~~~ ;~~~~~:~~~ ;';1s;~~s~nc~w ,~io-----..
---- t(XTO/JUSllfIC~~i.O

A primeira vista, a norma é atraente Contudo, na realidade fática da economia
de mercado, esse princípio poderá criar dificuldades l nsuper âve r s tanto para o
traba 1hador como para a empresa,

Em conjuntura recessiva, tem º empregador- de fazer face a toda a sorte de dificul
dades (retração de c r ed l-to , diminuição do consumo, escassez de matérias primas,
etc) que ele. com seus prõprios recursos, não pode dominar, Então, é mu r to co
mum o empregador ter de reduzir seus gastos para conservar todos os empregados em
atividade, E a situação em que a conservação do emprego interessa, antes de tudo
o mais, ao assalariado

Não pode nem deve, a Carta Constitucional criar entraves ao empregado e ao patrão
empenhados na busca de uma solução para seus problemas.

C~mpre ~e:salt~; que, na atual .sr t uaçjio de nosso pa Is , acordos no sentido de redu
z i r se l ár los visando a manutençao de empregos têm sido formal izados entre
dos e empregadores. empreg~

JUSTI F I CAÇÃO

- Agasalha o inciso em epígrafe o propõsito de insculpir-se, no texto cons-t-r tuc io
nai, o pr inc Ip i o da irredutibil idade salarial.

Supr una-i s e o InCISO llls , do artigo 46,00 Ant eproje t o ar: C:-nstltLiçào, elaborado p!:.
la~Conll!)são de SIstematização, ~;n face das dISPPSIÇ(\~S C::Jn!IC35 "o ::?~ítulo VI, o.....
prcp r ro Ant eproj e to , que trata I Do Meio Ambrente", par tr cul e rr-en t e no artigo ~16)

a1 ines "b'".

JUST:FIClITIVA

Deve esse l nc r so III?, do artigo ~6, ser retl~adc do t ex to 00 h-b;.::rc..Jetu Dor tra:ar
de rnat er La já d l sc r p l l neda , er lé s oe f orn.a t ec n i c ame-i r a mais epr-o c r rac a oe lo a r t i çc
1116 . e l Inee II DIl, que se cOílté."'l...a.5.pe:cJ.,ficd .....ent e nc cap l tu lc que e c r c f e r e ao t.er c
-Aiõlblente

EMENDA CS01467-7
~--- CONSTITUINTE ERALOOTI..:.=--N-::-OCc..:0'--- ~ [:T?EL J

] c_i?t7it]

De fato, o dispositivo a ser e l rrr l naco or-e tenoe c ae

"Art. lf6 A Un::;f), ...os Estados. ao nr s t.r r to Federal e aos ML!"IC"~ICS V'2:C'Pdo.
I _

I I -

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAÇÃO

autorizar ou realizar er-o r-eer-d r .... en to s ou des envc l ve r s t r v rc __ c es Que
r-epr-es ent em risco à v r ce bu.ne na , ao equr l [o rr o ecclóçr co o., ao -'~IO

-emb r enc e , ou cus ,-,porte e- al:=-c;:ã~ no pe t r :, 3f'IC :l,Sté~l:O e pia
paisagem. sem e r encer aos r es u l t e c c s c e p revr e cc r-sul t a pl~:'ISCI:ã

ria nas áreas c i r e tamen t e envo l v ca s c..nf orrne =ISj)~s~r:e :O-~l~
mentar ;!'

Óra, o a r tr qc ~16 e sua a l ínea "blt Já determina CJe,

"Art. 416- Dependem de prévia autórização do Eonç r e s so Nacional.
a) .
b] a Instalação, ou ar:l1iação de ce-:-als h rdr oe l e t r r ce s :J~ grailo€;: por

te, t emonucl ea re s , rermce l ê t r r ca s , de us r na de p roc e s se t en to oe
materiais férteiS e f I s s e í s , de :rcústrlas de alto potencial polui
dor, e de depósitos de dejetos nucl ee r es , bem cone quaisquer proj~
tos de Impacto amb t ental 11

A1"lás, ao tratar da competência exc l us.l ve do conç -es sc Nec i ona l , também o~~.
~, ~, confirma que nela se Inclui "e Irnp l en te ç àn de obras federais de grande
porte, conforme determinar a lei".

EMENDA CS01470-7
f:

<,-- PLtl....1I10/eOlollssio/S;u.COlll.SSÃO_.-- ---.,

tJ
l2..l

EMENDA SUPRESS IVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 342

Suprima-se o artigo 342, do Anteprojeto de Cons t í tu rçào , da Càmlssâo de Sistematlz~
çâo •

JUSTI FI CAÇÃO

Quer o Anteprojeto de Constituição, no artigo em epígrafe, que a folha de salãdos
seja a base exclusiva da seguridade social a fim de que nela não s e j arr incluídos
quaisquer outros tributos ou contribuições.

~ .L- ..L.EMA.JIIO/colollssio,lsuaêolillsaio- --'-__--,

pesneces sar ramen teç t ve r o Anteprojeto criar dificuldades r ns tr-ans pon lve l s ã
dênc ra privada que se alimenta de cont r l be l çóes Incidentes sobre a folha de
r lOS.

previ
safa

COMISSÃO DE SISTEMATIZA )\Q
Ê sabido, outrossim, que expressiva fonte de receita dos sindicatos de trabalhado
res são os percentuais das folhas de salãrios previstos nos pactos coletivos e nas
sentenças normativas.

Dê-se ao Inciso XIV, do artigo 14, do Anteprojeto de Constituição da com,'ssão
Sistematização, a seguinte redação:

de

Aliás, no artigo 341 estão r e l ac t oneda s , com abundância de detalhes, as fontes de
receita da Pr evr denc l a Social, o que Significa dizer que a supressão do artigo 342
em nada afetará os dema rs pontos do Anteprojeto relacionados com o cus t e l o xia Previ
dência

IlXIV - nacionalização do trabalho nos termos que a lei dispuser;"

JUSTI FI CAÇÃO

A nacionalização do treba l ho é tema das legislações de todos os países.

Em país como o nosso, o assunto tem colorido e dimensão sujeitos a frequentes muta
ções. Nossa economia, em acelerada expansão, tem fome, em de termr nado s setores, de
t êcn rcos estrangeiros, portadores de tecnologia ainda por nÓS--oesconhecida

A norma proposta no Antepíojeto é perigosamente mf l ex Ive l e, em dadas situações de
alguns segmentos industriais, dificultará nossa política des envo l v rment l s ta .

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

Confiando-se ao l eq i's l ador ordinário o t r a tament o da questão, derxe r emos aberto o
caminho para a solução de eventuais e Inesperados problemas ge mão-de-obra especi~
1 izada.

r;"l---------------- TII:XTO/JUSTIF'lCAtoÃO-----------------,

~,-__4- .. I.HtrfI'lO/'Co.. ISSÃo/SUJlCC..lssio----~----'---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~,.- TE:nO/JuSTlflCAÇÃO-----------------:-.

EMENDA, SUPRESS I VA

DISPOSITIVO~~ ARTlG0.!i.~~

Suprima-se o inciso Vlt;, do artigo 14, do Anteprojeto de Cons t i tu i çâo da Comis;ão
de Sistematização,

Dê-se a seguinte redação ao art. 142:

Art. 142 - As dec~sões do Tr~bunal de Contas da Un~ão, em matá

ria de contàs têm efeito de sentença terminal e, quando :resulte ~!'!

putação de débito ou multa, torna a dívida líqu~da e certa = fOE

ça executiva, ~ndependenternente de qua1squer outras formal1àades.

JUSTIFICATIVA

A emenda v~sa a emprestar ef~cãc~a da co~sa julgada às aeCL~

do Tr~bunal de Contas da Un~ão em matér~a de contas, exclus~varne~
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te como, al~ás pac~f~camente tem sido reconhec~do pela doutrina e

jur~sprudêncJ.a, que s oruen Le aL:rn~t.eIn a l.nterferênL.l.ã <lo ?oder Jud~.

c1ár1D li~tada aos ~spectos formais, certo é que, em matérla de

contas, o Tribunal decide como se Poder Judiciár~o fosse.

Por outro lado, impõe-se a necess~dade de confer~r-se às dec~

sões do Tribunal que ~mputem déb~to ou multa a ~ndispensável exe

cutor~edade, tornando-as dívidas líquidas e certas, independente

mente de quaisquer outras formalidades.

paração.

Finalmente, se, exemplificadamente, constar do texto
constituclônal a tipicldade da sanção da multa, deverão também

constar as sanções mais graves da inabllltação para ~ exercício do
múnus público e a indisponibllidade de bens.

PI.ENAIlIO/cOllllssio/sUICO"'ISSÃO----- _

COMI ssso DE SI STEMAT I ZAçllo

~ TEXTo/olUnlfICAÇÃo----------------., l2J
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO~, INCISO~

~~ do InUproJWlI
.) o parigraro .nIco do Art. 1.a

Dê-se ao Inciso XIX, do artigo 11, do Anteprojeto de Constituição, elaborado pela C~

missão de s l s t ene t raeçào , a seguinte redação:

"XIX - Licença remunerada ã gestante, antes e depois do parto, por período não inf~

r ior G 90 (noventa) dias."

JUSTI F I CAçA0
.!'

Referido perigraro, cmr.uta. * .. ~1llza a
O I ]11 do Art. 62 do~ III1teprojeto ande • -.téie di cr1açlo di Tr1lu1a1a'
di cantas ~1pa1s f'o1dev~ l8lJlladI.

Não há qua 1quer JUs t I f I cação de ordem médI ca ou b i o1õg I ca para que se conceda, como
no inCISO que se pr etende alterar, 1 icença remunerada gestante, pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias

Adema rs , havendo qualquer abalo na saúde da gestante, pré e pós parto, está ela pl!.
namente ao agasalho da lei v rqen te , com garantla de seu emprego

Ao.., taIIpo, ntabIl_ CUI1'uIIIo em OI etuals CmI!.
1hOI ou Tr1lu1a1a di Contas doi~ q.JIl lia orgIoa llIt8Ila1I, crlalb '
naCDwt1tu1ç1o do Estado • clbc1pllnadDs pela rr:spect1_ le1I~.

Ressalte-se, out ros s un, que a proteção excessiva pode vir a ensejar a
de discriminação relativamente àquelas que se pretenda proteger.

ocor rênc i a

EMENDA CS01473-1
tJ CONSTITUINTE ERALDO T!NOCO

~------- ,.LI:NAlIltO/CONI5Jio/su.COIl.ssio--------------,-f: COMISSÃO DE SISTE~IATIZAÇÃO

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COMlssllo DE SISTEMATIZAÇIlO

_----------------Tf.:Xro/,,1USTlFlC4Çio------------------,
l2J

EMENDA MODIFICATIVA

.1
JUSTI F I CAÇÃO

Dê-se ao artigo 16 do Ant eproj e to de Constituição, elaborado pela Comissão de Sn'te
matização, a seguinte redação

'IArt. 16 - A lei protegerá o salário e punira a retenção definitiva ou temporária
de qualquer forma de remuneração do trabalho já real r zedo , sem ~u~~lfi.c~
t i va legal 11

ARTI GO 16----DISPOSITIVO EMENDADO
Acrescente-se na redação do art. 141:

Art. 141 - Verificada a existêncla de irregularidades ou
abusos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos respons~

velS as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre ou

tras com~nações multa proporcional ao vulto do dano causado
ao patrimônio públlCO, lnab~litação para o exercício de fun
ção, emprego ou cargo públlCO, inclusive de natureza eleti,a,
alêm de indlsponibilidade de bens, em caso de alcance.

A emenda é emI nentemente t ecn I ca
JUSTIFICATIVA

A emenda visa a possibilitar ao Tribunal declarar o lmpe

dimento dos responsáveis por lrregularldades e abusos para o _exe~

cício da função 2 emprego ou cargo públ1CO~ inclusive de nature:a

eletiva, como urna maneira de melhor resguardar os interesses da
admlnlstração.

Por outro lado, no Brasil, o princípio da responsabllld~

de estatal adminlstrativa tem suas fontes históricas no mandamento
constitucional e nas dlsposições_agasalhadas pelas leis clvis. Em

atendimento a este prlncípio ê que a nossa lei adjetiva CiVll crlOU

com efetivo proveito as medidas cautelares preventivas e preparat~

rias.

Nessa mesma linha de orientação, a eNenda objetiva prev!
nir o erárlD de prejuízos da provável ocorrência, criando-lhe CO~

dlções de garantla, a qUltarem-se lesões de difícil ou lncerta re

Parece-nos que expunq i ndo-se do texto a expressão "corno cr rme", subst I tu I ndo-a p!:.
los termos "sem JUstificativa lega1" para a retenção de sa l âr i os vamos e t r nç i r o
nesmo obj e t rvo • Ocorre que não se_tlplflca~ crime uma retenção Justificável l=.
galme.'i.'\.ê, como, por exemplo' pens ao a l rment l cr a , imposto de renda na fonte, contr.!..
bur çóe s sindicais, etc ~

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COMI sszo DE SI STEIlATI ZAçllD

""'---------------- Tt.XTD/oIUSTlf'IC.lçiD- --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO.!§., INCISO VO

Dê-se ao Inciso V'?, do artigo 18, do Ant epro jeto de Constituição, da corms sâo :"de
Sr s r emat r zeçjio , a seguinte redação
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A marn f es tacjio coletiva.
a) E livre"a manifestação coletiva em defesa de interesses grupals,associat..!,.

vos e 5 I nd i ca I 5 ;

b) Greve, f i cando o seu exerc í c i o dependente da manu tenção dos serv I ~s e
atividades essenciais, indispensáveis à comunidade, e ã conserváçaó de2I1~
qu I nas e equ I pamentos err bom es tado de func i onamento 1 conforme def i n i dos

em lei .!'

JUSTI FI CAT IVA

o dispositivo que se objetiva suprimir trata de matéria que Já estã d r s c i pl r nade-, em
capítulo topoq r af rcarnen t e mais a prop r rado (Capitulo VI, "Do MeIO Amb i ente"}.

De fato, já d i spoe a a1 ínea."b", do artigo 416, de modo, al iás, t ecn l camen te mais
e p-op- 1 ano , lp,Je:

JUSTI FI CAÇÃO "Art. 416 - Dependem de p r-év.ra e utor rzaçâo da Congresso Nacional:

A matéria VeIT' t.r e terde no anteprojeto de Constituição de maneira ampla e detalhada,
incompatível com um texto cons t l tuc lona l moderno. Pode-se ver que todas as _canst..!..
tUlções de países que respeitam o direito de greve, remetem sua r-equl enentaçeo a
legIslação ordinária.

Também entendemos que deva ser assegurado tal direito, sem o qual nao pode haver g~

nuina autonomia coletiva.

Agrega-se, todav i a , a ressalva de que se trata de direito relativo, a ser c.mpatlb~
l r zado com as necessidades es s enc i a r s da comun rdad e , e com a incolumidade de pr~
prio equipamento_instalado no estabelecimento em gue ocorra o mo~i~ento. grevista,
onde a paralizaçao de determinada a t i v t dade podera acarretar pr e j u r zos de monta.
E Isto, seja pela rrnpus s t b i l idade de retomada Imediata, cessada a greve, do proce~
50 produtivo, seja pelo dano irreparável que possa ser causado a determinacio equlp~

mento.

b ) a ; ...~talação, ou ampl iação de centrais b i o roe l á t r r ce s de o rande porte,
t ermonuc l ee r es , , termoelétricas, de us i na oe process,amento- de mate
r i a i s f e r t er s e f Is se r s , de r ncús t r t a s de alto po t enc i a l oo l u ldor , e
de cepós I tos de dejetos nucleares, ber- corre ci.a l snuer projetos de un
pec te emb lenta 1 • II

al inea

"b) a ampliação ou inst~lação de us ma s nucleares, de l ndús t r i as poluen
tes e de outras indústrias de grande porte, susce t Ive rs de causar da
nos ã vida e ao mer o ambiente, dependem da concor dânc ra das comunidã
des diretamente interessadas, manifestada por consulta pcpul er ;"

Prescreve-se, outrossim, que lei h l er-e r qur camen t.e Inferior disporá sobre a 4llatéria.

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~ TUTO/JUSTl'ICAÇio----------------~

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO DISPOSITIVO~:

COM Isszo DE ·SI STEMAT I ZACÃO
Dê-se ao inciso XV, do Artigo 14, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão
SI s tema t I zação, a segu i nte redação:

de

"XV - duração do traba 1ho não super ior a 48 horas semana I s e não excedente a 8 ho
ras diárias, com Intervalo para repouso e alimentação."~

EMENDA SUPRESS IVA

..,.., TEXTO!JUSTl,.ICAÇ4D ~

DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO j!.~Q
JUSTI FI CAÇÃO

Para harmonização do texto constitucional, suprima-se, na íntegra, o l nc i so IX, do
artigo 18, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização.

A fisiologia do trabalho comprovou que Jornada de 8 horas em trabalho normal, que
não exija excepc i ona l dispêndio de enerç r as , não é prejudicial ao corpo humano.

JUSTI F I CAÇÃO

JV. demais 16 horas do dia são suficientes para outras atividades do empregado na 50

ciedade e no grupo Pemi l iar e, por igual, para repousar.

Este inciso IX, e respectivas alíneas, do artigo 18': do Anteprojeto trata de maté
r ra que, a rigor, s e cencon tr-a topograficamente deslocada neste Capítulo, -que trata
dos direitos e liberdades co l et i vos invioláveis.

De fato, as disposições nele contidas se chocam com o artigo 306 e o artigo 310,
contidos no capítulo sobre a Ordem Econômica e Financeira.

No instante em que nosso pais precisa do esforço e da ded l caçeo de todos os seus fi
lhos para superar os obstáculos 'que ainda o separam do pleno des envo l vrmento econõ
mico e cultural, é Incompreensível que se quer r-a Inscrever no texto constitucional
a redução da jornada de trabalho Poderíamos invocar o exemplo de outros povos na
mesma etapa de desenvo 1v imento econôm i co do Bras il - onde sequer se cog I ta do pro
blema. -

Prevê o artigo 306, "In ver bt s": Salta aos olhos de qualquer um que a medida virá encarecer nossa produção.

"Art. 306 - A Ordem Econômica, fundada na 1ivre iniciativa e na valorização do tra
balho humano, tem por fim assegurar a todos ex l s t ênc i é digna, c8nforme
os ditames da justiça social e os seguintes principias:

v - defesa do consurnidor;lI

Por sua vez, -sequndo o arti-go 310:

Esta c r r-cuns tjinc l a é mto l er âve l , nesta quadra, em que o Brasil luta por maiores es
paços no mercado internacional. Disto depende o bem-estar de todos os brasileiros-:

Não podemos, nem devemos, criar novos ônus para a produçjio nacional, quando nossos
competidores no comércio exterior procedem de maneira exatamente oposta.

A"demais diSSO, é facultado ãs empresas, que o quiserem, diminuir a jornada semanal
por meio de pactos co l e t rvo s Mas, na Constituição - como regra geral e universal
oIIllente acei ta - a jornada há de ser de 48 horas.

"Are 310 - Como
cerá
será
do. 1I

agente norma t i vo e regu 1ador da at iv idade econom Ica O Est aéc exer
!unções. de controle, f i sc~ 1i zaçáo , i ncent ivo e p 1an~jamento, que
Imperativo para o setor púb l rcc e md l ca r ivo para o setor' • ;:)riv~

CONSTITUINTE ERALDO TIi'O:O

COM I ssxo OE 5 I STEMAT I ZAÇÃO

r,-r TEXTO/JUSTl"CA;ÃC ~

AUTDA-----------------,J r;rrAPF"LI~o~

CONSTITUINTE ERALDO TINOCO . c...- ~
EMENDA CS01478-2
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDI\DÕ: ~ j!, INCISO~, ALfNEA ~

EMENDA SUPRESS IVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

A e l Inea lle~, do InCISO V':, do artigo 18, do Anteprojeto de Constituição, elaborado
pela Eomr s sao de SistematIzação, passa a ter a seguinte redaçâo:

"Art. 18 -
IV -

Sup r Ima-ts e q alínea "b", do InCISO VIII, do artigo 18, do Antepr c j e to de. ConstitU'1'
ção, da Comissão de Sistematização, em face do disposto no artigo 416, alinea "b'Ti
do .próprio Anteprojeto.

e) ã entidade SIndical incumbe a defesa dos direitos e Interesses
da ce teçor Ia , l nd lv ldue r s ou coletivos, inclusive em questões j.!!.
diciárias ou edml n i s tre t i vas ,
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JUST IFICAÇÃO

o I ns t I tuto do llsubs"t i tuto processua 111 é matêr la emmentemente pertencente ao campo
do DIREITO PROCESSUAL, não cabendo e não fàzendo o menor sentido a "Carta MagoaI!
legislar sobre t êcru ce s do Direito oe Processo

§'14 - ~ assegurada a proteção, conforme a lei, às parti
cipações individuais em obras coletivas, e ã reprodução da imagem
humana, inclusive nas atividades esportivas;

,§ 15 - ~ garantido ao inventor o privilégio temporárioda
util ização do invento;

Por esta razão, Justifica-se a aprovação da presente emenda
§ 16 - A de sa p r c p r Laç ào por utilidade pública e por in

teresse social cb e de c e r a processo definido em lei, com
ampla defesa administrativa e judicial do desapropriado, asseguran
do indenização justa, prévia e em dinheiro, ressalvado, quanto a
esta forma de pagamentõ, a desapropriação da t&rra nua improdutiva
para fim de reforma agrária.

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 13

0=---------------- TIXTO/,1IJITI'ICAClo-----------------,

§ 19 - À lei não prejudicará o direito adquirido, o
jurídico_perfeito e a cOisa julgada e só terá vigência após
publ icaçao e, se for restritiva ce direitos e liberdades, não
portará exceções e não poderá ter efeito retroativo, salvo se
mais benefica;

ato
a

com
for

manten
neces

Pode r§ 18 - A leI não poderá excluir da apreciação do
Judiciário nenhuma lesão de direito,

§ 17 - ~ assegurado a todos o acesso ã justiça,
do o Poder Públ ico o serviço de assistência j ud l cI ér l a aos
sitados;

(!IOi0ATAi787)
'o1.t07~

CONSTITUINTE JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

EMENDA CS01481-2

~__---_-__ ~Lu...Jltlo/C:O.UJJiotiu.c:o.t••lo-----------tJ COMISSAO DE SISTEMATlZAÇAO

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação: ~ 20 - Nio haverá prlsao civil, salvo o caso de iesponsi
vel pelo inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei. -

e os espetáculos públicos, incluí
e rádio, ficam s~jeitos às leis de

ART. 13 - Os direitos e 1iberdades individuais observa
rão os seguintes princípios:

I
'I

e§ 37 - O processo judicial que versar a vida íntima
fami 1 iar correrá sob segredo de just iça;

§ 30 - Presume-se a inocência do acusado até o trânsito
em julgado da sentençâ condenatória;

§ 28 - Ninguém será obrigado a dar testemunho contra sua
própria pessoa; o silêncio do indiciado ou acusado não será in
criminatório. ~ vedada a real lz a ç âc de inquirições ou de l n t e r ro'
gatórfôs sem a presença de advogad~.

§ 29 - Qualquer declaração obtida sob coação não terá
val idade como prova, exceta contra o coator;

§ 24 - A lei assegura ampla defesa em qualquer processo,
com todos os meios e recursos a ela inerentes;

§ 27 - A prlsao de qualquer pessoa será comunicada, dén
tro de vinte e quatro horas ao juíz competente e à famíl ia ou pes
soa indicada pelo preso e, quando for Ilegal, o juíz determinarã
a sua soltura, promovendo a responsabilidade da autoridade coat~

ra;

§ 25 - Ninguém será preso senão em flagrante del ito, ou
por decisão e ordem, escritas e fundamentadas, de autoridade jud!
ciãriaAcompetente;

§ 26 ~ O preso será informado de ~e~s direitos e das
razoes de sua prisão, tendo direito ã assistência da famí1 ia e de
advogado, e a com ele entrevistar-se antes de ser ouvido pela auto
ridade competente;

~ 31 - Aquele que for civilmente identificado não será
submetido a identificação criminal;

§ 36 - A lei assegurará a individualização da pena e não
adotará outras penas além das de privação da J iberdade, perda de
bens em caso de enriquecimento l l feito no ex e r c I c r o de função pú
blica, e de outras entidades, conforme definido em lei; prestaçãõ
socia1 alternativa, e suspensão ou interdição de direitos;

§ 34 - Nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a
obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens poderão ser
decretados e executados contra os sucessores, até o 1 imite de v~

lor do pa~rimônio transferido e de seus frutos;

§ 35 - O Estado indenizará o sentenciado que ficar preso
além do tempo da sentença, sem prejuízo da ação penal contra a au
toridade responsável; .

§ 32 - E mantida a instituição do Juri, com a organiz~

ção que lhe der a lei, assegurado o sigilo das votações, a pleni
tude da defesa do réu e a soberania dós vereditos, com os recursos
previstos em lei, e a competência exc lu s l va pa r e .» julgamento dos
crimes dolosos contra a v!da.

§ 33 - Os presos têm direito ao respeito de sua dignid~

de e integridade física e mental, ã assistênda espiritual, educ~

cional, jurídica, sanitária, ã sociabilidade, ã comunicabilidade ,
ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei;

§ 21 - Não haverá fôro p r l v r l eq l e do , nem JUIZO ou tribu
nal de exceção, salvo as excessões constantes desta Constituição 7
Winguém serã processado nem sentenCiado senão pela autoridade co~
petente.

S 22 - Não hã crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal,

; 23 - Nos processos contenciosos, a instrução sera con
traditória, e em todos os casos o julgamento seíá fundamentado,sob
pena de nul idade;

educ~aOs pais plena 1 iberdade na

§ 69 - As diversões
dos os programas de televisão
proteção da sociedade;

§ 79 - ~ assegurada
ção dos f i 1ho s ;

§ 89 - E assegurado a todos o direito de resposta a
ofensas ou a informações incorretas,

§ 99 - A moradia é Inyiolável; nela ninguém poderá pen~

trar ou permanecer senão com o consentimento do morador ou por de
terminação judicial, salvo o caso de flagrante de l ito ou para ~

cudir vítima de crime ou desastre;

§ 10 - ~ assegurado o sigilo da correspondência e das
comunicações em geral, salvo autorização judicial;

§ 11 - A imagem pessoal bem como a vida íntima e faro!
I iar não podem ser divulgadas, publ l ca da s ou invadidas, sem a au
tor,zação do interessado;

§ 12 - ~ vedado o serviço, pübl I co ou privado, de inve..s
tigação e prestação de informações sobre a vida íntima e famil iar
das pessoas, salvo os serviços pc1 iciais e mil itares de investig~

cão pertinentes ã deI inquência e subversão da ordem constitucio
na 1,

§ 13 • r assegurado ~os respectiv~s autores o direito ex
c l u s r vc ã utilização, publicaçao e reproduçao de suas obras, tranI.
missíve1 aos herdeiros;

- a vida, a eXistência digna e a integridade fí
5 i ta e men ta 1 ;

" - a nacionalidade;
I I I - a cidadania;

IV - a liberdade,
V - a const i tu i ção de famíl ia estável;

VI - a honra, a d l qn ld a d e e a reputação,
VII - a privacidade da vida l nd r v-idua l e famil iar;

VI I I - o acesso às referências e informações sobre a
própria pessoa;

IX - a informação;
X - o lazer e a 1 iberdade de disposição do tempo l~

vre,
XI - a expressão da atividade intelectual, artística,

científIca e técnica;
XII - o asilo e a não extradição;

XI I I - a propriedade privada, assegurada e prot~gida p!
10 Estado,

XIV - a sucessão hereditária;
XV - a segurança jurídica;

§ 19 - Todos são iguais perante a lei e o Estado, sem
distinçªo de sexo, c ê r , raça, natureza do trabalho, idade,rel igião,
convicçao pol íticas e filosóficas ou qualquer outra condição s~

cial ou individual.
A violação desta igualdade será punida na forma da lei.

§ 29 - Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aI
guma coisa senao em virtude de lei;

§ 39 - E livre a locomoção no território nacional e, em
tempo de paz, a entrada, a permanência Ou a saída do país, respel
tadaalei;

§ 49 - ~ garantido o exercício de qualquer trabalho ,
ofício ou profissão, ressalvadas as qual ificações profissionais
que a lei estabelecer;

§ 59 - ~ assegurada a 1 ivre manifestação individual de
pensamento, de princípios éticos, de convicções rel igiosas, de
idéias fi losóficas e pol íticas, vedado o anonimato e excluídas as
que incitem à violência, defendam discriminqções de qualquer nat~

reza e atentem contra a ordem democrática assegurada por esta
c cn s t t t o te â c ,
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S 38 - Os abusos que se cometerem pela imprensa e de
mais meios de comunicação serão punidos.

§ 39 - Nenhum tributo serã exigido ou aumentado sem que
a lei o estabeleça, nem cobrado em cada exercício, sem que a lei
que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do iní

•cio do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfandegária e
a de transporte, o imposto sobre produtos industrializados e ou
tros especialmente indicados em lei complementar, a~ém do impostõ
lançado por motivo de guerra e demais casos previstos nesta Cons
tituição. -

'"""lressÃo social VD .~~ este ~recü~to no ca~o na justir.a distribM~

tJ.va .. f, !"l0J.S, l.nnerJ.oso aTlr1.!1ol:"ar o preceJ.to en exaT'1P, ohjetl

vo da :,rescnte (H'~nda. não se cua.da dn inovacão, Mas do corroat.í.b i.

lJ.za~ão co~ a ~ró~rin nisR~o constJ.tucJ.onal cano UM toüo, õestac~

àa~ente con o c~~itulo dos DJ.rp'Átos ~ Garantias IndivJ.õua~s•

JUST I F I CATI VA:

com

t="l~--------------- TIE:XTOtolUITI'ICAÇÃO -,

~"'f".~
PFL/RJ

A matéria refereote a imunidades de iostituições sem fins lucrati
vos está tratada no art. 270, i tem lI, do Anteprojeto, e foi elaborado a partir de
centenas de propostas e ap6s ampla discussão na Comissãoo instituída especifica
mente para tratar do assunto.

EM'NJA[E~

Suprima-se o art. 421, do Anteprojeto do Relator.

JUS T I F I C A ç Ã O

Ampliar a abrangência do artigo 270. criando novas hipóteses de
imunidade, especialmente em capítulos destinados a matérias de outra natureza, im
plica desagregar a unidade do sistema tributário e a rigidez dos princípios ~ o
orientam.

EMENDA CS01483·9fJ \. AUTO"

~Constituinte f'RANCISCO DORNELLES

Trata-se de artigo que contém a declaração dos direitos
e garantias individuais.

_ A forma adotada de itens e ai rneas tirou a consistência
a precisa0 e a clareza que deve ter uma declaração de direitos '

• O detalhament~-;~;no-;_se impróprio e inadequado •
este cap'tulo. para

~ Adema!s.como_se.vê do jt~m I por exemplo. repetiu-se nes
~~o~~Pltul0 materla proprlã do capitulo da ardem Social e de ou

a matér·,a· Houv: apenas nova sistematização do texto, util izando-se
de merito (parte) contida no dispositivo modificado.

A presente emenda enumerou os direitos enunciados,
sinlpl icidade e ma i s ênfa·se.

E destacQu em parãgrafos especrficos cada uma das sim
.ples alíneas que mereciam maior destaque

~ .
Fo r am el iminadas as matérias repetitivas e as imprópria;

da declar~ direitos ind~vi?uais como, por exemplo, o direi
to de .patentes e marcas que e direito de ordem econômica pertI
nente Inclusive ~ pessoas jurídicas. '

Enfim, -expurgou-se o desnecessãrlo e expl icitou-se mais
os direitos e garantias individuais.

EMENDA CS01482-1
[J
-:- JOI,.UIAllIO/cOUI"ib/.UIlCOIlISSAtI _

r::-:----------------TE~TO/olU'TlFleAeÃt'----------------__.

r;:U;irn}\ nODIrrCA':"IY"!

DI;)';'C'lf,Ir.:'I\'"O r':L"':i:;Di\Dn - l\rJ
.... l~'"

EMENDA CS01484-7M AUTOIt

~constituinte f'RANCISCO DORNELLES

ção ,

~r~. 1~7 - O ~ouer Jud~c~árin dos Esta 

~O~ c dO DrR~r~~n ~G~ern! p. T~rr4tór~os lnstalarã

~U~ ;;nr10s eSl)eC~alS, in:':or!'lél~5 e c1e nroccc1inentos na,E.

cm't("'lt1n:ltrv ora.í s p sn-,[ir1.os, co-i ;uí~ps tONac'os pi'l

=~ o JulnaT1cn":0 r- é\ p:::~curã() C;Q CaUS(\B. civt->1.~ r- cr i

Iinn~s C? MPnn~ ~el~v5nc2n soclal, ~ ~r la2nn~ r n 

crucrvtos , se-l:"re nu" T){)'?5í"J~:, nas co..,unJ.C"nr.:c; 10

C~~" )ar~ ~ :üS~ ~r r.n~c~~lnrão ~U~ COUJC~.

JUS T I f' I C A ç Ã O

Emenda de compatibilização, posto que o texto em causa, que veda a
ãncadêncí.a de tributos "sobre as entidades sem fins lucrativos dedicados à pesqui
sa ou ao ensino, habilitação, reabilitação e tratamento de pessoas portadoras ele
deficiência", trata de matéria já contemplada no artigo 270, III, "c".

EMENDA CS01485-5p::t AUTOR

~onstituinte FRANCISCO DORNELLES

t'C0MISSÃO DE SISTEMATIZÃÇÃOltlo/toUISSiO/$UIC:OIIIISSiO

() c:~s...,os~t~ "1.11"'\ Cn 'Jrn~ostêl, ora e!1~ndilC"1,

°los-;:.ri'!.-'sC ~Tl:::;t:=::'C1.n.1i:."" np~::= ':'~'"""lor:;!.r:ã"1 cons t i. tu ca o!'. a:' rruo rt:'T1)'"eS0.n

tJ. V:l Coos ·ln.lO:i:"e~· CD:-\-'r()n1.S'30S (,:?;C:;"',:õ:. t:onstJ.tuinte nesta âro a , clt:

~~~:J.~a~ão CP Jus~J.~n ~ L8 ~or~~-ln -,nJ.C:; acessível ç se~)entoc:; ~~

]~I')<; ::avorp..cil1os Q: üté arto ra !1:l:lJ.:.!.(~aC) à :"lar;rc~\ da ~rot~rã.o ]ucicJ.a1.

o.':'') s':! :!"G.-are ür... J.n~()r..,al~c:;-o ':~sr;e': ..... ua aados r.5"'1~cia~s, non P.. sua

'l-'c,.·s~F::-2..il ()ral!.c.:,l.l"~ ou u.(J~ -'T'/r::r .~!.-'r:.!"-:.or; c::eLJ."'cP"~l1"'i:e :;u..,5rJ.0-

r;-r----------------TEJ:TOIJuSTI'leA;io ...,

EloEN:lI\ u:: P.I:EW'IÇi\O
Suprimam-se as expressões:

I - "fiscais", no § 2º do art. 310;

II - "fiscais e outros", no art. 398;

III - "incentivos fiscais", no § 3º do art. 428.

rt..uc rlC'lP" ~)ã ("C' 1..,:lcr"-:.:,,. :"" n;; ..... ilS"jC'~":R «uo os Le arros , convocado-s

nas cd:-luni("ar:c'-. Locna s 1 CIO !1es-a r ! nfl.~rrn O" elo T"lPC;f"1t") ('1stri to, (:'?-
JUSTIf'ICAÇÃO

Melhor, rruando aRO se eui"e do cr:L"lp." el e · n en or r'e Levânc í a socaa.í

ou ê!.G c'!.J.rci tos lllc":.J.s!'onvcJ.s. :1~("i'l, nesta nro")C)sta, tet'lI'laJ. ar c:t -

A supressão das expressões mencionadas se justifica porquanto a ma
téria já está abrangida na competência tributáiia da União, Estados, Distrito Fe
~eral e Municípios (Anteprojeto, Título VIl, CapítulD I).
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O art. 341 do Anteprojeto dispõe:

JUSTIFICAÇ/lO

,,§ 2º A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a ga
rantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, respei tadas as restri
ções contidas no art. 266 desta Constituição".

Suprima-se o disposto no artigo 318 do Anteprojeto de Constituição,
da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ/lO

o artigo 318 do Anteprojeto de Constituição dispõe que o Poder Púoli
co estabelecerá a cobrança do imposto progressivo, no tempo, e sem caráter expro-':
priatório, a incidir sobre áreas urbanas não edificadas e não utilizadas, de forma

, que se assegure o cumprimento da função social da propriedade. '

As áreas urbanas não edificadas e não utilizadas de que tratao art!
go 318 do Anteprojeto,_ estão sujeitas ao imposto soore a propriedade terr í tqr.ial u.!.
bana de que trata o artigo 278-1 do Anteprojeto.

Por este motivo o artigo 318 pode ser suprãnudo.

art. 341;

I - Suprimam-se:

a) as expressões "faturamento e sobre o lucro", no item I. do § 1º do

b) os itens III e IV do § 1º oo art. 342.

II - Dê-se ao § 2º do art. 341 a seguinte redação:

Suprima-se o caput do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial apresenta
do pelo Relator da Comissão de sistematização, que reserva à União, "como pnvilé
gio" subordinado ainda a outras condições, a pesquisa, lavra, exploração e o
apro~eitamento de recursos naturais. em terras ocupadas por índios, e inclu~-se, no
Título correspondente à Ordem Econõnuca , o artlgo 10 constante do An~eproJeto _da
Comissão Temát.íca VI, desconsioeraoo pelo sistematizador, com a segumte redaçao:

"Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráullca
e a lavra de jazidas nuneraís em terras indígenas somente poderão ser efe
tuados por empresa nacionais controladas por pessoas físicas residentes no
País ou por entidades de direito público interno."

EMENDA CS01487-1
P: Constituinte FRANCISCO DORNEL:~~'

"Art. 341 - A Seguridade social será financiada compulsoriamente por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante as contribuições so
ciais, bem como recursos provenientes da receita tributána da União, na for
ma da lei. -

§ 1º '- As contribuições sociais a que se refere o caput deste artigo
são as seguintes:

I - contribuição dos empregadores, incidente sobre a folha de salá
rios, faturamento e sobre o lucro;

II - contribuição dos trabalhadores;

III - contribuição incidente sobre a renda da atividade agrícola;

IV - contribuição sobre o patrimônio líquido das pessoas físicas;

V - contribuição sobre a exploração de concursos de prognósticos;

VI - adicional sobre os prêmios dos seguros privados.

§ 22 - A lei poderá instituir outras contribuições destinadas a ga
rantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social.

O faturamento e o lucro (item I),.a renda da atividade agrícola
(item m e o patrimômo (item III) são tributadás pelos impostos de que trata o
item III do art. 277 (imposto sobre circulação de mercadorias), o item IV do art.
275 (imposto sobre produtos industrialiados), o item III do art. 275 (imposto sobre
a renda e proventos), os itens I e IV do art. 277 e o i tem I do art. 278 (impostos
sobre a propriedade).

Caso o Governo pretenda obter maiores recursos através da tributação
de produtos industrializados, da circulação de mercadorias, da renda e do patrimô
nio, para atender despesas de segundade social, basta elevar as alíquotas desses
impostos sem necessidade de criar uma contribuição para esse flm, que seria, na re~

lidade, um adicional sobre esses tributos.
JUSTIFICAÇÃO

Temos aqui um caso típico de conflito de disposições versando so
bre LIll mesmo assunto, oriundas de duas Comissões Temáticas distintas.

A atividade exploratória de recursos naturais em terras indígenas,
segundo a Comissão da Ordem Econômica, pode ser exercida por empresas estataí s e
por empresas privadas nacionais; entretanto, segundo a Comissão oa Ordem Social,
além de outras condições restritivas, ela se torna "privilégio da Umão".

Como resolver essa incompatibilidade evidente? O único critério ló
gico e jurídico, aqui apllcável, é o da Comissão Temática competente ratione ma
teriae. As duas Comissões têm competência para expedir regras envolvendo _ as po
pulações indígenas. À Comissão da Ordem Social compete tratar das garantias so
ciais especiais aplicáveis aos índios; à Comissão da Ordem Econômica, a regulação
das atividades ligadas à prodoção , éirculação, distribuição e consimo de bens e
serviços.

A matéria em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveftamen
to de recursos naturais em terras indígenas: a Comissão da ordem Social estabelece
LIll monopólio estatal; a Comissão da Ordem Econômica, somente, uma reserva de me.!.
cado.

Ora, essa matéria é da competência da Comissão da Ordem Econômica.
Quer dizer: à garantia dos direitos sociais dos índios - competência da Comissão

da Ordem Social ""'7 pouco importa se a empresa que explora ou aprovei ta os recu.!.
sos é estatal ou se é privada nacional. O'que realmente importa é que sejam ga
rantidos os direitos sociais peculiares à situação indígena.

O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovado na Comissão da
Ordem Social não andou bem. Entre dois dispositivos conflitantes de matéria ec0"Ê
mica, ele optou pelo artlgo da Comissão incompetente e desprezou o artigo da Comi~

são competente.

A presente Emenda visa corrigir essa distorção.

Pelas mesmas razões, justifica-se estender, ao parágrafo que autori
za a criação de outras contribuições sociais destmadas a garantir a manutenção ou
expansão da Seguridade Social, as restrições contadas no art. 266 para instituição
de outros tributos além dos expressamente nominados no Anteprojeto de Constltuição:
vedação de utilização de fato gerador ou base de cálculo próprio de imposto, não
comul.at ívãdade e aprovação por maror ía absoluta do Congresso Nacional.

Consti tuinte FRANCISCO DORNELLES

"LfIUII;IO/CO"':5si.ol'u'CO"I~sic-----------

Comissão de Sistematização

~~-------- --- tI:XTOfJuSTI'le.çio-----------------

Suprima-se a letra "e" do item I do artigo 13 do Anteprojeto do Re-
lator.

JUS T I F I C A ç /I O

I O dispositivo em foco dispõe que o "excesso de lucro nas atividades
econômicas e financeiras será def'írudo por lei e obrigatoriamente apllcado no prolgrama nacional de erradicação da pobreza."
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r o imposto de renda de que trata o artigo 275, item III tributa o lu-

I
cro das atividades econômicas e financeiras de que trata a letra "e" do item I do
artigo 13 do Anteprojeto do Relator.

A recaí ta do imposto de renda pode ser aplicada no programa nacio
nal de erradicação da pobreza.

Propõe-se, portanto, a supressão do disposi ta vo por conter matéria
já disciplinada nos dispositivos- indicados.

O item II foi suprimido porque para a eliminação ou controle de ati
vidade puluente pode ser instituída taxa de que trata o artigo 262, item lI, do An
teprojeto.

"" TI:ltTO/olUSTIFlr:AÇic,----------------,

Constituinte FRANCISCO DORNELLES

COllISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

"Art. 307 - Será considerada empresa nac10nal a.pessoa
jurIdica constitulda e com sede no P~is, cujo controle decisório
e de capital esteja, em caráter permanente, exclusivo e in~ondi

cional, sob a titularidade direta ou ind1reta de pessoas f1s1cas
domici11adas no PaIs, ou por entidades de dire1to público inter
no. 1I

Suprima-se o art. 307, que diz:

,.", I"!.I:NAJIIC/CONlssiotlulcotussio-------------,

"" TEXTO/olUSTlflC,lçio ,

;.:;~~~~...:..-===:.:::~~::.==...:~-."TO.--------------.,

tr!PUTID00PFL/RJ

Suprima-se o item III do art. 271 do Anteprojeto do Relator.

,.", PL.t,."."IOfCOMt55io/.U.CO:I!llio----------~

Comissl!o de Sistematização

EMENDA CS01490-1
P: Constituinte FRANCISCO DORNELLES

JUSTIFICAÇ1l0 JUSTIFICAÇÃO

O i tem III do art. 271 dispõe:

"Art. 271 - É vedado à União:
I - .

II - .

lIi _ instituir isenções de tributos de competência dos Estados ou

dos Mi.x1icípios."

Na atual Constituição, o art. 19, § 2Q estabelece que a l.Jr)ião, me
diante lei complementar, poderá conceder isenções de impostos estaduais e munici
pais.

Esse art1go deve ser suprim1do, por sua incompat1bilida
de lógica e onto~ógica com o sistema do anteproJeto.

Colocado como está, entre os princíp10s gera1s da ordem
econômica e financeira, tal dispositivo, na verdade, não enunC1a
nenhum princípio relevante para a ordenação da atividade econôm1ca.
lIas tem o poder de limitar o exercIcio da soberan1a nacional em ma
téria de grande importância para os interesses do País, qual seja.
a do direito aplicável às sociedades comerciais que operam no Bra
sil, sob controle de capital estrangeiro, embora constituIdas e se
diadas em território brasile1ro.

No Anteprojeto esse dispositivo foi suprimido, o que significa que
a União não tem poderes para isentar impostos de competência dos Estados e dos Muni
cípios, pois o poder de isentar está contido no poder de tributar.

Por essa razão, o item III do art. 271 é dispensável.

A norma em questão proveio do art, 3 2 do anteprojeto da
Comissão da Ordem Econômica, com duas alterações: a) onde se lia
"controle de capital". ficou "controle decisório e de capital; b)
onde estava "sob a titularidade de pessoas fIsicas ou jurId~cas do
miciliadas no PaIs". escreveu-se "sob a titularidade direta ou in
direta de pessoas fIsicas domiciliadas no PaIs". Enquanto a primei
ra modificação é sobretudo expletiva, a segunda introduz inovação
sUbstancial no texto aprovado pelo Comissão da Ordem Econômica. Es
sa inovação autoriza, pois. uma· emenda de mérito, e não só de for
ma, no sentido de adequação do anteprojeto apresentado pelo ilustre
Relator com o aprovado pela referida Comissão, nos termos do art.
19, § 2", do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituin
te.

Constituinte FRANCISCO DORNELLES
l"L.tlU.,,'O/CO.,lSsÃo/sUICOUlssio---------

Comissão de Sistematização
""--.-- TEltTO/.,rUSTIFII::AÇÃC.------------

Oê-se ao art. 263 do Anteprojeto de Constituição da Canissão de Sis
tematização a seguinte redação:

"Art. 263. Compete, ainda, aos Municípios instituir, como tributo,
contribuição de custeio de obras ou serviços resultantes do uso do solo urba
no, exigível de quem promover atos que impliquem aumento de equipamento urba
no em área determinada, a ser graduada em função do.custo desse acréscimo. -

Parágrafo único. A contribuição prevista neste artigo tem por limi
te global o custo das obras ou serviços."

JUSTIFICAÇÃO

A emenda se restringiria a restabelecer o que ficara'de
cidido na Comissão da Ordem Econômica, se fosse só esse o problema.
Ocorre que, cons1derado o anteprojeto do eminente Relator como um
todo, o artigo em causa revela-se desconexo e contrad~tório com os
princIpios gerais que devem orientar a futura Constituição. Ora, a
tarefa de 51stematizar, comet~da a esta Com1ssão, impõe não só a
necess1dade de adequar o trabalho à matéria precedente, mas também
a de e11m1nar contrad1ções e incongruênc1as do s1stema.

De fato, a defin1ção de empresa nac1onal, proposta no an
teprojeto em discussão, deve sua origem ao anteproJeto do Relator
da Subcom~ssão de Princip10s Gerais da Ordem Econôm1ca, o em1nente
Constitu1nte V1rgildás10 de Senna. lias, nesse anteproJeto - o do
Relator V1rg11dás10 de Senna - o conceito de empresa nacional, em
'bora'crit1cável sob outro pr~sma, tinha 11gaç~0 orgân1ca com o
restante da proposta, pois, em função desse conce1to, era assegura
do às empresas nac10nais tratamento diferenc1ado em várias matérias,
como no caso das compras governamentais, do exercício da atividade
financeira e da mineração.

O artigo 263 do Anteprojeto dispõe:

"Art. 263 - Compete, aínda , aos Municípios instituir as seguintes
contribuições especiais:

I - de custeio de obras ou serviços resultantes do uSO do solo urba
no, exigível de quem promover atos que impliquem aumento de equipamento urba
no em Área detersunada , e será graduada em função do custo desse acréscãmo;"

II - para ehminação ou controle de atividade poluente.
§ 1Q - As contribuições previstas no inciso I terão por limite glo

bal o custo das obras ou serviços.

§ 2Q - É vedado a cobrança acumulada das contribuições referidas no
item I e no item lI, deste artigo."

A redação proposta inclui a palavra "como tributo" no item I, que
passa a ser 0ácaput do artigo, para que fique claro que esta contribuição é tamoém
tributo e est sujeita a todas as normas relativas aos tributos.

No presente anteproJeto, porém, o art. 307 está solto,
sem função. Ora, a Const1tuição, como às leis em geral, não deve
conter disposições inúte1s. Com efeito. qual é a aplicação pratica
do citado artigo? Aparentemente, o seu § 1", onde está dito:

"§ 1" - As átividades das empresas nacionais, que a lei
considerar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvol
vimento tecnológico. poderão ter proteção transitória."

Has, para tal efeito - perguntamos - seria necessário de

finir na própria Constituição o conceito de empresa nacional? Se com
pete à lei ordinária escolher as atividades ditas estratégicas. me
recedoras de proteção, a mesma lei poderá qualificar as empresas na
cionais, para esse fim, torn~~~o-se, de tal sorte, supérflu~ ~.defi-
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nição contida no caput, defin~ção ademais excessivamente elaborada
para um efeito tão limitado.

Prosseguindo, o § 2' do mesmo artigo d~z que as empresas
de controle nac~onal terão preferênc~a no acesso a créd~tos públ~

cos subvencionados e, em igualdade de condições, no fornecimento de
bens e serviços ao poder público. Já aqu~ o anteproJeto preferiu a
bandonar o conce~to enunciado no caput, para qualif~car diretamente
a empresa sob o ângUlo do controle nacional.

No art. 313, ao tratar do aproveitamento dos potencia~s de
energia hidrául~ca e da lavra de jazidas minera~s em fa~xas de fron
teira, o anteprojeto volta a falar em "empresa nacional", quando po
deria ter empregado a expressão "empresa sob controle nac~onal", ou
"empresa de capital predominantemente nacional", sem precisar lançar
mão de uma definição ge~al e abrangent~, a exemplo do d~sposto no
art. 324, § 1', onde, a respe~to dos nav~os nac~ona~s, se ex~ge das
pessoas jurid~cas, que lhes tenham a propriedade, a maioria do ca
pital pertencente a brasileiros.

No art •.. 3.36., o .ant.epr-o je to refere-se às "cond~ções para a
participação do capital estrangeiro" nas instituições f~nance~ras.

Como se vê, o anteprojeto regula, a cada pass~a atividade
concernente às empresas sob controle nacional, onde acha conven1ente
fixar esse requ~sito de controle, deixando de lado, salvo em do~s

dispositivos de menor alcance, a aplicação prática do conce~to posto
pelo art. 307.

É certo que tal formulação assistemática proveio do ante

projeto da comissão da Ordem Econômica, mas isso não é razão para
mantê-la.

O mais grave, porém, não é a falta de coerênc~a entre a
definição adotada e a sua ap Li.c açjio • .Q ma~s grave é a confusão que
se estabeleceu, desde o pr~meiro anteproJeto, entre o conce~to de
empresa nac~onal e a condição Jurídica das empresas de cap~tal es
trange~ro que operam no Pais.

Como diz o Professor UtIBERTO LEANZA, da Univers~dade Na
val de Nápoles, a nacional~dade das sociedades ~nd~ca tão-somente a
existência de uma conexão entre a soc~edade e deterrnlnado ordena
mento JurídlCo, de que derlva a SUJelção de tals entes ao direlto
mater~al que nele v~gora (Noviss~mo Digesto Ital~ano, verbete' So
cietà Stran~era). Em outras palavras, soc~edade nac~onal é soc~e
dade reglda pelo dlrelto naclonal; e socledade estrangeira é socie
dade reg~da pelo d~re~to estrange~ro.

Trata-se, pois, de urna questão de direito lnternaClonal
privado, que consiste, em face de uma pessoa Juríd~ca constituída
orlginarl~üente em conformldade com certo ordenamento JurídlCo, eM
saber qual o d~reito material apl~cável à estrutura e ao funciona
mento da entidade, quando esta opera no terr~tór~o de outro Estado.

Outra questão, bem diversa, é a relac~onada com a cond~

ção Jurld~ca das soc~edades ou empresas que que~ram func~onar no
territór~o de um Estado que não o da sua naC~onal~dade ou a~nda das
sociedades que, embora nac~ona~s (porque regidas pelo dire~to na
cional), esteJam, d~gamos, sob controle de cap~tal de origem exter
na. Conforme ainda UnBERTO LEANZA (loc. c~t.), "as questões relati
vas ao tratamento que, em concreto, cada ordenamento juríd1Co re
serva às sociedades a ele estranhas, submetendo o desenvolvimento
de tais ou quais atividades dos entes em questão a particular dis
ciplina, concernem à matéria da condição jurldica das sociedades es
tr~geiras". Também pertence a esse tipo de questão o tratamento
que a lei interna reserva ao cap~tal est~geiro, isto é, ao cap~

tal de origem estrangelra, como prev1sto~ a11ás, no art~ 308 do
anteproJeto, nestes termos:

"Art, 308 - Os invest~mentos de cap~tal estrangeiro serão
admitidos no ~nteresses nac~onal, como agente complementar do ée
senvolV1mento econôm1Co, e regulados na forma da le1."

Com deflnir empresa nacional como a pessoa Jurídlca sob
controle de pessoas físlcas dornlclliadas no Pais etc., o antepro
Jeto, conseqtlentemente, renunCla ao poder de regular, de acordo com
a le~ brasile~ra, a ex~stênc~a e o func~onamento das soc~edades que,
embora constltuidas no Brasll e com sede no terrltórlo brasllelro,
esteJam sob o controle de cap~tal estrange~ro. De acordo com tal 0

r~entação, uma soc~edade anôn~ma, por exemplo, organ~zada de acordo
com a le1 brasilelra, com sede no BraSll, não malS será reglda pela
lei bras~le~ra, com a v~gênc~a do s~stema proposto, se o controle
decisór~o de tal soc~edade estlver em mãos de pessoas dom~c~l~adas

no exterior. Flca-se, porém, sem saber qual será o d~relto a ela
aplicável, para reger as relações entre os aClonlstas e destes para
com a sociedade ou para regular o seu func~onamento, como, por e
xemplo, no que diz respe~to à organização e publ~cação das demons
trações flnancelras, reallzaçào de assembléias etc.

A definição acolhida pelo anteprojeto, portanto, em vez .
de defender o interesse nacional, m~lita contra ele, na medida em
que abre mão de parcela da soberania, remetendo ao direito estran
geiro o regime jurídico de sociedades constituldas no Brasil e que
aqui têm a sna sede. -Neste ponto, o artigo em questão confl~ta on
tologicamente com o conceito de soberania nacional, expresso noS
artigos 22 e 24 do anteprojeto.

Ao contrário, a tendência dominante hoje no campo inter
nacional está em os Estados conferirem uma abrangência maior aos
conce~tos de residênc~a, domicílio e nac~onalidade das pessoas JU
rídicas, com o obJet~vo de aumentarem seus vínculos com situações
extraterritoria~s sobre as quais possam exercer o seu poder.

De fato, como escrevemos alhures, grande número de ques
tões que têm surg~do ultimamente na área das relações econômicas,
fisca~s e f~nanceiras internac~ona~s decorre do fato de os Estados
procurarem alargar o alcance extraterr~tor~al de seu poder de ~m

pério, faze~do com que suas normas jurld~cas venham at~ngir pessoas,
fatos e negoc~os fora de suas frontelras.

O anteproJeto elaborado pelo ~lustre Relator da Com~ssão

de Sistemat~zação, no que d~z respe~to à def~n~ção de empresa na
clonal, segue um carnlnho oposto ao que se observa hOJe no mundo. Ao
negar a empresas organlzadas no Pais a condlção de naClonalS brasl
le~ras, se o seu controle acionár~o pertencer a res~dentes ou do
mic~l~ados no exterior, o anteproJeto d~m~nu~ as conexões do Estado
brasllelrq com essas empresas, aumentando aSSlm as conexões delas
com o país onde estão domic~liadas suas matr~zes. Na med~da em que
essas subs~d~árias perdem a nac~onalidade bras~le~ra, os países de
dom~cilio das matrizes podem passar a exercer sobre elas determ~na

da intluênCla econôrnlcB, que a naclona11dade braslleira obstacull
zava.

Os Estados Unidos, por exemplo, a partir da definição de
empresa nacional acolhida pelo anteprojeto, poder~am tr~butar os
lucros das subsidiárias, no Bras~l, de empresas lá domic~l~adas,

ainda quando tais lucros não fossem distr~buidos, po~s, pela lei a
mericana, a sistemática do diferimento do imposto só se aplica aos
lucros auferidos no exterior por empresas de outros países.

Concluindo, entendemos inadequada a definição de empresa
nacional, como consta do anteprojeto. Inadequada e contrária aos
mais legítimos interesses nacionais, porque limita o exercício da
soberania da Nação brasileira. Demais, tal definição é estranha ao
texto de uma Constitu~ção, não encontrando paralelo na lei funda
mental de outros países. A pers~stlr o propósito de inserir na
Hagna Carta o conce~to de empresa nac~onal, a ún~ca defin~ção acei
tável é aquela adotada na le~ das sociedades anpn~mas, sufragada
pela'doutr1na internaclonal, ou seJa, a que consldera sociedades
bras~leiras as organ~zadas em conform~dade com a le~ do Bras~l'e que
têm no PaIs a sede de sua admin~stração.

r::T---------------- T~.Ta/.lU5TI'ICAÇio-- ..,

Emenda: SUPFESSIVA

Dispositivo Emendado: Art. 446 e 447

Suorimam-se do anteprojeto os art~~os 446 e 447.

JUSTIFICATIVl'

Há uma nít~da contrad~ção entre o d~sposto no artigo

445 - que cria Comissão de Red~v~são Terr~tór~al - e os artigos 146

e 447, cUJa supressão se propõe, que aorova a redlvisão terr1tórial,

~ndependentémente de d~scut~r-se se redivisão territórial é priori

dade nacional ou mesmo assunto da órb~ta const~tucional.

De todo modo, como nesta etapa dos trabalhos cu~da

se apenas da compat~b~lização do texto, optamos por su~er~r a perm~

nenCla do artlgo 445, em detri~ento dos demals artigos correlatos~

(446 e 447), por ser de natureza ma~s amola e crenerica e por remeter

o assunto a trata~ento posterior e nível ~nfra-const~tuc~onal.

A prooó5ito, o artloo 44 do anteproJeto, no seu para

~rafo 39, estabelece as normas para a red~visão territórial.
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JUSTIFICATIVA

,
<7"<---------------- TtXTO!oIUSTlfU: ..çio-----------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

Quanto ã responsabilidade civil por danos nucleares, o enu~

ciado que pretendemos ver consagrado no texto constitucional refere
-se aos danos nucleares, obrigando-se ã União,llimitada e objetivcme~

te, pela sua ocorrência.

B1EI\DA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea "b" do Art 416

Dê-se a letra "b" do Artigo 416 do Anteprojeto de Constitui
çio, da Comissio de Sistematizaçio.aseguinte redaçio:

Art. 416 - ........•........................................•

a) ..•••.•.••....••••••...•...••••...•••••....•••.

b) a instalação ou ampliação de usinas de grande
porte hidroeíétrlcas, termonucleares, termoelétricas, de processamen

to de materiais férteis e físseis, de indústrias de alto potencial~

luidor, de depósitos de rejeitos de alto risco, inclusive radloa~

tlV.OS, químicos e bacteriológicos, bem como de qualquer projeto de ~acto
ambí.errtaj.
E~ENDA SUPRESSIVA (CORRELATA)

DISP~S:2:.IVO EHENÜADO:alínea "b", do inciso VIII, do Art 18.

Suprima-se, em co ns equênc í a da Emenda Modificativa a c ima , a alí
nea "b", do inciso VIII, do Art 18.

A nova redação é consoante com a~guagem e a posição brasi

leiras em "foros" internacionais. Não altera.o conteúdo do previsto no

parágrafo 19 original.

O Artigo, como foi apresentado no anteprojeto, prevê o con

trole pelo Poder Público que compreende o Executivo, o Legislativo e

o Judlciário. Ora, o paragrafo 39 aduz à fiscalização pelo Congre~

so Nacional, o que nos parece redundante com.o controle do Poder Pú
blico. Além disso, a fiscalização supletiva pelas entidades da soci~

dade civil não necessita ser explicitada no texto constituciona~pois

a fiscall=ação pelo Congresso Nacional lhe permite, quando for o ca

so, ouvir a sociedade civil. são notórios os múltiplos usos da energia
nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da indústria.

Em cada caso, bem como na geração de energia elétrica, o

Congresso Nacional poderá escolher indivíduos ou sociedade afins ao

setor de interesse.

~ ,.lEH.UllO/C.CWlSSiD/sUIlCOMI~siD-----------

EMENDA C501496-1
[D

Por essa razão, e como se não bastassem outras ainda

mais relvantes, julgo ne bom alvitre que a proposta seja excluida do

texto do anteprojeto constitucional, podendo vir, se for o caso, a
ser considerada pela futura Com~ssão de Redivisão Territorial, com

cuja criação também se conflita.
Assim, sem sequer se considerar o mér~to da questão,

em nenhuma hipótese se justifica sua manutenção no texto do antepr~

jeto de constituição.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 417, caput e paragrafos 1 9 e 29

Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto de Constitui
ção da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Suprima-se do anteprojeto o item I do art. 447.

Ocorre que no caso isto era de fundamental ~mportan~

eia, para permitir juizo correto no seu julgamento, haja vista que,

diversa;ente dos demais, em relação ao projeto de cr~ação do estado
de Santa Cruz havia superpos~çao de propostas, como as de números

250154-6 e 2S0421-9, ambas recusadas na Comissão, mas que const~tu

em uma clara evidencia de que não hã, sequer quanto à ãrea territo~

rial, conv~cção suficiente face ao prcjeto proposto. t lic~to concl~

ir-se, portanto, que face à votação em bloco, ficaram v~ciados os re
sultados quanto ao projeto relativo ao estado de Santa éruz.

Refere-se o dispos~tivo à criação do estado de Sanha

Cruz, desmembrado da BQb~~~ ~orre que esta proposta, na Comissão,
foi aprovada em bloco, no bOJo da emenda 2S0159-7, juntamente com a

criação de vár~os outros estados, não tendo as normas re~~mentais

permitido sua votação em separado.

JUSTIFICATIV1>.

Emenda: SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Item I do art. 447

W "l.[lu.lIIloltOlm:SÃo/IUIC:OI'IISiO

r-comissão 4e Sistematizacão
m----------------TtlI:Tot.lUSTlrlcAl;ÃO----- --!

r.r---------------- TEXTOIJUSTlFICAÇio-=------ -,

EMENDA CS01495-2
J ~·PMDB"::'~tJ SENAOOR R:N!\Iro AAAGiiD . CPMI: I ~ --.-J

Art 417 - As atividades nucleares no território nacional se
rão desenvolvidas exclusivamente para fins pacíficos.

19 - A responsabilidade da União por danos nucleares in

depende da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação relati

va aos valores inden~zatórios.

§ 29 - O Congresso Nacional fiscalizara o cLmpriMento do
disposto neste artigo.

JUSTIFICATIVA

Ao propormos esta nova redação ao Art. 417, pretendemos dar
melhor forma legislativa e jurídica às ~déias nele contidas. O prin

cípio básico é que as atividades nucleares sem exclusivamente pa

ra fins pacíficos, eliminando-se qua i squer outras formas de aplicação

e conformando-se com a tradição de nossa política exterior a favor

do desarmamento nuclear e da proscrição universal de armas ntlclea
res. Em conseqUência, este princípio passa a constituir o caput do

Artigo.

A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica cor

reta.ao mesmo tempo que se refere a rejeltos de outras origens, que

nao somente os radioativos, tais como químicos e bacteriológicos. en.

tre outros. Embora reconheçamos que a proteção e'preservação do mei~

ambiente é um direito individual e coletivo fundamental, a letra"b",

do inciso VII, do Art 18 refere-se especificamente ao risco de dano

à vida e ao meio ambiente e~ conseqUência de atividades industriai~.
O artigo 416, ao estabelecer requisito constitucional para as mesmas
atividades, cria uma superposição de idéias.

Em razão dlSSO, propomos a supressão da letra "b", do inciso
VIII, do ar~igo 18.

A concordância das comunidades diretamente interessadas está

implícita na prévia autorização do Congresso Nacional, seu legítimo

representante. Destarte. quando se trata de usinas}e geração de el~

tricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana
associada a risco, são diretamente interessadas não só as comunida
des locais, mas toda a nação brasileira. Este fato levaria à consu!
ta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela re-
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conissxo DE SlStE~tATIZAÇÃO

.,,- ,-t.rH,&"'o/cglr,/ISsÃo/suaeolllls,io-----------

E~lENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta visa resguardar a função representativa

do Congresso em assuntos de interesse da Nação. Sabe-se que preval~

ce nas decisões plebiscitãrias o aspecto emocional do povo, muitas
vezes explorados em proveito de lnteresses econômicos. Não se prete!

de com a emenda subtrair ao povo a faculdade de decidir, mas preser
vã-lo de ingerê~cias exógenas e da responsabllidade de decidir em

questões que exijam formação e lnformação especializada.

Por outro lado, o plebiscito real1zado em localidades "dire
tamente envolvidas" numa determinada questão poderá interferir com
os interesses de outra região, que pode. ser indiretamente p r ej ud í ca

da ou beneficiada com a decisão. Assim, uma região ~rodutora de mat~

-rias-primas' poderã, por exemplo, ver reduzidos os seus recursos fi

nanceirps se uma indústria não puder funcionar nos centros indus

triais, em virtude de decisão plebiscitária da população destes cen

t r os ,

'.lUTOli---------------

Dê-se ao carut do Artigo 415 do Anteprojeto de Constitui:

da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:. .
Art 415 - A União, os Estados e os Munlcípios, ouvido o Po

Legislativo, podem estabelecer concorrentemente, restrições le

e admlnlstrativas visando ã proteção ambiental e ã defesa dos

SENAOOR RCNAUXJ ARAGÃo

cão J

gais

der

tratada o pensamento do povo brasileiro, ou através dos representan

tes do CdngTesso Nacional como o proposto na nova redação.

..., T!:XTot,lUSTlrUaçio --,

EMENDA CS01497-9
PJ

recursos naturais.

§ 19 - Prevalecerá a competência da União quando envolver
os interesses de mais de um Estado,e do Estado se

envolver os interesses de malS de um Munlcipio.

§ 29 - As limltações e restrições lega~s e administrativas
estaduais não podem dlspensar ou diminuir as exige!
cias federais, nem as municipais podem fazê-lo em

relação às estaduais.

§ 39 - E assegurado total informação às c9munidades locais

ant e r es s ada s diretamente, sobre o cumprimento do dis

posto neste artigo.

EMENDA CS01499-5
li] J E'I.PM'D"BTO••~ê= CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO . C- PI J

JUSTIFICATIVA
Suprlmlr o Artlgo 83 do Anteprojeto.

O Brasil ê ,um país em desenvolvimento no qual o progresso
desordenado poderá causar danos irreparáveis ao melO ambiente e aos
seus recursos naturais. JUSTIFIC.lIÇÃO

S~multaneamente, o acesso detodas as classes SOClalS à ri
queza nacional ê fundamental, pois o subdesenvolvimento pode consti

tuir-se no maí or po Iuí do r nacional. Em conseqllência, deve a consti
t~ição preveF'dispdsiti~os que ao-mesmo tempo atendam à todos os i!,
teresses nacionais e não permitam o nascimento antecipado de confli

tos em nome desses mesmos interesses.

Dessa forma, o texto constitucional deve prever uma hlerar
quia de competência que represente a gradação dos interesses, guar

dando-se a preferência do estadual sobre o ,ocal e do nacional so
bre o estadual. Este pnncípio harmoniza os diversos níveis de manei
ra descentralizada, permitlndo a efetiva existência da Federação
em prol dos lnteresses da nação brasileira. Tal princípio' estava ex

posto no Art. 45, Parágrafo único do AnteprOJeto de Constituição da

Comissão de Slstematização.

A ocupação dos cargos de conflança não pode ser
inlblda por qualquer~ restrlção que lndependa da vontade da
autor~dade. A ún~ca eX2gênc1a cabível é ser o nomeado da confIança

da' aut.or adade , a i nda mai s levando-se em conta que o cargo não é
permanente, estando diretamente VInculado ao tltular, não gerando

qualquer vínculo permanente.

EMENDA CS01500-2
tJ CO~STITUINTE RONALDO APAGÃO
..,,- ,. .. ("',.·1l0fCC"u5s.io/$.JlleO..I~sÃC------- _

e: CQMISSÃO DE SISTEP~TIZAÇÃO
,.,,- T(l(TO/.lLoST",C,l;i.c .,

SENAOOR RONALOO lú'Ar:NJ

EMENDA CS01498-7
[!J [1;""".~

PMDBIRO

SUpr1Jnlr a expressão "com remuneração em dobro" do rnca so

XVIII, do Art. l~.

:-r---------- ..l.(." ....l\lo/eo ..tssio/.u.eo"lts.sio ~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.... T[J,TO/olUSYl'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao inciso 111 do Art. A6 do Anteprojeto de Constitui
ção, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

111 - autorizar ou realizar empreendimentos ou desenvolver

atividades que representem risco ã vida humana, ao equilíbrio ecoló

gico ou ao meio ambiente, ou que importe em alteração no patrimônio

histórico e na paisagem, sem consulta ao Congresso Nacional

o relõtor- to:nou como parâl;etro a grarde enpresa gLoe

re?resenta ape,as 5% do total das ewpresas brasllelras. ~"

wlcro, peg~enas e médias &71presas não poderão a~car COIT ~ais

essa respor.sabllldade SOCIal e o dlspoeltivo provocará malS
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desemprego e lnstabl11dade soelal. Será mUlto dlfiCll ou quase

lrnpossivel aos Estados e Munlcípl0S cumprlrern a determlnaçâo

do AnteproJeto, aumentando conslderavelmente o déf~Clt públ~co,

caso o Governo Federal tenha que subsldlar os Estados para tor-

nar possível a lmplementaçã? da medida.

massacrados nas votações por um número exceSSlvamente elevado de

Estados malS populosos e malS ricos.

É uma questão de lsonomla e Justlça. Não se pretende

com isso, eV1dentemente, resolver o problema, mas atenuá-lo e

torná-lo menos tra at co.

CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO

COMISSÃO DE SISTEMATI?AÇÃO

CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO

EMENDA CS01501-1
(iJ J ~'-PM'D"B""---'r= CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO . ~ Pl J

"L.!:"'A"'D/CClW'SSiQ/SUlltO"l~Si.O-----------l~'/0;:11/,f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO . rn~, ~::r~ 87J

Alterar o inciso XV, do Art. 14

"duração de trabalho não superior a 44(quar~nta e qua

tro horas semanals, e não excedente a 08(OltO) horas dlá

r a as , com intervalo para repouso e alimentação;"

JUSTIFICAÇÃO

O texto que está sendo proposto pelo Relator da

Comlssão de Slstematlzação provocará certamente uma dimlnulção

na oferta de emprego, com sérlos danos para a classe trabalhadora.

A malor parte das empresas não está em condlções de

absorver ma15 esse encargo soelal, provocando uma retração do

mercado de empregos, aumentando alnda malS o número de desemprega

dos no País.

CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO

~ PLE:H.....1I0/COlolISsio/suaco ..lf:sio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r=-< TEXTO/JUSTIFICAÇio --,---,

Altera a redação do parágrafo 29, Art. 96:-

§ 29 - O número de Deputados por Estado ou Dlstrlto.

Federal será estabelecldo pela Justlça Eleltoral, proporclonal-

mente à população, com os aJustes necessár10s para que nenhum

Estado ou o Dlstrlto Federal t~nQa menos pe doze ou.malS de

sessenta Deputad06.

JUSTIFICAÇÃO

Impõe-se o estabeleclmento de um número mlnlmo de 12

(doze) Deputados por Estado e pelo D~strlto Federal para manter.

u~a relação de equIIlbrlo com as unldades federatlvãs mals for-

tes polltlcamente.

O sistema atual, com o número de o~to Deputaàos, nao

dá aos Estados menores e ao Dlstrlto Feàeral condlções de lutar,

nb mesmo nível, pelas suas reivlndlcações, pois eles sempre são

EMENDA CS01503-7
t:

,-- "LEIjAltlO/tO..1Ssio/suacoultsÃO-------------,

t:

Suprlmlr nos Artigos 432 e 433 a expressão "subsolo".

JUSTIFICAÇÃO

A çonstltulção deve garantlr ao lncígena o usufruto

das rlquezas naturais do solo, contlnuando o subsolo corno proprle

dade do Governo Federal. As ~lquezas do subsolo devem ser explora

das pelo Governo Federal que tem os recursos necessários para isso

Caso, nas terras demarcadas para os indlos, seJa constatada rlque

za no subsolo as terras voltarão para o Governo e os lndigenas

receberão em troca outra terra, na mesma reglão e com a mesma

extensão.

EMENDA CS01504-5
[:J

r:-r~-_-:-=~-~-....:..._----_T[XTD/JUSTIFICAÇÃO---------------_---,

No Capítulo VIII - Do Indlo, substitulr no Art. 431, Art.

432 (caput e parágrafo 29)as expressões 'ocupam", "ocupadas" e

"ccupadaa" respectivamente, pela expressão "demarcadas ";

JUSTIFICAÇÃO

Há necessldaàe de se dIscipllnar e limItar a o~upa

ção das terras pelos Indios, não permitlndo que a slmples ocupação

dê a eles o direlto de plelteá-las. O Governo atendendo aos lnte

resses malores do Pais deve executar uma politlca raclonal de

demarcação das nossas terras, lndlcando aquelas que podem ser

ocupadas pelos n9ssos lnàIgenas.

Pelo texto do AnteproJeto~asfaque os lndígenas

ocupem a terra para terem dlrelto à sua proprledade o que poderá

gerar um problema sÓClo-econômlco mUlto sérIO.
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EMENDA CS01505-3
cy~~T;O~

EMENDA CS01508-8 tFL..·"o~t: CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO t: CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

t:
PLEhAIlIO!CON1SSÃO/SOBCON.!.Sio

tIõi/"~7LE l::J
'L.[H.uno/cOld,ssi.Q~'U'COllll!"ÃC

~""~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO COHI SSÃO DI: SISTB!Il,TIZAÇJl.O pQlJ!
~ lCXTO/JUS~'FICAÇÃC-----------",,----_--,

Capítulo I

Art1go 13

Incíso V

Item F acrescentar) ad1t1va

Em caso de,d1ss01ução da soc1edade conjugal ambos os

cônJuges obr1gam-se a manutenção e subsistênc1a dos f11hos gera

dos por aquela unlão r nos têr~os da 181 complementar.

JUSTIFICATIVA

E!lENDA SUPTu.SSIVA

DISPOSITIVO DI~NDADO - § 3~ do art. 237

Bupr1Mir do §. 3~ do art. 237 o segu1nte :

"• • •~dendo avpcá-los parà supr~r o~1ssões, ou quan

do destlnadas a apuração de abuso de autoridade,alén

de outros casos que a 1e1 es~ec1flcar".

A d1ss01ução conJugal não pode nem deve preJud1car a

SUbslstincla dos fl1hos menores.

pos sa

de s t e s ,avocar, esvazlanào a co~e~ê~c1a

ca e~ ?05~ção de hlerarc~ e~ rela~ãc aos

"-
O lns~ltuto da avocação guaràa ?e~t~nênc1a '[

co~ o poàer h2erárqulco das autor~daces aC:lr.~stra~ivas. Des~a

::o:.-na, não é possível <:!ue o !l~n~stér~c PúbllCC, '!ue nãc se colo -

I
Q"AIlTrDD~

PHDB

EMENDA CS0150G-l
f: CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO

~---------- PLV(A"IO/cOI.lISsio/'.JlICO""~S.iD-- ---,f: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~---------------- TEXTO/JUSTlfICJlÇi,C-- -,

Capítulo I
~NDA CS01509·G
iIT CONSTITUIIITE PÂ!Lô PIJEJlTEL

Arbgo 13

InC1SO V

Item F (Acrecentar) Ad1t1va

A D1sso1ução da Soc1edade ConJugal êX1me ambos os cônJu

ges da Responsab111dade pela SUbslstênc1a do outro, exceto em caso

de lncapacldade físlca ou mental, corno doença ou senéctude I com lne

xlstÊncla de unlão conJugal posterlor àquela dlSsolvlda.

.,-,,.-- T!.:nO/~us·.,tC&,i.c------ ~

E!1EJIDA MODIrICATIVA

DIS?OSI~IVO DIQ,DADO - inciso VI do art. 237

JUSTIFICATIVA

O 1nC1sO proposto tenta eV1tar a 1nst1tu1Ção da Pensão A

llrnentícla como melO de vlda, o que estlmula o óClo-e favorece a d~s

solução de costumes. Cog1te-se a1nda que a desobr1gação eV1tarã o

agravamento do relaclonamento, após a dissolução da Unlão, por d~spu

tas econôffilcas em lPciso segu2nte, também proposto acrescentar, obr~

gai-se a~~os os cônJuges à ~anutenção da subslstÊncla dos fllhos.

EMENDA CS01507-Or CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO

----------- PLE...... Ato/::Ct.t,s~io/SUaCOr,l !Isio----- ---,tJ COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO

Capítulo I:

Art1go 13

Incíso V

cr=...."'~
PMDB

Dar nova reca9ãô ao inc1so VI do art. 237,

que passa a ter a se~uinte :

VI - Intervir eM ~rocessos, nos casos pr~

vistos eM lei:

~E~.=.!.!::!f~:!~!:.

O lnclSO VI do art. 237 àc Ante~roJeto, co-

ne a?ora red:'(]l.ão, é aI tãie:-.'te inC('l::ve:;le~t€. i;as ra:-Jé~esr: nâo

c as ua s t ac arren t;e de=1.:l1.G.a~ e .... le:, de l.n~e~ve:"H-ãC' é:':> !·:''"::'.S~é=20 p~-I

l'11ca nos :,rocessos c Ive a s , C:-.:la:1ào a 1(>: aoena s cond i.ci on a essa

l.~~e=veíçãc ã prese~ça ce i~teresse ~~~l1.cO O~ ce re~e~n~~e :n~e

resse soc~al, ao ~ui~, co~ ~ré\:a auê1.ênc1.a êa refer~La ~nst1.tu:

ção, ~ue até podeyã ~rovocar o reexaie da auestão E:' se~unda l.ns
tãnc1a, ao JU1.Z, replto, é que conpetê dec1.d~r de sua ~ert~nên 

c~a, de seu cab1.nento. Apenas ao Jui~, õrnão iM~arcial e não su 

]elto a ~ual~uer tl~O de ~ressão é ~ue incu~irã a:er~r da eX1S

têí.c~a àe D""terCSS!? pú::"1ic0 a 1e"1 ti!lar a ~nterven("ão Cio !'lnisté

~~c r~=llco. Há ev~dente rlSCC de ~~stit~~("ãc a:ulzar da conve 

~:ê:-~:a êe l.n~resso e; ~rocesso s~Je~to ã ~res1.Lê~Cla cO JU~=.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

A constltulÇâo na famí12a, pelo casamento ou

por unlao estável, baseada na 19ualdade moral,soclal e ]uridlCa en

tre o homem e a mulher.

JUSTIFICATIVA

Essa redação pretente a proteção de ambos os

EMENDA CS01510-0-

f:
CONISSÃO DE SISTE!IATIZAÇJ\.O

ítem E .•

dos ne t u r a i s e Jurldlca.r;lente conced ados à ma t e r n a de de •

~er título ir ~apItulo I art1go 13 1ncIso 111

cônJuges contra preconceltcs rnachlstas e fernlnlstas , ou de

quer outra natureza, ellm~r.ando outras formas de prlvlléglo , -â..l.em

~---------------- TEXTOIJt.ST n:..çic-- ,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVOS ~IJ;~ADOS - Altera9ão de ~osic10nanento de arti90s

Os art1gos 234 a 240 passa0, a ter nU~era

ção se~uenc1al a part1r do art. 190
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JUS ':!' I :' !

l;e~::'Uf" aerrt ado te- t"!ue o ':1.nlstér:o "'útll.c::

:2~ue cono órgão autõnono, e~ Ca?!tulo ~~ó~~~o, ~u2nd~ lnte~~a c

Podey Execü~l.Vo.

Aõema~s, na orde~ natJral da slstenatl.~a~ãc,

o lllnlstérlo público deve Vlr lnediata"\ente a:>ós a Seção c:ue CUl 
da da Procuradoria Gera~-~ ~~ião.

~ue a- dos na~3 re:eva~tes co~~rc~ssos Cê CQnS~~tül~te, co~ o ~0

vo hra~l~elrc, n~ túca~~e à JUStl~2, é cOI sua anll~zarão, e al~

àa se~àc de ~uase u~ãl1~e en~e~êl~nt~ ~ue esse ot]etlvc a~enas

~derá ser alcançado cOI a àesce~~~allzacão da co~~etê~cia nara le

glslar ao nenos ~ua:to ao proce~~~ento judlcial~ observados os

pr1nci~10s ~era1s enunclaàos e~ 1e1 co~~lenentar bacianal (v. a

reg~elto, "O Estado de são Paulo", de 6/6/37, ~ãry. 72), v1sando es

~ atual CO~s~1tu~~ão ta~~é;, atr1bu1 à
~~1ão co~~etênc1a exclusiva ~a~2 le~1slar sobre dlr81to ~rocessual

C1V11 e ~enal (a=t. 00, X\III, t'. Se~~o, n0 enta~tc, ~ncuv1dosc

~ que o Ca~:~u:c ~. cü~?a cc Poce= ~UC:C22

vlncula~os ã ~res~ã~ã0 ~urlsc~clo~al.ó!"9'âos

En'juac.rando-se o !:lnlS7.érlC' Púfr2.ioo no ô r-râo I
do Poder Executlvo deverá ~lqurar no Ca~ítulo 11, que culda de r~- I
ferldo órgão de ~oder. I
r~o e nao C:os

r:-r----------------TUTO'"'UITI'IC&ÇÃO-----------_----,

E'1EHDA SUPRBSSIVA

DISPOSITIVO IDlmlDADO - § 29 do art. 234

Suprimlr do § 29 do art. 234 a ex~ressão

"e global"t

A ~ro~osta enencaCR trata a~enas de

ln1cla~iva leSls1a~lva qua~to ao processo, que não alca~ca neces

sar1a~~te, o proce~1~ento (v. a res~elto a MalS autor1zada dout=i

na, e spec í a Irien t.e a abra de Ihceto Alcalá-ZaJ:lora y Castillo, "cues

t a.one s Ge Ter"linoloryla procesal", ~léxico, 1972, pág. 134). A dubie

dade dessa locução já levou o eminente jurista JOSr: FREDBRICO !R'!.

QUES a afrrnar que o ~rece1to constltucional vigente ~er~te aos

Bstados le9lslarn sobre ~rocedlmento judiclal. Pode-se, portanto,

rà=oaveL~ente su~r que o cis~sitivo agora su~er~do está supr1ndo

on1ssão da pro?osta enendada ou adeguando-a aos seus naiores obJe

tlVOS, cona a da aqilização da ~ustiça, ex~resso e~ outros procei
tos (ar.t. 195, § 29, 197, etc.).

Não se trata de enenca lJ1;1ertinente,-xJ,E

~ue essa :ase de qu~uaçãa, porque nanl=estanente co~~reendica na

f1nalidaGG de co~~a~~~11izasão do s1ste~a.

A Co~~ssão ?rovlsór1a ce Estudos Cons~~

tuc10~a~s aludlu a cOI~têncla concor~ente nessa ha~éria (art. 75,
X::IV) e a arida pezr-a t i.a a co-,:?etência su~let~va dos E:s~ados no CO:1

ce~e~~e a ~=ocesso (ar~. 7J, lnClSO ~ e ~arãqra:o úr.ico).

A eienda ~erece a~rova~ão.

CONTITUINTE PAULO PIMENTEL

l:,.------:---CO-M-I-SSJiÕ·'r;E·'S·~STÊ1~T~z-A-Ç-~=-O--------..,} t:Q;7;M

EMENDA CS01511-8
[!J

Não se conpre Sande CO!1O atrlbul.r-se ao ~~i

nistérl.o Públl.cO essa excª~ci?nal e inusltada faculdade de elabo 
rar orça~ento5 "global.s", ouando tal não se concece, ~nclus~ve a

ben correta ~~scal~zação orça:ler.tár1ã; a ~ual~~er ou~~a lnstltu~

ção do Poder do ~stado.

COI1ISSÃO DE SISTEl1ATIZAÇ~O

~LE,.AIIIlO/COWI"io/.v.COM uio--------_---.-_

1-;-,---------------- TElTO/olu'·,nca.;i:- ..,

§ 19 do art. 237

f'Wlo PlllEIi IEl

-EI1EN~l, SUllSTI.TUT-IVA
DISPOSI':"IVO ~JlD.;DADO

EMENDA CS01513-4tJ biiSt lruI.TE

o t~~n1stér~o ?Ílblico terá, pela pzopos-:

ta e~ exane, autono~ia flnance1ra, elabora~do e ecca:intanãn Clre

tanente ao Poder Legislativa sua pro"")Qsta oz çanant.âraa , 11a1s co

que lSSO, será arnar tal instltuicão, desnece~saria~nte, de ins 

trunentos de arbítrlo. A locução de que se trata deve ter decorrl

do da ~nadvertênc1a, tal a ~reocu~a~ão que provoca.

t 9ró:>rlo do estado ds direlto e denoc~~

t1CO que todos os órgãos, inst1tuicões e en~resas revele~-suas-~r~

tensões e idcntlf1~uen seus ~ropõEitos ~erante órgãos =lsca11za~c

res.

lIo § 19 do art. 237 substltuir a locução

"para o Conselho supe r i or do !flnistérlo Público"

,ar h~ara o 7r1~unal cO~?etenten, exclulndo-se no

nesnc d~S?OSltl.VO a locução "do Procurador Ge r a L'",

COMISS~O DB SISTEr~TIZAçÃO
A ceclsâc Le a~:~lva~e~to de qual~uer ~ro

1~~25~2?a~órJ.o c~1~~~a: ou de ~eças de ln:orna~ão na~

?O~~ :::'':::2.= e:::::'..:lc:.a Ga a:;recia-;ãe do ó::-:ão :Ud~::lêt: cor:-,')ete;-.~e.

=ssa res~~~rãc ~~~r~aY~a e~ lnad~13síve:

e'·-::e:a:. ac =-'::-:':1c:':--~c c:;: l~ê.e:-r~~:i·)~l~C:2.c.e C:a :u~~sê.~C;ãJ, arro:!.a

GC e~ ~~~~5 as C0~~~~tu~~ões ãe~~crã~~cê.s ~odernas, co~St~~~1~CC

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

IDlmmA ADITIVA

DISPOSITIVO ~lOIDADO - inciso I do art. 53

,--- ~LE ...uIO/co""SSiol.v.CO.IUic- _

l!J
,.,., TUTOIJUS·'FI:a.;i:----- -,

EMENDA CS01512-6
lO]

Acrescenta-se ã ~arte =lnal do inc~so I

do art. 53 o seryulnte :

"•.. e soLre ~roceà1nento judic1al, ob

servados os pr1ncí~io$ ~era1s de:inicos e~ lei co~ 

p Le nerrtaz";

trata

dos Dl~e~tos e ~lJerLaàes Fünda~enta2s D, àe noão ~art2cular, no
art. 23, lnC1SO r r r , alínea "o?,
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COMISS~O DE SIST~{A~IZAÇ~Q

EMENDA CS01514-2
[J

t:
~ T[XTO/~uS"IFII:AÇ.C----------------'

EMENDA CS01515-1
t: CONST~TUINTE PAULO PIMENTEL

\..t:,,:C:::O:::M~I,:::S.:::S:::~:::O:-:D:::E::-,:::S.:I.:S:.:T:.:E::M.:A.:.~:.' I:.'~::·~:.:'o:=.~:..:~.:~_"_i_ol_,"_._oo_._.'_'i_"'====================~ ....) f?W1;rã7J

E!IEllDA ADITIVA
DISPOSITIVO :a1!:llDADO - inciso III do § l0 do art. 204 E~EKDA SUBSTITUTIVA/MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO

Acrescenta-se ao inc1so 111 do § l0

art. 20~, após "dentre", a locu~ão "maglstraàos

~arreiran, suprini~do-se o art2go ~lucal "os".

do

de
- art.234 e parágrafos.

Dar nova redação ao aõrt~go 234 e parágrafos, passando

a ter a segu~nte redação:

~ ~~ê~cla, o re:erldo Õ1S~DSltiv0

~assa a ter a se~ulnte reàa~ão :

!!I - Clnco, indlcadoE ~el o -re51de~t~

da Re~úbllca, dentre ~~lstrados de carrelra lnte~ra

tes de 11stas trí~llces, or~a~lzadas para cada va 

ga, pelo Sup~e~o ~rl~unal Federal.

" a r t . 234 - O Mln1st~rl0 P~bllCO ~ lnstltulÇâo permane~

te e essenclal à funçãc JurJ.sà1clonal cr~~lr.al e ci

ve: de relevânclô soelal, atuando nos caS0~ pre\l~

tos nesta ConstltulÇâo e na 1e1, cowpreenclãcs nesta

SUâ flnallcacie.

f 1· _ - \'

Parágrafo únlco - Ao MlnlstérlO PúbllCO a~l1cam-se os

p~lnciD~~S da ur~ó=je E da Lncl\~s~

TI":.a f une z.or.e L, adIr:"":::: t r e t a Vã € s:

.. :--rovJ.cê::1Clc. va s e a e s t ar.e Lec e r ..,112:0

er:ul2.í;..:=-J.O do r:stad0, no t.ocar t e 30 eY9!"cíclO f.9 seus 7OGcres.

de~eSé

redaçãG

precelto

~ redaç5~ àajô ~c ~~te?roJetc pa:-ece qÜÉ

órgãos de ze~ar pe~as lnstltulções democr~

o Mlr.lstérlO PúbllCO, fel. cenceltuaoe por

e c s pê.:-ágr2.fcs à: art.. :;:3-? r e cr.a dc s er pe r e ç r a f o tír:-

\

desnecessárJ.o dJ.scurslvo (art.234). É suflclente esclarecer, que

lhe lncumbe, corno J.nstltulÇão essenclal à função Jur1sdlcJ.onal

crJ.w~n~l e C1Vll de relevânc~a soclal, (como também o é a advocª

ela q~anto à ]urlsãl.ção e~ geral e atÉ a defensorIa públlca},atuar

no~ cases prevlstos na ConstltulÇão e nas lelS. Não há razão para

q~e as flTI=lldades n8 te~to se]aIT e~u~c:a~aE co~a prlvatlvas do ~~

r.~s~~rlc ?~t:~cc

cc

pyóprl.a e çlobal, na f:~rnô des par~

grafos }9 e 3~ de artlcc 200, cabeL

de-lhe prover seLS cargos, funções

e serVlço~ auxl11ares, obrlgatorla

me~te per conc~rso de provas e t{ty

los, e propor ao Poder Leglslat~vo

a flxação ÕDE seUE ve~~:~ento8 e \aL

t6çe~s de se~s MercrCE e servJ.dores
e a crlação e ext~nção de seus car

gos e servJ.ços auxlllares.

tlcaE. Nenhuma lnst.l.tulÇào terr ou poàe ter prlvlléglo que pretenàe

preservar taIS característJ.cas do Estadc brasllelro. ~ \edação

orlo~nal pretende afa~~ar O~ demals pcderes da vlçllânêla d~rnocr~

tlca. o q,Je torna Inconpatível o precelt~2do COffi a e~oluç~o const~

::>os-:e-experJ.ênc~a e rro~otor Ce JUS~1C~, c~enando a ser a~=o~aêa.

r i oz nente I =()~ c1eJ.:-:aG.a :>ara ~ara oport.una cons ade r acâo , c:ue

sur~e (~cndn 33-0~G~-9).

._co Cor-s t i tUl':,"ãíi ca." ::5~a.,'1a àelocrá-:':ca7

essa ex~gê~cla es~a e;~ressa ~a d~:~~~~ão dos .eiLros _~ se~ ~~~~~

na ; CO:-IS-:'l-:'UC10J?~ (e r t , 15r;t ~) e .,eSiC de seu C'o::s~~~:o ';e:-a: co:.
?oGer ~u~lcla: (a~~. ~~=, 2\. r .eStO ocoy=e ~a :-:.ã::e (a=-:'. l~:'

e e- :--Cor-:'l1~a~ (a r z , :!:;~,:. e 2). l~ão se cc i da , nor-:'a:-.-:-, ce Dl:'

ino\'a-:-âC'1 G€ :)ro~osta ~;I..lSl".:êc.a, cn:-l::,role".::22 :-Jor '1J.2.: ...... ~'2~ O".:.3.C='

cla'3S:"S-':3. ~:?. c7-':.ssâ:- -:-E=-,á":..:.ci': essa :,rç:"C'~,-:'2. =01 a:-~s.sS'--:'.?-~ :-"c.:

nQ::"'=e :>e:'l.:til~o OSt7~:""''""1C' !L;C:;:'C (..... :::>:._:''r», :->arla'=:'-:'a::.- d.e :.oer-ãv0:

Trata-se ue enenda ce ade~ua~ão do elsJo

sitlVO con os enunclacos nos lnC1SOS ~~terlores (I e 11). ~ CO:IO

slção do Su~reno Trlbunal Federal ate~Lerã a una relatlva narlda

de errt r e os três ~oõe~es do t::stado, CO'l [le"!uQn?. e anevi t âve I vant~

ge~ e~ :avor do LeglslatJ.vo (clnco do ~xecutivo, ~eJ.s ão LerylS~at!

vo e Clnco co Juclclárlo). Serla, n0~S, ra~oãvel ~ue ~~a~c~ à l~G~

cação do Ju~~clãr2o, essa escol~a recaísse e~ ~ã}~St~?~0S êQ ca~ _

reira, T"ja:ltenco o re:e~ldo e:ui:ib~r:e.... S: ob j e t i va , n'''.1õ ':'!"l
bunal COMpetente para exercer fundanental~ente a jurisd1ção consti

tuc10nal, ~ aproveitar juízes COM natural sens1b11idade política,

Jur1stas por esse Motivo ind1cados pelo Presidente da ~e~Úb11ca

(5) e pela Cã~ara dos Deputados (6), se~ desconsiderar a ex?eriên

cia de nagistracos de carrelra, nals afeitos a Julgaõentos e menos

õesafeiçoados, por~ue dela colaboradores, de u~a Jurls~rudêncla

consolidaca atrav~s dos anos de vivêncln Judlciárla. Esse lceal,no

entanto, a?enas ?oderã ser alca~çado con a a~~ovação ces_ta E'8n _

da. Do contrãrlO, a nagistratura nacl.onal de carreJ.ra =lcará es~u~

cl.da nesse dese~ada co~~sl~ão, COi eVlàentes ~rejuí30s não aos

]urzes largl~allzados desse ~rocesso, nas à boa técr.J.ca cos }ul~2

nentos desse ~rJ.bu~al.

t\1Clcn;;=l.
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A vedação ao anonlwato, lncluída no te,to pela C~

missão Temétlca e aproveitada no trabalho da ComIssão de sistematlza-,

ção, embora tenha origem numa p:eocupacãc legítl~& de lden~lrlcaçãc

de autores de teÀto, tem, no entantc , UM problewa in~rínseco que acô~1
retará, caso lncluído definitlvamente no texto constltuClonal, o fl~

do pr6prio exercício da liberdade de l~prensa Trata-se do chamado ôl
gilo oe fonte, sem o qual o Jornallsmo não pode ser pratlcado.

Muitos e clássicos são os exemplos nacionais e in
ternacionais do que o sigilo de fonte possibilita em termos de práti
ca do jornalismo em defesa da sociedade. Do escândalo de watergate,
que mudou a história de um dos malores países do Ocidente, até o re
cente episódio da denúncla de prática de atos de corrupção na concor

rência pública aberta para a escolha de flrmas empreltelras que se

rlam encarregadas da construção da ferrovia Norte-Sul.

O 51g210 de fonte, mantIdo nos dOIS episódios, n~

da tem a ver com a responsabilidade penal do jornalista ou do jornal.
As matérIas - e isso, consuetudlnarlamente, faz parte do en:e~dimerto

Juridico brasilelro - são de responsabilidade daquele que E assina, 04'

quando este não está ldentlficado, do Editor do veiculo de cDmunicaç&G

A vedação ao anonimatc, portanto, não trEz qualquer beneficlo ao e,er
cício do jornalismo correto e étlcam€nte crlteríoso. Acaba, apenôslco~

a liberoade de buscar a noticla e lnformá-la à sociedade, tor~a~do-se

mais uma barreira à formação de uma socledad~ democrática.

A exclusão oas e~pressôes I'e exclui das as que in

ci~er. à violênc18 e defendam a dlscrlm:rõção de qualquer escé21e",con~

titUl u~a porta aberta à censura, porque é matérIa subJetIva, de inter

pretação lndiclvual, uma tentação para que todos os poderoscs, exerc:

te~ o controle, que sempre desejaw.l da lioerdad€ de imprensa, sem a
, qual não existe democraCIa.

I Além do maIs, a garantia De que ninguérr será dlS

cIlwinpdo, por motivo algum, Já faz pôrte do anteprojeto, s='do,porta~

to, redundante a preocupação neste caso esp:cífico.

E a razão da emenda supressiva.

JUS T I F I C A ç H O

CONSllIllTtUE PIJI!! o PTfilENIFI

JUSTIFlCAÇSO
~ da tradição do Direi~o constitucional bra

sileiro ressalvar o direto adquirid~ na ordem Jurídlca a~

terior; todas as vezes que una 'lava Consti t u i ç ão é elàbora

da e contenha disposiçôes restritivas de situaçôes ja con~

tiuídas.

JUSTlFICACI10
A eYprESS~o "concessEes inicIais '1 é inajeq~ad2.

u~a vez que a concessão da aposentadoria é única, não podend~ ser

confundlda com as reVIsões e reflxsçõeS de proventos que, quãncc

alteraffi a fundamentôçãc 1eg51 do ato, deverr ser apre:ladãs De~L

orgão de controle externo. Quanto à Inclusão dos atos de transfE

rências para a reserva remuneraoa, na apreCIação peJe Tribuna~ de

Contas, é necessárIO esc~arecer que a grande maiorIa das flxaçêes

de proventos dos mllitares é felta nessa oportunldade A reforrô
direta se dá em casos de incapacidade fisica e alguns outros que

pouco representam no cômputo geral das inativaçôes milltares.
Quando o ato de ~eLorma é conseqUêncla da passa

gem anterior para a reserva remu~erada, não SD~L~~!teração a fi
xaç ão de proventos Já feita, sendo mero ato declaratÓ·rlo,_R.a:sivel,

em alguns ca~9s, de levar mais de dez anos para Ocorrer. Orã-_
se uma fixação de proventos na passagem para a reSErva re~~

nerad3 for efetu30" em de~acordo com a lei e não for a~rec:~

da na ocasião pelo TribJnal, certamente permanecerá Irregula~

até Que venha a ser examInada na reformo. A inclusão pro~osta

visa a lmpedlr QJe isso ocor~a.

sões, ressaJvaoas as melhorias posterlores, quandc decorren:~s de I
aurentos gera15 que não alterem a fúndamentação legalj

ter a seguinto redação:
Art 192 ....•.....•...•..........•..

V - é compulsóri R a aposentad~ria, com
vencimentos ir~egrais, por invalidez ,ou aos setenta anos,
e facultativa, aos ~rinta nos de serviço, após dez anos /
de exercicio efetivo na judicatura ressalvado o direito/
adquirido pela ordem jurídica anterior até a data da pro
mulgação desta Constituição

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art 192, V

O item V do art.192 do anteprojeto passa a

COMISSIJD DF SI~IEMATTZACAO

EMENDA CS01518-5
tJ

EMENDA CS01519-3
f?CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

de

fl

--] F .';;~~J
---~

redação:

Art. 13

IV

segulnte

d) é assegurada a llve manifestação ld2~16gica

pensamento de prIncípios étICOS, de convlcção rellg~osâ, de idéias

losóflcas, políticas e de ldeõlog12s

a ter a

p---------- N.t''''''':':~H'~S;'c/!.u~e:''''!!A:;' ' __~

\ cnrqc:c,r.n ar 5ICTEtilllz.&.f..P.'- J

--------0----_ 'tf"X'fo/JlJ:,T ~,t"..;."

r.r----------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO • -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 417, PARAGRAFO 3Q

Suprima-se do anteprojeto

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSllIVO EMEND~DO: Art. 137 e se~ item VIII.
'0 art. 137 e s~u lte~ VII do anteproJeto, passa

a ter a segulnt~ redação:
J Art. 137 _ O Tribunal de Contas da Un:&o e>er-

o § 3Q dó artigo 417

JUS T I F I C A ç A O

cerá, medIante controle e~terno:

VIII - a apreciação, para fins de registro, da

lega!idade da acumulaç§o de cErgos e das concessôes de aposenta

dorias, transferências para a reserva remunerada, reformas e pe~-

O dispositivo é redundante. Não há n~cessidade .de
a Constituiçãn dar ao Congresso Nacional o poder de fiscalizar qual
quer coisa da vida pública brasileira. Tal poder é implícito ao Poder
Legislativo como órgão da soberania popular.
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tJ-PARTIDO~

PEI

=r---------------TEXTO/olUST1FICAÇio---------

JUSTIFICAÇAO

Feito o recadastr~mentà não se pode mais duvi
dar do, alistamento eleitoral. Se a representação é proporcional

e o voto deferido, apenas, aos alistados, o sistema adotado de
ve refletir a vontade dos cidadãos, dos eleitores, e não da po
pulação.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386

o artigo 386 do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda-
ção:

Art. 386 - As verbas pública~ serão destinadas às insti

túições públicas de ensino. Atendidas estas e havendo disponibllida
de, podem, na forma da lei e em casos excepcionais, ser atendidas as
colas confessionais, filantrópicas ou comunltárias, desde que:

EMENDA CS01523-1
~ AUTOR

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

IGl PLEHAIIlIO/cOIolISSÃO/SUICQllIISSÃO

(-CDMISSAO DE SISTEMA~JZACAO
~--------------- TExTotolUSTlFICAÇÃO------------ -,

JUS T I F I C A ç A O

As responsabilidades impostas pelo anteprojeto
ao erário público justifica a aplicação preferencial e prloritária às
escola públicas.

As não públicas, que não sofrerão ingerência do
Poder Público (parágrafó único do artigo 386), ficarão no regime da
livre iniciativa.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 176, PARAGRAFD 42

O § 42 do Artigo 176 do AnteprD~o, passa a ter a segui~

te redação:

Art. 176 -

EMENDA CS01521-5f"l AUTOII

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEl
rr-PAftTIDO~

pEI

§ 42- A competência para dissolver a Câmara dos Depu
tados não poderá ser utilizada pelo Presidente da República nos, últi

mos sei~ meses ae seu mandato, no primeiro ano da legislatura, abser
vanda a norma do § 62 do Artigo 113, no último semestre da legislatu
ra em curso, durante a vigência de estado de qefesa ou de sítio.

,----------- I'1.EHARIO/cONISSÃO/S·)'c.;uussÃo---------

e?COMISSAO DE SISTEMATIZACAO ~
JUS T I F I C A ç A D

= TEXTO/JUSTIFICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, PARAGRAFO 12

Há uma necessidade evidente de compatibilizar o
dispositivo emendado com a vedação contida no.§ 62 do Artigo 113, já
q,ue ao referir-se a "primeiro" semestre a norma impugnada pOQeria ca.!:!.
sar ou refletir um conflito no texto constitucional.

o § 12 do Artigo 383 do anteprojeto, passa a ter a segui~

CDNSTUI!INIE PAUlO pIMENTEl

te redação:

Art. 383 - .•••..•••....••..•.••..••...•..•.....•........

§ 12 - Compete à União organizar e oferecer o ensino
superior.

EMENDA CS01524-0
l!J

rDMIssnD DE SI5IEMATIZAçnD

LI'UTlOO~

PEI

JUS T I F I C A ç A O ~r---'------------- TUTO/JUSTIFICAÇÃO'----------------,

Na medida em que o sistema federal não é ca

paz de prover as necessidades do ~nsino superior, os Estados e os Mu
nicípios são obrigados a manter universidades e estabelecimentos iso
lados de ensino superior não oustante a educação básica e a de grau
médio.

A emenda visa, então, tendo em vista o dispos
to ,no § 22 do Artigo 383, conferir à União a responsabllidade pelo
ensino superior.

CON5TTTIIINTE PAI" O PIMENTEl

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13, XI, "a"

Suprima-se do anteprojeto
A letra' "a" do item XI do art. 13.

JUSTlFICAÇAD
O assunto está disciplinado na lei de imprensa

e no Código Penal. A unanimidade da sociedade civil pregai
a extinção da lei de imprensa 8 a tipicidade das·infraç~es no
Código Penal. Considerando que todo a~uso constitui um ilici
to, seja civíl ou penal, não há razões para que o dispositi
vo impugnado conste de texto constitucional. Deve ser remeti

do, pois, a lei ordinária penal.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,.- PLEHÁR10/cONISSÃO!SUBCOr.lISSÃO-----------, DAT.

f? J mo-f7E]

EMENDA CS01525·8
l!JEMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 96 § 22

COMIssno DE STSTEMATTZAçno

1':"1:----------------TEXTO!JUSTlFICAÇÃO-------- _

o § 22 do art. 96 do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

Art. 96 .•.•••.•.••........•.....•
§ 22 - O número de Deputados, por Estado

ou pelo Distrito Federal, será estabalecido pela Justiça Elei
toral, ~roporcionalmente ao número de eleitores lnscritos, com
os ajustes necessários para que. nenhum Estado Ou Distrito Fede
ral tenha menos de oito representantes.

r:-r TCXTO/JIJ$TIFICAÇÃO ~-,

EMENDA 5UPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, V, "e" 

Suprima-se do anteprojeto:
A letra "e" do inciso V, do art. 13.

JUSTIFICAÇAO
A matéria diz respeito à lei ordinária que de

verá renulamentá-la. Não tem aIrada constitucional.
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EMENDA CS01526-6tJ AUTOR

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

fi PLENAA10/COlolISSÃo/sUBCOlllIS:iÃO

C:COMISSAO uE SISTEMATIZACAO

EMENDA C501529-1
~ AUTOR

ÇONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

=---------PLlíNARr0/cOIolISSÃo/sUBCOr.l'ssio -,

COMISSAO DE SISTEMATIZO AO

r.r----~----------TEXTO/JusTlF'rCAçÃO---------------_, r.r---------------TEXTO/"uSTIFICAÇ,iO--- _,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ITEM V, LETRA G

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ITEM IV, LETRA G

A letra "g" do item V do Artigo 18 do Anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

Suprimam-se do Antepr~jeto:

a) a letra "g" do item IV do Art. 18

Art. 18 - JUS T I F I C A ç A O

V -

g - ã-fêI-deTinirá os casos em que a paralização c~

letiva constituirá crime.

A matéria é da alçada estatutária dos sindicatos.
Se a Constituicão vai perder a total llberdade

sindical não parece razoável que, de logo, fixe qual o órgão máximo
de deliberação da entioade.

JUS T I ~ I C A ç A O.

PLENARIO/COIolISSÁo/sU8COMI3SÃO---------_-,

CQMISSgO DE SISTEMAllzAçgn

Ao assegurar o direito de greve, em toda a sua
a sua amplitude, é claro que a paralização, em si mesma, não vai nu~

ca consiituir cr~me. Mas, há a necessidade de a lei deflnir os ilíci
tos praticados em causas, ou em nome, do movimento paredista.

EMENDA C501530-4w .
C CONSTUIIINIE pA11! o pIMENTEl

=---------------TEXTO/JUSTIFICAÇ,iO------------ -,

EMENDA CS01527-4 A"O'

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, XII, "a"

=-- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ITEM 11, LETRA F

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) a letra "f" do item 11 do Art. 18

Suprima-s-e dó. anteprojeto a letra "a" do
item XII do art. 14

JUSTIFICAÇAO

O benefício deste dispositivo pode ser
até melhorado em função das condições soclais dos tra
balhadores de hoje. Todavia, indiscutivelmente, a ma
téria é.de lei ordinária para atender às modiflcações
de uma relação contratual extremamente dinâmica.

JUS T I F-I C A ç A O

t pacífico que nimguém pode efetuar descontos na r~

muneração do trabalhador sem que haja sua autorização. Todavia exce
ções existem, como as contribuições previdenciárias, as pensõ~s ali
mentícias por determinação judicial, adiantamentos salariais etc.

O dispositivo_é, portanto, lpcompleto e não se alça
a nível constitu~ional.

EMENDA CS01531-2
t: CONSTITUINTE PAULD PIMENTEL

r.r--------- PLENAR10/cOLlISSÃo/sU9CaJ.llss:;o ~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EME~Á'MODOFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, XIl

JUSTIFICAÇAO

O dispositi~o dá a impressão de restrição.
A bem da clareza deve o direito ser consagrado sem expliei
tar, unicamente, uma determinada faixa de trabalhadores.

n'l lei.

O item XII do art, 14 do anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

Art 14 ••••.••••.•••.........•......•.
XII - Salário família, na forma regulada

tJ:PARTIC0o==J
pEIrONSTTTfJINIE paUlO PIMENTE'

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 49,XIX, nu"

COMISSgO DE SISTEMATIZAÇgO

EMENDA C501528-2
tJ
f:J--------- PLENAR'O/CO"'I$$ÃO/SU8~O~5SÃO

CONSTUIIINTE PAlIl O PIMENTEl

A letra nu" do item XIX do art. 49 ~o ante
projeto, passa a ter a seguinte redação:

Art. 49 ••........•....•.••....

XIX •.•••••••...........••••.
u) Diretrizes ~ bases da educação na

cional e normas gerais dobre desportos.
JUSTIFICAÇAO

A União tem interesse social e cultural na
prática desportiva. Assim, deve ela legislar sobre a ma
téria através de normas gerais não ~endo possível o de

talhamento a nível constitucional.
Outra suprimirá o art. 357 seus incisos /

posto que desnecessários.

EMENDA CS01532-1
tJ
r::-r--------- PLEHAII,IO/CONISSÃo/sUBCOWISSÃO-----------,

COMT5sg0 DE STSIEMATIZACAO
= TEXTO/"USTU'ICAÇio--_~---='--------.,..,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 397, I, 11 e TlI

Suprimam-se do anteprojeto:
O Artigo 397 e seus itens 1,11 e 111
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JUSTIFICAÇAO
Em outra emenda modificou-se a redação

da letra nu", do item XIX do art. 49 para que a U~ião legisle
a respeito de normas gerais sobre desportos.

Dado o caráter das normas gerais não é
possível, a nível constitucional, estabelecer "principios" /
que podem ser destinados· à entidades pr~vadas. Tal regulamen
tação deve constar da lei.

A sua desvinculação poderá trazer benefí
cios aos trabalhadores porque o reajuste real do salário mínimo
não acarretará consequências em outros setores da economia.

EMENDA CS01536-3 "''' -,
tTcONSTITllTNTE PAIIIO PIMENTEl
liJ PLENAIUO/COMISSÃO/SUBCOMISSÃO

CCCOMIssao DE Sr5TEMATIZAÇAO

Suprima-se do Anteprojeto:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 191, ITEM VIII

"",..----------------TEXTOIJUSTlfICAliÃo------- -,

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

COMISSaO DE SISTEMATIZAçno

w,---------- PLENAR10/COI.lISSÃo/sUBCOI.lI$SÃO------ _

C-

EMENDA CS01533-9
tJ

r;"l---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--- ---,

EMENDÁ MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art, 14 IX O item VIII do Artigo 191

JUS T I F I C A ç A D

Não há motivo para a criação dos Tribunais e Jui

zos Agrários conforme previsto no antep,ojeto.
A interiorização das yaras federais e a descentr~

lização da Justiça Federal atenderão, perfeit~mente, ao desideratum
do anteprojeto. Ressalte~se que ás varas federais, localiza~as em cl
dade; do interior têm, sem,prejuizo da competência geral, a priorid~

de para o trato das questões fundiárias.
Por seu turno, a Justiça estadual, na esfera de

sua competência, vem atendendo, també~, com prontidão as questões que

lhe são submetidas na ~atéria.

O que o País anseia e necessita, com urgência, é
de uma política agrárJa bem definida e em conformidàde com a realid~

de brasileira. Sem tal política não.haverá tribunaís ou juízos agrá
rios que sejam capazes de cumprirem a sua missão constitucional.

CONSTUIJINTE PAIIIO PIMENTEl

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICAÇAO'
Parece suficiente a acolhida pelo texto cons

titucional do direito a gratificação natalina. E assim
deve' ser até em bene-r'I c í o do trabalhador po i s a. lei pode
prescrever uma regulam~ntação melho~ do qoe a ~remunera _
ção integral de dezembro de cada ano".

O item IX do art. 14 do anteprojeto" passa a
ter a seguinte redação:

art. 14 ........•.........................

IX - gratificação natalina, na forma da lei.

mr---------- PLENARlo/CONISSÃo/SUSCOMISSÃO

ê

EMENDA CS01534-7
E:J

r::-r---------------- TUTO/JuSTrFlcAçÃO----- ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, X

O item X do art. 14 do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

X - Salário de trabalho noturno superior ao
diurno, na forma da lei e das convenções coletivas.

~ PLENARIO/cOI.lISSÃo/sUBCOhlISSÃO'-----------

[=J COHISSIIO DE SISTn1ATIZACAO

JUSTIFICAÇAD
O importante é a consagração no texto constitu

cional do direito tutelado. A sua regulamentação dev~ ficar
à lei ordinária ou à negociação coletiva dado o grau adianta
do da vida sindical.

~ TEXTOIJUS1'IFICAÇÃO'-----------------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 215, ITEM I, LETRA A, S, C, O, ITEM 11 e

UI

Suprimam-se do anteprojeto o Art. 215 e seus itens

r.1,..-------------'--- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------

EMENDA MODOFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, IV

O item IV do art. 14 do anteproje~o, passa a ter
a seguinte r edação a .

IV - Salário mínimo fixado em lei, nacional

mente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais /

básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educa 
ção, saúde, lazer, vestuário, higien~, transporte e previdência
social, vedada a s~a utilização como fator de indexação ou
vinculação,em qualquer caso .

JUSTIFICAÇAO,
A grande dificuldade, hoje constatada, para

melhoria do salário mínimo é que ele tra~sformou-se em ~ndice /
de referência para muitas relações.

cnNSIITIIINIE PAIIIO PIMENTEl Não há motivo para a criação dos Tr~bunais e Jui

zos Agrários conforme previsto no anteprojeto.
A interiorização das varas federais e a descen

tralização da Justiça Federal atenderão, perfeitamente, ao desidera
tum do anteprojeto. Ressalte-se que as varas federais, localizadas em
cidades do interior têm, sem preJuizD da competênci; geral, a prior!

dade para o trato das questões fundiár~as,

Por seu turno, a Justiça estadual, na esfera de
sua competência, vem atendendo, também, com prontidão as questões que

lhe serão submetidas na matéria.
O que o País anseia e necessita, com urgência

é de uma política agrária bem definida e em conformidade com a real!
dade bras~leira. Sem tal política não haverá tribunaIS ou juízos a
grários que sejam capazes de cumprirem a sua m~ssão constitUCIonal.

JUS T I F I C A ç li O

L"""O~
PEI

COMISSgO DE SISTEMATIZAÇgO

EMENDA CS01535-5
PJ
1"":""1,..--------- Pl.ENARIO/COI.lISSi.o/sUDCOhIlSSÃO'-----------
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COMISSgo nE SISTEMATIZAÇgO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

COMIssno nE SISTEMATIZAÇgO

CONSTITUINTE PAULO PIMõNTEL

EMENDA CS01538-0
(il : J ."".

a r CONS UIIINTE pAII! o pIMENTEl

tJ
..,~~~~~~~~~~~~~~- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-~-------------.......,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDS!TIVO EMENDADO: Art.99, XII

O item XII do art. 99

JUSTIFICAÇllD
A competência exclusiva atribuida ao Congre~

so Nacional parece exorbitante. Choca-se ela com a fu,ção
jurisdicional e o controle que o Poder Judiciár10 exerce
sobre os atos administrativos na grande lição do Ministro

Seabra Fagundes.
O exame da discrição do executivo em seu as

pecto 'de legalidade pertence ao judiciário e não pode /
atribuir a outro orgão sob pena de contradição no texto
constitucional com o princípio en~merado no art. 47 e

seus §§ 1º e 2º.

W PLEI.ARIO/cOl.ussÃO/SUBCONISSÂO

C=CDMISS1l0 DE SrSTEMATIZACllD
r.:-r---------------TEXTO!JUSTlfICAÇÁO-------- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 152

o Artigo 152 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte red~

ção:

Art. 152 - O Defensor do Povo será eleito dentre cidadãos
brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos e de reputação i

libada, de preferêncía, pacharel em Direito com mais de 10 anos de m!
litância profiss~onal, por deliberação da maioria absoluta dos mem
bros do Congresso Nacional. O mandato será de d01s anos e poderá ser
reeleito uma vez.

JUS T I F I C A ç 11 O

o AnteprOjeto não fixa o .quorum para a eleição

do Defensor do Povo. Se para destituí-lo foi previsto o da maioria ab
soluta, nada mais racional que a mesma exigência seja observada para
a sua eleição.

A preferência, consignada na emenda, por bacha
rel em Direito, deve-se não só a tradição dos países que mantém tal
·instituição, embora sob outra denominação, mas, tambftm, à necessid~

de que o Defensor do Povo vai ter de uma formação abrangente e mult!
disciplinar que só o bacharelado jurídico proporciona.

EMENDA CS01540-1
f:
r---------- PLI:NÃIIIO/co'"i.iii"sâO/sUflCONlssio-----------

tJ
""' TEXTO/.,lUST/FICAÇÃtl---------------...,

EMENJA MOCIFICATIVA
DISPOSITIVO EM~NDAOO: Art. 145

o art. 145 do anteprojeto, passa ter a seguinte

redação:
Art. 145 - O Legislativo e o Executivo manterão

dé0 forma i~tegrada, sistema de controle interno com a finali

dade de:
JUSTIFICAÇ1l0

As atribuições previstas no dispositivo emenda
,do não podem ser atribuídas ao, poder Judiciário dado que não I

lhe cabe, constitucionalmente, manter controle interno da /.
administração financeira e orçamentária, bem assim da exécução
das metas do plano plurianual.

Ao Judiciário cabe apreciar e julgar a lide, a
contovérsia, que se instaure a respeito desse controle interno •
O dispositivo en~ontra 6bice sistemático no art. 47 e seu §

2º.

EMENDA CS01541-0
f:

cnMIssgn nE SISTEMATIZAC1l0

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 99, XIV

O item XIV do art. 99 do anteprojeto,

passa a ter a seguinte redação:
Art. 99 •.......••..•••••....•••...•.

XIV - referendar a concessão de emissoras

de radio e televisão.

JUSTIFICAÇAO
O disposítivo retira o caráter político da

concessão na medida em que obriga o referendo do Congresso

Nacional.
Já a renovação deve ser mais facilitada não

s6 por se tratar de concessionárias a prazo longo, como ta~

bém, a simples habilitação para renovação pressupõe, por pa~

te da Administação pública o juízo de que o concessionár10
executou adequadamente, o serviço que lhe foi delegado.

EMENDA CS01542-S ."".,--------1 r<l-"P"E"lo~
tJ CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL . c= ._J
~ PLENAA10/coI,lISSÃO/SUBCONISSÃO-----------

tJ COMISS1l0 DE SISTEMATIZAC1l0
~,- TEXTO'JUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 158, PARAGRAFO 2º

- Suprima-se do Anteprojeto:

O § 2º do Artigo 158

JUS T I F I C A ç 11 O

> O anteprojeto adotou como forma de governo a

República (Art. 44 e 71, VII, "a"). Um dos pressup04tos desta é a
periodicidade dos mandatos. O caput do Art. fixa o prazo de duração
do mandato presidencial. O Presídente da República (Art. 159), na

sua posse, obriga-se a cumprir a Constituição. Assim, O dispositi
vo emendado é desnecessário pois é uma obrigação constitucional ~

ética não só do Presidente da República mas de qualquer ocupante de

mandato popular.
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CONSTTTIIINTE POli! O PIMENTEl.

EMENDA CS01543-G[iJ AUTOR

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

CJCOMISSAD DE SI STEMA~L~;~~;~ISSÃO/SUDCOMISS;;O

EMENDA CS0154G-l
tJ

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

r.r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XV, "z"

O Artigo 17 do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda
ção r :

Art. 17 - A indenização acidentária, devida nos casos a
que se refere o inciso XXIX do Art. 14, não exclui a do direito co
mum.

JUS T I F I C A ç A O

Inclua-se no Art. 13, item XV do ante projeto,
a seguinte letra:

Art. 13 ......••••.•.......•.•.....

XV •...........•...............
z) O objeto da ação jurídica será uma pres

tação do Poder Público se o agravo consistir em omissão; se o dano
decorrer de conduta comissiva do Estado, o objeto será a anulação
do ato ou dos atos. Se a omissão lesiva for conseq~ência d2falta
de lei que regulament o dispositivo constitucional, o Poder Judi-
ciário decidirá aplicando os princípios gerais do Direito e a
analogia.

A inclusão do dolo, ao lado da culpa, como cau
sa do dever de indenizar do empregador é prejudicial ao empregado ,
já que basta hoje o reconhecimento da culpa'grave do patrão para a
responsabilidade civil.

JUSTIFICAÇAO

A matérIa é de ~ompatibilização constitucIonal
visa garantir a eficácia da norma maior.

e

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14,

PIMENTELCONSTITUINTE PAULO

EMENDA CS01547-9
tJ

EMENDA CS01544-4
~ AUTOR

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

r-:r ~---_TEXTO/.luSTIFICAÇÃO---------------_,

PL.ENARIO!CO""ISSÃO/SUBCOMlSSÃO-----------,

ftOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

O item
redação:

Art. 14

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XXI

O ítem XXI do Artigo 14 do Anteprojeto, passa

seguinte redação:

a ter a

a seguinte
I do art 14 do anteprojeto passa a ter

I - Garantia do direIto ao emprego.

Art. 14 -

XXi - proibição de trabalho em atividades insalubres
ou perigosas, salvo lei ou convenção coletiva.

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICAÇAO
O objeto da legislação trabalhista é a garan

tia do emprego. Os demais direitos consequentes devem ser
explicitados na lei ordinária em benefício do próprio tra
-balhador.

CON5TTTIII.;"IE

O texto proposto abrange toda a matéria
r. legi~lação pertinente deverá consagrar meIOS pa

ra eliminar os ambientes insalubres.

EMENDA CS01548-7
tJ POli! n PIMENTEL

COM r ssno DE 5 r srEM"A"'"I.J.T..&.ZJ,jo"çJ,jnu..OL- ~

r=-r TEXTo/.rusTlnCAçÃO --,

CON5TTTIITNTE pAII! o pIMENTEl

r-:r--------- P\.f.NII..,.'o/cOloll'5'53.o/s\)!!lCO),lISsio ~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, I, "a", "b", "c", "dO
COMISSAO DE SIATEMATIZAÇAO

r.-r--------------- TEXTOIJUSTII'ICAÇÃO---------- --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, VIr

Suprima-se do anteprojeto:
a) o item VII do art. 14

Suprimam-se do anteprojeto:
a) a letra "ali do item r do art .. 14
b) a letra lIblt do item I do art, 14

c) a letra "clT do item I -do art. 14

d) a letra "d" do item I -do art. 14

JUSTIFICAÇAO

O dispositivo suprimido constitui redunãância.
Se há um mínimo a ser pago n50 deve a CJnstituição descer a
tal dicção principalmente porque repetitiva.

JUSTIFICAÇAO
Toda a matéria com,tidas nas alíneas su-

primidas já estão consagradas em lei ordin~ria. O assunto não/
é constitucional razão pela qual deve continuar regrado pela /
lei comum.
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rONSITTIIINTE pA1l1 o PIMENTE'

até o limite do valor atualizado do patrimônio transferido e

de seus frutos.

CDMTSSijD DF srSIEMAITZAçnn

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XV, "y"

JUSTIFICAÇAO
A atualização monetária não pode ser afastada

do ressarcimento sob pena de dano irreparável à Fazenda P~

blica e de enriquecimento indevido, por parte dos que lesa
ram o erário.

Inclua-se 00 art. 13, item XV, do antepro
jeto a seguinte letra:

Art. 13 .

XV ••.....•..•...................
y) Quando ação ou omissão estatal im

plicar agravo ou impe~imento à~ fruição de um bem jurídi
co, interesse ou direito abstratamente previstos em regra
constitucional, caberá ação juducial para fazê-lo valer,
ainda que o dispositivo que o contemple dependa de regu
lamentação. Consideram - se legítlmados para proporem a
ação aqueles que, pessoalmente desfrutariam do bem jurí _
dico e as entidades de classe.

COMISSAO DE SISTEMATIZACAD
r.r---------------- TEXTO/JUSTtfICAÇÃO----------- -,

EMENDA MODOFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XV, "dO

JUSTIFICAÇAO

Art. 13 .

XV ••....•..•...........•..
d) Não haverá prisão civíl po dívida,

multa ou custas, salvo o caso de depositário infiel ou do
responsávfrl pelo inadimplemento de obrigação alimentar na

forma da lei.

A letra "dO do item XV do art. 13, do ante
. projeto, passa a ter a seguinte redação:

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICAÇ110

A matéria é de ~ompatibilização constitucional
e visa garantir a eficácia da norma maior.

EMENDA CS01550-9'
.("l
mr----------- Pl.E:"AR10/cONISSÃO/SUBCONISSÃO

t
r:"Ir---..,--------------TEXTO/Jusnl"ICAçio----------------.,-,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XV, "to

A letra "to do inciso XV do art. 13 do

anteprojeto passa-a ter a seguinte redação:
Art. 13 .

XV •••......•....•..•......... ,
t) O Estado indenizará o sentenclado

que ficar preso além do tempo da sentença, sem prejuizo
da ação penal e da ação regressiva para ressarcimento,
contra a autoridade~esponsável.

As ressalvas inseridas no disposit~vo são
tradicionais no Direito Constitucional brasileiro. Ademais,
não consigná-las equivale a premiar com a ~mpu~ldade e fal
ta de sanção coercitiva aqueles que se encontram nas exces
sões constitucionais.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
PLENÁAIO/cON'SSJ:o/sUBCOl,lISSÃO

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

JUSTIFICAÇAO
A omissão da autoridade responsável pelo

cumprimento de pena em excesso, deve, realmente acarr~

tar, como acarreta, direito a indenlzação. A ação pe-/
nal somente -não "é suficiente. Necessário o ressarcime~

to da Fazenda Pública pela iDden~zação que for obriga
gada a pagar pela omissão do seu agente.

r.r----------------TEx:rOIJuSTlFJCAÇÃO----------

EMENDA MJDIFICATIVA
- DISPãSITIVQ EMENDP.DO: Art. 216, § H!, "a" e "b".

A letra "a" e "b" do § lQ do art.216 do
anteprojeto, passa á ter a seguinte redação:

Art. 216 ..

r:"I-- TEXTO/JUSTlf"IC.l;ÃO -,

b) três dentre os advogados, com pelo
menos dez anos de experiência profis~ional e três dentre I

membros do Ministério Público, todos, também, nomeados I

pelo Presidente da República.

JUSTIFICAÇAO

a) onze nomeados pelo Presidente da
República dentre os juízes da carreira da magistratura do
trabalho;

L~';~OO"~

tJT;;'M

nsll

PIMENTEL

COMIssgo DE SISTEMATIZACAO

CONSTITUINTE PAULO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, XV,

__________ Pl.ENARIO/COI.lISSÃo/sUBCQMISSÃO- _

(!l

EMENDA CS01551-7
l:

A letra Os" do inciso XV, do art 13 do antepro
jeto, passa a ter a seguinte redação:

Art 13 .

xv •.•.........................
s) nenhuma pena passará da pessoa do res-

ponsável; a obrigação de repassar o dano e o perdimento de
bens poderão ser decretados e executados contra os sucessores,

O Tribunal Superior do Trabalho julga, ape
nas,matéria de direito em grau de recurs~ de revista. Não

existe a necessidade de representaç~o class~sta não obsta~

te reconhecer-se a colaboração emprestada no Judic~ário do
Trabalho.



Comissão de Sistematização • 375

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA CS01554-1
tJ

,.-- PL.ENAR.O/COI,lISSÃo/sUBCONISSÃO'-----------

tJ

contas municioa~s. ASSl~ , a crIação d:s :~-s=:h~5 W_~:Cl=êis

é desnecessária e onerosa aos cof:es 8JC~lCCS es~aj_2:S.

1':"1----------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EM~NDADO: ART. 13, I, "h"

A letra "h" do item I do art. 13 do anteprojeto
passa a ter a seguinte redação:

Art. 13 .......•.••..••.•..••.••.••
I ' .

h) ~ dever do Estado amparar e ass1stir /
aqueles que se encontram em situação de absoluta
pobreza.

~ PI.ENARIO/cOl.llssÃ.O/SUBCOIolISSÃO----------

ttOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------.----,

EMENDA MOTIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XVIII

o item XVIII do Artigo 14 do Anteprojeto, passa a ter a
;Seguinte redação:

JUSTIFICAÇAO
O texto original consagra o dever de o Estado esta

belecer progamas e organizar planos para a ~rrad1cação da pobrez~/

absoluta e considera a execução adequada e tempestiva desses pia 
nos e programas como cumprimento paulatino da obrigação constitu 
cional em caso de impossibilidade comprovada de exercer, com efic~

cia, a garantia consagrada na alinea "b" deste inciso.

Art. 114

XVIII - férias anuais remune~adas.

JUS T I F I Ç A ç A O

O per iodo de férias já está fixado em lei ordin~

ria. O inconveniente do dispositovo modificado é a remuneração em d~

bro do periodo de féri~s, hoje de trinta (30) dias. Os ônus dai' de

correntes são insuportáveis pelas micro e pequenss empresss.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

1':"1,----------------TEXTOIJUST,f'leol;i::------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEND~DO: Art. 6º, § lº. r:"1 ':,EltTO/JUSTIFIC/lçio _

par será exerccido com o aLxílio de Tribunal de Contas de Esta
do.

o item XVII do Anteprvjeto, passa a ter a seguinte reda-

Art. 14 -

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, lNCISO XVII

ção:
M:.Jnici-- O controle externo ca Câma~a

O § 1º do art. 63 do ante~rojetc, passa a
reeJação:

Art 63

§ 1º

ter a seguinte

JUSTIFIC~ÇAO

Os Tr~bJna:s ce Contas EStê~~ê:S, :~ .. exses
5&D de cinco Es~aa~s, Já exer~e~. sa:isÇõ:cr:5-s-~e. c ex2~e

das contas mun~çi~ais. ~ss:~, a ~=:a;ã: ~~s ::-5e:-:s ~~J:::

pais é desnecessá=ia e onerosa a~s c~ç!es :~=::c~s e=:ê:JS:S.

XVII - Proibição de serviço extraordinár10, salvo os
casos ue emergênci~ ou de força maior, na forma que y lei regulamen

tar.

JUS T I F I C A ç A O

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA CS01556·8
tiJ

A dinâmica da relação de trabalho não é compatí
vel com uma ~~gidez na regulamen_açâo va prorrogação da jornada de
trabalho. Deve ficar, portanto, psra o âmbito da leg1s1ação ordinária.

1':"1---------- Pl.ItN ....IlIO/CO...,sio/su.COllll"ÃO-----------..,

CON5TITIIINIE pA11! o prMENIE!

COMISS~O DE SISTEMATIZ~ÇAO

r:"1---------------- ...t:no,.f</uSTlf":AÇÃC-----------------

EMENJA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 148 e ,arágrsfa único.

o art. 148 e seu p3rá~r3fü L~ico,psssa~ a ter

a segu1nte redsção:
Art. 148 - As no r mas e s t aue l e c Lc s s r-es t a Seção

aplicam-se à org3nlzação e fiscalIzação cos TribJrS1S de Co~tas

do Estados e do Distrito Federal e dos Tritu~s:s ce Contas dos

municípIoS.
Parágrafo ÚnICO - Lei corrp~eme~t2: estabe:e~e=á

as condições para a crlação ce ;rlbunsls ce Contas W~'lc:~ais.

Jl;STI~IC!.;::;C

Os ~ribuna:s de Centas Es:~=_;:=. v~l e~:e;ã:

ce ClPca Estaj~s, ~á exerce~. Sê:1S;~::::=-e-:=. c exa~e ~~s

EMENDA CS01559-2
tJ
~~ Pl.f:NÃRIO/CONISs};o/suaCOl,llssÃO--------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

...,.,~ T!:xTo/~uSTlFICAÇÂO---------"'---------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, III,"e"

A alinea "e" do inciso 111 do art. 13 do an
teprojeto passs a ter a seguinte redação:

Art. 13 ........•.•...............

lI! .

e) O homem e a mulher são igua1s em di
reitos e obrigações, inclusive os de natureza doméstica e fami 
liax.
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JUSTIFICAÇIlO
As diferenças fisiológi~as entre o homem e a

mulher são por d~mais óbvias para demandar registro em no~ma /
constitucional.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

JUSTIFICAÇIlO

O anteprojeto consagra como princípio em que
se baseia a Ordem Economica e Financeira a livre iniciatl
va, a propriedade privada e a livre concorrência. Em tal /
contexto é extremamente subjetivo e cont~aditório o concei
tuar " excesso de lucro".

De igual modo a "absoluto incapacidade de
pagamento" reveste-se de subjetivismo incompatível com o
texto constitucional, principalmente quando a jurisprudência
pátria ja consagra, firme e forte, a tese.

Em ambas as hipóteses, o,objetivo é a compa
tibilização constitucional.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITICO EMENJADO: Art. 13, XV, "r"

Suprima-se do anteprojeto:
A letra "r" do item XV, do art. 13

JUSTIFICAÇIlO
A matéria diz respeito à lei processual penal

e, também, a política de administração do sistema peniten
ciária. ~ sem dúvida, desmesurada a preocupação com o rel~

cionamento dos detentos até com "companheiros". Não se com
bate uma política penitenciária que a isso atenda, mas não
se pode admitir a sua inserção no texto maior.

r.-r--------------- TItXTOIo1USTIFICAÇio,---------- -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ITEM I, LETRA A

A letra "a" do item I do Artigo 18 do Anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

Art. 18

I -

CONSTUl/INTE PAULO PIMENTEL

a) Todos podem reunir-se pacificamente, em locais
abertos ao público, sem necessidade de autorização nem de prévio avi
so à.autor~dade.

COMI55nO DE SISTEMATIZACIIO
JUS T I F I C A ç li O

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13, VII, "dO e "e"

Suprimam-se ~~ anteprojeto:
a) a letra "dO do item VII do art. 13; e
b) a letra "e" do item VII do art. 13

A parte final do Artigo é totalmente dispensá
vel. O que ela pretende já está compreendido no poder de polícia da
Administração Pública que é obrigada a garantir a reunião mesmo que
para tanto seja obrigada a desviar o fluxo de veículos.

O fluxo de pessoas não deve ser considerado po~

que pode servir de pretexto para o esvaziamento da reunião.

Suprimam-se do Anteprojeto:

= rUTO/JuSTIFICAÇio- -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 17, §§ lQ e 2Q

EMENDA.CS01564-9 .UTON--------,

ttONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

r.-.---------- m...<o/oo.".'.,.UIeeN'JL - - - - - - - - - -
~OMISSAO DE SISTEMATIZACAO

JUSTIFICAÇIlO
a) A vida do homem público, necessáriamente, há

de ser do conhecimento da sociedade. Os exem~los recentes
acontecidos no mundo dão a medida exata da informação i~

~dispensável. O eleitor deve ter conhec~mento total daque
le que se apresenta à sua escolha.

b) A preservação da vida intima e familiar deve
ser efetiva no que respeita ~s pessoas dignas e honradas/
A investigação é necessária sob pena de se estar diante /
de uma manifestação de censura e atentado à liberdade de

informação.

EMENDA CS01562-2r: CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

•
Q;~TIDO~

a) o § lQ do Art. 17; e

b) o § 2Q do Art. 17.

JUS T I F I C A C li O

~~ PI.EN.&.Il.l0/cOI.l15S,\O/SUDCOMISSÃO-----------,

COMISSIID DE SISTEMATIZAÇIlO
~ f[);To/JUSTlfICAÇÁO------------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13 , I, "e"

Suprimam-se do anteprojeto:

a) a letra "e" do itém I do artigo 13; e
b) a letra "g" do item I do artigo 13

Fixando-se o Artigo, apurar, na culpa grave do empre
gador como fundamento úe sua responsabilidade civil na ação acidentá
ria, desnecessária a descrição ou fixação dos graus de culpa, uma vez
que a jurisprudência é pacífica no sentido de conceituar a culpa-gTá
ve como violação dos deveres legais e contratuais. A matéria é de lei

ordinária.
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)
r:;:J "'o, -7l

___ L ~f~~__~

__~_-J l:::i -/ -~ .!~~
J

Pl.ENARIO/CO~lISSÃO/SU!lCO"'rssÃo----------~

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAo

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA CS01565-7
t:J

r.J---------------- TEXTO/JUSTIFIc:AÇÃO-----------------~ TEXTo/~U::;Tlr''-ol~Ão-- • _

EMENDA MOJIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 341, § lº.,I.

EMENDA t10JIF ICATIVA

DISPOSITIVO EMENOADJ: Art 148.

O item I do § lº do art. 341 do anteprcJeto, passa

a ter a seguinte redação:
Art. 341 .......•"•••..................

§ lº .
1- Contribuição dos empregadores, incidente

sobre a folha de salários ou faturamento ou sobre o lucro;

O art. 148 do anteprojeto, passa a ter a segJln-
te redação:

Art. 148- As normas estabelecidas nesta Seçâo
aplicam-se à organização e flscalizaç30 dos Tribunals de Ccnlas
dos Estados e,do Distrito Federal e dos Tribunais E Coôsalhos I
de Contas dos Municípios.

JUSTIFICAÇAO
As alternativas utilizadas na emenda sErvem para

dar opção, afim de evitar a cobrança cumu.lativa Lnjus.t a da
contr-Lbua.ção _

JUSTIFICAÇAO
A alteração produzida no cápuL do artigo 148

visa emprestar a igualdade de rratamento na organlzação dos
Tribunais de ConLas dos Estados, do Dlsrrito F~deral e dos/
Municípios.

CONSTITUINTE PAIIlo PIM"NTEI

EMENDA CS01566·5
P

PI.UIt.RIO/cOMISS;,o/sUBCO"'ISS.:O- _

COMISSgO DE SISTFMATIZAÇHo
r.J-----------------TEXTO/JUSTIFIC,l,CÃO

EMENDA CS01569-0 AO-O' --- -j [:!T - ;"EJ""'-- J
PCONSTITlIl:l\TE PAULO PTHE"'TE_"l~ _

EMENJA SUPRESSIVA
DISPOSITVD EMENo~DJ: Art 482.

r=-c--- TEXTO/JUSTlflCAÇt:O _

'EHENDA MDDIFICATIVA
OISPOSITI~o EMENDADO: ARTIGO 143

Suprima-se do anteprojeto:
O art. 482.

O artigo 143 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda

ç.ão:

JUS T I F I C A ç A O

Art. 143 - O Tribunal de Contas da Unlão, com sede no Di~

trito Federal e quadro próprio de pessoal, autono",ia orçamentária, fi
'lanceira e adminlstratlva, tem jurisdição em todo País.

r' '" - -]-,
, __ J:EL _

A presente emenda objetiva emprestar autonomia ar
çamentária, financeira e administrativa de molde a assegurar a inde
pendência na fiscalização dos recursos públicos, cuja competência con~

titucional lhe é deferida.

, --------- Tr77c/uu~~Jh.:.l.ÇÃ"'---- ••• __ •

EMENDA CS01570-3
êI~~TIIY~_~T~ ~AUI.O e~;_~~-E'~=-~~--=::~~~=-__~~

~~~~~~~O Q~_?JSTE~~~;~;~U~~~'S=~"!~ss:===-~ ~_~]

JUSTIFICAÇAo

A anistla polítlca já foi con~edlda através
de lei própria, importando, tecnicamente, em sllêncio. /

Ademais, a matéria, na atualida2~, não tem nível constitu
c í ona 1.

------- TE),TC/JIJ5TIFI,~M:;io _

Ef1ENOA AO IT I VA
DISPOSITIVO EME~D~DO: ~RTIGo 148

EMENDA CS01567·3 '
P~~';'T~llLl~J:' P~[lL~~~~:t------------ -.----- -~J

Inclua-se no artigo 148 do a~teproJetQ, o seº~Jin~e pará

grafo, t r ans t'orraandovs e o parágrafo único em § 2º.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO CMENDADO: ARTIGO 216

Art. 148 -

§lº -

§2 Q - O número de Consplheiros aos lr5buna:s de Ccn

tas dos Estados é fixado em 7 (sete) e do Distrito Feoer<.l_e dos Mu
nicípios em no máximo 7 (sete) e no mínimo 5 (clnco).

O artigo 218 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda-
çãO:

Art. 218 - Os Tribunais Re q í ona r s do Trabalho st'rbo con-po s
tos de Juízes, nomeados pelo Presidente da RepGbllca der.rre os juíza;
togados v i t a Lfc i os de magistratura do trabalho, advoqadc s e me';b"ros do

Ministério Público. Será observada a pro~orcionalidade esla~elecida

no artigo 216 e suas alíneas.

JUS T I F I C A C A O
JUS T I F I C A ç A O

A fixaç~o do número de Consel~eiros aos Trlbu
nais de Contas dos Estados propicIa a pprfelta hêrmonlz3çào cessa CO~'

dição entre os Estados, o Distrito Federal e os Municíp:Q~ da Feder~

ção, evitando que se criem disparldades lnjustificávels nessa matéria.

O segundo grau de jurisdi~ão trabalhista julga
recur~os ordinários onde a representação class:sta, no prlmelro ~rau

que fica mantida, já se pronunciou. f unI julgamento mais tócnlco que
requer profissionais do Direito.
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~1'iº-~-,-~~015?~:J_".",,_ --- ---------- .. ------ J
LsJ'~TITU1tm:_[~!.M-[l PJ1'Ji'l'Jlfl- _

______________ Tt:).To/JlJ5r·flc:.;.:;O. ~_. •__ • •• _

JUSTIFICAÇ/lO

A crlação de Estado deve ficar adstrlta à
lei Complementar.

A criação de novos Estados ~o texto da Constl
tUlção, além de impertinente, acarrelará ônus elevados que a Nação
não está em condições de suportar.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITORIAS - O~D[ COuSER

Inclua-se no anteprojeto, no capítulo das D1Sposlções

Transitórias, onde couber:

Art. Os Tribunais de Contas dos Estador cons€rva~ão

a atual compOSlçao do seu corpo de procuradores. Na vacância des52s

cargos passarão a exercer suas funções membros da carrelra do Msgis
tério Público.Aos ocupa~~~~_d~~ cargos que vagarem, ficam assegu=ado~

a qualquer tempo, todos os direitos, vencimentos e vantô~ens dos ~em

bros, em final de carreira, do Ministério Público.

JUS T I F I C A ç fi O

· l[XTO/~usnF'c ;;:0-----_ . __ --- ._- -- . ..

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 446, PARÁGRAFO 12 AO 9º
ARTIGO 447, ITEt1 I A IV, PARÁGR.4FOS 12 .:10 42

A emenda visa preservar situações já constJtl,ídas

que o espírito do anteptojeto ressalva.

Suprimam-se do anteprojeto:
a) o artigo 446 e seus parágrafos 12 ao 9º; e

b) o artlgo 447, itens I a IV e parágrafos 19 ao 4º.

JUS T I F I C A C fi O

EMENDA CS01572-0
rrCDNSTITUHHE Pl\ULO PII-1ENT~:"-

A supressão é motivada pelo texto de outra er.en
da onde fica proibida a crlação de novos Estados sem que a Comissão

de Redlvisão Territorial do País apresente a psoposta e o anteprcje

to.
__________ TE':TO/JUSTlfll'":.Ç4,O-- _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 144

o artlgo 144 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda
ção:

Art. 144 - Os Ministros do Trlbunal de Contas da União
serão nomeados pelo Presidente do Congresso Nacional, dentre brasl1ei
ros maiores de trlnta e cinco anos, de idoneldade ~oral, de reputa

ção ilibada e notórios conhecimentos jurídlcos, econômlcos. finance~

ros ou de administração pública, obedecidas as seguintes condiç5es ,

respeitadas as situações constituídas:

JUS T I F I C A C fi O

A emenda pretende evilar lesbQ à situação dos
atuais Ministros definida pela ordem ConstitUC1~nal presente e futu

ra.

~NI?!\..f.~º157~__L_ core • ...._. __ __

P CONSTl TUHHE r'lULO P~::ENTEL . . u __J L _'.~.!:. .J

. H:x-o/J~'S-lr ':~l,,:" ----

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EN~NDADO: Art. 192, V.

O item V do art. 192 do anteprojeto passa a ter a

segulnte redação:
Art. 192 . .

V - é compulsór~a a aposcntadorJa, CGm venCl

mentos integrais, por invalidez, ou aos setenta anos, e fa 
cultativa, aos trinta anos de serviço, após dez anos d~ e~er

CíC10 efetlvo nos Trib~~als.

EMENDA CS01573-8
cr-·---C~~~ill~J_E_~~~~l}J~~~~~-~_-_~~_~

pr--~J~~~~~:~~';~'I~;~';;:·--.

JUSTIFICAÇAO
A ConstitulÇão deve coibir as aposenladorias pre

maturas de maglstrados que ingressam s~m ~oncurso p~bllCO .0

princípio cunstitucional da acessibl11dadc aos cargos p~blicos

não pode servir de base para qualquer inatividade aética.

. . TEXTO/JUSlIF1C:.;;ÃO---- --- ----- __ • _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 445.

te redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 144, PARÁGRAFO 22

O § 22 do artigo 144 do anteprojeto, passa a ter a segui~

Art. 144 - .
§ 22- Além de outras atribuições definldas em lei ,

os Auditores substltuirão os Mlnistros em suas faltas ou impedlmentos
e terão as mesmas garantias, prorrogativas e lmpedlmentos dos titula

res.

r;'l;-----------------TEXTO!JOSTIFIl:Mçia---- _

5º Nenhum Estado será criado sem o an~epro-

§ 12
§ 22
§ 32

§ 42

§

Art 445 .

jeto e a proposta respectiva da Comlssão de Redivisão TGrrltorial

do País, salvo o disposto no art. 448.

parágrafo:
Inclua-se no art. 445 do anteprojeto o segulnte
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JUS T I F I C A ç A o JUS T I F I C A ç A O

Desde que prevista a eXIstência de Auditores que
terão o encargo de substituir os MinIstros, cUJa lei deflrlrá suas a
tribuções, é evidente que não se poderá resgua;dar-lhe as "garantIas,
prerrogativas e impedimentos" dos titulares, tão somente quando esti
verem na condIção de substitutos, visto que aquelas condIções VIsam
a total independência para o bom exercício das funções que lhes forem
atribuídas.

Suprimida a representação classista no Tribunal
Superior do Trabalho não deve ser mantido o procedImento de escolha
dos representantes obreiros e paéronais.

CONSTITUINTE PAUl D PIMENTEl
=- PLENAl'IO/COI.lISSÃ(l!SUBCQMISSÃO---------

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA CS01577-1
t:
'-1---------- PLENll'uo/cNollssio/SUllCOMISSÃO -----------.

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO J
t~;~""~

t:J ?.-;~~~~

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAQ
r.r----------------TEXTO/..ruSTlfICJ.çio----------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 216, § 2º, IIC'I.

r:-r----------------TEXTO/.rusnrlcllçÃo----------

EMENDÃ MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENJADO: Art. 211

Suprima-se do anteprojeto:
A letra "c" do § 2Q do art 216.

JUSTIFICAÇAO
SlIorimida a representação claSsIsta no

Tribunal Superior do Trdua~ho não há como ma~ter a forma /
de escolha dos representantes das categorias profIsSIonais
e econômicas.

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

O.art. 211- do anteprojeto, psssa a ter a

seguinte redaçao:
Art. 211 - Os Tribunsis Regionais Federais

compõem-se de, no mínimo, q~inze desembargadores federai 71
recrutados na respectiva região e nomeados pelo preSI
dente da República dentre brasileiros, maIores de trInta

anos; sendo:

JUSTIFICAÇAO
Propõe-se uma compatiQilização na denominação

dos ocupantes dos Tribunais comuns de segundo grau.

EMENDA CS01581-9
tJ t:J -;;~.:=J

t:J 2-;"7- ;81J
r:-r----------------TExTotJUSTIFlCAÇÃO----------

EMENDA CS01578-9
tJCONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 311, parágrafo único, IV.

. PLENARlo/cc""ssÃO/SUBCl)f'"SS,lO-- _

~SSAO DE SISTEMATIZACAO
r:-r---------------- TEXTOIJUSTIF,CAÇÃO------- ---

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 445, PARAGRAFO 29

O § 2Q do artigo 445 do anteprojeto, passa a ter a segui~

O item IV do paragrafo único do art. 311 do
anteprojeto, passa a ter a seguinte redação.

Art. 311 .

Parágrafo únICO .
IV - tarifas que permitam a justa remunera

ção do capital e que assegurem o equilíbrio econômICO e finan 
ceiro do contrato;

te redação:
Art. 445 -

§2 Q - A Comissão de Redivisão TerritorIal do País te
rá um~ ano, a partir de sua instalação, para apreciar as propos:as a
que se refere o caput deste art~go e apresentar anteprojeto de redIvl
são terrltorial do País do Presidente da Repúbllca que os encaminhará
ao Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇAO
No moderno DireIto Administrativo, a manuten

ção do equilíbrio fInanceiro do contrato é condição, ent;e ou
tras, para permitir a contiunuidade do se r v i ç o público e a
sua prestação de modo ad=q~ado.

JUS T I F I C A ç A O

f=:PF::==J

t:-2-7;-~w
PLENA~IO/CO"'ISSÃO/5UBCO""S5ÃO • ]

~ -LCJ.JD",MLlI..:::S..::>S.l1D DE SI 5IE!'ll.I.IZ.1l..ÇJ1J,;OL- ..J·

EMENDA CS01582-7rr CONSTITUINTE PAULO'";~~-;:----------- O]

l:J

A emenda visa estabelecer a competência corstit~

cional para o encaminhamment9 dos anteprojetos de redlvlsão territo

rial do País. Trata-se de compatIbilização de matérIa da Constituição

r.T----------------T(:nO/JuSTlf'CAÇÃO------~-

= TEXTO/JuSTlflcaçÃt;l --

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 218, PARAGRAFO 8NICO, LETRA O.

Suprima-se do anteprojeto a letra "d" do parágrafo único

do artigo 218.

O art. 96 do anteprojeto, psssa a ter a
seg~inte rêdação:

Art. 96 - A Câmara dos Deputados comoõe-se /
de até quatrocentos e oite~ta e sete repres=nta~tes do povol
eleItos, dentre cidadãos maiores de dezoIto anos e no exerci
cio dos direitos polítICOS, pelo voto dIreto, secreto e oro
porcional, em cada Estado, TerritórIo e Distrito Federal, na
forma que a lei estabelecer.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 96r ;~~' -)

[J 2-;-~!- ;~;;]
PLENAflIO/cot,lISS:'f:o/SU&C:lfollSSÃO ------.----

~AD DF SISTEMATIZACAO

EMENDA CS01579-7
tJCONSTlTUINTE PAULO PH1ENTE'~'''---------------
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JUSTIFIC~ÇAO

o sistema proporclonal ainda é o que mais se
ajusta à realidade brasllelra. Sem estruturaçao partidárla /
sólida e com o poder econômico influenciando no resultado das
eleições não se pode cogitar de sistema distrital. No prlmei

ro caso, a lista partidária poderia refletlr uma dltadura do
partido,e, no segundo, a redução da eleiçao no à~bito territo
rial do distrito poderá facilitar o abuso do poder econômico.
Em ambas as hipóteses o princípio da representatividade ficará

com~rometidJ.

JUSTIFICAÇflO
A vigência da norma contida no artigo supri

mid~ equivale à total falta de confiabilldade no sistema fln~

ceiro nacional.
A União, de ontra parte, é obrlgada a fisca

lizar as operações de natureza financeira, (art. 49, VIII) e é
de sua competência excluslva legislar sobre normas gerais de
direito financeiro (art, 49, VIII) e é de sua competência excl~

siva legislar sobre normas gerais de dlrelto flnanceiro (a=t.49,
XIX, "a") e polítlca de crédito (art. 49, XIX, "f").

Para co~patibilizar constituclonalmente as /
normas, o art. 290 deve ser suprimido. Quem fiscaliza é respons~

ve l ,

CONSnIlITNIE PAlI! o PIMENTEl

Regionais Federais, de

ral de Recursos poderá

ce juizes federais com

EMENDA CS01583-5
tJCONSTITUINTE PAULO PIMENTE'~""

r--. TEXTO!.lUSTIF1CAÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 404

O artigo 404 do anteprojeto, passa a ter a seguinte red~

ção:
Art. 404 - A comunicação é direito fundamental da pessoa,

e a informação, um bem social.

JUS T I F I C A ç A O

Optou-se, no particular, pela redação do antepr~

jeto, item VIII da Comissão Temática, embora não votado, porque pare
ce mais adequado a UM texto constitucional.

EMENDA CS01584-3
r

CoMISSAG OE S-lS...I.E.M.a.I.U.8.Clli1
,-;,,.--.------------- TEXTO/JUSTifiCAÇÃO

EM~NDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 121.

Suprima-se do anteprojeto:
O art. 121.

JUSTIFICAÇAO
O anteprojeto confunde lei delegada com decr~

to ou com decreto-lei. Se houver delegação do Congresso o Presi
dente edita uma lei delegada.

O que se vislumbra como vontado do anteproje-
~o é,timidamente, a intenção de proibir o decreto-lel que já

omitido no processo legislativo (art. 11& e lnC1SOS Ia VI).

CONSTITUINTE PAU' O PIMENTEl

COMISSflO DE SISTEMATIZACflO
r--. TEXTO/JUSTIFICRÇ~"---------

EMENDA AO IT I VA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art_ 438.

Inclua-se no art. 438 do anteprojeto, o seguinte
parágrafo, transformando-se o parágrafo único em § lº:

Art. 438 •..•.•........•...............•..
§ lº •.•.............•.............•
§ 2º Fica assegurad~ a aposentadoria vo

luntária, sem a exigência do art. 192, V, aos que tenham /
adquirido o direito, na forma da ordem jurídica anterior,
até a data da promulgação desta Constituição.

JUSTIFlCAÇ.110
~ tradição do Direito Constitucional brasi

leiro a ressalva do direito adquirldo quando uma nova Carta

impõe normas restritivas.
O próprio anteprojeto reflete tal tradição.

pois ressalva, no capitulo próprio, várias situações. Trata

se, p3is, de compatibilização constitucional.

EMENDA CS01587-8
P

~DPLEHt.Rl0/COIotISS~o/sU!!CO,l,lISSÃO

COMIssg E SISTEMATIZAÇgo
=,.- TEXTO/JUSTlflC.\ÇÃO _

EMENDA ADITIVA _ ~
DISPOSITIVO EMENDADJ: Art. 456.

Inclua-se no art. 456 do ante~rojeto, o seguint
parágrafo, renumerando-se o § 2º que passará a ser § 3º:

Art. 456 ...•.........•.••............
§ lº : .

§ 2Q Na composição lnicial dos Tribunais
acordo com o § anterior, à Tribunal Fede

a seu critérlo, lncluir na lista trípli

mais de dois anos de exercício.

COSNTITUINTE PAULO PIMENTEl

CDMISSAO DE SISTEMATIZACAO
~ TEXTO/JI,/STlfICAÇÃO------

, EMENDA SUPRESSlVA

DISPOSITIVO EMENDAD~: Art. 290.

Suprima-se do anteprojeto:
O art. 290.

JUST~FICAÇIW

A hipótese é de compatibillzaçao constitu

cional após con@urso público dos mais sérios e dificels na vida
brasileira. Em consequênsia, as vagas nunca foram, totalmente,

preenchidas.

Se exigido um exercício longo, além de dese~

timular a carreira, põe e~ risco a instalação dos Tribunais Re 
gionais ante a falta de maglstrados que preencham o requisito do
Lnt er s t Ic ao prolongado. Como a hipótese é a de nr omcç ão por merec,!,
mento não há óbice em deixar à discrição do ribunal que elabo-
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rará a lista tríplice, bem assim para compatibilizar com a norma
geral do art. 192, lI,. "b".

§ 22 _ Constitui monopólio da União a exploração de
serviços públicos de tele-comunicaç?es, comunicação postal, telegráf!

fica e de dados.
JUS T I E I C A ç A O

A emenda proposta e o artigo 40 do anteprojeto

da Comissão Temática que nos parece necessário para compatibilizar a
proibição do monopólio do § 12 com a necessIdade socl3l de tais serv!

ços serem monopólio da União.

=--------- TExTot.rUSTIFIC,\ÇÁO _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 192, ITEM IV

O item IV do artigo 192 do anteprojeto, passa a ter a se

guinte redação:

Art. 192 -

EMENDA CSOI591-G
~---------._------''''''-----. - ,----. ---... J r, " ..'o, .. ---]
, ~ONSTITlJINTE PA.Y..b.Q_f)tjEhiT_~r~_____ ~ ~_ .f?EL _

t:Çgf4r~~-D~~~~~~L;_;~c;~~s~:.o :>UIlCC!"Al:lSÃ,).--------- __ -~ - ('l-'
"-= __'] C~_:~.-{I.~!g;a'

--------------- TEXTO/JUSnr ·~ .. lQ- --- --__ _ _ __. . _

IV - Os vencimentos dos MinIstros do Supremo Tribu

nal Federal não p~derao ser inf.eriores aos percebidos, a qualquer tí
tulo, pelo PrimeIro Ministro, 'mantendo-se a diferença máxima de dez

pontos percentuais entre os diferentes graus hierárqulcos O vencime~

tos dos Desembargadores corresponderão aos 'de Secretário dê Estado, a
qualquer título, não podendo ultrapassar os dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, mant endo-cse '. a partir da í., uma di ferença máxima
de dez pontos percentuais ehtre as entrâncIas ou graus hierárquicos.

JUS T I F I C A ç A O

Os vencimentos' dos magistrados devem ter expli

citação no texto constitucional. A Constituição deye manter a hIerar
quia necessária entre as diversas funções da magistratura.

E~1ENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Incluam-se no Capítulo das Disposlções Transitórias, O se
guinte artigo com seu parágrafo úniLo:

Art. - Ficam extintos os atuais ma~datos cos represen-
tantes ~lassistas no Tribunal Superior do Trabalho e ncs TrIbuhais R~

gionais .do Trabalho.

PARAGRAEO ÚNICO: O provi~ento dos cargos per juízes toga
dos vitalícios para adequar a composição dos tribunais referIdos nes
te artigo será feito na forma dos artigos 216 e 217.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS01589-4 '"".---------] I:] '0"''00--,

[JCONSTITIIINTE PAIIIO PTMENTI'I _ L--P.E!-....-J

O dispositivo acrescido é conseqUênCJa da extinçã
da representação classista nos tribunais trabalhistas.

""' PLE~AIl'o/cO...ISSÃo/sUBCO ...IS$ÃO _

f:COMISSAO DE STSTEMATTZAÇciD
.."r---------------- TEXTO/JUSTIF1C,\ÇÃO------------__

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 407 E PARAGRAFO ÚNICO

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o artigo 407; e
b) o parágrafo único do artigo 407.

JUS T I F I C A ç A O

~---------------~EXTOI"USTIFIC.\ÇÃO'-----

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 404, PARAGRAFD ÚNICO

r.r--------------- TEXTO/JUSTlfIC.1ÇÃO----

N~o existe necessidade de a ConstitulÇão se ref~

rir a Conselho Nacional de Comunicação Se é a um órgão técnlco que
o anteprojeto se refere a matéria não é constitucIonal. Trata-se,a~

sim, de compatibilização.

JUS T I F I C A ç A O

Art. 404 - ....•.•......................................

O parágrafo 22 citado será objeto de emenda ~

Comissão Temática.

A remissão não está correta
Deveria abranger o artigo 40 do anteorojeto da

PARAGRAFO ÚNICO - Os meios de comunIcação e serviços re
lacionados com a lib~rdade de expressão não podem, direta ou indIre~

tamente, seu objeto de monopólio ou oligopólios, por parte de empre
sas privadas ou entidades do Estado, ressalvado o disposto no § 22

deste artigo.

O parágrafo único do artigo 404 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

SISTEMAT
" I'"Z' A"'oC' :oOlollsss,O/SUIlCOI'USS!O- -- - - -- - - -- - --]

[JCOMI SSAO DE _ _"

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 404

ditiva à parte.

Inclua-se no artigo 404 do anteprojeto o seguinte parâgr~

fo, devendo o parágrafo único ser transformado em § 12:

Art. 404 

-§ 12 -
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EMENDA CS01593-2PJ AUTOR

~CONSTITUINTE PAUlO PIMENTEL
W 1'1.E.'IARIO/COIolIS5J,O/SIJ&COItlISS~O ._ --]

[=COMTSSSO DF STSTEMATI7AÇ~O

[~ -';~~:~

tri;~ ~]1j

EMENDA CS01596-7
ff"I AUTOR

~CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

r;-r---------------TEXTO/JUSTIF1CA<;ÃO---- _ =---------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO- .

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, ITEM VIII e ARTIGO 487

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, ITEM VII, LETRA "E"

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o item VIII do artigo 85 j e
b) o artigo 487.

Suprima-se do anteprojeto:

A letra "e" do item VII do artigo 18.

JUS T I F I C A ç ~ O JUS T I F I C A ç ~ O

As matérias disciplinadas pelos dispositivos su
primidos são de alçada de lei ordinária, esp~cialmente, o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.

Trata-sa, assim, de compatibilização constitucio
nal.

Os contratos de concessão em permissão já prevêm
cláusulas especiais de controle e fiscalização.

O dispositivo suprimido constitui redundância po~

que tal fiscalização já está prevista no artigo 311, parágrafo ún~co

item IIl.

EMENDA CS01594-1p:f AUTOR

~CoNSTIl!IINTE PA!!1 o PIMENTEl

=---------~-----TEXTO/JUSTTFlC",ÇÃO------------ _,

EMENDA CS01597-5
flCoNSTlTuiNTE PAULO PIMENTE':'o, ----- -- -J tJ -·;~I'" J
f?COMISSAD DE SISTEMA~;t;:o~;~Ss:o/suacowlssiO---------- _U __) tJZ-;~T7~~0

r.-r TEXTO/JUSTIF1C,\ÇÃO _

EMENDA ADlTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 412

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 428, PARagrafos lº, 2º e 3º

Inclua-se no artigo 412 do anteprojeto o seguinte parágr~

fo único:
Art. 412 - ••••....•..............••......... _ .

PAR~GRAFo ÚNICo - A cassação das concessões e a perempção
delas somente se efetivarão por decisão definitiva do Poder Judiciá

rio.

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o § lº do artigo 428;
b) o § 2º do artigo 428; e
c) o § 3º do artigo 428

JUS T I F I C A ç ~ O JUS T I F I C A ç ~ O

Se a outorga de concessão deve ser referendada pe
10.Poder Legislativo (art. 99, XI~), dentro do.espírito da Constitu~

ção de estabelecer "freios e contra pesos", a retomada da delegação,
por qualquer de suas formas, de~e ficar subordinada ao Poder Jud~ciá

rio.

A nível constitucional basta a norma constante do
caput do artigo 428. O contido nos parágrafos suprimidos constitui ma
téria de lei ordinária.

EM~NDA MOJIFICATIV~

DISPOSITIVO EMéNDAOO: Art 144, § lº

_ TEXTOI.luST1Fl(,l'(;f.J-·-------- .- -------.- --~.

• PLn."~'::,!c::_·II!iSÃQ/SI1tlCOI,lIS,AQ ---------- -. - •

p:r C.01:lL'i5};iL.E.r...5.J.slQ.1.!lilll\Cl!fl~-_------- _J

~NDA CS0159~-3 '"w---------------- ------ --'1 [fi -"'-"-]F C.Qli~llljJINT!':..i'.')l.!.LD...YJl:!FmEI _~ L-_r::i__

~:i!1..!W
1

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 409

= TEXTO/JUSTIF1CAÇÃ,O _

O artigo 409 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda-

çãO:
Art. 409 - r livre a ~anifestação de arte, informação ou

p;nsamento, respondendo cada um, nos casos e na forma da- lei, pelos

abusos que cometer.
»>

JUS T I F I C A ç ~ O

D dispositivo emendado é reprodução do artigo 45

do an~eprojeto da Comissão Temática que parece mais compatível com O
texto -de uma Constituição.

O § 12 do artigo 144 do anteproJeto, passa a ter

a seguinte redação:
§ lQ - Os Ministrus, ressalvadas a r~o-v2~alicieda

de da hipótese do exercício de m3ndato, terã~ as ~~~'oas g5r2nti

as, direitos, va~tage~s, prerr~gativas, vencim~n:Q~ e imp=dlne~

tos dos Ministros do Superior Tribunal d: Jusllça e SCMe~tc po

derão aposentar-se co~ as vantógens do cargo apés cinéo anos de

efetivo exercício.
JUSTIFECAÇ110

Objetiva-se com a inclusão d3s expr~ss5es "dire~tos

e vant aqe-is v , as seqcrar na SU3 plenitude a igualdade dos llin~s

tros do TCU aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça_



Comissão de Sistematização • 383

JUS T I F I C A ç A O

CONSTITUINTE PAUlO PIMFNTEI

COMISSAO DE SISTFMATIZaçgD
= TEXTO/JUSTlfICAÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: Art. 225,I,"b"

O princlplO constitucional ua irredutibilidade de
vencimentos dos magistrados é garantia do jurisdicionado. Cabe à nor
ma constitucional evitar que eventual veracldade tributária torne /
ineficaz tal predicamento ma magistratura

A letra "b" do item I do art. 225 do antepro
jeto passa a ter a seguinte redação:

Art. 225 .
I - .

b) de um juiz dentre os jUlzes de direito
escolhido pelo Tribunal de Justiça e de um Juiz Federal es
colhido pelo tribunal Regional Federal respectivo,

JUSTIF lCAÇAO

Em outra emenda é proposta uma compatibiliza
ção entre a representação dos Tribunais' de Justlça e dos Tri
bunais Regionais Federais já que os seus seus juizes são de
igual categoria, isto é, do mesmo grau de jurisdlção, a mere
cem, assim, tratamento igual na composição de uma corte fede
ral.

[-~__ t:c~~ o]

r~.: 2:./} _~9iJ
___________________ TEYTO/J...<:nr :::IlÇ;'~-- --_

CONSTITUINTE PAUlO PIMENTEl

COMISSAO DE SISTFMATIZAÇAD
= TEXTO!JU$TIFICAÇÃO _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 485.

Inclua-se no art. 485, do anteprojeto o
seguinte parágrafo, transformando-se o oparágrafo único em §1º

Art. 485 ....•......................
§ lº .

§ 2Q - Fica assegurada a aposentadoria
voluntária, sem a exigência do art. 192, V, aos que tenham /
adqulrido o direlto, na forma da ordem jurídica anterlor, até
a data da promulgação desta Constituição.

JUSTIFICAÇAO
t tradição do Direito Constltucional bra

sileiro a ressalva do direitp adquirláo quando uma nova Carta
impõe' normas restritlvas.

O próprio anteprojeto reflete tal tradIÇão
pois ressalva, no capítulo próprio, várias situações. trata
se, assim, de compatibilização constitucional.

Et1ENOA AOI r rvs
DISPOSITIVO Et1ENDADO: ARTIGO 148

Inclua-se no artigo 148 do anteproJelo, o seglJlnte pará

grafo, passando o paráqrefo único a ser § lQ:

Art. 148

EMENDA CS01603-3
tJ CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL -]

õ."T---------- PL.c«t....lo/co..ussio/sU6COo,lISS.:O---------..

COMISSAO DE SlSTEMATIZAÇAO

t:J p;~."'- -]
~2-;';;~~J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 301

O art. 301 do anteproJeto, passa a ter a se

guinte redação:
Art. 301 - Todos os orgãos e entidades da /

administração direta o~ indlreta, inclusive as fundações /
instituídas e mantidas pelo poder público, serão obrlga
dos a divulgar, semestralmente, n0 orgão oflclal e nos meios
de comunicação, demonstrativo eVldenciando 1 por falxas de
r~muneração, a quantldade de servidores existe~tes, os /
admitidJs e os desligadOS no périoáo, be~ co~o a respectiva

lotação.

______________ TCllTO/JUSTlfICAl;ÃO ·

I§lQ -

J P S T I F I C A ç A O

- A proposta em tela objetIVO reafirnlDr a eqUIpa

ração entre os Conselhelros dos Tribunais de Contas e os Desemoarga
dores do TrlbunaJ de Justiça do Estado, a eÀemplo do qU3 se dá com
05 Mlnistros do Tribunal de Contas da União e os Ministros do Supe

rior Trlbunal de Justiça, na conformidade do alllgo 144.

§2 Q - Os Conselheiros dos Trlbunals de Contês terão
os mesmos díre1tos, vencimentos, vantagens, prerrogativas, gar&ntlas

e impedimentos OOS Desembargadores do Tribunal de Justlça do Estado.

EMENDA CS01601-7
[?CONSTITUINTE PAULO PI~IENTE·:'o.--------.-----~

PL(N,l,Iuo/COllISs:'o/sueCOlollssÃO - ••--------- -~--J

C=CDMISSBD DE SlSTEMATIZAÇkO

JUSTIFICAÇl10
se o objetivo da norma é tornar transparerote

a adminlstração, a publicação há de ser feita, também, nos
orgãos de comu~icaçã~ uma vez q~e o órgão oficlal é lido
por diminuta parcela da sociedade.

."., TEXTO/JUS-lfIC~ÇÃO----------

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194, ITEM I, LETRA C.

A letra "c" do item I do artlgo 194 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:
Art. 194 - ............•.................................

1- ··· .. ·· .. ·· .

PLEIlARIO/COl,lISs:o/suaCOMlssÃO---

c) a irredutibllidade de vencimentos reais, suje!

tos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda que não d~

verá ultrapassar a um doze avos dos venclmentos anuais.
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m~~=ce comentários Ja /
da vida rebublicana bra-

Art. 225 ....•.....•................••......
11 - de dois juízes dentre os componentes do

Tribunal Regional Federal, onde houver. Não existindo o
Tribunal Regional Federal, sem prejuízo da representação/
DO juiz federal, serão d~is os juízes escolhidos pelo ;ri
bunal de Justiç~ (art.225,I,"b").

De outra parte, apliou-se o sentido da represe~

tação que iniciara' o processo para sua destituição ou omitir-se
a expressão "popular".

a a~pla ae-resa não
~~e ~ garaQtia ~nQ~tituciqn~l.tradicional

sUeira.

JUSTI":ICAÇAO
Os juízes componentes dos Tribunais de Justlça

dos lribunais Regionais Fzderais são do mesmo grau de juris
dição. Não podem ficar díspares na composição dos Tribunais
Regionais Eleitorais. A compatibillzação, assim, se impõe.

, ..
\,. ••• l

0~,':í = ,1M:. -~ - --------

• (lo..:.

P'-;;~:=J

tJT:1fllJPLENARtO/COl.lISSÃO/SUSCOM/SSÃO----------~

CONSIIIIJINTE PAII! O PIMENTEl

COMIssgo OE STSTEMAIIZAÇSO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 341, § 12 , IV.

'-T----------------.. TEXTOlolUSTIFICAÇÂO-------

EMENDA CS01607-G
p:

,- PLEN"Rl0/cONlssio/sUBCO/,lISSÃO -,

C:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r:-t----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio------------------,

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 194, ITEM I, LETRA C

Suprima-se do anteprojeto:
O item IV, do § lº do art. 341

A letra "c" do item I, do Artigo 194 do Anteprojeto, pa~

sa a ter a seguinte redação:

Art. 194 -

I -

JUSTIFICAÇAO
Todas as pessoas físicas já pagam contribuições

(item 11 do § lº do art. 341) quer como trabalh,d~res, quer como

empregadores, dlretores de empresas.

a) a irredutibilidade de vencimentos reais, sujel
tos, entretanto, aos impostos gerais, inclusive o de renda e os ex
traordinários.

JUS T I F I C A ç A O

A tradição republicana brasileira sempre garan
tiu à magistratura, como um dos seus predlcamentos, a lrredutibilid~

de de vencimentos. Tal princípio não constitui privilégio do magis
trado suas garantias do jurisdicionado. E necessário, portanto, pre
servá-la da corrosão inflacionária pois a perda do poder aquisitivo

representa, na realidade, uma redução dos venclmentos.
Nos países civilizados a matéria não constitui

novidade e foi até motivo de decisão da Suprema Corte dos Estados U
nidos da América do Norte.

ÇON5TTT!!TNIE PAII! o pH1FNIEr

COMISsgo OE SISIEMATIZAÇgO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDqDO: Art. 256.

~."''''~
PEI

Suprima-se do anteprojeto:
O art. 256.

L·"""~PEI

JUSTIFICAÇAO
O artigo suprimido conflita co~ as condições

consagradas no anteprojeto(ar~.25,1I,"a" e

compatibilizaç§o constitucio~al.

EMENDA ADITIO'A
DISPOSITIVO EM~NDqDJ: Art 86

de elegibilidade

"f"). O caso é de

COMISSQO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE PAULO PIM~NTEI

'-T---------------- TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO------

EMENDA CSOIG09-2
p:

L·";;~~

tr~;'~MCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA t!ODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMÉNDADOS: Art. 151 § 1º

O § lº do art. 151 do anteprojeto, passa a ter

a seguinte redaçãoQ~

Art. 151 .............•.............

§ 1º O Defensor do povo poderá ser substituíd~

por outro, a qualq~er te~po, por deliberação da maioria absoluta /
dos membros. do Congresso Nacional, mediante representação que a

lei regulamentará, assegurada ampla defesa.

~ TEXTO/.rUSTIFIC4ÇÃO----------------,

~ Pl.l:NAAIO/cOUISSÃO/SU8CO/,lISSÁO-"-----------,

EMENDA CSOIGOG-8
p: CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

JUSTIFICAÇAO
O art. 152 dlSpÕe que o Defensor do Povo será

eleito pelo Congresso Nacional. A sua destitulÇão somente deverá

ser decidida, tambBm, pelo Congresso Nacional, prin~ipalmente . /
quando vai gozar da inviolabilidade, impedimentos, e prerrogatlvas

dos membros do Parlamento.

Inclua-se no art .. 86 do arteprojeto o segJin-

te inciso:
Art 86 ......••.........•... ° •••••• ° ••

1- ·

11 - •...•.....•...•.................
111- a de juiz com O cargo de magistério.
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JUSTIFICAÇAO
o art. 194, 11, "au, pe rrn í t e que o magistrado

exer~a cumulativamente, o mag1sté:io. AssIm, o disp~

sitivo acrescentado tem pertInência e vis3 compatib1liz~r /
constitucionalmente os dois dispositivos.

cia pelo autor, deve, com merecida razão, ter legitlmidade ativa para
propor a ação.

EMENDA CS01613·1tJ AUTOR

~CONSTITUINTE PAUlO PIMENTEl J r-PIIRllDO-J
PE!

= TEXTO/JU5TIFICAÇÃO -,

CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADD: ARTIGO 425

~ PLEt.AllIO/co"'ISSÃo/sUDCO",ISSÃO

COllISSSO DE SISIEMATIZAÇSO
= TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO

r=''"''''~PE!

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
r.r--------- rLuIARIO/C:OIolISs;'o/sue,::oNI5sÁO---":""'--

EMENDA CS01610·6
[:J

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 344, § 5º.

Suprima-se do anteprojeto c § 5º do art. 344

O artigo 425 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda-
ção:

Art. 425 - A lei estabelecerá programas de planejamento
familiar e a sua necessária implantação

JUS T I F I C A ç A O

,JUSTIFICAÇAO
A matéria é de lei ordinária, incabível no texto

constitucional. A tal respe1to veja-se o § 2º do art. 341.

O estabelecimento e a implantação de programas de

planejamento familiar são matérias que r~cessitam ser amplamente deta
lhadas. A norma constitucional deve, apenas, prever a hlpótese ou a
necessidade de o planejamento ser feito. Cabe à le1 ordinárla dlsci
plinar a matéria.

,..,,--------- PLEUR10/co"'ISSÃo/sUBCOlolISSÃO-------_

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS01614·9 '"". -,
flCONSTITUINTE PAULO PH1ENTEL
Er PLE"'.lR10/COlll$S;'o/sU9CO""SSÃo

~OMISS~O DE SISTEMATIZAC~O
=--·--------- TElrTO/Jusnrlc:.:;:.:O _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 264, 111, "b" EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOD: ARTIGO 423, PARAGRAFO 5º

A letra "b". do i tem IIJ do art. 264 do ante
projeto passa a ter a seg~inte redaçfo:

Art. 264 .

111 ...•........... • .

b ) obrigação, Ir.nçament o , crédito, pres

crição, decadência e responsabilidad~ tributária.

O parágrafo 5º do artigo 423 do anteprojeto, passa a ter
a seguinte redação:

Art. 423 .

§ 5º - O casamento pude ser d1ssolv1do nos casos ex-
pressos em lei.

JUSTIFICAÇAO
A figura do responsável trioutár1o vem assumindo

grande relevância. Deve ser incluído n~ matéria a ser disC1 
plinada na lei complementar principal~ente porqJe a obrigação

do responsável é ex lege.

JUS T I F I C A ç A O

A parte final do parágraro não é matéria cons~i-

tucional.
A parte inicial também padece do mesmo defe:to

mas deve ser mantida em homenagem à trádição do nosso Direlto Constl
tucional.

EMENDA CS01612·2
P{ONSTITUINTE PAULO PIMENTEL

= n:J.TO/JUSTll'leAçÃO---------------~

EMENDA CS01615·7 AU".-------J' rr-.p'"F"L"----.,
tJCONSTUlIINTE PAIIID PIrlENTEi ,L _J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 38

=r- TEXTO/.lUSTII'IC<lÇÃO

O Artigo 38 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

Art. 38 _ Qualquer cidadão, pêrtido político, ~ssociação,

aindicato, e o Ministério Público é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato ilegal ou lesivo ao patrimônio. ~úolico,
à moralidade administrativa, à comunidade, à soc1edade em geral, ao
meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e ao consumldor.

JUS T I F I C A ç I O

Na ação popular confLituçional o Ministério tem

função primordial. Se ele pode continuar ~ llde em caso de desistên-

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 424, PARAGRAFOS lº E 2º

Suprimam-se do anteprojeto: /

a) o artigo 424, caput;
b) o § lº do artigo 424; e
c) o § 2º do artigo 424.
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IX - As decisões administrativas dos Tribunais se
rão motivadas e identificados os votos.

O relevante no dispositivo e que o faz necessá
rio é a motivação obrigatória das decisões adminlstrativas com a res
pectiva identificação dos votos. O quorum, por ventura, adotado deve
ficar restrito ao regime~to lnterno já que não é matéria constitucio

nal.
Ademais, a êxigência de dois teJços, no texto

cpnstitucional, poderá tornar impeditiva a modificação de decisões que
venham a ser inconvenientes ou inoportunas.

JUS T I F I C A ç ~ o

o disposit1vo busca regulamentar a relação de pa

rente~co que já é regulada em lei e a norma reflete a orientação do
minante na doutrina e na jurisprudência.

A investigação de paternidade se encontra na mes-

ma situação.
A matéria consagrada no § 2º é tipificada na lei

penal.
Ademai~, as três questões não constltuem matéria

constitucional.

JUS T I F C A ç A O

EMENDA CS01616-S
ê!CClN5TITUINTE PAULO PIMENTEL

COM1ssno DE ST5IEMATTzAçgo

r.-J--------- I'1.CHÃfUO/CO'.lI:;.~Ão/suoeoMlssÃO-------- _

=-- TE'1l:TO/oIUS1'F1CAÇlo---------------_,

PAULO PIMENTELCONSTITUINTE

EMENDA CS01619-0
tJ

ENENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 374

= 'TJ:X'ttl/.JV,sTI,.'CAÇÃO ---.

Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 374.
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EM~NDADO: Art. 213 § 2Q

Suprima-se o ~ 2Q do art. 213 do anteproj~

to:-
JUS T I F I C A ç ~ O

A matéria é da alçada da legislação ordinária e de
pende da existência dos respectivos recursos.

.JUSTIFICAÇAO
O art. 213, I, fixa uma das com~etências

do ~uiz Federal, juntamente, quando a União ou suas enti
dades forem interessadas nas condições que expecifica.

O § 2º 80 mesmo artig~, cuja supressão se
pretende ~ redundante ja que a matéria diz respeito a com
petência absoluta e já está prevista no inciso 1.

CONSTITUINTE PAULG PIMENTEL
.., PLENAIllO/COl.lls';.O/sUIlCOI,/ISsio -,

COMISSAO DE SISTErfATIZAÇAO

..,.--------------- rcxTo/.,JuSTlFlCAÇÃO--- -r-i

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 135

EMENDA CS01620-3li! AUTORr- CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL
,..- PLENÃRIO/COI,lISS-iO/SUDCOMISSÃO- _

t9COMISS~O DE SISTEMATI7AÇ~O

t;J :ARTlOO-~

fi

Suprima-se do anteprojeto:
O art. 135.

=-__. TEXTO/.IUSTIFIC,l,Ç;;O -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 211, ITEM 11

JIJSHFICAÇAo

O anteprojeto definiu como principio cons
titucional o~ republicano - representativo. A simples men

ção ao termo República já evoca, como essencial, a respon
sabilidade que é contrapartida dos poderes oriundos da re
presentação popular. A prestação de co~tas está ín6ita na,
forma republicana e no sistema representativo não havendo

necessidade de norm. expressa na Constituição. o principio
tem mais força do que a norma.

O item 11 dó' Artigo 211 do Anteprojeto, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 211 -

11 - os demais, mediante promoção dos Juizes Fede
rais, com mais de dois anos de exercício, sendo metade por antigOid~

de e metade por merecimento.

JUS T I F I C A ç ~ a

",.--------------- TUTO/"u:ltI'1Cl,~ÃO----------- _,

EMENDA CS01618-1
NONSTITlIINTE PI.U1 O PH1ENTE!

'fJ-rAl'IT10"~

PE'

D anteprojeto prevê que um dos princlplos a se
rem observados nos estatutos da magistratura, votados mediante lei
complementar, pela União e pelos Estados, é a "promoção por merecirne~

to" (192, 11). Csta, pressupõe "dois anos de exercício na respectiva
entrância" (192, lI, "b"). O dispositivo emenoado precisa ser compa
tibilizado com o texto constitucional e principalmente com os princi
pios nela enumerados.

EMENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIDO 192, ITEM IX

o item IX do Artigo 192 do Anteprojeto, passa a ter a se
guinte redação:

() principio, como visto, ,é. o de dois anos de
exercí~io na respectiva entrância. Na Justiça Federal prevalecea en
trância única. Oaí a necessidade da adequação pretendida.

Ademais, os Juizes Federais são recrutados nos
mais rigoroso ~oncurso público brasileiro fato que reflete, também, ~

necessid.ade de ;,ão obstar a carreira.

Art. 192 - .................................................
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,- ,.U:NAlIlO/cOl,iISSÃO!SUBCONISSÃO _ tsses processos estarno Bnjeit'1s ü. ~rntcl.,

~õcs se for nantida a 'coMpetência cunulütivn ~revista nn nrn~ofitn.

A justiga estadual continuará ~rocessando as l~quidnrões, senüo a
conpecêncâ a dos crint::s apurados nesses processos atribuic'n ti just.!.,

ça federal. nen há razão jurrdica nu nornl par r:un C.S5él c1\1ill1.cl.:lcin
ocorra. A emonda objetiva essa correqão, conpatihili~õndo o disnn

sitivo COM o s í.s tiema da pzopos tm , Do contrãr1.o, o rpsl.,ltt'h'O nl;"'t(";i!

do - a~ilizar esses processos crininais - ponnrã result~r no nnOfi
to.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 224, Parágrafo único
Art. 225, Paraqrafo único

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Suprimam-se do anteprojeto:
a) o parágrafo On~co do art. 224
b) O parágrafo único do art. 225

!J
= TEXTO/olOSTlfICAÇ;.O ---,

JUSTIFICAÇAO
O art. 195, I prevê competência privativa dos

Tribunais, entre outras faculdades, a eleição de seus orgãos

diretivos.
Não existe necessidade, assim, para que.os di~

positivos suprimidos digam e imponham, no texto constitucio
nal, quais os eleitos. f bem d~ ver que isso não se acha em
consonância com o principio geral do já citado artigo 195,1.

~demais, a matéria é de nivel regimental.
Por tais razões a compatibilização deve ser

feita.

COUISSÃO D~ SI5TD:17\'.!'IZi\Ç'ÃO~

=----------------Tt:X·o/~U!':'trl:A;io---~-----

r::Ir:,lDA i\DI7IVA

DISPOSITIVO r::rr::1DlúlO - Art. 213, inciso I

Acrescentar ao inciso I <':0 :1rt. ~13, a-vos

"de falênc~C1", a nenção a t1concorc.1ntnll

"]

r.onstituint, PAULO PIMENTEL

DA _CSOt625-A,

r:llE:lDA l\DI7IV,'\

DISPOS:tTIVO r.::C:ml,DO - J"\rt. 233

l\. OJ:lissão que se ~ratanc:c corri""i:: é c·/i

dente. :lão seria adnissível, nora teria <",!unlc:ucr funtllr1cnto rü=o;t

vct , atr~buir-se ã Just,* rec.1eral as concor-da tas T1C:1C~()·\ü.l~i'lS,

quando de suas atriiJuir;õcs ::icuo e:::cluíc.1as as ::ü.lênciüs.

r.l----------PL.tNAIIIIC/cu".,~s.io/sUIlCO,.ISS.io _

m----------------Tt:X..O/ ..UST.'·CA;.io

L~~
~ /"Õ7I &7-)

Suprinir o ~ 20 uo art. 20~

~ Z9 do art. ~nn

I"LEHAA1Q/Ct:l"'l$sio/SUICOMI5Sio

COIIISSÃO nn SI::;'!'l::ll,"\TI~A("'ÃO

r:!·n::llDA SUPRT:SSIVi\
DISPOSITIVO r:!tclIDADO

r:-r---------------- T(XTOlolUSTI'ICA;i.O-----------

A natéria, DvidenteTlr:mtc, ê ('".,~ c1i s ("! ::l i n .., (1~

lei conun c nno constitucional. Inclusivo, i~lpCniriQ"desncccss~ri~

mente, outra uivisno interna <"0 ':'rihunal,. rrue , no ~utt1rn "1nc1('sGc

Mostrar-se conv~niente. ~o ~enos di~icultarin, c~tr~~nlcntn, os~n

possível alteração.

Acrescentar par5.r;ra"fo ao nrt. :!3J, ranU"'lC

rando-sc os deraad a , COM o se<juinte t~o::':

§ nos Tri:Junais CO:-1 naí,s ,~c "."l..ltn n

cinco ~:tel\l:Jros, ~ac::.~=5. ser constituí:t''.o ~~"'fio ·~.)"")o

cial, COM o :11nino c.le onze c o :'1ã::i"o ..~~ 'U'l.ntc n

cinco üe: -seus irltc-::..lntcs, -,arn· o' t1::."J"-:-: :if) (,k~

atribui,:ões at!ninistrativas e· jurisdicionais, da.

conpetência elo ':'r3:bunül ?lcno, na !orrtn cntn:)clüc!

da ai seus re~l.ne~tos internos.

o elovacJo nú.":lcro c1a !lebros <1.~ un ~ril)\.\ni\l Xolmcrl~

<se que 011 são Paulo o Tribunal ele ,Tuntiç-ü teM cento o vintd c

seis dcscnbarrradoreji) não terian condir.õan de cxerco r ütri:nli

çõc:s enunciacJ.as nesta pro!",osicão ae. não for I1ilnti<.;n I nas SUQ,S

linhas gerais, essa possib~l1daüe de se criar, nesses 'ór~ãos, un

,colégio mencr , na forr.ta estatuída era seus Rcqi!1onto!j Internos, ~

tendidas as peculiaridades locais.

P1.I!NA'llIO/cUIoIISSÃo/SUlleOJllI:lSÃO-----

TI!XTO/.lU~TIF'IC':'~ÃO

EllEllDi\ i\DI'l'IVi\

DISPOSITIVO r::tcHDADO - Inciso VI elo art. 213

EMEW>A 'CS01623-8r
'u'" -', P- ."_•• cc "I

[J. r.onstJ.tuintn pAUl ~ Pr:~t:ELJ ----.J L-.fEL-}

~ )~O~;~3~

1\cresc~ntnr ao inciso VI (10 art. :'!13 no
seu =inal, "salvo <'!uando a liqüm.duCjão corrcs"'n~c1r:m

te esteja sendo procp.ssada na just,iça astnr1unl".
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r;-r---=------------ rCXraIJw!!r.F1CA;io---------

Desnpccss;;'rin,. ã ~··j'.{';:;flcL?, (\5(.lnr0r~r r=l1e

o ProcuracJár ~eral da l'tA:1úblicu sc=ã Otlvir:n ::ns rn: el"r:!.t'·u -; rC"'nr'3:v-n

taçõen, <,!uan<.1o, nuri ~nt1ncin.t1n riaa,« é\!'1:110, ta';)(1'l sc 'lS'4n:'ta ~uc

será ela OUV1t'O "cn toc-:'os os processos (1(1 co~~et;;ncj., ("n ,r;n~r'1:-1()

Tribll.nal I"e(~eralll. ~ rec.~uncleanciil '1UC pn{'n ser int('~)rDtt1.,1Cl .!"cst~i

tiva'1ente: on outras ov-mt.uad.s rc!,rcsentnr;õcfi e san tHlc.!l0nc:'..« sozLa
dispensável.

c P;~-=-.J

tJ~·;~1~;J

2'15 (~ inci-

._-~

]

PAULO PIMENTEL

alIr\cCl. "r1:! do inciso I "lo art.

50 II do art. ~O9, nlinca "t1"

cons t.í, t1tin '!: ~

•

DISPOSITIVO Bm:::m"DO

Er1I:i~D1\ SL7RI:SSIVi\

El't'IErtDA CS01626-2.
1:
1iJr---------- PLENAAIO/COl.hSSÃO/StJSCQNI5:1ÃO

ê

Suprinir c1. illínen. flp " (10 1.:1Cl.:õO ! ':0 nrt.

205 c acrescentar ao inci50 II do nrt. ~~~ n Ltlí

naa nu", con a sOlJ'uintc redüc;5.o -
..d) --G 5 causas ori "!Ul3 a !'1[\cristrtl t. U:Cl (').1 ~l~U'1

menbros ten;lan qoral l.ntcrassa ~urír.I.!.cn f? iUl':; eo

'lUa nais tie cinqüenta ::-,or cento c.:c ':'rl.b~llV\2.. recor

rido astejan in!,1cuic::.os

A ~enuu ohjctiva sistc~atiznr ü nro~n5ta

com o re=ariüo disposit~vo.

EMENDA CSOr629~ 7'
mc= Constituinte PAULO PIMENTEL

Pt.ENAA10/COl.lI:!l:!lÃo/suaCOIolI:!lsio------------,

COllISSJi.o DI: SISTB:Ij\TI7N~ÃO

Ad~itc-SQ que essas causas, ~or rn=Qar, éticn~,

sejan ~ubMctiaas a es~ecial tlisciplJ.!1a recursal. ·~as, bastar5. !"!llC

das decisões nelas proferidas caiLn recurso oruinár1o ~nra o Su -

perior Tribunal de ,TUso.ça. não se justi'::1ca sejan o s s an nc:õcs

mantidas na conpetênciu. originária do nu::,rcno '.:'rihunal retlcrül

O que se pretende e se jus~ifica - ü~cnüs 15

so - é que essas causas sejan nais detidaTTténte cxaru.nadan .. i\lü 

dinda-sc a interesse será conveniente.acentuar ~ue se cuida uc
interesse juríaico, que a ciência do direito c atn a nossn lic

processual comun distin9uem con nitidez.

= TEXTO/.lUST1F'CAÇÃO-------------.-__~

itr.lTDA 1l0DIrICATIVA

DISPOSITIVO B'Ir.nnl',DO - Iten VTI do art. 192

o itcn VII do art. 1~1 ~a~aü u tcr a

se~uinte redacãô

VII - no caso GC nudança c:a snl'C"' Cn co,ar

ca !Jara outro -'n:licí:-»io, no 'év"fis~r~

do será =nculttlc"o rcnovn!:'-r;e :'.:J.ra a

nova set::.€1~ ::ara out.z'n C'O-lil1:"Ctl dci'Jual

entrânc~a, ou' obter ('1~5:)()n~h~lic1ü('c

vencihcntos inte1a«~s..

EMENDA eso .627-1
CQn5';~'_uL-.::,~ PAULO .PIMENTEL

,.", TEXTO/.lUnIF1cA;ÃO'-----------

BMENDA ADI'.:?IVA

DISPOSITIVO Bl!B:IOAOO - Art. 192

Acrescente-se ao art. 19:!, ü':"os " .... lc].";.>

eonpLcrierrcares ::eucral e estadüal ••• 11 a a:~":'lrc!i,nl'1

"de il'1iciatJ.va ue Zu~er10r ':'rii..>unal c::.c ~'Tust.':'('i1 a

dos Tribunais c2c Justiça", nant.í.do o cext.o rCla

nescente ..

Cono r~t1ir.J1(101 o c1isnoniti"l'1 "'10(1'1 nnnejur

eXU0cr05 incolJ.it.ac1os na Il r a t i o juris ll ela nOr:-1Ü. A5Si.", se oc::orrcssn a

trans::erêncin. da sede do iuí::o no nesno !~unici.!"iol i\~~nà5 t~r uri dis 

trito p aza outro .. ainda as s í.n n =i\cul(:al~e e:{cf?!'cinnal concc:.c"!.it1n trlld~

cbnal~ente ao naryistrado, poderia ser invocüün. Racentc~~ntn( C~ ~~o

Paulo,. juízos c1istritais foraM concdnt:r. ac'05 rm Jllí~os ~('('t'innni!i: na!!

se caso,. snrin inpensável a dis~onihilidnGe voluntárin con 7cnci'cn
tos· integrais, elos juízas dessas juí";os con sane trans.e~ritla. -f.1.S, E,.0

MO rccliCJit1a ti Ilropostn.c.. a onondaõa p~rnitirin a inuocnriln tlosse (lira!

to. h altornç5o é a sa~uinte : "no invés de nunança ~a ~c~c na co~ar

ca para outro :lunicírJÍo". tradu. mní.s ,

JUSTIFICl'.':'!VA

Inpõe-'se e s s a restrir::-iío C!uanto n. J.!liciat.l.·T.:l

de f.ais leis conplenentares l flor re~erirc~-sc elas li t"~sci!1l~:1.a

peculiar a na'Jistraturo.. l\penas Os ncncaonados ':r~lr.1ni"ur; tC'riio

conüiçõas para aferir o nerito c ü o~ortuniunue desses Gi~~o~a~..

"" TEXTO/.lu$TlfICAÇio ~

DIS?OSITIVO r;:U::mAOO - inciso IX do art. 192

Constituinto PAULO PIMENTEL

,..,., PLE:NARIO/eOI.l,s,io/sUIC:)NI:!Isio -------------,

Su:>rinn-se u ~arta =inal I:n inciso j"~ r.n
art. 192, ou sej a, a !"ro~"O'1ir5.o lia t6,ü.(~.:l '::1;:
10 voto c.'c ,-:oin tcr(;os c.ln s ou s ....c:t.·jroc; fi ..

TUTO/~u!T1FleA~Ão------------·----_,

E:IE!lDA. SUPP.I:SflIV"

DISPOSI'.:?IVO ]]IB;IOADO - r. 19 do art. 207

SupriMir,.. no tI 19 c.o art. "07, ..."1. ' nCI1

ção "nas rern:escntar;õos I1o:: inco~stitücto'rli1".'_Cn~'cu

Parece r:ua esse "~1l0r\LI" 1"Tt'tél.:"i7':'cêl.,'O 'i'lra as
decisões ad.r-tinistrativas (~os ~ribunai;. ((~Oi5 terc::os (~n :;C\1'1 :1('''lb~os)

ilccorrc do a:1r;un crruivoco. Se as (~CC~SÕC!i C1'1 :1atérL'1. "'i:2'~1..cio'1.~, 50 

Lucdonrindc lides do naior relc'llSnC1.rt nociü.l, C0r'10, "'1(')r c:.;:c..".,lo, as
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• COlI!5.Sii.o DE SIS'l'r;:1i\TIZi\Çii.o

~ConG~itutn~' PAULO PIMENTtL

Tt:XTO/.lu!Tlf'I=4.;io------~--- __

~ PL,(NAR10/cOM15SÃO/su,co", ssio _

EMENDA CS01633_-5.t? ._--~ G-~

~__.-:.=:::::::::..:.:.....::.::.....::=..:.:::..::..:..:=:c:::.... ~J C6z 7~1/ 87 -]

c1e farlilia, nenores, a Lrj uriaa até ncarrnt~nc1n clev"'nl'n.r:; '")("1111.'1 n"'st~i

tivas_ fi liberdade, são tonac1ns :>n:!::' ..,aiorJ.ft Q2:1:"!.OS, nnn ~ !""<l,,:oávcl

'lua tOclas as tlccisões (\C"l'inistrativas do ssns cnleniél.c'ry;, CO'10 no r

axcnp Io , cn face <113 férias de jl1i~c!;, etc .. ('(>vn.., .fl0.r tn'i1.t'.:l'> C;O"1~~l

te por d.ois terços ua seus Ln tiertr-ztrrtc n .. l\. c:':J.r"Jênc~u. cc:;tn.rJ..,1. a Ltu'l i.n-«

do a outra hi:"Jótcsc, inco']'itacu, r>orén, no te:::to f'lonêio:1':1l1o..
EllENDA SUPRI:SSIVl\

DISPOSITIVO UII:i<Dl\DO - inciso I do art. 213

Constituinte
..UTO"----------

PAUl.O PIMENTEl.

Suprinir do inciso I no art. ~13 a ~a

ferência a "acidentes (10 trabnl:l0"

TEXTO/JU'TlfICAt;iO---------------

lEIDt1D1\ 1\DI~IPi\

DIsr05ITIVO ~iu:;nDi\DO- Art. 199

Acrescentar ao art. 19~, no sou =i
nal, '"ressnlva :-,rova em contráriou ..

IMpõe-se a su:>rcssão :"ara con:>atilJili~ü.r n.:!.

sa COMpetência COM a c1a Justiça no Trabalho. AS agões c1a acic1c:ltlJ5.

do trabalho, COr.lO se verifica (10 c1is!>osto no art. ~22, são da corv-

petência da Justiça tral/Ja1hista, na sistenática <la :,ro:>osta m:a:1i-

'nada.
JOS'l"T!"'::::rl\""T'U)\

• Objetiva a presentp eMenda cOMpatibiliar e

1\. gratuic1(l(1c t1e justiça nos i·l'~onnihi:!..itac;'os

de suportQr esse ônus seM o sacri=Icio ~a satis::a~no ~as nc~nr,~i~a

des básicas :"rôprias e de sua :=anilia, é U:1a rCl'"f-ra nun DC'! i...,.....õn sn,

nonhuna relutância. tfas, eS3~ 'J:=atui(1;h1c não !10c1n (~oco:'"::t1r i1~l"!na5

da afirr:m.gão c10 litiqantc, suhsistinCo a í.nda "'ue a Pl::o"n, no ,1C'cor
ror do processo, deSMinta assa asserti"n. :;cssn hiT"ótcst>, .....l:nn(~C1 a

suficiêncin econônica do vanci,ento restar ~rov«rn, tnln pncnr~n~

da aucunbêncã a dev11:'''' sC'r-l~\n a".:ribuí{:'o~.

f; i1{"C(.!~lu,:ão da rnrr=ü. ao dis"'ontC" no '1.rt. 13,

.
corrigir evidente equivoco.

A·JTn/il _

PIMENTEl.

inciso :W, ":,11.

EllDNDl\ l\DI'l'IVl\

DISPOSITIVO I:rtr.llDI\DO - Inciso V!II do art. 1n

Acrescente-so no inciso VIII do art. 192,
após II a lei 11, o s~quintc : "ou o R trri:"1ento c10

respectivo Tribunal".

EllD:lD1\ "IOD!FICl\TIVl\

DISl'OSI'l'T\"O I:lIEllDl\DO - 5 1<:' do art. 197

o ~ 1<:' do art. 197 pasGa a ter a se 
guintn'rnda~ão :

fi 19 - Os ~sta~o~, o Distrito redornl, c OG ~crritõ

rios poderão criar n ,,7ustic:'il t:.a Pa~ re:1uncrtu:tl, CO~

posta por cidar1ãos eleitos no dist~ito, scn vincu1;l

ção =-,artic.15.riaf ~clo voto (1ircto C' secrnto, CO!l

nandat;o da quatro anos, cori cOI1:,etêJ;lcitl :-"ilr C'\ a c~

1ebragão de casanantos, a1én ele atrihuic-õeG conci 

liatórins ~uc o Ju1~ ~eterninar.

o principio proccssunl c~a ~ublic~e1i'lcle u"l1

nas dc'I7e se r exccpcionndo era ...hipótescc; e:<ce:"lcionnic:;, f"'>:~:"JrC'sSil"'en

ta previstas. rtas, essa ressalva há da ficar ti'l"'lbén 5. d~:;crJ."'5.o

dos Tribunais, cano traüicion«l~ente ocorre. ~ di5ci~1~nn nessa
natéria apenas !,or lei, nostra ü c={!!criênc~n, :10dcTin ,.,50 prever

suficienteMente esses casos, ~M ~ue a int~~n~n~n ung nnrte~ ~n

põe Maior ras9uaruo. hueMnis, não se justificn a altara0~o na UM

critério, cano o vi<Jcnte., que teM provado ben , A natéria não ê
tipicamente constitucional. rtas , él ser rcry\11nncnt;u~n nr-s sc nível,

~erece esse reparo, objetivando ncnsa Dnnnàa. Alins, o ~p.~incnto

dos Tribunais ter.! eficácia norr.!ativa ele lei cn sua firea do con!,~

tência.

-A Justica de flf1:: rcnun~rae1é\ é iM'"10sit"''ào i!,

recus5.vel c corolário necessário ao quo no tra;)al'lo há nonpzc de

corresponder UMa cOI1!"osic;fio dcssn CS!1écic, salvo qUilnc'o dncorrc
do cxcrê10 üe "nunus" pUblico. A clcir~o dcss~s ~nrvi~oron vnlorl

zarã essa ativiundc, desde que nâo se Lrmonhn , no r:;lnllh1i\to, n

vinculaç50 pnrti115rin desnoccasfixí.a porque ('os11cY;1<..1n dn !:iclnlic'n-·

de a um profJrana do ~tun.c:5o. Uns, o IU"occ(lincntn ele habilitn,:, 50

não pouc ficar a cargo desses Jui~QS dn rn2, porquf"'> asncs ato~,

ordenados e de ']rnlllle relevnncia, reCln!'1all o concurso ,le 1111:(i1i1\
res e de una infraostrutura ~ue a~enas os Cartórios ~o Peryistro C!

vil das Pessoas :Iaturais possuen .. A. conpeeêncd.a , ne:s~r.J l"l.-.r+:icl\:!.nr,

há de ::icnr. r(~stritil a celebração de Cél.5ancntos. r., trrttAnc'o-sa (:0

pessoa ben relacionada na conuní.dado loc~ül, tanto C'luc clcitn, !"lo 

derá servir cono conciliador, en deterMinada causa, qunn<1o o Juiz

verificar ser o caso dessa ~articulnr ntuação. A ~rosanta enCnco

reveste a proposta exarunada dessas ex5.rJôncias.
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Constituinte PAULO PIMENTEL

'l.lHA"10/ÇOIl15SÁO/SOIlCOMISSÃO---------~ ~OAr ...~tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ toz; rifl87 J C01IIssi\o DE SISTEll1\.TI;;7\('ÃO

m----------------TUTO/"'USTI'ICAÇio-------------- r;-r----------------TUTO/olUSTIFICA;io------------

EMENDA SUBSTITUTIVA/SUPRESSIV~

DISPOSITIVO EMENDADO

I;1-1I:llDA ADITIV1\

DISPOSITIVOS J.] lI::UD1\DOS - 1\LTJ::R1\Çi\o DE DJ::llOIlW1\Çi\O DI: Ci\I'!~ULO

Acrescente-se § 49 ao Art. 89 do Antepraj2to com r seguinte re-

o Lcqisl"tivo, o :executivo e o Judiciã 
rio, bono designados nos ca~Itulos I, 11 e I!L do

Título v, passalTl a ser noneados COrtO nodcr Legi5lat,!
vo, Poder J::xecutivo e Pb<1er Judiciiírio

Todas as Constituições rc:?uhlicnnns tIa nos

so PaIs, COt:lO Lembr-a a melhor doutrina "hoapederum o e:<crcrcio <10
Poder pela fÓl:nula non tosquí.ana , asse~te ser esse o moLhor instru
mento polít~co de cpntrole do poder pelo podor (cf. IVP.5 Gnn~ra da

Silva llartins, "A separagão dos poderes do Drasil", :>5.,:,s. 23 e 51).

J::ssa separação de J:lOderesJ;l melhor definida e da.vuLqada :'0r 'nonms
QUIJ::U e que jií se encontrava sugerida desde ARIST(\T:eLT:r:, tocxn e
ROUSS:e1\U, sonpze "eonsti.tuiu técnica de 'e::trema relc1vância par"
9<lrantia das liberdades públic<ls, como <linda o 5", nno ol>5tnntc n
gor<l son a rigic1ez de outrora (ef. JOSI;II l\I'O::SO D1\ r:ITNA, "Curso ele
Direito Constitucional PositiVo", vol. I, pií<]s. 33/35).

nem cerceia e as a liberal nedidn (~e contcm
ç ão de excessos o. regit:le parlanentar ou o '!ue POlITIIS nn :lI~7\iJl)J\

designava cono "pilJ::la.,cntarizac:'ão uO!r-podcrcs exocubí.von" (!!l ItCo

mentiirios fi Constituição de 1967, COIJ n I::rtendn nc:> 1/69) cano I,
pãg. ~33). hliSs, a propoqta da Coniss5o Provisória un r.~tudnfi r.ons
titucionais, não ~bstante inclmnancJo-sc por un sistc!m. parlancntn;

atenuado, raantieve-iae ::i7l a essa tradicional tripa;rtic:no <1i" pnc~"

res, disponuo nesse sentido exprensl'I.nl1:l1te (art. 03 c tlcno:'lÍno.c:(ío:s

das Seções 11, III e IV do CapItulo V de seu Tltqlo 11). Injustir~

câvel, Dois, a nissão dcssa referência cnca-mndo os Ca:li tulos I,

II e 111 do TItulo V apenas rotulados de I.er;islativo, nxccucavo e

Judiciiírio, en c1issonância nanifesta CO'1 o dis!,osto nos nl:'ts. 4<:>,
:la:jIXV, "b", 24, 47 e §§, § 19 do 51 e 71, inciso IIII, C1uC i.!lJluvi

dosamente assentan essa divisão de poderes. 1\ ~rcsente ";'10:1dn objs.

tira, portanto, cOI1patibilizar essa <1is~os~gões ueterninnndo ~ue

o Legislativo, o I::<ccutivo e o Judiciário cano designados nos ncri
cionados Ca::?itulos, scjan noneados cono rodo r Let)islatiuo, Poder

Executivo e Poder Juc1iciário.

lllão se cuidn apenas de questno sel1ãnt~

~ca, como a manos avisado possa parecer.
Tal acréscit:lo, inclusive, distinquirã

referidos órgiíos de eManação de poder das del1nis institui....ões pre

vistas no eorpo da Constituigão que apenas conpõen n estruturn (lo~

pod,eres mene.í.onados ,

--------------_TUTOI"'U:lTlfICAÇÁO -, --,

dação:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO/COMISSÃO VIII
r.lr-----'------ .L&...."IO/col.llss.i;o/Cu.coaus'~o-- _,

_~ CS-Ô1637-8.
[:J PAES DE ANDRADE

11 - 'promover,sem exclusividade:

a -. ação civil pllblica, nos termos da lei, para

a proteção do patrimônio público e soc~al ,
dos interesses difusos e coletivos, notada

mente os relacionados com o meio ambiente e

os dire~tos do consumidor, dàs d1reitos in

disponíveis e das ~ituações jurídicas de J.n.
teresse geral ou para coibir abuso de auto
ridade ou poder econômico;

b - ~ representação por inconstitucionalidade de

lei ôu &to normativo estadual ou municipal.
quanto à Constituição do Estado, de le~ 011

ato nor~ativo municipal em face desta Cons
tituição e para fins de intervenção do EstÊ
do no Município;

IIX - intervir em processos Judiciais, nos casos prQ
vistos em'lei;

Entendeu-se conveniente enfatizar a c~rcunstância de
a ~ção civil pública, da representação por inconstitucionalidade na
área estadual ou municipal e da defesa Judic~al das populações indi
nas, entre outros atos mencionados, não serem exercidos com exclllsi

vidade pelo Ministério Público. A redação atualmente proposta pela
Comissão de ststematização implic~ria em irremissível à restrição

à efetiva proteção dos aludidos direitos subJetivos,
aos quais se pretende dar maior amplitude, permitindo-se sell exex
cicio, a outros segmentos da sociedade.

- incisos 11 a {v do artigo 237, que pa~sa a ser a se
te:

IV - requisitar atos investiga~órios criminais, fi
cando" facl!! tado seu acompanhamento.

su?rimiu~se a faculdde do Ministério Público interv~r,

a seu talante, em todo e qúalquer rpocesso civil, submetendo-se o
exame da pertinência de sua intervenção, ao Juiz do processo.

EXcluiu-se a' palavra "extrajudicialmente" do disposi
tivp que trat~ da defesa dos indígenas, porque o Minist~rio Público

na defesa dos direitos e interesses da sociedade, não tem atuaçâo
fora dos processos criminais e dos processos cíveis de relevância

social. fora das situações conflitivas civís ou penais postas em

juizo não se justifica a ingerência de nenhum órgão estatal. As
transações,extrajudiciais não necessitam serem referendadas para

terem força de título executivo, cumprindo-notar que a redação pos

ta, a pretexto de ampliar. acdôa por restringir de forma preJudi
cial a eficác1a desse~ acordos.

Igualmente incabível a competênêia concernente a expQ
dição de notificações e requisição de informações e documentos, de

vez que tal matéria não é de índole constitucional, devendo ser tr~

tada na legislação ordinária.

Entendeu-se de outra parte, inconveniente o exercício

pelo Ministério Público da "supervisão da investigação crim~nal",o

que implicaria em invasão da'competência inerente à atuação dos. De

legados de polícia. Igualmente a correição na Polícia Judiciária é

matéria de competência privativa do órgão judic~ário.

A redação contida no inciso X é totalmente incOlnpatí
vel com o texto proposto para o "caput" em exame, pelo que necessá

ria sua supressão.

"§ 49 Fica assegurada aos professores a

aposentadoria, com proventos integrais, aos

vinte e cinco anos de serviço no Magistério



federal, estadual ou municipal, na Adminis

tração Direta e Indireta, bem como aos con

tribuintes i Previd~ncia Social".

.JUSTIFICAÇÃO
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tíficos ou rreligiosos, be~, como a liberda

de de reunião para estudo, divulgação e

prática dos seus postulados, desde que pr~

sérvados a ordem pública e os bons costu-

mes".

do culto religioso, praticamente reduzido, hoje, aos atos meramente

exteriores.

153, § 5~), que trata de matéria análoga. eis que, na vida moderna.

o horizonnte cultural do homem não mais se limita às estreitas linde

Principalmente no Brasil. o magistério é atividade que exige

grande esforço mental e que àcasiona acentuado desgaste físico da

queles que o exercem. quer na ministração de aulas, quer nos traba

lhos de preparação de programas de ensino, correção de provas e rea

lização de tarefas específicas.

A reprodução, na Carta de 87, de dispositivo da vigente Constitu

ção, assegurando aposentadoria aos vinte e cinco anos de magistério,

e medida de absoluta justiça, a qual esperamos ver consagrada pela

Assembléia Nacional Constituinte.

Pretendemos amplia~

JUS T I F I C A ç Ã O
J. .

o vigente dispositivo constitucional (Art.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO- COMISSÃO VIII
~bA-ts01~38~ji\

PAES DE ANDRADE
AUTOl'-------------- trP!PUTlno~• PMDB

EMENDA,CSOl640·a
{!I PAES-DE ANDRADE .

AUTO"------------.,__

r."T----'------- .t.t.. ""IO/c:OUlssio/cUICOIlU5SÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO - COMISSÃO VIII
r:-r Tl:XTO/oIIuul'lca;lo------- ---,

Acrescente-se § 3 9 ao Art. 15 do Anteprojeto com a seguinte re

dação:

"§ 39 Aos autores de obras literárias, artí~

ticas e científicas, bem como aos que decla

rarem as ter produzido por meios paranromais

ou psíquicos, pertence o exclusivo direito

de utilizá-las, o qual é transmissível por

herança pelo tempo que a lei fixar".

JUS T I F I C A ç Ã O

Sugere-se a ampliação do preceito constitucional de proteção

aos direitos. autorais, inscrito no atual art. 153, § 25, incluindo,

no texto original, as expressões: "bem como aos que declararem as te

produzido por meios paranormais ou psíquic~s". por tratar-se de di-. .
reito conexo ou de direito vizinho. ao direito de autor. na segunUa

Dê-se ao item IV ~p Art. 39 do Anteprojeto a seguinte redação:

"IV - proteção especial aos excepcionais-- d!!,

ficientes e superdotados, devendo lei

complementar dispor sobre medidas desti

nadas a integrá-los na vida social, ec~

nômica, cultural e educacional da 'soci~

dade". .

JUS, T. I F I C A ç Ã O

@e deficient~~ físicos. mõtores e sensoriais e os superdotados

precisam receber tratamento especial na Carta de 1987.

Tem. também, esta nossa emenda o objetivo de consagrar no novo

texto constitucional dispositivo de autoria do ex-Deputado Thales

Ramalho, de forma a, da maneira a mais ampla possível, integrar es

ses brasileiros na vida social, econômica, cultural e educacional da

'·!,ciedade.

r:T TuToNuirl'lca;1o --.

~ ~'- 'a.U.\1I10/cOWISSÃo/IUICOW."io----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO / COMISSÃq VIII

hipótese.

Deve ficar 'claro que o constituinte não assume a responsabilid~

dade pela autenticação do fenômeno paranormal, deixand~ ao interessa

do a faculdade de afirmá-la, mediante declaração.

,EMENDA '.,Ç$'O)Sl:"~
'f? PAES DE ANDRADE

AUTO"-------------,
L··"T.no~

PMDR

r::l_-,- TCICTO/JUSTlrlcaclo- - - - - - - - - - - - - - - --,

r.;;----"'------ .L.I!MÂlIlo/coUISS1o/CUICOY,ssio------",.--------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO / COMISSÃO V}II

EldiNDA CSOl639~4!
(l PAES DE ANDRADE

..ÚTOll--------------.... t:Yí""".0:JPMDB .
D~-se ao § 1 9 do Art. 37 do Anteprojeto a seguinte redação:

"§ 19 A publicação de qualquer meio de

comunicação impresso independe de

licença de autoridade".

. Acrescente-se item X ao Art. 14 do Anteprojeto com a se~uinte

redação:

"X - plena liberdade de convicção filosófi

ca, vinculada ou não a sistemas cien-

JUS T I F I C A ç Ã O

O § 19 do Art. 37 do Anteprojeto, provavelmente por equívoco,

d;ispôs que "A' publicação de veículo -impresso de comunicação não in-
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~epende d~ lrcença de aU~ortdade", configurando, portanto, medida

censória que cu~ expungir do seu texto.

CONSTITUINTE PAES DE ANDRAOE

co, e' O_Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da
Ap.vocaCia, todos do TItulo V, Da . Organização
do.$ Poderes e Sistema de Governo

Suprima-se a 'Se<;ão V, do Capítulo III, Do GOverrio; e inclua-se o art1
go'e parágrafos, Da Procuradoria Geral da União, em CapItulo próprio,
inseFi~ entre Os 'Capítulos Do Mini~tério'Público e Da Defensoria P~
blica.

JUS T I F I C A T I V A

..,..,-- -'- nuot"uSTI'rcAÇÃo --,

fJ!1"UTIOO-=]• Pl-\DB
rm""téS01644-1:

EmElUda_supressiva da' Seção V, do capitul;' rII "
Do Governo; é aditiva de capitulo VI, a ser i~

cluído'entre Q capítulo V, Do Ministério PUbIl:

~o, e p Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da
Advocac'ia, todos do TItulo V, Da Organização dos

Poderes e Sistema de Governo

Suprima-se a Seção v, do CapItuio IÍI, Do Governo; e inclua-se o artl:
go e parâgrafos, '!?a Procuradoria Geral da. União, em Capitulo próprio,
inserido entre os Capítulos Do Mini~tério Público'ê Da Defensoria P~

bUca,

o art. 44 do mesmo Anteprojeto, por sua vez
dispõe gUe_.~ 0Eganização politico-administrativ~da República Feder~

O art. 19 do Anteprojeto, no TItulo I, Dos Prin
cípios Fundamentais, 'proclama gU:e "O Brasil é ,uma República Federat1
va instituída pela vont~de do Povo como um Estado democrático de Dl:
reito".

JUS T I F I C A T I V A

O art. 19 Ao Anteprojeto, no Ti~ulo I, Dos Pri~

cípios F?Jldamentais, proclama que "O Brasil é uma República Federatl:

va instituída pela vontade do Povo como um Estado democrático de Dl:
reitoR.

O' art. 44 do mesmo Anteprojeto, por sua vez
, dispõe que "A organiz~ção político-adÍninistrativa da República reder~

~iva dq Brasil com~reende a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Muni'cIpio~, todos eles autônomos em sua respe~tiva esfera de comp~

tência". Por outro lado,' em seu art. 41; o referido Anteprojeto afir

ma que "São poderes da União o ,Leg;islativo,. 0. Ex~;;:utivo e o JUdici!
rio, independentes e harmônicos entre si".

D~ leitura desses dispositivos fundamentais na
O~ganização do Estaoo 'brasileiro, resulta gue a União, ente que abra.!!
ge os três.roderes da República, a eles se superpÕe, não se confundi~
do com qualquer deles. "

Logo, a instituição incumbida da representação
judicial da,União não pode subordinar-se ao Chefe de um dos Poderes,
pois, se isso ocorrer, os de~ais não estarão representados, ficando
indefesos na hipótese de confiito entre qualquer deles e o Poder que
detiver o mando sobre tal instituição.

O Antepro3eto,situou na Seção V,do capItulo III
(Dó Governo), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de sua def~

sa judiCial e extrajudicial" (art. ;t90).

Essa localização, aliada à circunstância de h~

ver sido atribuIdo'ao Presidente da República, a "livre nomeação" do
Procurado; Gera~ da 1Jnião, fez com que a instituição criada ficasse
subordinada de modo absoluto ao ?residente da República,reduz~ndo-aã
condição de representante deste, em vez de representante da União,que

compreende tanto o Poder Ex~cutivol como o Legislativo e o Judiciári~

consoante ~ disposto.no art. 47 do ~nteprojeto.

Verifica-se, portanto, nItida contradição com o
princIpio da independência e harmonia dos Poderes,. gue deve ser corr.!
gida, ~ediante o acolhimento da sugestão contida na Emenda ora propo~

ta.

,-, -' TCll:to/"'''STlPIC...çio~--------------___,

1"":"1---------- 'LUÁIIIO/CO.U,si.o/suaCOIlI;,io-----------.

DE SISTEMATIZAÇÃO

cr!''''''0=:J• PMDB

Emenda supressiva da'Seção V, do CapItulo III ,
'pó Governo; e ad:l,tiva de CapItulo VI, a ser in
~luldo entre o Capítulo v, Do Ministério PÜb1l:
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Emenda_supressiva da Seção v, do Capítulo III ,

Do'Governo; e aditiva de capítulo VI, a ser in

~d~ entx:e o capítulo V, Do Ministério Públ.!
co, e p Capítulo VI, Da Defensoria Pública e Da
Advocac~a, todos do Título V, Da Organização dos
Poderes e Sistema,-de Governo ' .

,Suprima-se a Seção V, do CapItuio IÍI, Do GOverno; e inclua-se o art1
90 e parágrafos, ça Procuradoria Geral da, União, em CapItulo próprio,
inserido entre os Capítulos Do Mini~tério Público e Da Defensoria P~

blici'"

O art. 19.do Anteprojeto, no TItulo I, Dos Prin
cípios Fundamentais, :prõclama que "O Brasil é -uma República Federat!

va instituída pela vontade do Povo como um Estado democrático de D1
reito".•

~l..í_C.:.O~M...I.:S.:S.:.ÃJ:.:.O_b_E_S_I.:S.,T_E_MA_:r_~_u~_~_Ç:.K_';_'_0"_"_"'_'_0'_"_"_'=====================, Ui'~fiTJ

JUSTIFICATIVA

O art. 4~ do mesmo Anteprojeto, por sua vez
I dispõe que "A organização políticõ-administrativa da República Feder~

tiva d~ Brasil compreende a União, os Estados, O Distrito Federal e
os MunicIpios; todos eles autônomos em sua respectiva esfera de compe
tência". Por 'outro lado,' em seu a~t. 47: o referido Anteprojeto afi~
ma que "são poderes da Uniã~ o Legislativo, o Executivo e o JudicJ..1!
rio, independentes' e harmônicos entre si".

,Da leitura desses dispositivos fundamentais na
organização do Estado brasileiro, resulta que a união, ente que abran'

ge os, tr~.s Poderes.' da .RepÜbl,ica, a ele~ se superpõe, não se cOIlfundi.!!.
do com qualquer deles.

. . Logo, a instituição incumbida da representação~
ju~liclal da. União não pode subordinar-se ao c~efe de um dos Poderes,
pois, se isso ocorrer, os demais não estarão representados, ficando
indefesos na·hipótese d~ confiito,entre qualquer deles e,o Poder que
det~ver o mando sobre tal instit~ição.

'O Anteprojeto .situou ntl Seção v, do capítulo IrI
'(pô GOverno), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de sua def~

sa jud~cial e eXtrajudicial" (art. 190).

Essa localização, aliada ã circunstância de h~

ver sido atribuIdo''!Q Presidente da RepÚblica, a "livre nomeação" do

Produra~or Geral da União, fez ~o~ que a instituição criada ficasse
subor~nada de modo ~soluto ao ~residente da Repúblicp,reduzindo-a à
condição de representante deste, em vez qe representante da União,gue

I •

compreende, tanto o Poder Executivo, como o Legislativo e o Juaiciári~

consoante o disposto,no art. 47 do Anteprojeto.

,V,erifica-se, portanto, nítida contradição com o
princIpi~ da independência e,harmonia dos Pode~es, que.deve ser corr~

~ida, mediante o acolhimento da sugestão contida na Emen9a ora propo~
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tiva do Brasil compreende a união, os Estados, o Distrito Federal e
os MunLcipios, todos eles autônomos em sua respectiva esfera de comp~

tência" •• Por outro lado, em seu art. 47, o referido Anteprojeto afiE
ma que "são podexes da União o Legislativo, o Executivo e o JudicJ.-ª

rio, independentes e harmônicos entre si".
Da leitura desses dispositivos fundamentais na

Organização do Estado brasileiro, resulta que a União, ente que abra~

ge os. três Poderes da República, a eles se superpõe, não se confundi~.

do com qualquer deles.

Logo, a instituição incumbida da representação'
judicial da união não pode subordinar-se ao Chefe de um dos Poderes ,
pois, se isso ocorrer, os demais não estarão representados, ficando
indefesos na hipõtese de confiito entre qualquer deles e o Poder que
detiver o mando sobre tai instituição.

O Anteprojeto 'situou na Seção v, do Capitulo In
(Do Governo), a Procuradoria Geral da União, "encarregada de sua def~

sa judicial e extrajudicial" (art. 190).

Essa localização, aliada à circunstância de h~

ver sido atribuido ao Presidente da República, a "livre nomeação" do
Procurador Geral da União, fez com que a instituição criada ficasse

subordinada de modo absoluto ao,Presidente da Repúblicp,reduzindo-a à
condição de representante deste, em vez de representante da União,que
compreende tanto o Poder Executivo, corno o Legislativo e o Judiciáriq
consoante o disposto no art. ,47 do Anteprojeto.

Verifica-se, portanto, nitida contradição com o
principio da independência e harmonia dos Poderes, que deve ser corr~

gida, mediante o acolhime~to da sugestão contida na Emenda ora propo~

ta.
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Emenda_substitutiva do art. 235 e seus incisos ,

do Capitulo v, Do Ministério Público, Do Titulo~

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Dê-se nova redação ao art. 235 e seus J.ncisos, adotando-se a seguinte:

Art. 235 O Ministério Público compreende:

I - O Ministério Público 'da União integrado:

a) pelo Ministério Público Federal, que oficiará perante o

Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiç~

os TribUnais' Eleitorais, o Tribunal de, Contas da União,

os Tribunais e Juizes Federais Comuns e os Juizos Agrá -

rios;

b) pelo Ministério Público Federal Eleitoral;

c) pelo Ministério Público Militar;

d) pelo Ministério Público do Trabalho; ,

e) pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri-

tórios.

'II - O Ministério Público oos Estados.

J U,S T I F I C A T I V A

Por exigência de sistematização e respei~o ao f~

deralismo, impõe-se distinguir, em tópicos separados, o Ministério Pú

blico da União - ramificado em simetria com as Justiças especializa

das,da União - e o Ministério Público dos Estados.

Essa d~stinção também se faz indispensável, conà

derando-se que a disciplina constitucional do Ministério Público da ~

nião não deve ser imposta aos Estados, assim como o modelo estadual não

pode ser transposto para o nivel federal.
I
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A ~nexistência da distinção sugerida pode acarr~

tar cont.adições, na medida em que os diVersos aspectos envolvidos na

disciplina constitucJ.onal do Ministério PÚbl~éo (chefia, estrutura, o~

ganização, atribuições, etc ••• ) dev~ receber definição adequada às p~

culiaridemes decorrentes do sistema federativo.

são exemplos dessas contradições os que se veri

ficaram quanto à chefia do Ministério Público e às le~s orgânicas a.e~

pertinentes.

Com efeito, 'enquanto o'§ lR 'dó art. 235 estabel~

ce que "cada Minfstéri~ Público elegerá o seu Proc\lrador Geral, na fo~

ma da lei, dentre integr'an~es da ca;reira, para mandato de três (3) ana;, I
permitihdo-se uma recon~~çao", os art~. 106, 111, ~, }07, VIII e 162 ,

IV, di~põem que o Procur~dor Geral da República deve ser nomeado pelo

Presidente da RepÚblica, após aprov~~la Câmâ~a dos Deputados, s~

do que a sua destituição, antes do termo~vestidura, depende

de aprovação pelo Senado Federal.

Por outro lado. no que diz respeito à disciplina

normativa infraconstitucional do Ministério Público, o § 2R do art. 235

disp.õe que "leis complementares distintas, de iniciat~va de seus resp~

tvos Pro<ura:lores Gl;rais, organizarão cada Ministério Público". O §'

R do art. 457, porém, estabelece que a lei orgância do Ministério Pú

1ico da união será encaminhada pelo Procurador Geral da República.

Vê-se, portanto, que se não for feita a di~tin 

ao entre o Ministério Público da União e o dos Estados, persistirão

ontradições.insolúveis, ,inviabilizando a aplicação dos textos consti

ucionais.

El't'IENDA -C-50-1646-7, .u•••------J ':?PM.D.B.....---,
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Emenda_substitutiva do art. 235 e seus incisos,

do Capitulo V, Do Ministério Público, De Titulo~

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
"

Dê-se nova re~ação ao art. 235 e seus incisos, adotando-se a seguinte:

Art. 235 O Ministério Público compreende:

I - O.Ministério Público'da Uhião, integrado:

a) pelo Ministério Público Federal, que of.l,ciará'pe r-arrte o

Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Just 1:;!\'

os Tribunais Eleitorais, o Trib~nal de Contas da União

os 1ribunsls e Juizes Federais Comuns e os Juizos Agrá

rios;

b) pelo Ministério Público Federal Eleitoral;

c) pelo Ministério Público Militar;

d) pelo Ministério Público do Trabalho;

e) pelo Minfstério Público do Distri.to Federal e dos Terr!

tórios.

~I - O Ministério Público dos Estados.

J U,S T I F I C A T I V h

Por exigência de sistematização e r~speito ao·f~

deralismo, impõe-se distinguir, em tópicos separados, o Ministério Pú

lico da União --- ramificado em simetria com as Justiças especializa

as da União -- e o Ministério Público dos Estados.
Essa d!stinção também se faz indispensável, con~

derando-se que a disciplina constitucional do Ministério Público da ~

náão nao deve ser imposta aos Estados, assim como o modelo estadual não

pode ser transposto para o n1vel federal.
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A ~nexistência da distinção sugerida pode acarr~

!ar contradições, na medida em que os diversos aspectos envolvldos na

disciplina const~tucional do Min~stério Público (chefia, estrutura, OI'

gan~z~ção, atribuições. etc .•. ) dev~ receber defInição adequada às p~

culiaridades decorrentes do sistema federativo.

são exemplos dessas contradições os qu~ se v~r'

ficaram quanto à chefia do MinistérIo Público e às leis orgân1cas ~ ~e

pertinente$.

Com efeito. enquanto o § 12 do art. 235 estabel~

ce que "cadá Ministério Público elegerá o seu Procllrador Geral, na for

ma da lei, dentre int~grantes da carreira, para mandato de três (3) aro

permi tindo-se uma recondução", os arts. 106, 111, !?' 107, VIII e 162 •

!V, dispõem que o Procurador Geral da República deve ser nomeado pelo

Presidente da Repúbl~caf após aprovação pela Câmara dos Deputados, se~

do que a sua destituição, antes do termo de sua invest~dura, dependcde

aprovação pelo Senado Federal.

Por outro la?o, no que diz respeito à disciplina ,

normativa infraconstitucional do Ministério Público, o § 2 2 do art. 235 •

disp.õe que "leis comp Iomentar-e s distintas, de iniciat1va de seus resp~

tivos Procuradores Gerais', o.rganizarão- cada Minlstério PubLaco!", O

12 do art. 457, porém, estabelece que a lei orgânica do Min1stério Pú

blico da União sera encaminhada pelo Procurador Geral da Repúbl1ca.

Vê-se; portanto, que se não for feita a d1stin

ção entre o Ministério Público 'da União e o dos Estados, persistirão

contradições. insolúveis, inviabilizando a aplicação dos textos consti

tucionais.

nião nao deve ser imposta aos Estados. assim como O modelo estadual não

pode ser t~ansposto para o nivel federal.

~ ~nexistênc1a da dist1nção sugerida pode acarr~

tar contradIções, na medida em que os diversos aspectos envolv1dos na

disciplina constitucional do Ministério Público (chefia, estrutura, o~

ganiz~ção, atribuições, etc •.. ) dev~ receber definição adequada às p~

culiaridades decorrentes do sistema federativo.

são exemplos dessas contradições os que se ve~i

f1caram quanto à chefia do Min1stér1o Público e às leis orgân1cas a e~

pertinentes.

pom efeito, enquan~o o § 1" do art. 235 estAbel~

ce que "cada Ministério Públ1CO elegerá o seu Procllrador Geral, na for

ma da lei, dentre 1ntegrantes da carreira, para mandato de três (3) aros,

permitindo-se uma recondução", os arts. 106, 111, !?. 107, VIII e 162 ,

IV, 'da spóem que o Procurador Geral da República deve ser nomeado pelo

Presidente da República. após aprovação pela Câmara dos Deputados. se~

do que a sua destituição, antes do termo de sua investidura, depende de

aprovação pelo Senado Federal.

Por outro lado, no que diz respeito à d1sciplina

normativa infraconstitucional do Min1stério Públlco, o § 2" do art. 235

disp.õe que "leis complementares das t í.nt.as , de in1ciativa de seus r ospcc
tivos Procuradores Gera1s, ~ganizarão cad1l Ministério Público". O

12 do art. 457, porém, estabelece que a'lei orgânica do Ministério.Pú

blico da União será encaminhada pelo Procurado~ Geral da Repúbl1ca.

Vê-se; portanto, que se não for feita a distin

\ ão entre o MinistériQ ~~lico da União e o dos Estados, persistirão

!~ontradições. insolúveis, inviab~lizando a apl1cação dos textos consti

tucionais.
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Art. 236 -

Altere-se, no art. 236, a redação do inciso I, adotando-se, a seguinte:

I - exercer a direção supérior do Ministério Público da União;

norma

JUS T I f I C A T'I V A

A emenda em nada altera, em súbstância, a

do Anteprojeto. Proc~ra apenas dar melhor sistematização ao Capitulo e

aperfeiçoar o texto, sob o ponto de vista de técnica legislatlva, co~

patIbilizando-o com o:artigo 235,' na redação pr?posta pôr outr~ emenda.
Emend~~mod~ficativado inciso I, do art. 236, do

Capitulo V, do Ministério PubLaco , do Tí tu lo V .,

Da Organ1zação dos Poderes e Sistema de Governo

Altere-se, no art. 236, a redãção do 1nciso 1, adotando-se, a seguinte

Art. 236 -

Emenda modiflcativa do inciso I, do art. 236, do

'Càpltulo V, do Min1stério PÚbllco, do Titulo V,

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
Dê-se nova redação ao art: 235 e seus incisos, adotando-se a seguinte:

Art. 235 - O Ministério Público compreende:

I - O:Ministério Públi~o'da união, integrado:

a) p:i~ Ministério Público Fede~al, que oficiará perante o

Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal -de'Justiç~

os Triburyais Eleitorais, o Tribunal de Contas da União

os Tribunais e Juizes Federais Comups e os Juizos Agrá

rios;

b) pelo Ministério Público Federal Eleitoral;

cl pelo Ministério Público Militar:

d) pelo Min1stério pÚblico do Trabalho;'

e) pelo Ministério Público dd Distrito Federal e dos Terrl

tórios.

~I - O Ministério Público dos Estados.

Emenda_substitutiva do art. 235 e seus incisos ,

do Capitulo V, Do Ministério Públ1CO, De Titulo~

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

J U·S.T I F I C A T I V A I - exercer a direção superior do Ministério Público da União;

Por exigênciá de sistematização e respeito ac f~

deralismo, impõe-se distinguir, em tópicos separados, o.Ministérid Pú

blico da União --- ramificado em simetria com as Justiças especializa

das da União --- e o Ministério PúbliCó dos Estados.

I
EsSa dlstinção também se faz indispensável, con~

derando-se que a disóiplina constitucional do Ministério Público da g

JUS T I F I C A T ~ V A

A emenda em nada altera, em substânc1a, a norma

dQ Anteprojeto. Procura apenas dar melhor sistematização ao Capitulo e

aperfelçoar O texto, sob o ponto de vista de técnica legislativa, com

patibilizando-o com o artigo 235~ na redação proposta por outra emenda



Consoante a redação fina} do Anteprojeto, em seu
art. 235, § 19, foram sUfrirnidos o ar~. 100 e seus parágrafos do Sub~

tltutivo, da Comkssão da Organização dos Poderes e Sistema de C~verno,

a desperto de não terem sido objeto de emenda, desaparecendo~ assim,do
texto final.

JUS T 1 F I C A T I V A

f'::'lr---------:- 'LetlA'UO/CQUI::l:iO/:lUQCOUIS~ÃO-----------'
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trar:

a competência privativa da câma

maioria absoluta" "a indicação ~

Entretanto, nesse me~mo Anteprojeto vamos encon-

c) no art. 162, incisa IV, a .competé~cia privativa do Presidente da
República para "nomear, após aprovação pela Câmara dos Deputados ,
o Procurador Geral da República".

A introdução desse parágrafo é, pOrtanto,impre~

cindível, para compatibilizar os textos supra referidos.

Federa!

exonera
termo de

a) no art. 106, inciso rIr, alínea ~,

ra dos Deputados para aprovaf' por

~rocurador Geral da República";

b) no.art.·l07, inciso VIII, a competência privativa do Senado
-para "aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a

ção de'ofício, do Procur;aor Geral da República, antes do
sua investidura U

;

Emenda~aditlva ao art. 235, do Capitulo v, Dol~l

mistério Público, do Título V, Da Or-garn zaçjio dos

Poderes e Slstema de Governo

Acrescente-se ao ar-t • 235 um'parágrafo, que "ornará o riume r-o 1', t'~.

numerando-se os existentes:

§' 12 _ O Pro('\u'àdor'-Geral da R€.públl-ca s"rá r.orne ado pe:'o Pr-e s r cent e da

Repúbl1ca,' der.t r-e c r dadáoa mar c r-es de t r i nt.a e cinco ar.os , de

-nct àvc I snbez juridlCo e l'epCitação iJ 1bm:la, dr-n t i e membr-c s do

l.arllstéric púb:ico Federal, e1 e í tos ('li' La s t a tri.lJ( e PC'!' eeus

pare&, apbs 6pr~v8da a escol~e pela rimara dos Deputados, para

servir por- três anos, per!11l. tir1C!o-f;e uma r-econcuç ào .. Sua excn!:

ração, antes co 'termo da investidura, dependerá de anuência PJ:'~

via do Senado Federal.

JUS T I F I' C A T I V A

Consoante a redação final do' Ant eprojeto, em seu

art. 235, § 1", foram suprimidos o ar•• 100 e seus parágrafos do Sub~
\

ti tutivo, da Comissão da Organização do~ Poderes' e Sistema de cove rnc ,

;, de spe íto de não terem az do objeto de emenda, det.ap"rEc'?n<!o, as s í m,

de texto final.

Entretanto, nesse mesmo Ant.epr o je t o vamos enco!!,

numerando-se os existentes:

Entret~nt~; n~sse mesmo ~teproj~to vamos encon-

a competência privativa da câma

maioria abso~uta, "a ihd~caçãod) ,

JUS T I F I C A T I V A

QQnqoante a redação final do Anteprojeto, em seu'

art. 235, § 19, foram su~rimido~ o'art. 100 e seus parágrafos do Sub!

titutivo, da comissão da Organização dos Poderes e'Sistema de Governo,

a despefto de não terem sido objeto de emenda, desaparecendo, assim,do
texto final.

19,

Emend~aditiva ao art. 235, do Capitulo V, Do Má

nistério PUblico, do Título V, Da Organização dos

Poder~~ Sistema de Goyerno

235'úm parágrafo, que tomará o nÜffieroAcrescente-se ao art.

§ 19 - O Procurador-Geral da RepUbl~ca-será nomeado pelo Presidente da

~jblica~ dentre cidad~os maiores de trinta e cinco anos, de

~otável sab~L jurídiG6*e-~eputação,ilibada, ?entre membros do
Ministério Públkco Federal, ~leitos em lista trlplice por seus
pares, após aprovada ~ escolha pela câmara dos Deputados, para

servir por três anos, permitindo-se uma recondução. Sua exone

ração! antes do termo da investidura, dependerá de anuência pr!
via do Senado Feder,al.

,ta'ar:

a) no art. 106, inciso III, alinea ~, a competência pr1vativa da Câm~

ra dos D~putado5 parE: aprovar, por maiorla absoluta, Ha inc1~cação

do Procurado!.' Ger&l da p.epÚbljca ll ;

b ) no art. 107, inciso VIII, a competência pr-í.vat i va do Senado Federal

para "aprovar, por maioria absoluta e por :-roto secreto, a exonera

ção de oficio, do Procurador Geral da República, antes do termo de

sua í.nve s t.í dur-av j

c) no art. 162, inciso IV, a con:petência pr-í.vat í ve do Presider.~E- da

República par-a "nomear, após aprovaç.ão p ...la Câmara dos f('ptltados,

o Procur&dor Gerai da República".

A introduçào desse pa1'ág!'afo é, portanto, impr e~

cindl.vel, para compatibilizar os textos supr-a referidos.

EMENDA. g;al~5fHr '"'o_--------J 8PMÔ~'·_·-1
~N;;;TUINTE PAES DE ANDRADE l-~ ---l,

-------- pUIoi,uo/eOItI:lsÃo/su&COIIlSSÃO ~ 'l~2;"?-,_~~lf!J COMISSÃO DE SISTEMATIZll.!;J3,ÃUO -l~" - E:.J
= ~ T1JlTOIJUHI'ICA;..O---------------

Emenda aditiva ao art. 235, do Capitulo V, Do M~

nisté.;:io Público, do Tlt,ulo V, Da Organização cbs
poderes "e ':Si.stema de Governo

Acrescente-se ao art. 235 um parágrafo, que tomará o número . 19, r~

numerando-se os existentes:
Presidente da

dos Deputados ,

§ 19 - O Procurador~Geral da República será nomeado pelo Presidente da

República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de

notável saber jurldico e reputação ilib;da, dentre membros do

'Ministério públi~o Federal, ~leitos em list; trlplice por seus

pares, após aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados, ' para
servir por três anos, permitindo-se uma recondução. Sua exone

ração! antes do termo da investidura, dependerá de anuência pr~

via do Senado T~ªeral.
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EMENDA CS01652-1
fi CONSTITUINTE PAES OE ANDRA~~o.

1':'1......------- 'UIlÃlllI:o/CCllllIS';,O/SU.t;OIl'IUÃO-- ---.

Comissão de Sistematização

rn" TUTO/"US'l'I'ICAt;io ,

Emend~aditiva à Seção v, do Capitulo 111, Do G~

verno, do Titulo V, Da Organização dos Poderes e

Sistema de Governo

Acrescente-se à Seção v, da Procurador1a Geral da união, um parágrafo,

com a redação seguinte'

Não é admissiv~l. diante disso, que os Procurad~

res incumbidos da representaçãu da União -- vale dizer, da defesa dos

beps que o art. 48 enumera (vias de comunicação, ilhas oceânicas, pla

taforma continental, terrenos de marinha, recursos minerais, etc,) in

tegrantes do incomensurável e indisponivel patrimônio d~s atuais e fU

turas gerações de brasileiros -- fiquem inteiramente desprotegidos, em

sua atuação, contra os agressores de~se inestimáve{ acervo.

Em sintese. a explicitação sugerida mediante a

presente emenda visa ao suprimento de omissão e à solução de incongru

ência pe gravissimas repercussões quanto aos interesses maiores da Na

ção.
Art. 190 -

- Aos mémbros da Procuradoria Geral da União sao asseguradas

garantias, -~~~s, ven~imentos, prerrogativas e vedações

conferipas,.por esta Constituição, aos membros do M1n1sté

rio Público Federal.

JUS T I F I C A T I V A

= -'- TlnO'.lUSTI'ICI.;io ,

o
aos

substituIdo,
asseguradas

Emend~ substitutiva do art. 238, do Capitulo v,
do Ministério PUblico, do Titulo V, Da Organiza
ção dos Poderes e Sistema de Governo

~ltere-se, no Capítulo/V, do. Ministério PUblico, o art. 238, adotan _
do-se a seguinte redação:

Art. 238 - O~ ~embros do MinistériQ PUblico gozarão das seguintes g~

rantifls:

I - v~taliciedade, não ~odendo perder ~ cargo senão por
sentença judicial, com eficác~a de co~sa iulgada;

11 - inamovibilidade;

III - irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto,

aos 1mpostos gerais, inclusive o de renda e os extrao~

dinãrios.

§ 19 - a vit~liciedade será adqUirida após 02 (dois) anos de eXe~
cíciq, não podendo o membro do Minist~rio PUblico nesse p~

ríodo perder o cargo se~ão por deliberação do órgão col~
giado interno competente, pelo voto da maioria absoluta dos
seus integrantes.

§ ~9 - A, remoção dar-se-á de ofício ou a peqido. A primeira somen

te podcrã ocorrer com fundamento em ~~cessidade de serviç~,
par ato do chefe do Poder Executivo, com base em represen
taçiío do chefe do Ministério PUblico, depois de ouvido o
õrgão COlegiado interno competente.

§ 39 - Aos meMbros do Ministério PUblico é assegurada paridade de

v:ncirnehtos e de vantagens com os órgãos judiciários peraE
te os qUais exer~~m as suas~ funções.

§.49 - A aposentadoria sera compulsoria aos 70 (setenta) anos de

idade ou por invalidez, e facultatiya após 30 (trinta) anos
d~ serviço para homens e 25 (vinte e cinco) para as mulhe

res, em todos os casos com proventos integrais,reajustáveis:

- Iriesma proporção, sempre que se InOdifique a remuneração dos
membros da institUição em atividade.

§ 59 - Os membros do Ministéráo PUblico estarão sujeitos às ved~

ções conferid~ nesta constituição aos Magistrados.
§ 69 - Os membrós do Ministério PUblico ingressarão nos cargos in~

ciais de carreira, mediante concurso pUblico de provas e ti

tulos, com a participação do Poder Judiciário e da Ordem dos
Advogados do Brasil, obedecendo-se, nas nomeações, a ordem
de classificação.

JUSTIFICATIV'A

A proposta preserva, do texto
princípio da indepentlência funcional e as garantias
membros do Ministério público.

Procura, no entanto, conferir-~hes tratamepto
mais sistemático e destacar o perfil próprio d9 Ministério Público

que, embora atuando perante o Poder Judiciário, com ele não se confu,!!
de.

Entretanto, a Redação Final do Anteprojeto Subs

titutivo deslocou, para fora do ~apitulo do Ministério Público, o ref~

rido art. 81, além de substituir, pela denominação "Procuradores da

União'~, a referência aos Procurador,es da República ••

Em razão disso, os integrantes da Procurador1ada

Un~ão, incumbidos da representação da mesma, ficaram sem as garantias

indispensáveis ao exercicio de ~uas funções e s~m as quais a defesa dos

bens, valores, interesses e serviços pertencentes à Nação Brasileira tCE

na-se precária e totalmente vulnerável às pressões e interferências que

tal d~fesa necessariamente suscita.

Indispensável, portanto, é que seja suprida a ~

missão o~~ apontada, que --- é preciso lembrar --não resultou do

texto da Emenda 3s0752-1 e sim, da retirada do mencionado art. 81, do

Capitulo do Ministério Públicõ, no Substitutivo da Comissão.

Além disso, a omissão decorrente do aludido des

lo?amento igualmente acarretou incongruência -- a ser corrigida --- ,

em face. do tratamento conferido aos'Defensores Pú~licos no artigo 239,

~ 12, pelo mesmo Anteprojeto, bem como aos Procuradores dos~stados no

'art v, 51 , § 5••

A redação do art. 190 é conseqUência do acolhi 

mento, na Comissão de 0rganização dos Poderes e Si~tema de Governo, da

Emenda'3s0?52-l, de autoria do Constituinte Plinio de Arruda Sampaio

Por força dessa emenda, foram eliminados, do te~

~o do ,Substitutivo apresentado pelo Relator, Constituinte Egídio Ferrei

ra Lima, O art. 103, o § 52 do art. 102 e a última parte da alinea "c"

do inciso 11 do art. 104, que atribuiam ao Ministério Público Federal a

representação judicial:ua União.

Considerando-se que, nos termos da refeI'id" Eme!).

da, a Procuradoria Geral da União seria integrada pelos Procuradores da '

RepÚblica, desnecessário se fazia repetir, no art. 190, as garantias ,
d1~e1tos. vencimentos, prerr2gativas e vedações dos mesmos, porquanto.

sendo eles membros dó Ministério Público Federal, estão alcançados p~

l~ art. 238 do Anteprojeto, que as enumera em relação aos membros doMi

nistério público.

Com efeito, o art. 141 do Substitutivo d í spunha
, qu~ os Procuradores dos Esta&os e do Distrito Federal -- incumbidos de

~ ~pPesentação judicial e de sua consultoria juridica -- gozarão de

"garantias iguais as do Ministério Público"; o art. 239, § 1. do atual

Anteprojeto,' por sua vez, conservou para o Defensor Público a disposi

ção que estabelece serem "asseguradas garantias, direitos, vencimento~

pr~rrogativas e.vedações confer~das, por esta Constituição, aos membrm

do Min,istéyio !'.Úblico".
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Ademais, explicitam-se os contornos das menci~

nadas g~rantias, para mais bem assegurá-las, com temperamentos dit~

dos pelo interesse púôlico.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de direi
to incorporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez
de garantia institucional, d~ve integrar a lei orgânica própria, de

caráter complementar: Daí por que a proposta de emenda destaca em p~

rá~rafo próprio o tratamento da matéria, bem como lhe retira qualquer

caráter punitivo.

Visa, ainda, 'a correção do texto, à compatibili

zação com à disposição do artigo 87, alínea 2, da Seção 11, do Capít~

lo VIII, do Título IV, Da Organização do Est~do; que estabelece a a~

~entadoria facultativa após 35 anos, para os homens e 30 anos, para

as mul1}eres.

t o princípio da isonomia, adotado em termos g~

rais, que deve ser mantido, em termos correspondentes ao especial tr~

tamento dado aos membros do Ministério PUblico.

Quanto à promoção, suprime-se a referência à
mesma, deixando às leis orgânicas sobre ela d~spor, tendo-se em vista

a diversidade de organização do Ministério PUblico a nível federal e
estadual - um organi~ado em carreira de àmbito nabional, outro organi
zado tendo em vista as comarcas e entràncias peculiares às unidades

da Federação. Tal diversidade, que impossibilita tratamento idêntico

em rel"i"ão às carreiras do Ministério PUblico, também impõe que, no
tocante às promoções, sejam observadas as mencionadas peculiaridades.

Por.fim, no tocante às vedações a serem impo~

tas aos membros.do Ministério PUblico, a emenda segue a tradição con~

titucional brasileira, que não as explicita por inteiro, para que
mais bem sejam definidas no plano da legislação complementar.

mulheres, em todos os casos com proventos integrais, re~

justáveis, na mesma proporção, ~empre que se mod~fique a

rem~neração dos membros da instituição em atividade.

§ 59 - Os membros do Ministério PUblico estarão sujeitos às veda

ções conferidas nes~a Constituição aos Magistrados.

§ 69 - Os membros do Ministério PUblico ~ngressarão nos cargos

iniciais dê carreira, mediante concurso pUblico de provas

e títulos, com a participação do Poder ~udiciário e da O~
dem dos Advogados do Brasil, obedece~do-se,nas nomeações,

a ordem ~e classificação.

JUSTIFICATIVA.

A proposta preserva, do texto substituído,o priE

cipio ça independência funcional e as garantias asseguradas aos me~

bros do Ministério PUblico.
Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento mais

sistemático e destacar 6 perfil próprio do ~inistério PUblico que,e~

bora çtuando perante o Poder Judiciário, com ele não se confunde.
Adema;;'s, explicitam-se os contornos das mencion~

.das garantias, para mais bem assegurá-ias, com t~mperamentos ditados

pelo interesse pUblico.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de direi

to incorporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez

de garantia institucional, deve integrar a lei orgânica própria, de
caráter complementar. Dai por que a proposta de emenda destaca em p~

rágrafo própriõ o tratamento da matéria, bem como lhe retira qual
quer caráter funitivo.

Visa, ainda, a correção do texto, à compatibili
za~ão com a dispo~ição do artigo 87, alínea 2, da Seção 11, do Capítulo
VIII, do Título IV, Da Organização do Estado,· que estabelece a aposent~

doria facultativa aF?s 35 anos, para os homens e 30 anos, para as mulh~

res.

____________.!. 'r.ll.To/...u.5t"ll~ ..Ç;:C _ •• ------ --------~---_._-.---

mais

impo~

coniti

instituição
para real!

No art. 1~0, preVê o anteprojeto a
da' Procuradoria Geral da Uniã~, com ~ompetência e~clusiva

ia~ a defesa judicial e extrajudicial da União Federal.

Incompatibili~a-se, ass~m, o ~arágrafO a ser s~
primido que estabelece,competência ao órgão jurídico do Ministério da

Fazenda, com o dispositivo supracitado.

Além do rna!s, não se pode deferir ao órgão adrni
autua o contribuinte, fiscaliza as irregularidades fi's __
da União, por isso que este órgão não te~ compromisso;~

nistrativo que
cais, a defesa

~ o princípio da isonomiâ, adotado em termos g~

rais, que deve ser mantido, em termos correspondentes ao especial trata
mento nado aos membros 90 Minist~rio PUbli~o. -

Quanto à promoção, suprime-se a referência à
mesma, deixando às Lei~orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em vista a

diversidade de organização do Ministério PUblico a nível federal e est~

dual - um organizado ~m carreira.de âmbito nacional, ou~ro organizado

tendo ~m vista as comarcas e entrâncias peculiares às unidades da Fed~

ração. Tal diversidade, que impossibilita tratamento idêntico em rela 

ção às carreiras do Ministério ~Ubliço, também impÕe que, no tocan~e às
p~omoções, seJám observadas ás mencionadas peculiaridades.

Pór fim, nO tocante às vedações a serem
tas aos, membros do Ministério PUblico, a emenda segue a trad~ção

tucional brasileira, que nãq as explicita por inteiro, para que
b~ sejam definidas no plano 'da legislação complementar.

Emendá supressiva do § 49, do Art. 275, da S~

ção lI!, do Capítulo I, do Titulo VII, Da Trib~

tação e Do Orçamento

Suprima-se o § 49 do art. 275.

JUSTIFICATIVA

1":'T TlEnO/~USTI'ICAÇ1o----------- _,

Emenda substitutivà do art. 238, do Capítulo v,

do MInistério Público, do Título V, Da Organiz~

ção dos Poderes e Sistema de Governo.
V, do Ministério Público, o art. 238, adotando -Altere-se, no Capítulo

se a seguinte redação:

Art. 238 - Os membros do'Ministério PUblico gozarão das seguintes garaE
tias:

I - vit~liciedade, não podendo perder o cargo senão por sen

tença judicial, com exicácia de coisa julgada;
11 - inamovibilidade;

111 - irredutioilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto
aos impostos gerais, inclusive o de renda e os extraor~

nários.

§ 19 - a vitaliCie?~de será adquirida após 02 (dois) anos de exercí
cio, não podendo o membro do Ministério público nesse período

perder o c~rgo senão P9r deliberação do órgão colegiado inte~'

no competente, pelo voto 'da maioria absoluta dos seus int~

grantes.

§ 29 - A remoção dar-se-á de ofício ou a pedido. A primeira somente

poderá ocorrer com fundamento em necessidade de serviço, por

ato do chefe do Poder Executivo, com base em representação do
chefe do Ministério PUblico, depois de ouvido o órgão colegi~

do interno competente.

§ 39 - Aos membros do Ministério PUblico é assegurada paridade de~

vencimentos e de vantagens com os órgãos judiciários perante
os quais exercem as suas funções.

§ 49 -'A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta~_anos de
idade ou por invalidez, e facultativa após 30 (trinta)
anos de ~erviçopara homens e 25 (vinte e cinco) para asI·

__ 1. " __ ,Lr.t..I.l.Io/cOloll:.,io/sulrcr.,.",io------

t:5..ÔMIS~~MATgll..ÇÃO!.t .



'~om D princIpio da legalidade, princIpio este qu~ orienta todo Estado
àe Direito.

Necessário, assim, se faz, em nome da boa sist~

matizaç;ão, a eltclus,ão do parágrafo.

do TitUlo V, Da Organização dos Poderes e

de ofíCio" do Pr-ocur-ador- Geral da República, antes do termo de sua i~

vestidura9i1
. ;

c) no art, 152, inciso IV, a competência privatlve do Presidente da Re

pública para"nómeal', após aprovação pela câmara dos Deputados, o Pro

curador Geral da República".

Por outro lado, sendo Poderes da Un~ão o'Executl

vo, o Legislativo e o Judic~árlo, 2nconceb{vel é que o chefe da Procura

dor-a a Geral da Unlão -- cu j a arn c aat tva é necessár~a não só para solu

ção dos conrl2tos entre ,os particulares e o Estado, mas também nos 11.i

glos entre os Poderes -- fique absolutamente subordinado ao Presldente

da República,

ImpI'esc1.ndivel, por isso, é que o Chefe da ProCu

radoria Geral da União goze "da confiança não só do Presidente da Rcpú

blica» mas t:ambém do LegislatJ.vo~ que deve partlcipat'D ncccssarlamente,

do processo de sua lnvestidura e de sua eventual destltulÇÜO~5ist!

Governo,

4 2 , do art.Emenda supresslva de expressão no

190, da seção v, do Capítulo IIr, 00

~~A CS016564
tI CONSTITUINTE PAES OE Ar~ORA~~'
.-:-. -'--__-;::- "l.g.~imo/c\HH";,o/!.!Jr.COl.1I'~;;O-------
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I~

mas de Governo Além disso, a demissibilldadc ~~~ faz com

~-I'ARTIOO~

PHDB J
AUTOR-------------

J

r.r,..-------------Tf.XTf)/"lU511J'J~JlÇ'.iO.--- ~

~~DA CSO!658~]

~ em 511NA TAVARES

JUSTIFICAÇÃO

Considerando-se que a censura proibitiva, desde a sua oficializ~

ção através do DI~ - DepartnIDento de Imprensa e Propaganda do Estz
do NOVO, provocou uma perda inestimável às culturas brasileiras.
:Cons~~~ando-seque pós 1964: PolIcia Federal assumiu pa~a si a

respopsãbilidade da censura, tornando a cultura e o artista " c~"

sos de polícia" e, em "nome da ordem promoveu uma verdadeira caça

~queles que, por s~u direito inalienável, expressavam seu pens~

mento.

Considerando-se que a Nova Constituição que ora está sendo escr!

ta, tende à uma maior valorização e fortalecimento da sociedade

civil e, consequentemente, ao fortalecimento e real garantia das

instituições democráticas.

Considerando-se ainda, que qualquer tentativa de impedimento da

roaniícstação do pensamento vem ferir frontalmente a Declaração ~

nivcrsal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é um dos signat~

rios.

reira" "

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇÃO A REF,.~RJ:DA ALíNEA D :

rnr---------- P'1,i.lll'l'.iJ/(lOI.lIS$Ão/,::u~COI~IS3S:~ ~

COMISSÃO DE SISTEMN~IZA~ÃO

A int~odução do parágrafo sugerido, e, portanto ,

imprescind1vel para a compa.ibi1izaçãõ dos textos refer1.dos, bem como

para a coerência Bubstanclal e fOl'mal do s~stema adotado no Anteprojetn,

d) - ~ ASSEGURADA A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENS~NTO,

DE PRINCIpIOS J;;TICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDÉIAS

FILOSÓFICAS, POLíTICAS E DE"IDEOLOGIAS, VEDADO O llliONIl-lA<.r·O,

RESPONDENDO CADA UM, DE CONFORMIDADE COM A LEI, PELOS ABUSOS
QUE CONETER.

EMENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO( 11 - CAPíTULO I

ART. 13 - INCISO IV - ALíNEA D

que as relevantes a.ribuiçÕes da Procur~doria Geral da Unlão sejron exer

cidas em caráter precário, sujeltando-se de lmedluto às prcsBõ~s de t~-~

da ordem que a .fiel de re sa dos bens da Nação quase sempre suac í t.e ,

A escolha do Procurador Geral dentre os membras

da Ins'ituição, por outro lado, Vlsa a compatlbll~zá-la com a normain~

cr-í ca no I§ 12, do art. 235 do Anteprojeto', que prevé a elelção do Pro

cur-aoor- Geral àe cada J~lnistério Públ~co, "deo"Cre os iotegrantBs da caE.

J li S T 1 F I C A T I V A

"ou a advogados devidamente credenclados."

comissão de Sistemat~za ao

4" -

I1rt-. 190 -

Suprima-se no § 4 Q , do ar-». 190, a 'expressão SegU2'1te:

Emenda modiricativa. do § 19 do art. 190, da Seção

v, da Procul'adoria Geral da União, da Capitula 111

do Titulo V, da Organização dos Poderes e S~stema

de Governo

J U 5 T I F I C A T I V A

Entretanto, nesse mesmo Anteprojeto v~nos encon -

Consoante a redação rinal do Anteprojeto, em seu

art. 235, § 1 2 , foram suprimidos o art. 100 e seus parágrafos do Subst!

tutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Çloverno, a

~espeito de não ter sido objeto de emenda, desapar~cendo, assim, do te~

to 1'1na1.

Altere-se, nó art. 190, a redação do § lQ, adótando-se a segUinte:

Art. 190:" •• "•••",., •••

. § 12 - A Procuradoria Geral da União tem por chere o Procurador Ge

ral da Repú?liCa, nomeado,pelo Presidente 'da Repúb11ca, den

tre membros da instituiÇ~o, eleitos em lista tripllee, por

seus pares, apos aprovada a escolha pela Câmara dos Deputa 

dos, para servir por três anos, permitindo-se uma recondução.

Sua exoneração, antes do termo da investidurà, dependerá de

anuência prévia do Senado Federal.

trar:

a) no art. 106, inciso rIr, a1inea~, a competênoia privativa da Câmara

dos Deputados para "aprov~, por maioria absoluta, a indicação do Pro

. cur-ador- Geral da !república";

b). no art.' 107. inciso VIII, a comp.etênéia privativa do Senado Federal

para·!'aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração

. IA supressão se evidenc1.a necessárla por ser iE:.

co~patLvel com o .ex"o do § 22 dO,mesmo artigo, que esta?e1ece O lngre~

se nos e argoa ãru c t at s da' c ar-r-e t r-a, somente por -concur-so público de pr2.

vas e ti tu1os.
"C">-~--~-~-~-~~-~~-~----------~--------~l

.".. 'UttO/.rUSTltlC6Ç4C

.-.... Pt.lll"'I"'."/C;Cotu";o/~UIiC!)tI'3';'O-------------'

..~J!ff'jjK»A :CSOll@57~21

~ CONSTlTUWTE PAES DE ANDRADE
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Considerando-se, por fim, que a manut.ençâo OI in totum OI da referi
da alInea em seu número 3, abre um precedente ã censura proibitiva
por estend~,-se que INCITAMENTO e DISCRIMINAÇÃO são expressões aI

tamente subjetivas.
Assim, JUSTIFicA-SE a presente emenda, po~ considerar-se ainda

que a manutenção da redação constante no anteprojeto, fere os prin
cIpios d~ iiberdade contidos nos incisos e alIneas do artigo supr~

citado.

No art. 216 as alterações buscam a ampliação do número de mi
nistros do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que além da pletora de processos
que ali aguardam solução se somarão naturalmente aqueles que decorrem da ampliação
da competência; proposta neste' anteprojeto e que redundará num considerável acrésci
mo no número de recur?os. Também se alvitra a vinculação da nomeação de ministros a
existência de uma carreira evitando-se o ingresso na magistratura diretamente para
o seu terceiro grau.

Quanto ao art. 217 a alteração é porque não se mostra aconse
lhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada Estado face ao escasso movimentõ
processual em muitos deles registrado. Por outro lado a experiência do tribunal em
Campinas, como subdivisão de uma unidade federativa, foi válida tão somente apra a
realidade de São Paulo.

r;õ--------------- TUTOI"USTlfICAÇio--- ---,

MENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

Art. 220 - a emenda supressiva justifica-se porque tratando
-se. de uma função temporária e com duração máxima de nove anos prevista no próprio
arbgo, resulta paradoxal que se lhe assegure a aposentadoria com tão curta duração
da atividade no serviço público. Abstraídas outras considerações vale só pesar a
opinião pública que se tem maciçamente manifestado contra o que ~oa a privilégio.

. .Por f~m, a :upressão do § 12 do art. 222 se propõe porque é
um contra-senso atrãbutr-se a Jusbça do Trabalho o papel de arbitro da pendêncãa
normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí resultar.

JUSTIFICATIVA

EMENDA AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIAO DO BRASIL

=---------------Tl!:XTO/olUST1FICAÇÃO----------------,

r.;-r--------.,.-- P1.I:HÁlIIlO/eO&lISlJÃOf81JIICOMICdo=",----------....,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Pú

CESAR CALS NE.TO

c) cinco dentre juízes dos Tribunais Regionais, oriundos do Ministério.
blico".

Suprimir os demais itens do artigo.

Art. 218 - "Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de juízes toga
dos e vitalícios, em número fixado por lei, reservado um quinto das vagas para mem
bras do Ministério Público e da classe dos advogados. -

Parágrafo único - Os membros integrantes do quinto serão eleitos, em lista trí
plice:

a) os advogados, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil da
respectiva região;

b) os membros do Ministério Público do Trabalho dentre os produradores da res
pectiva reigião."

Dá nova redação aos artigos 216 e 218

Art. 216 § 12 - "O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de trinta e três
ministros togados e vitalícios, sendo:

a) vinte e 1;rês juízes de carreira, integrantes dos Tribunais Regionais do Tr.!!,
balho;

b) cinco dentre juízes dos Tribunais Regionais, originários da classe dos adv.!:.
gados;

EMENDA CS01660-2
l:

Ao art. 192, II, c - suprimir
Ao art. 192, II, d - suprimir

_ Ao art. 191, IV, - "os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença
nao excedente de 10% de uma para outra das categorias, atribuindo-se aos membros
do Supremo Tribunal Federal e aos dos Tribunais de Justiça vencimentos não inferia
res aos percebidos a qualquer título pelos Ministros de Estado e Secretários de Es
tado membro, respectivamente , ressalvadas pessoais". -

Ao art. 192, VI - suprimir
Ao art. 192, VII - suprimir
Ao art. 192, VIII - suprimir
Ao art. 192, IX - suprimir

Ao art. 196 e- suprimir o caput , renumerando os incisos I, II e III para V,VI e
VII.

Ao art. 195 que resulta acrescido, dos incisos anteriores fundir as alíneas a
e É. dando-lhes a seguintes redação:

a) a alteração do número de seus membros, a criação e extinção de cargos?
b) a criação ou extinção de Tribunais de Alçada.

Ao art. 197 suprimir o parágrafo II.

Ao art. 198 - deslocar para a seção VI DOS TRIBUNAIS E JUIZES DO TRABALHO.

Ao art. 199 suprimir.

Ao art. 200, parágrafo 12 "cada Tribunal elaborará própria, sendo-lhe repassa
do o numerário correspondente a sua dotação, em duodécimos, até o dia 10 de cadã
mês, sob pena de crime de responsabilidade;

Ao art. 216 parágrafo 12 "o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de trin
ta e três ministros, sendo:

Ao art. 216, §12, a) n~e e U~OgadOS e vitalícios, nomeados pelo Presidente
da República, sendo: treze entre o Juízes de carreira da Magistratura do Trabalho
e quatro dentre Juízes dos ribunai Reuíonaí.s oriundos da classe dos advogados e
uatro dentre os originários do Ministério Público;

b) doze classistas e temporários em representação paritária
dos empregados e empregadores, nomeados pelo Presãdente da República, escolhidos em
lista tríplice.organizada pelas confederações das respectivas categorias;

c) suprimir

Ao art. 217 _ "Poderá ser criado, em cada Estado, um Tribunal Regional do Tra
balho:"

Ao art. 220 suprimir " .•• e aposentadoria regulada em lei."

Ao art. 222 §12 - suprimir

Ao art. 222 §22 que passará a ser o primeiro - "recusando..:se o empregador à ne
gociação ou à arbitragem é facultado a qualquer das partes ajuizar o processo de dis
sídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições,respeT
tadas as disposições convencionais e 'legais mínimas de proteção ao trabalho." -

JUS T I F I C A ç A O

As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto
constitucional matéria Que com ele não se compadece. Trata-se de assunto adequado
à legislação complementar e à ordinária, já satisfeita através da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional e normas esparsas.

Na hipótese do art. 196 e sua supressão como caput deve-se a
que existem no corpo do anteprojeto Tribunais Regionais Federais e do Trabalho cuja
competência está igualmente assegurada neste anteprojeto e, em vingando a redação
do art. 196, ficariam excluídos das atribuições ali fixadas. Por outro lado no inci
so VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o inciso VII, b) passefi
do, então o c) para aquele lugar. -

O atual art. 198 melhor se situará na seção que trata da Ju~

tiça do Trabalho.

A operação proposta ao art. 200 §12 pretende tornar explíci
to que cada Tribunal é uma unidade orçamentária, dentro do Poder Judiciário uma
vez que não resultou claro que o~Tribuna~s Regionais Federais e do Trabalho assim

• estavam sendo considerados e a ele:; se subordinam numerosos órgãos do primeiro grau

A presença de juízes leigos na primeira instâm:ia, onde os mem
bros do colegiado travam contato diret-o com as partes, tem sido de algum modo pr07
vei tosa, no encaminhamento de conciliações. O mesmo não se poderá dizer, no entanto
no que se relaciona à participação de tai~uízes leigos nos tribunais, posto que

I ~eles se desenvolve trabalho téc'Í~co onde G conhecimento do direito se afigura es
Lsencial.Jlão teria, portanto, selfi/:ido airibuir a oessoas não dotadas de formação
Jurídica adequada a incumbência de atuar como orgãos de revisão de sentenças emana
das dos ~~JÍzes de. carreira. -

De outro lado, sabido que a representação classista deve neces
sariamente, guardar vinculação com as categorias, profissional ou econômica de que
se originam, tem-se como consequência, que falta aos mesmos o atributo essencial de
imparcialidade. Salta a evidência que os- representantes paritários devendo fidelida
de às suas origens, não reúnem os pressupostos indispensáveis ao exercício da magis
tratura nos tribunais. -

No que tange à agilização d.Q.s processos, vale consignar que su
pressa a representação classista na segunda instância e providas as vagas resultar;
tes por magistrados de carreira, as Turmas de julgamento, nos-tribunais, se multT
plicarão com a consequente redução do tempo de- tramitação do processo, fazendo ere
tivamente_célere a Justiça do Trabalho. -

I?elos números atualmente existentes, a emenda extingue apenas
cerca de oi tenta e oi to cargos de juiz classista na segunda instância enquanto pre
serva quase mil outros de vogais que são os juízes classistas que atuam ante as júri
tas de Conciliação e Julgamento. -

. Como argumento final, vale ressaltar que a questão tem sido exa
minada, exaustiva e profundamente pelo excelso Supremo Tribunal Federal e, aindã
mais recentemente, pela Comissão de Estudos Constitucionais.
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EMENDA CS01~1-1

f: CQNS1ITUINTE NELSON .AGUIAR

'lIH."IO/co"ISsiD/su'COIlISllio--_~ _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~D
~D'T'~"a?t 07/87

11 - à assistência social, sendo ou não seus pais ou
responsáveis contribuintes do sistema previdenciário;

111- à assistência especial, caso esteja em situação
irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pais
ou responsáveis;"

l!J
EMENDA AD!TIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 386. Acrescente-se um inciso 111:

§ 12 - (Mantenha-se)
§ 22 - (Mantenha-se)

Art. 386 - .••••.••...••••.••.•••••..•.••..•••.•.•••
I - .

11 - .

"IlI - se destinem ao acolhimento e à educação de cri
anças e adolescentes em situação irregular, na forma da lei."

PARAGRAFO ÚNICO -

JUS T I F I C A ç Ã O

Se é cabível alguma exceção no preceito do presente

"Artigo"nenhuma é mais justa e legítima que a propo~ta neste inciso.

,l:MENDA CSOl662-9
e? Constituinte NELSON AGUIAR

r - - - - - - - - - JlLUAllIO/cOIlISlio/IUlCOMISSÃO----- --,e? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUS T I F I C A ç Ã O

Uma das mais constantes e crescentes reivindicações

de instituições, profissionais e personalidades que atuem na área do

menor, visa a inserir no texto da futura Constituição, os princípios

fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos da Crian

ça, de 20 de novembro de 1959, sem dúvida, a maior conquista dos po

vos em termos de espectativa de direitos humanos.

Não havendo como consignar no texto da Constituição t~

do o enunciado da referida declaração, a emenda, que restabelece, no

que não foi aproveitado pelo anteprojeto, a proposta da Subcomissão

da Família, do Menor e do Idoso, tem por objetivo fazê-lo, o que, de

resto, foi a melhor síntese que encontramos do elenco dos direitos do

menor.

Art. 383 - •••••.••••••••••••••.•••••..•••••...•.••••

Infelizmente, o anteprojeto tratou de garantir apenas

ao menor em situação irregular, a proteção do Estado e da sociedade.

Isto não basta. E não basta, exatamente porque somente o Dr. Juiz de

Menores pode declarar o estado de sitaução irregular. Desta forma, é

Art. 383. Acrescente-se ao § 12 o seguinte:

!J
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

"".---------------TIXTO/olUSTI'ICAÇio---------------õ

União organizar e
industrial e agro-oferecer o

técn,iço de

§ 12 - Compete preferencia~mente à
ensino superior ••• "e o ensino técnico
nível médio".

§ 22 - •••••••.••..•••.••••••.•.•.•.•.•••.••.••••••••

§ 311 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 411 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o mínimo que o legislador Constituinte pode fazer em seu favor.

Aliás, o preâmbulo da nova Carta deveria começar

o enunciado da Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Ainda é tempo. O mundo nos aplaudiria.

com

JUS T I F I C A ç Ã O

~D'T'~"u?t07187

Art. 382 - Acrescente-se um PARÁGRAFO ÚNICO:

PLEHÃIIlIO/COIl"sio/sUICOIUS'ÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUSTIFIC*ÇÃO

"Aplica-se o disposto neste artigo aos Centros de Educação
Tecnológica e Escolas Técnicas do Sistema Federal de Ensino."

~
Et.lENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA CS01664-5
~ CONSTITUINTE NE~N AGUIAR

r:-r TuTotolusTI'ICAÇio ---,

Cumpre ao Poder Público estimular e organizar o ensi
no técnico industrial e agrotécnico de nível médio, com a preocupa
ção de criar condições para, aos poucos, ser construída uma tecnolo
gia nacional, que concorra com a rlos países super-industrializados.
O ensino t écní co industrial e agrotécnico de nível médio' será o de
grau para a formação de suficiente e sólida base da moderna criação
tecnológica. ~ a marcha para a emancipação econômica nacional, enqua~

to que, nos dias de hoje, sofremos a sangria anual de mais de seis
bilhões no p'agamento de royalties e de tecnologia importada. Esse
considerável volume de recursos poderá ser aplicado, então, em nosso
desenvolvimento econômico e no atendimento das lacunas dos setores
de educação e saúde. Por isso, é desejável a aprovação' da presente
emenda aditiva.

EMENDA CS01663-7

(!J CONSTITUINTE NELSON AGUIAR .

'L1NÁR10/eo..."io/aulcOIlI',io-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r Tl:llTO/.luSTII'IC.lçio --,

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 426, Caput. Dê-se a seguinte redação:

"~ dever do Estado e da sociedade proteger o menor,
assegurando-lhe os seguintes direitos:

I - à vida, 'à saúde, à ~limentação. à educação, ao
lazer, à habitação, à profissionalização e à convivência familiar e
comunitária;

o Brasil tem sido muito tímido na deflagração de um pr~

grama nacional e eficiente de educação tecnológica. O Presidente Nilo

Peçanha, em 1913, deu o primeiro passo, quando instituiu as Escolas de

Artífice, dentro da realidade da época, e depois convertidas em Esco _

las Técnicas, se transformaram, por sua vez em Centros Tecnológicos F~

derais de Ensino Técnico. Temos, porém, a lamentar que, havendo perma

necido como ensino de 22 Grau, estão a exigir o vencimento de nova e

superior etapa, qual a da criação de Centros de Educação Tecnológica,

de 32 Grau, como coroamento do Sistema de ensino. Do contrário, o ensl

no tecnológico ·prosseguirá sendo obra inacabada. Temos a intenção de

corrigir a falha.
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DE SISTEMATIZAÇIlO
,-------- 'LIEH.. IlI0/CO.. lsslolauacOMlssAO'----------_

e? COMISSIIO

EMENDA CS01667-0
'f: consti~uinte EL~EL-RODRIGUES AUTO'

EMENDA CS01665-3

l: COMISSIIO DE

r.1;--------------- TEXTO/,lUSTlflCAÇÃO----- -..,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 18, inciso V'

A letra "b", do inciso V, do Art 18, do Anteprojeto Constit,!!
cional, passa a ter a seguinte redação:

Art 18 - •.•
V - •••

a) •••

b) é livre a greve, salvo no serviço público e atividades esse!).
ciais à comunidade, como transportes, saúde, comunicação e energia, comp~

tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito de interes
ses que deverão por meio dela defender , excluída a iniciativa de empregado
res, não podendo a lei estabelecer outras exceções.

JUS T I F I C A ç 11 O

A redação dada à letra "b"; do inciso V, do Art 18, do Anteprojeto da
Comissão de Sistematização, cria uma situação perigosa, em virtude de gerar
danos inimagináveis ao Estado. I

Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras podem paralizar, li
vremente, o respectivo trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no nos
so entender, os próprios princípios democráticos.

O consagrado e justo direito à greve, é uma conquista da classe traba
lhadora de todos os povos livres. Entretanto, esse direito não pode e nem de
ve ser absoluto, em razão dos limites do ser humano.

A experiência tem demonstrado que greves inliustas, além de afetar a
economia e segurança do Estado, trazem no seu bojo, terríveis prejuízos
para a população, principalmente a mais carente.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 18, inciso VIII

Inclua-se, no !nciso VII::rI do Art 18, do Anteprojeto Constituci,!l.

nal, l®is o i tem g, com a seguinte redação:

Art 18 -
a) -

b) -

c) - são.considerados bens inalieiláveis e, como tal, imprescindíveis
ao bem-estar da nação, ao seu progresso e à segurança coãetfva, os valores mo

rais, éticos, espirituais e o equilíbrio ecológico.

JUSTIFICAÇIlO

Visa a presente emenda assegurar à nação valores, que, preservados, lhe
permitirão progresso e seg~rança coletiva.

Sendo o homem dependente do meio ambiente e das circunstâncias que o

cercan é imprescindível atentar para a necessidade desses valores, para um peI.
feito equilíbrio da natureza, tanto humana como terrena.

Não basta ter j é preciso manter a liberdade do~ integral.
Com esses princípios salutares a nação será próspera e feliz.

EMENDA CS01668·8
tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES

,-- 'l.EHAI'IIO/cOM":sÃo/aulcoMlasio-----------

tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
~ TUTO/oIUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA ADITIVA

Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegu
rados para o bem da coletividade, motivo por que somos pela modificação
da redação, nos termos da proposição.

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art 378, inciso V.

InClua-se, no inciso V, do Art 378, a letra .!!o, com a seguinte redação:

Art 378 -
1- ...

V - ...

a) para os efeitos do disposto no inciso anterior, será criado o E~

tatuto Nacional do Magistério, na farma que lei complementar estabelecer.

JUSTIFICAÇIlO

r.1--------------- TEXTO/olUSTlfICAÇÃO----------------

EMENDA CS01666-1
f: c~nstituinte ELIEL RDDR~~~ES A nossa emenda tem como finalidade a valorização do magistério em todos

os níveis, o que só é possível através da criação do Estatuto do Magistério N§.

cional, na forma do que a lei complementar estabelecer.
Há necessidade de uma jústa isonomia salarial, nos âmbitos federal, es

tadual e municipal, para os professores, ao longo de sua carreira prof issional,

de acordo com sua qualificação, tempo de serviÇlT~as vantagens estabeleci
das em lei.

A proposição visa, também, propacaar , aos professores dos cursos de al
fabetização, ou especializados no tratamento de deficientes, uma gratificação
de 10% (dez por cento) sobre seu salário-base pela prestação desses serviços,

Ao submeter a presente emenda à Assembléia Nacional Constituinte, esta-
mos certos de que ele merecerá a atenção que lhe é devida, mercê do elevado

sentido educacional esocial Que inspira sua formulação.

JUS T I F I C A ç 11 O

EMENDA ADITIVA

Art 333

Inclua-se, no final da redação da letra "m", do § 12 , do

artigo 333, do Anteprojeto, a expressão: "e drenagem".

DISPOSITIVO EMENDADO:

,- 'LENÂRIO/COUISsio/SUICOM.'sÃO-----------

e? COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

SISTEMATIZAÇIlO
r---------- PLEHÁIIlIO/COMISSio/IUICOMISdo,-----------

e? COMISSIIO DE

EMENDA SUPRESSIVA-ADITIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art 14, inciso XII.

Suprima-se, a parte final da redação do inciso XII, do Art 14, do Ante
projeto Constitucional, onde se lê: "de baixa renda"

EMENDA CS01669-G
l:J Constituinte ELIEL RODRIGUES

= TEXTOlo1USTlfICAÇio---------------......,

Assim, grandes áreas improdutivas poderão, dessa forma, ser integradas
ao processo da agricultura, pelo sistema de drenagem adequada.

Ao dispor sobre os objetivos e instrumentos da política agrícola, base
essencial para a vida e' o bem-estar do povo brasileiro, preocupou-se o Rela

tor em abranger os vários aspectos que malhorem e assegurem a produção e o
abastecimento do mercado interno, estabelecendo, inclusive, estímulo e apoio
à irrigação.

Como essa característica é mais carente nos Estados do Nordeste, jul
ga-se oportuno também dar esse mesmo estímulo e apoio nas áreas alagadas, que

se encontram nos Estados do Norte.
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e inclua-se mais o seguinte dispositivo: neles incluídos a esposa, os
f ilhos inválidos, de qualquer idade, e os de até 24 anos, que comprovem sua con

dição de estudantes e não exerçam atividade lucrativa.
Assim sendo, o texto da referida alínea passa a ter a seguinte redaçãcr

Art 14 - •••

1- .

XII - Salário-família aos dependentes dos trabalhadores, neles- incluídos
a esposa, os filhos inválidos, de qualquer idade, e os de até 24 anos, que comprE.

vem sua condição de estudante e não exerçam atividade lucrativa.

JUS T I F I C A ç A O

Procura-se, através de Emenda, propiciar tratamento igual a idênticas

situações. O salário-família atual do trabalhador só alcança os f ilhos até

14 anos, excluindo a esposa; a regulamentação do salário-família, ref erente
ao funcionário público, prevê que a esposa e os f ilhos estudantes, que te

nham menos de 24 (vinte e quatro) anos de idade, podem recebê-lo.

Discriminar-se esse benefIcí.o apenas para os de baixa renda, não par~

ce razoável, pois, todos têm os seus encargos e responsabilidades familia-

res.

EMENDA CS01670-0
f: Constituinte ELIEL RODRIGUES

~P"I'ITIDO--'

r- PRDS-:' I
-----~

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se, com evidência, de mater1a de tipicidade ord1nária, a
inda mais que, pelas circunstâncias, faz referencias ao Banco Central,
Banco do Brasil, Tesouro Nacional, órgãos que, mencionados no texto
constitucional, terminar1am por inviabil1zar futuras reformas adminis
trativas a respeito dessas ent1dades, salvo se, antes, houvesse refo;
ma constItUCIonal. A Lei Complementar, prevista no artigo 287 do Ante
projeto de Constituição, ora em exame, receberia, com mais comodidad~'
as dispOSIções que, aqui, estão propostas para a Carta Magna 'propria
mente dita. -

Devem ser evitadas referênc~as, salvo em disposições f1naIs e
tranSItórias, a órgãos como Ban~o Central, Banco do'Erasil, MInisté
rIO da Fazenda e qualquer rnlnistérlo, a f1m de que não flquem cansa
grados constitucionalmente, obrIgando a futuras reformas da Carta Mag
na sempre que houver necessidade de alteração administrativa. Ess;
prOVIdênCIa pode parecer despropositada mas, na prátIca, produzirá ex
celentes resultados. Os trabalhos das Com1ssões Temáticas foram marc;
dos por essas referências, o que levou o Relator da Comissão de 5ist;
matização a que as repetisse. Tratando-se de uma Const1tuIÇão e nã~
de 1e1 ordinária, temporárla ou perpétua, ao lnvés de nos referirmos
a MinIstérIO da Fazenda poderemos dizer Fazenda Pública Federal, haja
vista que, por exemplo, amanhã poderá ser extinto c !::~IS:~':~ da Fa
zenda (apenas uma hipótese para argumentar) para o surgimento do M~

nistério da Economia. O Banco do Nordeste e o Banco da AmazônIa pode
rão ser referidos como bancos de fomento federais regIonaIS, etc. -

Na ve~dade, não podemos transformar em órgãos permanentes. aque
les que, por necessidade adminlstrativa, possam sofrer alterações n;
todo ou em parte ou de denominação. Atendida nossa emenda a Constitui
ção será mais duradoura. -

.,- .LEHAI'IIO/COloll"Ão/sIJIlCOIUSsio-----------

pu COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

=< Tf",TO/JUSTlfICAÇlo -,

EMENOA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 333

EMENDA CS01672-6
t: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO

Inclua-se no Art 333, do anteprojeto constitucional, mais

o § 42 , com a seguinte redação:

Art 333 
§ 12

_______________ TtXTO/JuSTlrlcAçÃo-----------------,

Nova redação pa~a o art1go 257, supressão do artigo n" 25~

exceto o parágrafo único que se remete para as Disposições Transitó

rias:

§ 42 _ ~ vedado à União, aos Estados e aos Municípios,

instituir tributos ~obre o ato cooperativo, em qualquer ~e suas
formas de serviço, operação ou atividade.

Art. 257 - A Segurança Pública é dever do Estado cumprido

através de polic1ais civis e m1litares.

§ 1" - Os municipios poderão organizar guardas - munici

~ --_-__ TCXTO/JU5T1fICAÇi.O-----------------t

Fede

~"ARTlnol

PDC :CON5ITUINTE SOTERO CUNHA

~ 2" - As policias judiciárias ou civis, salvo a

serão reguladas por lei estadual.
JUSTIFICAÇÃO

ral,

paa s ;

O próprio texto do Anteprojeto dispensa a extensão do art~

go 257 e a existência do artigo 258, salvo o seu parágrafo ún1co que

deve ser deslocado para as Dis OS1 ões Transitórias.

Os princíp10s deliberat1vos das pessoas jurí
dicas de d1reito pr1vado já se encontram regul~enta

dos pela Consolidação das Le1S do Trabalho e pela
Lei n9 6015, de 31 de dezembro de 1973, não sendo, pOE

tanto mãtéria de texto constitucional.

El·lENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18, alínea "G".
Suprl.rna-se do texto a alínea "g" do artigo 18,

que regulamenta as at1vidades d~ Assembléia Geral dos
Sindicatos e outras entidades de classe.

JU'STIFICAT IVA

COMISSÃO DE SISTEI~TIZAÇÃO

EMENDA CS01673-4
tJ

O cooperativ~smo brasileiro sempre foi marcado pela dema

siada interferência do Poder Público na vida e na administração
das cooperativas.

Em razão disso, exige-se a defesa constitucional, no sen
tido de quP a ordem jurídica institucionalize proteção eficaz e
permanente ao sistema cooperativista, assegurando-se certeza

absoluta de que o cooperativismo pode crescer e se desenvol
ver, pois significará real incentivo, longe das ameaças que,

constantemente, pairam sobre ele". •
(Extraído da publicação "Mensagem aos Constituintes 1987",
próduzido pela Associação dos Advogados Cooperativistas,

do Rio Grande do Sul).

Pl-lEHÁR10/coaussAO/SUOCOlllISS,;;O-----------j ~OATA~tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO [-ov07J8? J

Supressão do artigo 288 e peus parágrafos e do art1go 289 e seu
parágrafo único, do Anteprojeto do Relator.

JUS T I F I C A ç A O
"As cooperativas são formas úteis ao desenvolvimento social,

justamente pelo f ato de garantirem o mais amplo controle por seus

usuários.
Exercendo uma profunda função social, sem fins lucrativos,

contraditório seria gravar fisicamente empreendimentos de tal

ordem.

"'"'r----------------TExTot"'usTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA CS01671-8r: SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO
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CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

pro1bição de um parente para um cargo, entraríamos 1nev~

tavelmente no campo das d1scr1minaçôes, conf11tando com
princíp10s já consagrados.

.~ ..AftTIC(l~

L.R!?~

~77frJ

"'UTOII:---------------EMENDA CS01674-2
t:

__________ ..u:NÀ..r.,/col,ll:sSj.ol$UBCOIAl"io---------~-cr
EI>lENDA ~IODIFI.CATIVA

DISPOSITIVO E:mNDADO: Art. 18, Inciso lI, letra i.
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

O Artigo 18, Inciso lI, letra i, passa a
ter a seguinte redação:

i) - Se mais de uma associação pretender
representar o mesmo segmento soc1al ou a mesma comunid~

de de interesse, cada uma, por si, terá direito a repr~

sentação perante o Poder PUblico, conforme a lei;

JUS T I F I C A T I V A
Com a redação anter10r do Anteprojeto

vedando o direito de representação a uma segunda e ter~

ceira entidades,depois da existência da primeira, que

apenas, por si, se representará, criará sério obstáculo

ao exercicio das entidades filantrópicas e sociais, tal

qual as associações propriamente filantró8~cas. O mono
pólio concedido a urna única agrern1ação in~eressada ~ór
um segmento poderá causar transtornos irremediáveis, e

f1ns. Urna associação até poderá não estar desempenhando

bem e a contento o exercício dos objetivo~, ~ seria
grande e irreparável prejuizc para a soci~~e. A con _

corrência entre congêneres traduzir-se_ á em estímulo.

EMENDA ADITIV."

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 383 § 59
Inclua-se no art. 383 do Anteprojeto o § 59;

O aluno quê concluir seu curso de segundo

grau com a média mínima de 06 (seis), terá o direito de

matricular-se em qualquer curso superior, por ordelli su
cessiva,desde que haja vagas, Sem o vestibular e 'sem

distinçao de data.
JUS T I F I C A T I V A

O d1reito que venha adqu1r1~ o aluno pela

conclusão de seu curso de 29 grau, a não necess1dade de
fazer o vestibular, será inev1tavelmente um estímulo a

seus estudos, capaCitando-o melhor para prosseguimento
do curso que escolher. Ao mesmo tempo reduzirá a comer

cia11zação dos "cursinhos" tão d1fund1dos, f1cando es

tes como um curso alternativo ao preparo a ves~ibulares

normalmente exercitado pelas Faculdades.

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

CONSTITUINTE SOTERO CUNHa COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

1"":""1---------------- TEXTO/tluSTlFICAÇ;,O------------- --,

COMISSÃO DE SISTEMATIzaçAo
EMENDA MODIFICATIVA

~ T[XTotJU$TIFICAÇÃO------------------,

EMENDA ADITIVA

,
No Cap IV, Art. 400:

- Substituir a expressão "O Estado pr~mover~" por "O Estado assegu-

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28, Inciso IV, alínea "a" rara.
JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redaçao:

Os detentores de mandatos eletivos

tem o dever de prestar contas de suas atividades parlamen

tares aos eleitores.

JUS T I F I C A T I V A
Com o acréscimo da palavra parla

mentares eV1tará o entend1mento amplo ~elac1onado com a

v1da part1cular ou pr1vada daquele que exerce o cargo ele

Ao Estado cabe, obrigatoriamente, em um regime democr~ticol assegu

~ o desenvolvimento científico e tecnof~9ico da sociedade, em

prestando-lhe, sem demasiada Interfer~ncia, todos os meios ao seu

alcance para a consecução de tal objetivo. Não cabe, entretanto, ao

Estado, a promoç~o da mencionada tarefa, mas'a toda a Sociedade.

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

1 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

..,----------------TEXTO/dUSTlFICAÇ;,O------ --,

EMENDA MODIFICATIVA

No Cap IV, Art. 400:

COlITSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TU.'l'úl.JI"STlfIC.l.ÇÃO------

Onde se I~ "0 Estado promoverá", mod,flquE"-se para "0 Estado e a

IniCiativa privada promover~o".

EHENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EllENDADO: ARTIQO 83
Suprima-se o art1go 83 do Anteprojeto.

JUS T I F I C A T I V A
As vantagens que se poderia aufer1r como resultado

deste art1go são sem procedênc1a, ainda ma1S cons1Qeradas

as vantagens de cargo ou xunção de conf1ança ser ocupado
por um parente próximo de pr1me1ro e segundo graus. Se é

1nex~stente a conf1ança por parte daquele que 1nd~ca, em
relação ao 1nd1cado, é caso própr10, devendo ser conhec1

do antec1padamente. Salvo os enganos, que poderá existir

num e noutro caso, é preferível às vezes o parente. Na

JUSTIFICATIVA

A promoç~o pelo Estado deixa antever a intenç~o de ser eXigido da Ini

ciatrva privada apenas o ônus de flnanci~-Ia. Tal id~,a estava conti

da no AnteprOjeto da Subcomissão VI I 1-8 e no SubstItutiVO do ~elator

da ComIssão VI I I, tendo SIdo rejeitada em ambos pelas respectl,as mal

orlas.

Acresça-se que a proprl6 sobreVivênCia da IniCiativa privada Impoe In

\'estlmento cont;nuo em C,;ncla e Tecnologia.
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DCCONSTITUINTE SOTERO CUNHA

CO,IISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01683-1
~f?__===-..:::.::~~~ J
r------~---- 'LEHAIIlIO/COUlssio/5UICO...sSiC--------------,

l":J __JCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

.., TEXTO/olUSTIF'ICAIfÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Mod if Icar a redação d,o Art. 400 para:

Art. 400 - O Estado estimulará o desenvolvimento cient;fico e a capacitação tecno
l.;gica para assegurar a me Ihor- Ia das condIç~es de v I da e de traba Iho da
popu Iação e a preservação do me Io amb iente.

Par~9rafo Gnico: A"Lei garantir~ a propriedade Industrial.

Suprimir os quatro parágrafos do Art. 400.

JUSTIFICATIVA

EllIENDA ADITIVA

DISPOSITIVO ElffiNDADO: Art. 426, § 19

Acrescente-se ao Art. 426, § 19,a seguinte re
dação:

A lei regulará- os casos de internamento do me
nor ~nfrator, garantindo-lhe ampla defesa, bem corno,

condições de reab~litação para tornarem-se produtivos à
sociedade.

A redação proposta apresenta as segu intes vantagens em re Iação a ex istente;

_ torna maI s coerente o pape I do Estado, o qua f deve est I muIar e não promoverI uma
véz que" a promoçâo exclui as demars entidades participantes do processo, tornan
do pass ivo o seu papeI.

_ a promoção da autonomia tecnol~9lca e utópica fi' tnatlng;vel. Podemos, no maximo,

estimular a capacitação tecnológica.

_ os quatro parágrafos do Art. 400 são redundantes com as tarefas do Estado (Art.
7R) .

JUS T I F I C A T I V A

Não é ef~caz o mero internamento do menor ~n

frator sem oferecer-lhe as condições de sua reab~l~ta _

ção, a fim de que venha contribuir para o desenvolvimen
to nacional corno cidadão.

A nova ~edação, além de mais coerente e "enxuta", fOI a ptenár,o, a nivel de- Comrs
são Temat ice, tendo sido vitoriosa por 37 contra 26 votos, derrubando ~ proposta
do Relator da comIssão VIII, agora ressuscitada pelo Relator da Comissao de S,ste
matIzação.

AUTOIt---------------
CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

1":'1 TEnO/olUSTI1lCAÇio --,

EMENDA SUPRESSIVA

,LI:.."'lo/c:o ..ISllo/.~cO.IUio----------___,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
.., TUTO/vuSTlfICÀÇÃO------------------,

SuprImir o Art. 405 - "É assegurada a I iberdade de imprensa em qual

quer meio de comunlcaç~o".

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA

O Art. -405 ~ redundante com o anterior - 404 - que diz: "É assegura

do aos meios de comunicação amplo exerc;clo da liberdade ..• ".

No Cap IV, suprImir o Art. 402 e seu Parágrafo unico.
JUSTIFICATIVA

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA

COMISSÃO DE SISTE1~TIZAÇ~O

A definição de empresa nacional constante do Art. 307 e seus paragr~

fos ; suficiente para privi legiar o desenvolvimento tecnol~gico nacl

onal. O acr~scimo ~quela def,n'ç~o, constante do artigo que propomos

suprimir, reveste-se de caráter especIoso e conjuntural, podendo In

viab. I izar a transfer;ncia tecnol~9ica do exterIor para o Brasl I,fu~

clonando, eve~tualmente, ao~contr~rlo d~ retendldo.

EMENDA CS01685·8
tJ

---------- PLE""AIIIIO/coUIS*;io/sUICOWlssio---------__

te

EllIENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art, 383

CONSTITUINTE SOTERO CUNHA
Acrescente-se ao Art. 383 do AnteproJeto o § 6~

COMISSflO DE SISTEMATIZAÇAO

1":'1,----------------TEllTo/"'UlSTl'ICAÇio,----------------~

EMENDA SUPRESSIVA
= Suprima-se o artigo 407 e seu parágrafo único

O responsável por Menor, em idade escolar,

ficará obrigado a matricula-lo em estabelecimento de
ensino público ou particular.

JUSTIFICATIVA
JUS T I F I C A T I V A

o artigo 98, em seu inciso XIII,_as~evera que
cabe ao Congresso Nacional (caput do artigo), dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente;
entre outros assuntos - o que se relaciona ao sistema (in-
ciso XIII) nacional de radiodifusão, telecomunicação e comu
nicação de massa.

Logo, é descabido o artigo (407) e seu parágra
fo, conforme acima citado, por não guardar sequencia lógica,

além de conflitar jur~dicamente com o próprio texto do rela-
toro

Tal d~spos~t~vo tem a f1nal~dade de con
tribu~r para errad~caçao do analfabet~smo.

Obs. Estamos solicitando o parágrafo 6R (esta designação
ordinal), em virtude de termos outra EMENDA já pronta
requerendo o acréscimo de um parágrafo para o Art.383,
recebendo o número ordinal-áe § 5~ (quinto).
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Substitua-se o disposto no Artigo 6º pela seguinte re

dação:

Art. 69. - A República Federativa do Brasil tem co-
. PLu.ul'o/coWISsio/$UI1COWI551o-----------

coxrssxo DE SISTEIIJATIZAÇAo

r;,r-0-------~------- T[UOIJU5TlncAçÃc------------·-----,

mo finalidades:

defender a soberama nacional e buscar a convivê.!:!.

eia pacífica e a cooperação Internacronal;

f: a:MISSAO DE SISTEMATI;;lo/CONISSÃO/SUDCON1SS,i.O

. O objetivo desta emenda é a recuperação, para <_ ú

texto da nova Constituição, da Integra do conteúdo que fOI estudado e aprovado pe-

la Comissão da Organização do Estado em relação às finalidades da República Feder~

tiva do Brasil.
Na verdade, não estamos propondo modificações no

conteúdo fundamental do que Já consta no Artigo 6º do Anteprojeto de Constrtulçãu,

Este conteúdo é o mesmo da redação que a Comissão da Organização do Estado aprE.

vou. Só que a forma aqui proposta nos parece mais adaptada a um texto jurfdico,

pOIS é mais concisa, clara, objetiva e menos discursiva ou épica.

- zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana

e promover a sua valorização;

- garantir os direitos lndrviduais e coletivos, bem cE

mo a igualdade de oportunidades para a efetivação

da Justiça;

- promover O bem estar individual e coletivo e o de

senvolvrmanto social, econõrníco e cultural.

JUSTIFICAÇÃO

IV

11

III

EMENDA <:SOI688-2
t: Senador JOSÉ RICHA

. ,

11 - aposentador~a i~tegr~l ~os v~nte e c~nco

anos de serv~ço públ~co ou pr~vado, alén de ~mportânc~a

ad~c~onal correspo~de;te ao ~encimento'~e Segundo Tenente

das Forças Armadas. Esta poderá ser requerida a qualquer I

tempo sem prejuízo dos seus d~re~tos adqu~ridosi

111 - pensão aos dependentes, compreendendo os

valores do inc~so anterior;

EIlENDA IlODIFICATIVA/ADITIVA

DISPOSITIVO E~lENDADO: Art. 483.e incisos

Art. 483 - Ao ex-combatente civ~l ou m~l~tar,

que tenha participado efetivamente em operações bélicas,

na Força Expedicionária Bras~leira, f1arinha de Guerra, 11a

rinha Ilercante, Força Aérea, Força do Exérc~ to, ou outra

Força al~ada a estas, que, como cidadão em defesa da pá

tria bras~le~ra, portador ou não'de d~ploma, ou medalha,de

qualquer combate, que tenha prestado qualquer servi?o de

segurança ou vigilânc~a do l~toral ou ~lhas oceân~cas, são

assegurados os seguintes d~re~tos:

I - aprovea t.amen to no se rva ço r:ú~l~.co, sel'l, a ..

ex~gência de concurso, com estab~l~dade;

Dê-se ao Caput do Art. 483 e incisos 11 e V

a segu~nte redação:

,.,,---------------- TtxTO/<lUSTIFICAÇÃO~--------_--- -,

IV - assistência médica, hosp~talar e educa 

c~onal gratuita, extens~va aos dependentes;
Emenda Supressiva:

Suprima-se, no caput do art. 96 do Anteprojeto, a palavra "misto".

Brasil

podero-

V - pr~oridade na aquisi9ão da casa própr~a

para os que não a possuam ou para suas viúvas, com o ju

ro de c~nquenta por cento menor que o cobrado normalmen

te;
JUSTIFICATIVA

PreClsarnos fazer Just2ça com aqueles que l~

tara~ ardu~~ente em guerras, corno a últlma Guerra l1undl

al, sacr~f~cando seus ma~s int~l'los ~nteresses, e a pró 

pr~a v~da, pelos ~nteresses naciona~s, e até hU!'lanamente

un1.versa1.s.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que esta é uma das raras oportunidades que o

tem para implantar um sistema de votação distrital puro, como instrumento

. so de regeneração do processo eleitoral.

Se se admite que o sistema proporcional gerou tantas e tamanhas
distorções na representatividade popular, parece contraditório mantê-to para a

escolha de metade da Câmara dos Deputados, 'metade das Assembléias Legisl~tivas e,

agora ou no futuro, metade das Câmaras Municipais.

Seria sustentar uma situação anômala, que todos pretendem elimf-
Temos, pois, que resguardar os d~re~tos

adqu~r~dos pelos ex-combatentes, além de assegurar-lhes

outros que cons~deramos importantes, sem qualquer prejuf

zo de vantagens obt~das, prat~camente sem onerar o erá

r~o pfib Laco ,
~ com esse objeti~ que apresentamos es~a

emenda, por acreditar~ também, que esta parcela da so

ciedade de tão poucos que ainda restam em nossos d~as,

desses heró~cos e patr~óticos defensores, não deverá'

deixar de ser tratada com a atenção que bem merece.

nar.
Como admitimo~, de plano, número par para a representação mínima

à Câmara dos Deputados - oito para Estados e quatro para Territórios - e como o

numero de distritos eleitorais, em cada Estado, será igual ao de representantes

à Câmara dos Deputados, é irrelevante ser ele par ou ímpar: 23 os Deputados Esta

duais de um Estado, 23 serão os distritos. Fixado, também, de antemão, que o núm~

ro de Deputados Estaduais será o dobro do de Federais, dividindo-se. o distrito em
doí.s subdistritos, qualquer que seja O número de Deputados Federais, o de Esta

duais será sempre par.

o sistema distrital simples reforça não apenas a representat.ívdda

de, mas também os organismos partidários que a catalizam, contribuindo para a

operacionalidade das maiorias governamentais.

c---------- P.L~M..~IG/Ç(l"I$sio/slJ.C(l"I.Si.a-----------

f!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01687-4
tJ Senador JOSÉ RICHA

t:J COMISSÃO DE SISTEM~~;~~~Ã~ol,""o.""o
r;;-- TEXTOI.lUSTlFICAÇio

o

.,

EMENDA CS01689-1
tJ Senador JOS~ RICHA

AUTOR---------------,

r;,----------------nxTo/oluSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA SUBSTlTUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 6º
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSrnVo EMENDADO: ARTIGO 7E, INCISO II

Nos termos do § 2º do Art. 23 do Regimento Interno

. da Comissão de Sistematização - (Resolução nº 01/87 - C.S.).

Nos termos do § 2º do Art. 23 do RegImento Inter

no da Comissão de Sistematização - (Resolução nº 01/87 C.S.).
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Modifrque-se a redação do Inciso 11 do ArtIgo 7Q, sub

drvldindc-o pelos três temas que aborda e reenumere-se os demais incisos.
JUSTIFICAÇÃO

o que se objetiva é apenas tratar em InCISOS diteren

tes assuntos diferentes (cada um deles identrfrcado como uma tarefa fundamental do

Estado), como manda a boa técnica legIslatIva.

':> Pl.tNARIO/cONISSÃO/sU8CONISSÃO- ,

a;MISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

A redação proposta compatibilIza o rnencionado inciso, sem prejulzo de

seu conteúdo, com a regra geral sobre a matéria, contida no art.' 44, onqmário da Co
missão Il.

AUTOIl- _EMENDA CS01693-9
l:SENADOR JOSll RICHA

JUSTIFICAÇÃO

assegurar a parttcípação orqarnzada do povo na form..§

ção das dectsões nacionais;

defender a dernocracra polltica e econômica;

fazer respeitar a constrtucionalidade e a legalIdade;

ART. 7Q-

11 -

111
IV 

V -

r;r----------------TEXTO!JUSTlf"ltAl;io -,

EMENDA CS01690·4
I: Senador JOSÉ RICHA

Nos tennos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

Elimine-se o inciso XII, do artigo 98, do Anteprojeto do Relator

da Comissão de Sistematização, e remnnerem-se os demais.
r:l------- TEXTO!olUSTlfICAOi.O -,

JUSTIFICACÃO

A celebração de convênios e acordos, seja com Estados e Municí-

piqs, seja com outras instituições, deve ser uma atividade administrativa roti

neira do Executivo Federal, não se justificando, a nosso ver, que, para cada um

desses atos, tenha-se que fazer uma lei, o que sobrecarregaria o Legislativo,de~

necessariamente, e emperraria, despropositadamente, a execução de leis, serviços

e obras.

Nos termos do § 2Q do Art. 23 do Regimento -Interno da

Comissão de Sistematização - (Resolução nQ 01187 C.S.).

Suprima-se o Art. 94 do Anteprojeto da Comissão de

Sistematização. -

.:xJSTIFICAÇ/IQ

O Art. 94 e o Art. 254 têm idênticas redações.

Preferimos suprimir o primeiro em vez do Art. 254 por

que este está inserido !1um capítulo (Capítulo III) que trata dos atributos d<r

Instituição forças Armadas, sendo esta a nosso ver a posição adequada para di~

por sobre "garantia de patentes".
EMENDA CS01694·7liI AIJ1'OIt

~ 5enador JOSr RICHA
~"AJIlTIDO=]• PhDB

Pl.f.NAJIllO/CO.. lSSio/.u.CO..IUio-- ----,

corI5S'C DE SISTE~ATIZAÇ~O

EMENDA CS01691-2
(l Senador JOS~ RICHA

AUTOR---------------, c:'mIDOQ.PMDB

õ.T----------------nxTo/J~T.,JCAÇ.io----------------_,

Dê-se aos parâgrafos 29 e 39 do artigo 64 do anteproJeto
de Constituição a seguinte redação:

.., Pt.fHAAIOICOlilSsÃoI6ueCOMlSdo-----------,

, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃD
r:l iEXTO'oIUSTIFlcAtio --,

Nos termos do § 2Q do art. 23 do Reqirnento Interno da Cormssão de

Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.).

"f 29 - Os ~embros do Conselho de Ouvidores serão e~eitos
pela Câmara-de Vereadores e exercerão suas atribuições gratuitamen
te.

"I 39 - Ao Presidente do Conselho de Ouvidores competirã
cOMunicar ao Ministêrlo Público qualquer abuso de autoridade, des
vio de poder ou wi aplicação de recursos pUblicas".

JUSTIFICAÇÃO

"um quarto",

Substitua-se, no art. 105 do Anteprojeto, a expressão "quinto" por

o Conselho de Ouvidores ê õr9âo auxiliar da Câmara de Ve

readores, como dessuwe dos itens I e 11 do § lQ do artigo 64. Toda

via, para oue a vinculação com o Poder Legislativo I'lunicipal se tor

ne ainda wais expliclta, sugere-se que sejam seus me.. bros eleitos

pela prõoria Câwara de Vereadores. Desse rrodo, exercerão em harffio

nia co~ ela suas importantes funções de controle subsidiãrlo e au

xiliar, flcando afastadas, portanto, quaisquer possibilidades de

superposição ou lngerência.

Por outro lado, não seria conveniente conferlr ao Presi

dente do Conselho de Ouvidores legitimidade processual para repre

sentar, oerante o Poder Judiciário, sobre qualquer abuso de autori

dade, desvio de poder ou mã aplicação de recursos públicos. Essas

õtrituições são próprias do Ilinistêrio Público. Ao Conselho de Du
vidares caterla, em tais casos, slmplesmente comunicar-lhe os fatos

aourados. F o oue se propõe.

JUSTIFlCAÇM

- AUTOR _

Impõe-se modrücar o "quantum" das delibera,9ões Ieqtslativas, pOIS

com o rnlmrno de um quinto e "quorum" de maioria não quahfrcada, poder-se-Ia ter

matéria aprovada, em ccrnrssão ou em alguma das Câmaras, por menos do que 20%

(vinte por cento) de composição total da Casa, por exemplo. Por mais corriqueira ou

rctinerra que seja a matéria, não parece convemente aprovação ou rejeição com tão

pouca quahfrcação.

EMENDA CS01692.1
f? Senador JOS~ RiCHA

r.:I---------- f'l.ENÀJIlID/CONISS,io/sU8CO..15Sio ---.

= TEXTO!,JUSTIFICAl;ÃO------------------,

Nos termos do § 2Q do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de

SIstematIzação - (Resolução nQ 01/87 C.S.).

Dê-se ao inciso V do artigo 99, a seguinte redação:

EMENDA CS01695.5
f? Senador JOSÉ RICHA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

AUTOR- -,

~D'T'~
02I07J87

"V _ aprovar a Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas
de Estados ou Terntórios, nos termos do art. 44, § 3Q."

r;r----------------TEXTO/JUST1fICAi;ÃO:;-:--:---::---==--:-----::--;-_,-_-=--,--_-,

Nos termos do § 29 do Art. 23, do Regimento Interno

da Comissão de Sistematização - (Resolução l\Q 0i/87 C.S.).
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Acrescente-se no Art. 90, após o termo "totalidade" e
antes da palavra"remuneração" a expressão "dos proventos ou da".

EMENDA C801698-0
e: Senador JOSE RICHA

r:t----------------TEXTOIJUSTIFICAÇio-------------------,

JUSTIFICAÇ1l0

Tecnicamente remuneração é o que se percebe no servi
ço ativo; proventos o que se percebe na aposentadoria.

__________ PLENAAIO/cClolISsÃo/suaeOMlssÃO _

f9 COMISSAO 'DE SISTEMATIZACAO

EMENDA MODIFICATIVA'

~DATA~'oyD7J87

Ao mencionar o termo "totalidade" torna-se
que foi intençãp do redator do dispositivo incluir como pensão, após

do aposentado, tudo o que ele percebia da Administração enquanto vivo.'
tado ou no serviço ativo.

patente

a morte

apose~ terno
C.S. ).

da
Nos termos do § 2~ do Art. 23 do Regimento In

Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87

Daí a necessidade de se incluir o termo "proventos"
para tornar claro o dispositivo.

forma:
Reordene-se os artigos 151 e 152 da seguinte

ART. 151 - (caput, inalterado)

ART. 152 - (caput, inalterado)

§ lq - ( § 2° do Art. 151)

r:t----------------Tr.xTO/olUSTIFIC..çio....,,~~-------------....,

EMENDA MODIFICATIVA

§ 2q - O defensor do Povo poderá ser destituído,

a qualquer t~mpo, por deliberação da
maioria absoluta dos membros da Câmara

dos Deputados, mediante representação'po

pular que lei regulará.

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - {Resolução nO 01/87

C.S.) •

§ 3~ - ( § 3° do Art. 151)

JUS T I F I C'A C Ã O

,.",------------'-----TEXTO/.,lUSTlFICAÇAO---------------'---....,

r:-r---------- PL[NÃAIO/CONISSÃo/sUBCOlllISSÃO-- _e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se, ao parágrafo único do Art. 173 do Ante

projeto, a seguinte redação:

Parágrafo Úni~o - Se a moção de ~ensura não for

aprovada, não será permitida, antes de seis me

ses, a apresentação de outra que tenha mais da
metade dos signatários da anterior.

JUS T I F I C A C Ã O

A formulação proposta deixa Lnequívoco o teor

do dispositivo, cuja redação anterior era insuficientemente
"Clara.

Propõe-se reordenamento sistematizador

cuja ordem, no AnteproJeto, está desarticulada.
ta, obedece-se a seqüência lógica.

EMENDA CS01699-SLi] .AUTORC Senador JOSE RICHA

de matéria,

Com a propos-

EMENDA MODIFICATIVA

__________ 'LINÂIlIO/COIll.S.io/.uaCO'i1ss1o,-----------,

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01697-1
(I Senador JOS(: RICHA

AUTOR---------------

Nos termos do § 22 do Art. 23 do Regimento In

terno da Comissão de Sistematização - (Resolução nO 01/87
C.S.) •

r:t TIEXTO/.lusTl'IC.lÇAO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSrnVO EMENDADO: ARTIGO 49

Nos termos do § 2!! do Art. 23, do Regimento Interno

da Comissão de Sistematização - (Resolução nli! 01/87 C.S.).

redação:

-o Artigo 42 do Anteprojeto passa a ter a segumte

Dê-se ao inciso VII do Art. 167 do Anteprojeto

a seguinte.redação:

VII - assuntos relacionados com a seguranç~ na

cional, por iniciativa do Presidente da República:;

JUSTIF3:CACJl.O

Trata-se de adaptação redacional necessária,

por força do teor do caput do Art. 167.

&UTO"---------------EMENDA CS01700-S
I: Consti'tn;nte - WU.gON M~RTINS } rY~j)"BJ

PI.r.MÀJtlO/GOIIIISSI01SU-COIlISI1D-----------j
:::;-~~e: COMISSJl.O DE SISTEMATIZAÇJl.O . ~~~~~

- JUSTIFICAÇÃO

ART. 49 - O Legislativo, o Executivo e o Judiciãrio
são os principais Órgãos da -soberania do povo e exercem, harmOnica e independente

mente, as funções fundamentais do Poder do Estado.

No lugar de "poderes fundamentais do Est.adn", con~

deramos mais adequada a expressão "as funções fundamentais do Poder do Estado",

reforçando, assim, as opimães mais modernas sobre a umcldade e a indiviSIbilidade do
Poder do Estado ~ retomando a expressão funções do poder, devidamente utilizada por
Aristóteles.

<;1 TU:TOt"USTJFICAÇio ,

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado: Art. 13, III, alínea "g"

Acrescenta-se a alínea "g" ou item I.II do artigo
13, a locução "desde que o interessado comprove a impossibilidade

de pagar custas e taxas"
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Há necessidade do acréscimo relativo ao cond~cig

namento da gratuídade para os casos de pobreza comprovada, visa~

do-se compatibil~zar o dispositivo em questão com o que está enun

ciado no artigo 199 do anteproJeto.

Senador Wilson Barbosa Martins

= TElCTot.lUSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Art 257 • inciso Y

EMENDA CS01701-3
1: SENADOR .Jo5I! RIOIA

=---------------TEXTO/olUSTIF'ICAÇio------------------,

Inclua-se no CapItulo Y - DA SEGURANÇA POBlICA.o seguinte ar-
tlgo:

-As guardas aunlcipals.a sere- reguladas por lei estadual •
destin~se , vigillnciB do patri.onio aunicipBI. sob • superv!
slo das Policias Mllitares-.

Nos teI'lllos do § 29 do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de
Sistematização - (Resolução n9 01/87 C.S.)

Dê-se ao caput do art. 96, do Anteproj eto do Relator da Comissão de
Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até quinhentos re
presentantes do~, eleitos, dentre cidadãos iiiãíores de vmte -=-e
um anos e no exerncio dos direitos políticos, pelo s~stema d~stri-=

talliiíSto, voto majoritário, direto, secreto e proporcional, em ca
da Estado, Território e no Distrito Federal, na forma que a lei
estabelecer.

19 
29 
39 -

JUSTIFICAÇÃO

A emenda altera o quantitativo máximo para composição da Cãmara dos
Deputados e a idade mínima para sua eteãcao, ---

487 é o número atual de representantes do povo; elevando-se para
500 esse guantitativo dá-se logo uma pequena margem de acréscimo para, chegando
se a um numero redondo e máximo, poder-se fazer os reajustes necessários em fun
ção do aumento da população ou de uma futura e possível redivisão territorial,
sem que haja necessidade de reduzir os atuais quantitativos mínimos (8) e máxi-
mo por Estado, ou por Território (4). .

A elevação da idade mínima de 18 para 21 anos, como requisito para
O cidadão candidatar-se a Deputado, justifica-se pela própria relevãncia da fun
ção, que só deveria ser assumida por pessoas em plena maioridade, a qual só é
obtida, segundo os costumes e os padrões legais do nosso país, aos 21 anos.

.JUSTIIfICATIVA

A eaenda objetiva trazer ao texto UBa laportante edequaçlo •
eis que todos os 6rglos citados nos Incisos I a IV do art. 257
conte. sua destlnaçlo • exceto as GUARDAS MUNICIPAIS.

Coa0 consta na atu.. redaçlo • poderio ditas força! tornar~

se-para allltares-. se- controle rlgido de disciplina e supervislo
técnica.

Coa efeito. a realidade cultural do Brasil·indlca. ea alguns
pontos do territ6rio nacional • haver possibilidade de tais guar
das vire- ser utilizadas coa0 instruaentos de presslo polltica
caracterizando-se • neste caso totalaente contr4rias aos altos ig
teresses da segurança p~blica.

EMENDA CS01704-8
~ AUTOR

~ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

= TUTO!.lUSTlfICAÇÃ0
7•

---,

EMENDA CS01702-1
Constituinte 17IT"SOIl 1I1\RTIllr.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO ~MENDADO: ART. 13, XV

Inclua-se onde couber, no inciso XV do art. 13, a

Pt.UUIO/COllllssãO/fluecOlllssiO-----------j ~DATA----,

COIIISSii.O DE SISTr.ltl\Tl::1Il"'l\o 6;7 J",7 J
= TEXTO/olUSTlf'ICAÇio ,

seguinte alínea:
- O juiz atenderá, na aplicação da lei, aos prin

cípios da Justiça Social.

Ellr.HD1I SUPRT:S$IVlI
DIr,nOSITIVO mlOlD1IDO - lIrt. 9G

SupriMir l10 art .. 9Ci n lncn,-.ãn -:- "110 i'lt~

'1uatrocentos Q: oit'1ntn c c;ctt"!".

JUS T I F I C A T I V A

Visa a inclusão de tal dispositi~o dotar o Poder
Judiciário de instrumento capaz que lhe faculte não julgar o mérito
quando da sua decisão possa resultar grave lesão a uma coletividade
merecedora da proteção do Estado.

Inobstante esteja este princ~pio, timidamente, in
serido na lei de Introdução ao Código Civil, por esta circunstância
mesmo e em se tratando de lei meramente substantiva, não' vem sendo

aplicado como norma de eficácia plena.
o nrt. 9G ;"nr;r;n " t~Tp.r n s~o'lnin~c rcc1;v.:ãn ~

nA cânara don Deputados conpôc-nc <le a=epresentantes 'do povo, 'ele>! 
tos ucntre cicJ.üt1ãor; ma.í.ore s cl'P.. lle~oito anos c no c::{prci:cin elor; lli-

Aexpressão, nb fmal do Artigo 312, "e pertencem à Unlão"

Suprima- se do anteprojeto:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 312

~---- T"TD/,"'T''''''i' -----l
I

EMENDA CS0170S-6
[:J CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON

voto J'k"ljorit1i::-io,

Tcrritórin e no ni~

rei tos políticos,
direto, secreto e

1'010 sist"In" distritnl misto,
pxopordí.on aâ , en ca,l" r:.,tnl'o,

tribo rcl1crn.l, na forma que ti lai estahcl(~certl.

não se pode prefixar o nânero c10s rp.]1re<;c!2
tantas elo povo, urna vez que clnvcr5.o ser criauas novas unâ-dadea =eu,2.

rativas. Logo, haveria, em consc'1t!ôncin, roüucâo e10 nênoro ,lo parl~

ncntzrre s em algW1s Estados, o 'lUc rpclW1elnria en inútil in'luiotnção
<1e deput.ados , Convém deixar ao critério normat.Lvo lerrnl o nÚJ1erO ele
parlamentares, inclusive c por conse~nência Ca aplicil~no «los ~nrã 

grafos do artigo ora emendado.
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Além da desnecessária repetição da atribuição desta propriedade
à UnIão, ressalte-se, outrossim, como acerto da emenda ora proposta, que aSSIm
dí soaplmando ter-se-á res~ido,_em um só ar-tago, .os demaas bens, . que, como os r~ \
cursos mí.neraas , pertencem a Uniao, taas como, os terren~s da mar-mha , o espaço
aéreo, a plataform2 submarina, as terras ocupadas pelos Indaos , dentre outros.

JUSTIFICATIVA

terposta pessoa, seja superior a três (03) módulos regionais de
exploração agrícola.

. A opinião pública nacional jamais aceitará que
a nova constituição não enfrente, com realismo, este problema, cons~

grando príncipios e normas que sejam implementadas concretamente.

) Q~~;0=:J

QmmsÃo DE SISTE~~~;~;~A~o/.u"o.'''Ão-----------J W/§.;W

EMENDA êS0170g-9
~o~tituintc EXPEDITO JUNIOR

~ TEXTOIJUSTIF"lCAÇ_O------

p:rf'AftTI00©J
Pfl10b

JUS T I F I C A ç Ã O I
Amatérla Já se encontra conveniente e apropriadamente disclpl~i

nada no Art. 48 do Anteprojeto, que mc'luí , em seu i tem VII, de maneira e>.pressa,
como bens patrimoniais da Unlão, os recursos minerals do subsolo.

EMENDA CS01706-4 'uT°.-------
!:J CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON

tJ PLENÃRlO/';ON'''ÃO/S'''o.",io
COMISSXO DE SISTEMATIZACXO

r:-r TEXTO/olUSTlFICAÇÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 325, PARAGRAFO E INCISOS

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO • ARTIGO 402

SUPRIMAM-SE DO ANTEPROJETO.
a) O artigo 402
b) O parágrafo único do artigo 402

JUSTIFICAçJtO

Conforme redigido, o tert.o dá margem il mais diversas inter
pretações.

Em um mesmolEtor de atuaç.ão, uma determinada empresa
dominar completamente a tecnologia de um dos produtos que fabrica
não dominar completamente a tecnologia de outros.

Em um mesmo produto uma empresa pode não dominar completa
mente a tecnologia de processo de Produção de todas as suas partes,d
minando porém o processo de produção do conjunto.

Estes são alguns exemplo~ que demonstram a dificuldade
até mesmo a impossibilidade de se ilefinir completa e inequivocamente
o que seja controle tecnológico nacional.

A definição de controle t~cnológico nacional deverá, após
ampla discussão, ser ob eto de lei ordinária.

EMENDA CS01707-2 .UTO.--------] ~"eT"O----'
t: Constituinte EXPeDITO JUIHOR . CEtlOB J

f'LEI'4PIO/COIJISIlÁO/SU9COIolI:JSÃO ] 5rR-/~iJ

f:.J cº~assÃo SISTEI.IATIZA~!<!Ã~O~ . (rg,~ -

ARTIGO 325, O uso do imóvel rural, correspon
de uma obrigação social.

• Parágrafo únic~ - A obrigação é cumprida qua~

do simultâneamente, a prop~iedade:

a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais e preserva o

meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam

as relações de, trabalho e produções, não
motivando conflitos pela posse ou domínio
da terra;

d) não exceda a área máxima previsto como li

mite regional.
JUSTIFICATIVA

A cláusula deve ser uma constante no contexto
constitucional. Para não haver dúvidas futuras, nem injustiças. Re
forma Agrária para quem tem tudo, não sig~ifica nada, mais para
que~ não tem nada ela é udo.

A s urar a terra para quem nela queira tra
balhar, não é apenas um ato ou efeito de reparar. Uma preterição
histórlca multissGcular\ mas também uma decisão política que atende
.s reivindicações, .s carências do presente e prevenir as necessid~

des do futuro. Foi o trabalho árduo e sacrificado de homens e mulhe
res, que tiveram a coragem e a ousadia,'trabalhando de sol a sol,
batalhando a terra, que permitiram aos brasileiros conqu~star a
maior parte deste continente. Esta presente emenda deseja t~bém es
tabelecer o congelamento das ár~as d~s atuais propriedades rurais~
que respondem. sua obrigação social .

. . TEXTOlolUSTIFIChÇÃO-------------·---

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 333

Inclua-se no Art. 333 do anteprojeto, o se-

guinte Inciso n:
n) Rodovias vicinais de acesso .s sedes de mu

nicípios.
JUSlIFICATIVA
O anteprojeto carece desse dispositivo, o

qual sem ele não há como o agricultor escoar sua produção até o ce~

tro 2rmazenador

EMENDA CS01710-2
~onstituinte EXPEDITO JU~~~R

PLEUARICl/coUISSÃO/SUDCC'l.lISSÃO-----------,

COMISSÃO DE SIS1EMATIZAÇ7i0 •
~_. TEXTO/oluSTlrICf.çZ,o'-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMEMDADO: ARTIGO 28, LETRA "B" 00 INCISO I

A letra "B" ~o Inciso I no Art.28 do antepro

jeto, passa a ter a seguinte redação:

r.:-r-------.-------- TEXTO/..uSTIF~CAÇÃD----------------,

b) ~ São obrigatórios o alistamento e o voto

dos maiores de 16 anos, salvo para os analfabetos, os maiores de 70
anos e os deficientes físicos.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 328

Inclua-se no Art. 328 do Anteprojeto, o seguinte Pará,
grafo Único:

Parágrafo Úniéo - As pessoas jurídicos estrangeiros '
não poderão possuir terras no país cujo somatório, ainda que por i~

JUSTIFICATIVA

Busca-se com esta emenda assegurar aos jo-
vens maiores de 16 anos democraticamente exercer em sua plenitude o
direito de votar, bem como de ser votado para o cargo de Vereador.
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r.r----------------- TE"TO/.,ltlSTJFICAÇÃO----~----------____,

EMENDA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28, LETRA "B" 00 INCISO 11

A letra "B" do Inciso 11 no Art. 28 do ante-
projeto, passa a ter a seguinte redação:

b ) .: São inelegíveis, os inalistáveis e os me-

nores de dezesseis anos.
JUSTIFICATIVA

É inconcebível que num país, caminhando a lar

gos passos para sua suprema democratização, deixem a juventude com
idades de 16 anos fora do processo de escolha de seus lideres maio

res.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda reitera nosso ponto de vi~

ta, segundo o qual deve haver diferenciação, pois eis que hoje a R~

gião Amazônica, representa o único espaço com que conta o País para
abrigar seus excedentes populacionais, trazendo sérios problemas p~

ra os governos estaduais, isto sem contar que a Região Amazônica r~

presenta aproximadamente 2/3 (dois terços) do Território Nacional.

EMENDA CS01715-3
tJ Constituinte EXPEDITO JUNIOR

r;-r---------------TEXTOIJUSTlflC.a.çio-----------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO

Art.379 ••..•••••.••.•.•••••......•••••..•••••

JUSTIFICATIVA

Inciso .•• - Acesso ao ensino de 1Q Grau, públl
também garantido aos jovens e adultos que na
não tiveram acesso.

co e gratuíto, será
idade propria a ele

te inciso:
Inclua-se no Art.379 do anteprojeto, o segui~

AUTOR--------------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 326

Inclua-se no Art.326 do anteprojeto, o segui~

EMENDA CS01712-9
tJ Constituinte EXPEDITO JUNIOR ] tJ:;~;~:J

I'Lf.H&AIO/ÇONISsiO/SUDCOIll.SS;;O------------.J ~CA1A-<5ll

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO @!==J~
= TtxTo/olUSTIf1CAÇÃO-----------------,

que
inci
fins

te parágrafo único:
Parágrafo·único ... - Todo o imóvel rural

não cumpra a sua obrigação social nos termos do Art.326 e seus
sos, fica sujeito à d~sapropriação por interesse social para
de reforma agrária, mediante indenização.

JUSTIFICATIVA
A presente emenda tem por objetivo, deixar

claro os imóveis rurais sujeitos à desapropriação por não estar cu~

prindo seu verdadeiro papel.

A emenda se justifica pela necessidade de se
definir e reconhecer o direito àqueles que, por algum motivo não pud~

ramfrequentar uma sala de aula durante o correr de sua infância.

r;-r----.----------- TEX10IolUSTIF1CAÇÃtI---------------_,EMENDA CS01713-7
e: Constituinte EXPEDITO JUNIOR
= PLEJ.AA'o/COt.lISsio/suacONI'sÃO------------.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379,

O Art.379 do anteprojeto, passa a ter a se-
..,.,- TEll.TO/JUSTIf"ICAÇÃO-----------------, guinte redação:

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO'377

Suprima-se do anteprojeto:

Parágrafo único.

JUSTIFICATIVA
O paragiafti único da formp como foi colocado

em seu Art. 377 do anteprojeto, somente é justificado a sua adicão
no Art.379, entendo que em seu bojo fundamenta-se o compromisso de
ensino como dever do Estado.

Art. 379 - O dever do Estado com o ensino pú
blico, baseado nos princípios da democracia, da liberdade de expres
são, da soberania naci?nal e do respeito aos direitos humanos efe~
tivar-se-á mediante a garanti à de:

JUSTIFICATIVA
Esta nova redação tem por finalidade ampliar

e melhor explicitar-o-ensino de agora em diante no país.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 415

--------------TEXTO/"U5TIFICAÇÃO--------- ~

r---------- PLENÁRIO/cONISsio/suaCOUI!lsio------ _tJ CO/.fISSI'ia DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r T~xT"t"U$TlfICAÇio---------------_,

~DA CS01714-5
tJ honstituinte EXPEDITO JUNIOR I L~A~~~-~

.,- PLEUÂfllO/CONISSÃo/sUllCOIilIS:;io--------

fJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ • t5:!3--Ji}J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 282, INCISO "C"

Inclua-se no Art.415 do anteprojeto, o segui~

te parágrafo único:

Art.282 .............••...•.••................
c) Cinco por cento para aplicação nas regiões

Norte e Nordeste, atraves de suas instituições oficiais de fomento;

Parágrafo único - A União concederá incenti
vos fiscais a municípios nos quais existam grandes áreas de preser
vação ambiental.
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JUSTIFICATIVA

._ .

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

. ..

Organização do Judiciário, do Ministério Público e
da Defensoria Pública, a carreira e a.garantia de
seus membros.

JUSTIFICATIVA

I -

§ 1º

Art. 130

Dê-se ao Art. 130 § 1º (primeiro), inciso I, Seção VIII, do
Processo Legislativo do Anteproj~to de Constituição, a seguinte
Constituição; a seguinte redação:

A presente proposição tem por objetivo princ~pal tornar mais
si~plificado e coerente o "caput" do artigo e seu parágrafo primeir~

Com efe~to, o que é racional e muito mais lógico, é que o P~

der Público que conceder a delegação da função, deve ser o mesmo da
fiscalização, a fim de evitar futuras complicações quando da elabor~

ção da Lei Complementar prevista, além de tornar mais técnico o tr~

balho da Constituinte, principalmente sob o ponto de vista jurídico.

A presente proposta objetiva compatibilizar o texto do pr~

cesso Legislativo com os demais órgãos estruturais da Justiça (Mi
nisté~io Público e Defensoria Pública). Vale, ainda, pela compatibl
lização do que já se encontra nos Artigos 49 inciso XII e Art. 239,
§ 2º do Anteproieto de Constitui ão.

~- PlEhÃI'Ilo/c:Olollssio/IUICOWISdo---- _

r= COMISSAO DE SISTEMAtIZACAO

~---------------TtxTO/.tUSTl'IC ...çio-------_--------,

,.,.,~ TUTO/JUSTlFICAÇÃO------ --,

EMENDA CS01721-S AUrol---- _

f= é6NSTITUINTE CID CARVALHO

'LEHAR10/CONISSIO/SUIlCONISdO-----------

j
~D"'TA~e? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ~ 07f§JJ

EMENDA CS01722-G AUrol--------

t? é6NSTITUINTE CID CARVALHO

a propriedade
limites máximos

É uma emenda que visa limitar

rural, daqui para frente, a definição fundiária dos
permitidos para os imóveis rurais.

Páragrafo ... - O tamanho máximo de uma pro
priedade rural é de 100 módulos regionais de exploração agríéola,
ficando o excedente sujeito a desapropriação por interesse social

para fins de reforma agrária.
JUSTIFICATIVA
Com este parágrafo, deseja-se realmente pro-

por a extinção da grande propriedade latifundiaria ao mesmo ~empo

assegurar, explícitamente, a propr~edade dos médios e pequenos pro

prietáriós.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS01719-G
[J CONSTITUINTE CID CARVA~AO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 325

Inclua-se no Art.325 do anteprojeto, o segui~

_--------- PL.U""lo/cON1Sdo/IUIlCOU1Ssio------------,

Art. 239 ..

te parágrafo:

O parágrafo 2º (segundo) do Art. 239 Título V do capítlo VI
do Judiciário, do Anteprojeto de Constituição terá a seguinte red~

ção.

JUSTIFICATIVA
Ao destinar o Governo Federal de pequenas ve~

bas, através de Leis Ordinárias definindo os incentivos previstos
no presente Parágrafo Único, estará auxiliando o Município a prese~

var o meio ambiente.

~ TItXTO/ol'USTl.. IC...ÇÃO---------------~

EMENDA CS0171S-S
P Constituinte EXPEDITO JUNIOR

~ PlENARlO/cONISSÃo/sUBCON1SSÃO----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

§ 2º·L~i·~~~pi~~~~t~~·~~g~~i;~~á·~·Ô~f~~~~~i~··~6bii~~
da União, do Distrito Federal, e dos Territórios e
estabelecerá normas gerais para a organização da De
fensoria Pública dos Estados, observando os princi
pios estabelecidos, nesta Constituição, para estrut~

ração do Ministér~o Público.
JUSTIFICATIVA
A'redação aqui oferecida permite o melhor esclareci

mento dos princípios já instituídos em outros .dispositivos, para a
efetiva estruturação da Defensoria Pública, em harmonia com o des~

'0 do resente ante ro'eto de Constitui ão.

Dê-se ao caput do Art. 239, título V do Capítulo VI, do Judi
ciário, do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:

Art. 239 - E instituída a Defensoria Pública para a Defesa,
em todas as instâncias, dos Juridicamente neces
sitados, com atuação Judicial ou extrajudicial
contra pessoas físicas e jurídica de Direito pQ
blico ou privado.

JUSTIFICATIVA
A suprecitada redação vem esclarecer melhor o que já existe

na redação original, tornando mais explícito o campo.de atuação da
Defensoria Pública e evitando margem de dúvida quanto ao exercício
pleno das postulações que exercerá.

~---------------TUTO/"uSTIFICAÇÃO---------------___,

,--__------- PLENÃ'uO/cOMI:sSÃo/sUBCOMI'do-----------

r= COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS01723·4[€J AUTOIt

~ CONSTITUINTE CID CARVALHO

r---------- PL~MA..II)JÇO"lluioJ8U.ÇOllllssio--- _

r= COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Ao inciso ~, Letra O, do Art. 49, CapItulo II da União
dar-se-á a seguinte redação:

Art. 49 :::: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XIX - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••

O) ~;~~~i;~Ç~~·;~di~ii;i~;·d~·~~i~t~;i~·pGbii~~·~···d~
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e
dos Territórios, bem como, a organização administrat!
va dos Territórios.

JUS T I F I C A T I V A

Estando prevista a 'organização do Ministério Público do
Distr~to Federal e dos Territórios, harmonicamente, fáz-se necessá
ria a inclusão da Defensoria Pública, tendo em vista a compatib~li

zação dos textos no processo legislativo.

r:-I--------------- TEXTO/.lUSTlflcAtOiO-- ---,

a ter a seguinte redação:
Os serviços notariais e registrais são exer
cidos em caráter privado, por delagação e
fiscalização do Poder Público.
Lei Complementar regulará suas atividades ,
disciplinará a responsabilidade civil e cri
minaI dos notários, registradores e seus
prepostos, por erros ou excessos cometidos,
e definirá a fiscalização de seus atos."
O ingresso na ativ~dade notarial e' regi~

traI dependerá, obrigatoriamente, de concu~

so público de provas e títulos.
Lei Federal disporá sobre o valor dos emolu
mentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e registrais.

§ .1º -

§ 2º -

§ 3º -

Passa o Art. 203,
"Art. 203 -

EMENDA CS01720-0 lUToo--------

~ C'tONSTITUINTE CID CARVALHÇl
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~ necessário, ainda, estabelecer a competência da União p~

ra organizar os orgáos acima mencionados, também no âmbito Federal.
JUS T I F I C A ç A O

A limitação do número de Deputa
dos. prejudica' a proporcionalidade das bancadas Federais.

"

= T€:ltTO/olUSTlfIC.. Ç\O ~~ ___,

Emenda ao Anteprojeto da Comissão
de Sistematização.
Incluir no final do inciso I do ar

tigo 111, depois da palavra federais. as expressões "e e,!

taduais "

~,".I'lTIDO=]

PMDB .

permissão
Empresas

..IITOII--.,.,------------

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

JUS T I F I C A ç A O
O objetivo é.estender a

também. pata a ocupação de cargo,de Presidente de
Estaduais .

EMENDA C501728-5

f:J
COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD
.LEHÁIlIO/COI,lltõsio/su.COMlllsio-----------

,."....:.- UXTOlofUSTlfIC...!;ÃO-------------------,

EMENDA C501724-2 .:..... _
l!J re' CONST ITUINTÊ CIO CARVA:~~'

Oê-se ào parágrafo l Q (primeiro) no Art. 239, Título ~ do C~

pítulo Y!. do judiciário. do anteprojeto de constituição a seguinte'
redijção:

Art o 239. o o' •••••••• , ••••••••••••••••• " ••••• ,. ,. '" •• o , ••.................................................
§ 12 Ao defensor Público são asseguradas as mesmas gara~

tias. ~ireitos. vencimentos, vantagens e prerrogativas conferidas
por esta·çonsti~uiÇão. aos membros do Ministério Público e impostas
as mesmas vedações atinentes aos membros daquela instituição.

JUSTIFICATIVA
A A.eme~da,~bjetiva esclare~er criteriosamente a intenção do

..L:::J1±.:Positivo , aperfeiço.ando-o lexicamente.

re-r TEXTO/olUSTlfICAÇ;,O ___,

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

~O'''---"I

~!07 /117)

r: P"~TI00:J

PMDB '
AUTOII--------------

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

,.,.... Pl.fNÁl\lo/cOlollssio/sUICOIf'ssio----------...,

EMENDA C501729-3

tJ

=_---' TUTO/JUSTIFIC.. ÇÃO ----,

EMENDA C501725-1 .UTO• .:..... _

tJ élíNSTITUINTE CIO CARVALHO

r----------- PLtNÁflIO/cOlolISSio/IUBCOlllssio-----------f: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS T I F I C A ç A O
A intenção é que possam os Deput~

dos e Senadores, ocupar também outra~ funções de direção nas

Em resas.

Comissão

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

Dê-se ao Art. 53, inciso 11 (dois) do Capítulo 111 do Ant~

projeto de Constituição. a seguinte redação: .
Art. 53 •.............•.................•..•..............
11 - org~~i~~~·~·~~~·j~~tiç~;·~·~~~·Mi~i~té;i~·PÚbii~~···~

a sua Defensoria Pública, observados os princípios
desta Constituição.

JUSTIFICATIVA
E necessário, para se harmonizar a redação do inciso 11.

do Art. 53, com o princípiá de independência dos Estados, bem co
mo, no que.concerne à sistemática do Capítulo IV, (que remete aos
Estados a cbmp~tência para organizar e manter os seus respectivos'
Orgãos de estrut~ração da Justiça.); O acréscimo da expressão:,."
o seu Ministério Público e a sua Defensoria P'h .

depois da palavra "

tor "

EMENDA C501730-7

t:

-Emenda ao Anteprojeto da
de Sistematização.
Incluir no inciso I do artigo

Presidente ", as expressões "ou

AutOIl--------------

111,

dire

rr-''''''TIOO~

PMDB J

r:r . -;-_TUTO/oluHtflcA;io-----------------,

rer TE:XTO/JUSTlfleAçio------------------:

§ 12

d~

• Emenda ao Anteprojeto da Comissão

de Sistematização.
Exclua-se do Anteprojetó, o
artigo 262, renumerando-se os

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

e seus incisos I e 11 do
mais parágrafos.

JUSTIFICAÇAO
As disposições. referem-se ao

óbvio sendo desnecessária a sua for~ulação no texto con,!
tituc~onal. A exigência de aprovação de plano trienal e ~
nual, propiciará garantia da boa aplicação dos recursos

públicos.

COMISS~O Dr SISTr~ATIZAÇ~O

,-- I'LENil'llo/coln"io/IUICOMISdO-----------j ~OATA---"I

~L· C:::O:::.:M..:.:I:.::S:.:S::ci'i.::O_O::.;E=-.SISTFj~A:.T~I~Z:!:.A~Ç~~~0__________tov 07187 J

..,..,.. "LIENÂI'lIO/C?JNI'sio/sUIlCOM",io----------,

EMENDA C501731-5

l:

__________ PLUÂluOlcOl,l\SllÃo/IUBCOMIUio--------__-,

eu CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
=_---'......: TExTotoluSTIFIC...çio ---,

Ao inciso XII. do Art. 49. Capítulo 11 da União. do Antepr~

jeto de Constituição. dar-se-á. a seguinte redação:
Art. 49 :: ...............•... '•.•.•..••.•••••...•.........••

XII - .Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério
~úblico e a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios.

JUSTIFICATIVA
E necessário prever a competência da União para organizar e

manter o seu Poder Judiciário e orgãos de estruturação da Justiçá
que lhe são afetos.

A redação do Anteprojeto estabelece a competência da União
para organizar os Orgãos acima mencionados, no Oistrito Federal e
Territórios, mas não fixa competência para organiza-los no âmbito
Federal. isto é, junto à Justiça Federal. A presente emenda, porta~

to ob'etiva sanar a omissão mencionada,'

EMENDA C501726-9
(l ~TjNSTITUINTE CIO CARVALH;uTo.

= TfXTO/olUSTlrICa;io------------------,

Emenda ao Anteprojeto da Comissão
de Sistematização.

DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

EMENDA C501727-7
l:J

_________ PLENÁlllo/eON."io/sUICOIlISSÂO----------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

m---:.~AIlTIOO-=]

~mB

~.''':-::l
~07/87 ,

Emenda ao Anteprojeto da Comissão
de Sistematização.
Exclua-se o § 49 do artigo SI.

JUS T I F I C A ç A O

A repres~ntação judicial e especial
mente a consultoria jurídica dos Estados, não podem ser pr!
vativas dos seus Procuradores, pois isso afastaria o concu~

so de grandes juristas na defes~ de interesses dos Estados.

Exclua-se do § 22 do artigo
expressão " ou mais de sessenta "

96a
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ê de fundamental importãncia
devendo. pois. ficar sujeito

IlItO.-------- .....,
CONSTITUINTE ALARICO ABIB

O setor de previdências
na vida econõmica e social do Pais.
ã fiscalização da União.

Anteprojeto

Art. 344
§ 59 A contribuição do empregador para o Fundo de Garantia

da Seguro Desemprego serã ,proporcional ao índice de
rotatividade de mão-de-~bra na empresa.

JUSTIFI CAÇl\O

A sociedade deve dispor de instrumentos que inibam
a pratica da rotatividade da mã~-de-obra.

O texto inserido no Anteprojeto incentiva a dispensa
em massa dos trabalhadores pois sõ terio a contribuição acrescida
de adicional quando o numero de empregados dispensados superar os
indices medios de rotatividade do setor. Ora. quanto maior for a
dispensa de trabalhadores mafor serã o índice medio do setor. Por
tanto o instrumento que se quer inibidor.e na verdade estimulador.
Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação ao § 59
do artigo 344.

Acrescente-se a seguinte e~pressio"de previdência"
no inciso VIII di artigo 49 do Anteprojeto de Constituição da
Comissão de Sistematização.

'JUSTI FICAÇl\O

EMENDA CS01736-6
tJ

=---------- 1Ino/olu."'I:.;10 --,

r;;-----.......:.-------- TIUOIJIJ.TI',UÇ;.O------ .,

bê-se a seguinte red~ção ao § 59 do artigo 344 do
de Constituição da Comi ssão de Si stemati zação:

EMENDA CS01737-4

~
EJ::":....i87J
~!07f87

JUfO.- .........

CONSTITUINTE ALARICO ABIB

Oê-se a seguinte redação ao parãgrafo unico do artigo
289 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

EMENDA CS01732-3
fi ..U'OI------------~
~ CONST!TU~NTE ALARICO A9!.8

r:T
1tll

'fO' .J" , i " ,t l.'\.i.o --.

Suprima-se o artigo 366 e seu parãgrafo unico do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTI FI CAÇ)l.O
Pela natureza d,á materia. a mesma deve ser tratada no

âmbito da les ila ão ordinãria e não constar do te~to constitucional

Parãgrafo lInh:o. As disponibilidades de ca f xa da União
e das entidades sob seu controle serão depositadas em uma unica
instituição financeira oficial federal. As dos Estados. do Distri
to Federal e dos Municipios. bem como dos órgãos. entidades e em
presas por eles controladas. em instituições financeiras ofi~iais.

JUSTI FICAÇM
A União dispõe de instituições financeiras para a e~e

cução da politica econômica do Governo. Como forma de ma~imizar a
utilização dos recursos publicos e de fundamental importãncia que
tais recursos. gerados e geridos. por organizações do' governo, se
jam depositados nas instituições financeiras da União. de manei~a

B formar um volume maior de recursos disponiveis para aplicações
prioritãrias. que induzam o desenvolvimento econômico e social,
criando empregos e empreendimentos produtivos.

E uma medirla que. antes de tudo. permite melhor e mais
racional utiliza ão dos recursos ublicos em rol da sóciedade.

r.r--------------T1n e' ,jIII1T1U' a; 1o- - - - - - -r-- - - - - - - --.

EMENDA CS01733-1
(:J
(:Jr--C-O-M-I-S-S-)l.-O-D-E-S-I-ST-EMÀ~iZÀ·ç~·~"·"'''·''·1o

CONSTITUINTE ALARICO ABIB

r:T 'ln.'oI"'.TlftCIolilo --.

li ,uICbLO/COWI'llo/,u.CO"I"lor: COMISS)l.O DE SISTEMATIZAÇ)l.O

er;;....~
'oz/07~

AUTOI------------~ m7.'.Tlp.ol~

CONSTITUINTE ALARICO AB!B ---1 ~ _.~
;- l>ull,blO/c:olll.alo/.uJeO•••do-----------.

tJ COMISSl\O OE SISTHlATIZAÇl\O

Suprima-se a expressão "pUblico" do caput do artigo
471 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

.JUSTlFICAÇAo

Compatibilização de redação.

..,,- uuO/.lun",t&clo - - - - - - - - - - - - - - --.

EMENDA CS01738-2
{!l

111"11-------------

Suprima-se o inciso VIII do artigo 287 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTlFICAÇl\O
O artigo 336 do referido Anteprojeto jã prevê a estru-

turação do Sistema Finaceiro Nacional. que deverã compatibilizar
as funções de todas as instituições financeiras. inclusive as ofi
ciais de credito da União.

EMENDA CS01734-0
(!J

= fU:1.J.lIUITlrtu
ção

--.

Acentralização da arrecadação de tributos federais nas insti
tuições financeiras oficiais federais permitirã melhor controle e administração dos
recursos publicos. propiciando. assim. a otimização do f luxo de caixa da União.

AUYOI----------------,
CONSTITU!NTE ALARICO ABIB

Adite-se a segutnte expressão "bem como de seguridade
social e de previdência" ao inciso XV do artigo 99 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ1\O

Pela importância da seguridade social e da pnevidencia
na economia brasileira e na vida de cada cidadão. em particular. o
Congresso Nacional não poderão em nenhuma oportunidade. deixar de
acompanhar e fiscalizar as atividades relativas a esses setores.

w f'LI;I.,o/COIII •• lo,•••eollll•• ••r: CQMISS~O DE SISTEMATIIAÇ)l.O -
r:T ....:.. ~Tl:nO/"Ut1'trltlçlo---------_==_-----l

EMENDA CS01739-1

l:J~""1ã7J'02'07/87

....,'0------ .,
CONSTITUINTE ALARICO ABIB

r:T • L....hll•/C.OIlU. d ottu. ce.Il ...Lo----------.,
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Acrescente-se parãgrafo ao artigo 289 do anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de Sistematização. com a seguinte redação:

parãgrafo - As empresas e entidades direta ou indiretamente
controladas pela União recolherão. obrigatoriamente. todos os seus tributos nas inl

tituições financeiras oficiais federais.
JUS T I F I CA ç li O

EMENDA CS01735-8
[!J
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1- .1-. --1

JUSTI FICAÇM

r:-r _:. trnO/olu'TlfltAl;lo --,

~""----,
LOJ.LQ7ELJ

A aplicação de tais recursos através do Banco do
Brasil S.A.e demais instituições financeiras oficiais federais
permitirã melhor controle e administração. por parte do poder
publico, permitindo a obtenção de resultados mais favorãveis
em termos de rétorno econômico-social.

. .
De-se a seguinte redação ao artigo 290. do Anteproje-

to de Constituição. da Comissão de Sistematização:
-A União não se responsabilizã por depósitos e aplica-o
ções na~ instiuições financeiras. salvo se realizados
nas institu~ões controladas pela própria União.

JUSTIFICAÇ1\Q
~ proposta visa compatibilizar. com a no~a redação

sugerida para o inciso V. do artigo 336. que exclui a obrigato!i~

dade das instituições financeiras federais oficiais participarem
do fundo para proteção da economia popular e garantia de depósitos
e aplicações atê determinado valor.

r.-r--------- 'Lld"ICl/c:ot,ll ••lo/lv"eOliuulo-----------.

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS01744-7
(!l CONSTITUTNTE 8lA;rç~·';;I8

Dê-se a seguinte redação ao artigo 474 do Anteprojeto
de Constituição da C~missão de SistematizaJão:

Art. 47A -Os recursos financeiros relativos a programas e proje
tos de carãter regional de responsabilidade da União
e das entidades sob seu controle. serão depositados
em instituições financeiraS oficiais federais de 'cre
dito e por elas .aplicados.

JUSTIfTCAÇ1tO

O tratamento a ser dispensado às instltuições finan
ceiras oficiais federais não pode. nem deve ser discriminatório.

, A redação ora proposta enseja dar condições ao Gover
no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação' dos recur
sos destina(ós 'a programas e projetos de desenvolvimento regional.
isto porque são raras as instituiçõ~s que dispõem de dependências
em todos os pontos do território.

fir--------- ..L.d.UO/CO..I••lo/lulno.lulo ~__,] ~."Ta~

C'-__klCOouMuI.;l.S2,!sJl:!!.IO!-!!.Dr,..E-,S!,!!.,i!.ST..wE,,-!:MU;A!..!.T.!..;rZó.!A~Ç~1\~O ---'. Cov07187J
m_~ _:. ttl'D/"'U'TlPIt:"~lo- ____.

EMENDA CS01740·4
fi ••,••-------------J m:'..•..P·M---,OB
{: CONSTITUINTE ALARICO AB!B _ ~ 1QB-l

·Lt.Iil,b.IO/c:OMllllo/lU.COllll..lo--------_

m--------------- 1Ul0/JuaTIP.'.ç1.o ----, CONSTITU!NTE ALAR"CO ABIB

m--------------'1'ltD/J\ln\t't..~ã.o--------- ___.

~P"';;;-]
U-~07/B?

auTOI -'- _

CONSTITUINTE ALARICO ABIB

m "L...I.,o/co." •• h/.u.,cuu•• L:l
~ COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

"Art.493 - Caberá às instituiççes financeiras oficiais federais
assumir as funções a 9ue se refere o art. 343 desta

Suprima-se o § 29 do artigo 288. transformando-se o
seu parágrafo 19 em parãgrafo único. todos do anteprojeto de Consti
tuição da Comissão de s;stem~tização.

JUSTlFICAÇM

O artigo 336 do ~eferido anteprojeto em seu inciso III
Ja prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre a
organização. o funcionamento e as atribuições do Banco Central do
Brasil. Desta fprma. entendemos que não sobrevivem razões nem mo-

e
tivos para a manutenção deste parãgrafo no texto constitucional.

EMENDA CS01747-1

\:

Transformar o § unico do artigo 289. do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização em § 19 e' criar o
§ 29 com a seguinte redação:

-A arrecadação de tributos federais serã efetuada
pelas instituições financeiras oficiais federais."

JUSTlFI CAÇM

~ centralização da arrecadação de tributos federais
nas instituições financei ras oficiais federai's permitirã melhor
controle e administração dos recurs~s publicos, propiciando. as
sim, a otimização do fluxo de caixa da União.

r:-r-------------- 1t X'lD/ oI1,I. 1"' lt Aç;l o - - - - - --,

Dê-se a seguinte redação ao artigo 493 do Anteprojeto
de Consti tui ção:

EMENDA CS01746-3
l: ~~tl'irTWlrrE I\L!\R~CO n,~;'~

r:T--------------- ,.l.Tor"'UITltlc:",io---- -..

gr='-t.tIU;;õãJ
. -PUOB

..,,'IO_------------J r=:rp"M"O··B·-------'
CONSTITUINTE ALARICO ABIB _ [~_ ____J

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Y - A criação de fundo mantido com recursos das insti
tuiçõ~s financetras privadas. com o obj~tivo de
prcteger a economia popular e garantir depósitos e
aplicações ate determinado valor.

JUSTIFICAÇ1\O

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo~de insti
tuição bancãria ou financeira privada insolvente e. menos ainda.
pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

~demais. as instituições financeiras federais oficiais
são garantidas pelo Governo Federal. não cabendo. ~portanto, sua
participação no referido fundo.

EMENDA CS01743·9
~ ;;;'.T"

CONSTITU!NTE ALARIfO ABJB

suprina-se a palavra "p.agador" dó artigo 289 do Ante
projeto de Constitui~ão da Comissão de Sistematização.

JUSTIFI CAÇ1\Q

A nova redação visa proporcionar maior flexibili~ade

pa~a â' execução financeira do orçamento da União.

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

- A aplicação dos recursos de que trata este artigo se
rã efetuada através do Banco do Brasil S.A. e demais
instituições financeiras oficiais federais.

EMENDA CS01742·1
(:J

m--------=~-------- TU:tOIlVITI'ttA;i.O -.:... --.
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JUS T I F I C A T I V A

b) a letra "dO do item I, do Artigo 14; e
c) os itens IX, X, XIII, XV, XVIII e XXVII.

CONSTITUINTE AGRIPINO OE OLIVEIRA LIMA

Item I - A palavra "estável" aparece muito vaga no dispositivo,
carecendo, pois, de melhor definição, para evitar constrangedoras
situações nas relações empregadore-empregados

'a)- .
b)- ••.•..•••••.•.••••.••..••••••..••••••....•..•.........

c)- ...••••..•..••••.•.•••••....••••••..•.•.•••...•..•.••.

d)- é um dispositivo injusto.ao empregador, pois a respon
sabilidade, na essência, pelo sucesso ou insucesso, da empresa,c~

be tão somente a ele;
IX - as empres~s que já vivem assoberbadas por tantos en 

cargos de toda ordem, ficarão ainda mais oneradas;
X - numa época de tamanha crise econômico-financeira, não

devemos estimular o ócio, mas, sim, O trabalho;
XIII-a norma é injusta, porquanto a justiça mandaria que

os mesmos tivessem participação nas perdas;
XV - o certo é aumentar as horas de trabalho e não dimInui

-las, mergulhado como está O País na crise;

XVIII - não se justlfica a remuneração em dobro das férias.
A legislação mostra-se por demais generosa, procu

rando onerar os empresários com os ônus da "justiça social" que
O Estado não consegue implantar;

XXVII como nos itens anteriores, a legislação incentiva
o ócio, ao invés de valorizar e estimular o trabalho.

COMISSAO DE- SISTEMATlZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

O Item IV, do Artigo 378, do Anteprojeto do Rela
tor da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 378 -- .•••••••••••••••••.•.•..•••.••.•......••..•
I - .

11 - .••.•.•..•.•....•........•.......•.•.......•..•..

111 - ••••••.••••.•••••.••...••••• , .••••.....••..•.•••

IV - gratuidade do ensino público de lQ e ltQ graus."
JUS T I F I C A T I VA

Existe uma verdadeira síndrome do ensino oficial gra 
tuito de 3Q grau.O ensino superior gratu~to é uma utopia, mormen
te levando-se em conta que é propagada em nome da justiça social,
aquinhoando os mais carentes.

Na prática é justamente o contrário. Aqueles que tem a
cesso às escolas superiores oficiais são justamente os de maior
poder aquisitivo, marginalizando os mais ~arentes que não podem
pagai escolas p~rticulares.Assim, o propalado,en;ino gratulto le
va a um resultado frontalmente contrário ao proposto, devido, ai~

da, à impotência do Estado em aumentar as vagas~

Não se trata, aqui, de fazer a defesa a escola privada
mas o interesse dos menos aquinhoados. Aqueles que defendem a gra
tuidade, impedem os pobres de terem acesso,às universidades.O en-,
sino pago cria condições de o Estado aumentar as vagas ensejando
o acesso de maior núero de jovens às faculdades que a nosso ver
constitui-se na verdadeira justiça social, além de contribuir pa
ra sua formação, pois para pagar é preciso trabalhar.E o trabalho
dignifica o homem.

EMENDA CS01751-0
f:

Suprimam-se do anteprojeto:
a) a palavra "estável" do item I, do Artigo

EMENDA SUPRESSIVA "XTOIJUST"lC.'ÃO-----------

lDISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

14;

CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 28

A letra "b" do ~nciso I, do Artigo 28, do Antepro
da Comiss~o de Sistematizaç~o, passa ter a seguinte redaç~o:

Art. 28 - E obrigat6rio o alistamento, é o voto fa~

P "~';;"s-;J
P1.ENAR10/CC""ISSio/StlBCOMISSÃO--------~ 0"-.\ -~

COMISSÃO DE SISTEI4ATIZAÇÃO ~ tb~/O~/ &-'iJ

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO I?

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) a letra "h", do Item IV, do Artigo 18;
b) as letras "e" e "g", do Item V, do Artigo 18.

JUS T I F I C A T I V A
E principio elementar de Dlre~LU que cabe ao cida 

dSo exercê-lo ou nSo, bem como da oportunidade, quando resolver
pelo seu exercício.

Desta forma, o dispositivo é coercitivo, ferindo
principio amplamente aceito. A tradiç~o constitucional brasileira
deve ser revista, para que a Democracia seja realmente implantada
neste país, para se tornar mais cabal.

Se aprovada a obrigatoriedade do voto, o "caput" do

Artigo em tela deveria ser: "S!o deveres invioláveis" e não direl
tos invioláveis, como consta.

Constituição, nas condições e prazos fixados em lei
complementar."

JUSTIFI CAÇM

A ~roposta objetiva pe~mitir ao Governo a possibilidade
de, mediante lei co~plementar, utilizar, alim da Caixa Econ6mica
Federal, as demais instituições financeiras oficiais federais na
operacionalizaçãõ do Fundo Nacional de Seguridade Social, de acor
do com conveniências futuras e peculiaridades regionais e setoriais
que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmoniza~ o tratamento dispen
,sado ãs instituições financeiras oficiais federais na aplicação de
recursos publicas em programas Ido Governo.

CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

jeto

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUS T I F I C A T I V A

e) a legislação teve incutir o sensô de responsabili
dade das partes.Se aos empregados cabe o direito de greve" eles
deverão arcar com a responsabilidade por esse ato. O empregador
é que deve saber se determinaqo funcionári~ convém, ou não, aos
lnteresses da empresa, cabendo a ele dispensá-lo, ou não e em
que situações.

g) cabe à Justiça competente julgar se determinado mo
vimekto pode configurar-se em crime ou não, pois cada movimento
tem suas características e peculiaridades, e, portantà, devendo
ser analisado isoladamente pela autoridade competente.

cultativo.

EMENDA CS01750-1

w,----------- I"LEHAJIIIO/COllllSSiol,u.COMISsio

t

EMENDA CS01749-8
[!J

= TEllTO/oIUSTlI"ICAÇio--------- ---,
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CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

r.-r--------- Pl.l!:Ne.R10/COIolISSÃo/SUBCOMISS40 _

COMISSAO DE SITEMATIZAÇAO

=-----=----------:TElItTO!JUST1FICAÇÃC _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 30

ó § 52, do Inciso V, do Artigo 30, do Anteprojeto
do RElator da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 30 - Os partidos terão acesso aos meios de
comunicação social, conforme a lei, em espaços.e tempos iguais,
quando for o caso."

JUS T I F I C A T I V A

Uades regionais e a forma de consulta preV1a às populações diret~

m~nte interessadas, para a criação de novos municípios, bem como,
aua divisão em distritos."

JUS T I t ! C A T I VA

Na reorganizaçao da sociedade brasileira, cabe aos i
lustres Constituintes, restabelecer, na sua plenitude, o Federa 

ltsmo desfigurado durante o período autoritário.
Nesse sentido, torna mister devolver aos Estados a ini

~tativa de gerir, autonomamente, as matérias que contr1buam para
~ unidade nacional.E entre essas está a organização administrati
~a QQs ~stados,e, particularmente, a criação de municípios.

çada Estado da Federação tem suas características e p~

Gu~taridades e será temerário estabelecer constitucionalmente os
~~i~~rios generalizados, razão pela qual as Cartas Estaduais dev~

~o ditar as orientações ~ara eSse caso.

= T.EXTO/.JUSTIFlcAçÃa _

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13

CONSTITUINTE AGRIPINÓ DE OLIVEIRA LIMA J
EMENDA CS01755-2
t?

A prática nos tem mostrado que existe Flagrante i~

justiça na distribuição do tempo destinado aos diversos part:dos.
A proporcionalidade do tempo aos mesmos se aFigura uma injustiça
que precisa ser corrigida.

A divulgação das idéias e programas exige um esp~

ço e t~mpo iguais para todos os partidos, independente de siglas
ou de representação no Congresso ou de suas proporções.

Assim agindo, far-se-á a justiça é a Democracia
será exercida mais cabalmenté.

EMENDA CS01753-6
CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 388

ç:r=P'""" r--J• PFL-SP

A letra "b " do Ar.t í qo 13,do Anteprojeto 00 Re·la
tor da Comissão de Sisematização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13 - A alimentação, a saúde, o trabalho e
. sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a seguridade so
cial, o trnasporte coletivo, a educação e o lazer consubstancíam o

mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência digna
e garantí-Ios é dever do Estado."

o Artigó 388 do Anteprojeto, do Relator da Comi~

são ~e Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 388 - As empresas comerc1a1s, industriais
e agrícolas deverão contribuir com O salário educação, na forma
da leL"

JUS T I F I C A-T V A

JUS T I F I C A T I V A

O lazer constitui -se num bem inalienável da condição

humana, como reparador do esforço e das energias despendidas nas
lides diárias.E condicionante de melhor finalidade de vida das pe~

soas, sendo, par assim dizer, o anti trabalho.
Devido à importância, no mundo atual, do lazer, compete

ao Estado prover, promover e estimul-alo para melhor equilíbrio de

vida das pessoas.

A redação dada ao dispositivo é ambígua o que poderá ~

carretar transtornos, futuramente.
_ Oferecer ~nsino fundamental .gratui to é dever do Estado

e n~o das empresas. Estas poderão serão partícipes na propagação
do ensino, contribuindo com tributos, no caso, com O salário-educ~

EMENDA ,CS01756·]..-
CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

ção. /

Somente empresas de grande porte poderiam arcar com o
ônus de oferecer ensino grptuit~ aos seus empregados e f11hos des
tes.

=~--------------·EXTO/.:JusTIFle~~i.:t---'-_;_------------__,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

AmIPIt-KJ DE OLIVEIRA LItiA

EMENDA CS01754-4
f:

COMISS AO DE SISTEM1\TIZAÇAO

Suprima-se o Parágrafo Único, do Artigo 15, do
Anteprojeto, do Relator da Comissão de Sistematização.

JUS T I F I C A T I V A
=--------------- tExTO/JuSTlFreAçãc __,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 44

O § 42, do Artigo 44, do AnteprOjeto do qelator
da Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 44 - .
§ 12 - ..•....................................

§ 22 - ...•..................•................

§ 32 - •.•...••...•..........•............•..•

§ 42 - Lei estadual estabelecerá requisitos mi
nt~Qs de população, eleitores, aspectos sócio-econômicos, necess!

A norma constitucional em tela precisa explicitar cada
caso de menores que podériam estar enquadrados nela, uma vez que

exIstem Casos diversificados de menores que poderiam nessa situ~

ção.
A visão tida pelo legislador é bastante louvável; con

tudo, não a teve nos ~ariados casos e situações, pelo que dever
se-ia tornar o dispositivo mais abrangente e tipificar os casos

desses menores.
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EMENDA CS01757-9
tJ cons~j tuinte OSVALDO MACEDO

.I:!::r--:::'~.'~"~:--l
~~

EMENDA CS01759-5
[?CON5TITUINTE ~!1~IO LI~lA

~MISSAO DE SISTEt-1ATI;t.;ç;~/CON'15SÃo/sUBCOYI55iO

r.1 TEXTO/,JU5TIFICAÇÃO ~ r= TEXTO/JUSTlfICAÇÃO .,- --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispositivo emendado: artlgo 236 do Anteprojeto

Ao "caput" do artigo 236 dê-se a seguinte redação:

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único da Seção II, Capítulo' II, do Relat-ª.

rio Final da Comissão da Ordem Social.

o'EPl7I'AIXl OSVí'.LIlO M,\=

"ARTIGO 236 - Incumbe ao Procurador-Geral do Ministério Público

Federal:'"

JU5TIFICAÇAO

Cada Ministério Público, ~egundo se depreende dos §§ lº e 2º do arti- '

go 236, terá o seu Procurador-Geral que, evidentemente, será identificado pelo 

respectivo Ministério ~úblico de origem. Assim, é impróprio des iqnar-se a um da

queles Procuradores-chefes de "Procurador-Geral da República" se ào Minis;:ério Pú

bl~co está vedada a representação judicial e extrajudicial da União, conforme o

i tem X do artigo 237.

A atual figura do "Procurador-Geràl da República" decorre da dúpllce

função exercida pelo vparqoetv, situação esta que vem sendo modifj cada por esta 

Assembléia Nacional Constituinte que, nos diversos estágios anteriores, já consa

grou a separação daquelas funções como doutrinariamente necessária e correta.

A presente Emenda, de sistematlzação, coaduna o texto do artlgo 236

aos parâmetros do Anteprojeto, corngindo una anomalia que n20 pode permanecer no

texto.

1: a justif'Icação,

EMENDA CS01758-7

t:
c:T---------- 1"L.[HARIO/f;OIlISS.i.O/S08COIllISSÃO----c-------

CCW:SSÃO DE SI5TEMl'.TIZAC:ÃO

JUSTIFICAÇAO

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de- part.rcípação dos órgãos e

empresas estatais no custeí.o- dos planos de previdência das entidades fechadas,'

por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na contrãburçãc de empregados e

empregadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Além de constitl{ir matéria cuja tratamento extrapola os princípios que deven in

formar o texto constitucional, tal dispositivo já se encontra di~ciplinado pela

Lei 6.435, de 15.07.77, regulamentado através de Decreto específico.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o. texto atinge institu.!.

ção de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefícios securitários,

contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de empr.!:.

go e dinamizam o desenvolvimento econômico e social.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência complementar privada, • hoje..
com mais de seis milhões de trabalhadores e dependentes associados, não, é equita

tivo,J~mitá-la apenas e de forma di rerenctal para 'aqueles ligados ao Setor PúblX

co. O Estàdo e suas empresas possuem a mesma necessidade de retenção de mão de

obro especializada que o Setor Privado, o que justifica à flexibilidade na con~eÉ.
são de benefícios. CabeIá à legislação' ordinária a regulamentaç1\d da maténa.

r.'i~__~ "t(XTo/..u5T1nc ...çÃO-----------------

El1ENDA SUPRE55IVA

DISPOSITIVO EMENDADO - § 19 do Artigo 457 do .1\nteprojeto
Cü6THUlNTE RUY K:rB. . .

Pl.tHARIO/C:lUIS$AO/SUBCOlol SSolO

Suprima-se o § 19 do artigo 457 do AnteproJeto, por desnecessário e :i.mpropno,co!l

siderando o fusposto no § 29 do artigo 235 e no § 39 do ~go 190 do mesmo .'lnt§.,

projeto.

JUSTIFICATIVA - DlZ o § que se quer supramí.r que "o Procurador C-eral da p.epúbllca"

no prazo de cento e varrte mas, encaminhará, per mterrréfuo do Presidente da Rep.§.

blica, os Projetos das Leis Orgânicas prevas'cas nestas ôa.sposâcóes tra11slt.órias".

TEXTO/JU$T1nCAçt.O-----~--_:_-.:--.:.--1

a.'EI~).'\ l'ffiIFlCATIVJ\ I,.

DISPOSITIVo ElI!::tZ!ADiJ'.: ARTIG'J 14, INCISO I E m:::ISO XIX;

o inciso I co artigo 14 do anteprojeto, passa ater a s-.nguinte red::r;G;o:

çk'io:

"b";
o inciso XIX do artiJO 14 do antp..projcto, pacsa a ter ~ seguinte reda-

I
I
I·
I

1 es:~,"~;-J

~ tJ--;'~~--zJ

Entend:l.11OS que c ato ce nrrFRVlR E OU IlESllPi,OPRIP"q, por parte do Podôr

pú.:Jlico\ deve constituir capítulo próprio, ficando a espeeifiddade caso a

8'~NDf\ .:tlt?F:SSS'tW\

DISPOSITIVO El,::,:nflADQ: AHTlGO 355

Su~rina-s2 03 ~teprojeto:

Art. 14 ...
I _ Garontia do direito ao traoolho n-ed1<:n\:e relação da wprogo está-

vel d.,->"."Orridos 2 (doãs) anos C3 adnissí.1o, ressalvados_:

a) ...
Os itens "b" e"c" serllo sU[lrirntd?S', pasS!l!1cb o i tm nd", a ter a -Iel.ra

XIX _ lic"nça rel'l.Jn8r8da à gestante, antes e 00;:>01s do parto, por pedE. '

do não inferior a S'() (noventa) dias;

EMENDA CS01761·7
~..,;srU! ITmE RIIV t'9F1

~
PLEHJ.RO/C"1lIS.s.Ão/sU9COMlssio, .

':.SISS!!!LDF ST~1-'l\TT7rr.:-~!)

r.;----------------- TEXTO!JUSTlfICAÇÃO-----''--------------,

Em especffãco, o "caput;" do artJ.gO 457 se refere ao !1l.ru.stér~o Público lida Un~ão~

gera.1rn=nte tratado no AnteproJeto 'sob o ncma de turnstérlo Público Feõeral, e à

Procuradoria Geral da Umão. Esta úlb.rna está tratar'..a no artlgo 190 e seus pará

grafos. O prímarro, no artigo 234 e segw.ntes'.

o § 39 do ~go 190 defere ao Presldente da Re!?úbhca a dru.caatnva da Le.i, CoÍn!=>l~

tnentar que organizará a Procuradorla-Geral da Umão. O § 29, do artlgO 235, defe

re aos respectlvos Procuradores-Gerais, a in~ciativa das propcstas que versem sa

bre a'orqaruzeçâo de cada Min~stérlo Púbhco, dos qualS um é o ~lJ.nisténo Público

Federal. O § 19 do ~go 457 mistura as coisas, retirando do Presldente da Repú

blica a iniciativa quanto ã Procuradoria-Geral da Umão, e d~s Procuradorea-Gertu,

a Irrí.caatnva quanto aos resoectivos fun~stérJ.os Públ~~. Defere tudo ao Procura

dor-Geral da I1epúbllca, a eruern incumbe, ror excessoI o/Eiaborar as demai.s Ieas ar
gâmcas prsvrsras nas Disp::>SlÇõeS Trans~tórias do .'InteproJeto. . -

o texto evadencí.a algumas J.ntproprJ.edaães. Há várias Lea.s orçârucas prevastas nas

"Dispcs~ções Trans~tórias"~ ~go 448, § 19 (orqaruzaçâo e instalação dcs novos

Estados), artigo 449 (j:odas as Lai.s CO!ll?leI!Entares prevlStas ':nesta Constltmção

e as leis que a elas deverão se adaptar' ... "), artigo 457, § 19 (Mimstén? Públi

co e Procuradoria Geral da Umão), artigo 465 (ahquotas de impostos) e ~go n9

467 (que se reporta à lei complerre.!1tar a que se refere o ~go 285, iteln II).

g evadentie que a supressão ora proposta é um J.llt!?eratJ.vo de sa.s'tematazaçâo, 1=015 c I

mérito das questões envofvrôas àeverJ ser apreca.adc quando do exame dos resr:ec::"..h
vos títulos.

Assim, espero o acolnínento desta Emenda Supressiva, por necessána à fonna e à ló

gica do texto const.a.tnctonal.,

t; a justificação.

; I

s
>
!
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ROBERTO FREIRE

caso (v.g., Hospitais, farmácias, coope.cativas e outras tantas institui

ções comunitárias ou particulares).
Entendamos, ainda, que Ca fo;:m~ coro se expressa o dito paráçrafo , 1120

explic~ta '1'1901 'J norJ"r cúblieo a o setor hierárauiea deste poder com força
a exercer IIt05 t~o sérios e tão graves.

O poder da INTffi'JENÇr.O está contido no Caoítulo VI! e dentro dele r'r-ve
ser explicil.ado ..ns atos de ~:I=tit,,"'~I:;ç;..,."1 i:5t~O contidos no artigo )3 Inr..i&
so XIII, itens "a", "b", "c" e "ti" e, dentro deles devem ser expl.Icãtndos ,

EMENDA CS01765-0
tJ

r.lr----------------n:xTo/JuSTlrtCAÇio-------- _

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Parãgrafõ único do Artigo 381

CDMISSAD DE SISTEMATIZACAD
Justificativa

Do momento em que assegura-se o ensirG laico,

garante-se, consequentemente, a liberdade religiosa e de pensa

mento.

A defesa do laicismo como requisi tu de derno

cartização do ensino, implica em não previlegiar um credo reli

gioso em detrimento de outros, não confundindo, ainda, o laicis

mo com ateísmo.O artigo 28, inciso I, i ten c, passa a ter a seguinte redação:

Art. 28

1 - •....•...
c) _ não podem alistar-se eleitores os que não saibam exprimir-se na língua

oficial e os que estejam privados, temporária ou definitivamente, dos seus di

reitos políticos.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 28, INCISO I. lTEN c;

r.t------------,.------ T[XTOIJUSTIFICAl;ÃO-------------

i

ROBERTO FREIRE

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUPRESSIVA •
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 386 incisos I e 11

wr - - - - - - - - - - PLEhAMIO/!:oI.lISSÃo/::'UI:ICOUI:lSÃO

ê
.., TEXTO/olUSTlfICAÇio _

EMENDA CS01766·8
[JJUSTIFICAÇIl.O

Entendemos como mais coerente o emprego de língua oficial, visto que
muitos eleitores, ainda que saibam exprimir-se em Português, aprenderam ~

riginariamente, sua língua nativa (indígenas. de quase duas centenas de n~

ções) •

EMENDA CS01763-3
tJ

aUTQR

Justificativa
Pl.fN""IO/COI.lISSÃo/SUElCOUI3SÃO

m---------------- TEXTO/.rUS·f1FIC~ÇÃ')-

Recomenda-se a supressão dos incisos I e 11

por entendermos que o texto como está no ante-projeto mantém o

r:-r---------------- n::XTo/olusTlncAçi:o---------- ~

EJ.EIDA t·XlDIFICATIVA

DISPOSITIVO B!.ENDADO: PRTIGO 355

O § 2!! do Artigo 355 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte
redaçãce

Art. 355 •••

§ 2!! - O setor privado de prestação r'e serviços de saúde,
pode part.ícípar da fo:cma carple.:-.entar na aszistênc1a à saúde da popula
ção sob as condições estabeíecãdas em contrato de direito público, ten
do preférllncia e tratomanto especial as entidades sem fins lucrativos.

uso privado de recursos públicos, ferindo o princípio da

·tranferência- de verbas públicas ao ensino privado.

EMENDA CS01767·6
t? ROBERTO FREIRE

NOMISSAO DE SISTEMA;·~;~~~~lll$:si.OI$UIlCOJ.lI$Sj,O

não

EMfNDA MOOIfICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 386 e seu Parágrafo Único

c;.;;'STIlUj:tITE RUY ~:"la
Pl.t: .... RIO/cr.-I.II Ssi o / sUllCOUJ:l.,?40 - - - - - - - ·

D artigo 386 e seu parágrafo único passa Ler
a seuinte redação:

B,Dr.J.1 SWRESSIVA

DISPiEITIVO ElB{'J'!\oo: P.t'-IC03 73 - 76 - tt e 78

Su;Jrimar,;.;ss do anteprejeto:

Art. 386 - As verbas públicas serão desLinadas

às esco)as públicas.
Parágrafo unlCO - O ensino é livle a iniciati

va privada, que o administrará sem ingerência do Poder Público,

salvo para fins de autorização, reconheci~cnto e credenciamento

de cursos e supervisão da qualidade.

1\..'1:. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

':;:.JSTlíICi·"t,E..2.

Po;: lnocuidorJa.

Jus ti fica ti va

Recomenda-se a modificação.redacional do art. 386, por en
tendeimos que o texto como esLá mantém a atual situação de uso
privado dos recursos públicos, ferindo o princípio da não trans

ferência de verbas públicas ao ensino privado
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EMENDA CS01768-4
L ROBERTO FREIRE

r--1r---------- I'1..t:r,ARIOICOI.lISSÃO/S\1llCOI.l15SÃO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~-------------- __ T[~TOIJuSrlnCAç40----- _

111 - Pluralismo de idéias e de i~stituições

de ensino.

JusU ficatlva

que

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378 inciso IV
Ficam suprimldas as expressões "pdblicas

privadas" da incisa 111, na medida em que se entende

e

a

O inciso IV do artigo 378 passa ter a seguinte
redação:

pluralismo de idéias não deva estar restrito à natureza

rídica do instituição que o veicula, bem cama a garantia

ju

de

Art. 37B . acesso ao ensino.

PLENARIO/cOIolISSÃol$U8CÓJ.lISS"O-----------~

IV - O enSlno público é gratuito e laico em
todos os níveis de esco1arldade, sem dlstinção de sexo, raça,

idade, confissão religiosa, filiação política ou classe social.

Justi ficaliva

EMENDA CS01771·4
t: NYDER BARBOSA

o
~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A defesa do laicismo, como requisito de dcmo
cartizaçaõ do ensino, implica em não prevl1egiar um credo rc
ligioso em detrimento dos outros, não confundindo alnda, o lai

cismo com atelsmo. No Estado Republicano não há religião oflcial.
Na medida em que se asseaura o ensino laico, garante-se, conse
quentemente, a liberdade religiosa e dc pensamento, posslbllilan~

do a manifestação de todos os credos, mesmo os n50 reconhecidos "
oficialmente.

=- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------------·---,

ElJENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, em sua totalidade, o artigo 366 e seu
parágrafo única da Seção lI, Capítulo 11, da Relatório Final da Comissão da' Ordem
Social.

JUSTIFICATIVA

ROBERTO FREIRE

COMISSAD DE SISIEMAIIIAÇAD

r:-1-'~-------------- TCXTO/,JUSTIFlC.lÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Arllgo 378 inciso VI

O inciso VI do artigo 378 passa ter a seguinte

-redação:

Art. 378 .

VI - eliminação das desigua)d~des.e das discri
minações regionais, sociais, de raça, de etin18, de seyo e de re

ligião.

O disposi·tivo cuja supressão é proposta fixa limite
de participação dos órgãos e empresas eslatais no custeia dos planos de prvidência da
entidades fechadas, par eles patrocanaoas, estabelecendo a paridade na contribuião de
empregados e empergadores, estendendo a regra à previdência parlamentar.

Além de constituir matéria cuja trat~mento extrapola
aos prinClplos que devem informar a texto constitucional, já se encontra ela elisci
plinada pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamenta, Decreta nQ 81.240, de 20.01.
78, qcarrto pelo Decreta nQ 93.597. de 21.11.86, em vias de ser alterado por iniciati-
va do Poder Executiv visando a aperfeiçoar os dispositivos nele cr.íaoos , I

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi' re
digido, o texto atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais, que integrali~
.zam benefícios securitárias, contemplam grandes massas desprotegidas geram poupanças,
abrem frentes de emprego e dinamizam a desenvol vmetno econômica e social.

Não é demais lenbrar que na manutenção da previdência
complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões de trabalhadores e dependentes
associadas, não é equitativo limitá-lo apenas e de forma diferencial para aqueles li
gados ao setor público. O,Estada e suas enorsas possuem a mesma necessidade de reten
ção de mão fle abra especializada que o setor privado, a quejustifica a flexibilidade'
na concessão de benefícios. Caberá a legislação ordinária a regulamentação da matéra.

Justi ficati va

Propomos esta emenda ao anteprojcto por conSl

derarmos que não poderá deixar de ser contemplada, em Texto Cons
titucional, a eliminação das desigualdades e das discriMlnações
par sexo, compatibilizando este cnunciado com as do capílulo I,

Das Direitas Individuais, referentes ao mesmo assunlo.

EMENDA CS01772-2
tJ NYDER BARBOSA

~ PLENAR10/cOlllSs;.o/suacOMI:ssio- -'~___,tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01770-6
l!J ROBERTO FREIRE J L~~'~'o~

f'Ll:N.àuo/coI.l15S.iO/SUBCOUI:)SÃO- ...., ~OJ,TA~

,f? CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇÃO J L~ ~J'b

r:-1---------------- TEXTOIJUSTlfICAÇÃO-------------------,

EMENDA SlPRESSIVA'

Suprima-se, em sua totalidade, a artigo 342 do

Anteprojeto de Constituição.

O inciso 111 do artigo 378 passa ler a se-

Art. 378 ..•.......•..•.•......•••••..•......•., .

guinte redação:

JU5TIFICATIVA

A manutenção d~sse dispositivo na Projeta ele
Constituição traduz u",a tentativa de transferir para esfera da Poder pública

0;gã05' domo O SESI, SENAI, SENAC SESC. Ora, esses órgãos, que muito têm contri
buido para suas respectivas categorias, são mantIdos pela iniciativa privada.
Em face d~ êxito das serviços prestados por esses não se justiflca qualquer al
teração da sãtuação atual.

- TtXTO/JUSTlrlCAIf.40----- ,

EMENDA MOO~FICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378 incisa 111
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~EMENDA CS01773-1
eu NYOER BARBOSA

.- 'lU:.lRIO/cOLllssÃo/suacOlollssÃO-----------f9 COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
,..,., T.EXTO/olUSTlfIC.c.ÇÃO .,

EM::NOA StJ8STHUTIVA

Substitua-se o o parágrafo primeiro do artigo

383j.que passará:a tar a saguinte:redação:

§ 1Q - Canpete preferencialmetne a União organi

'zar e oferecer o Ensino Superior, O ensino técnico industrial e Agroténico de nível

médio".

cas é um dos melhores existentes no País. lJma alteração meste momento poder ía cau

sar uma queda na qualidade do ensino oferecido

EMENDA CS01776-Se: NYOER BARBOSA

r.t---------- I'LCIfÂRIO/COI.IISSÃO/SUIlCOl.lISSÃO------------,

COMISSÃO OE SISTEMATIZA ÃO
r.t TEXTO'olUSTlFICAlfÃO ,

EJ.EIDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o artigo 425, do Capítulo VII, passando

JIJl>TIFICATIVA a ter a seguinte redação:

O intenção e o emp~nho do Estado em contemplar com

toda atenção aoensino superior no país certamente é oportuno e louvável. Contudo,

está provado que no estágio atual do desenvovimento brasileiro, o ensino técnico

a nível médio é um importante instrumento de desenvolvimento e estímulo à áreas

estratégicas para alcencarmos o estógio de país desenvoJvido. Portanto, nada mais

justo do 5Jlle dar a atenção necessária ao ensino técnico neste país.

~t. 425 - O planeja~nto familiar , fundado nos

princípios d~paternidade livre a responsável, na dignidade e nos respeito à vida,

desde sua concepção até a morte natural, é decisão do casal, corrpetindo ao Estado

colocar à disposição da sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos,

para o exercício desse direito.

JUSTIFICATIVA

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

,..,., ..l.!:NÃRlO/CO"'lss.io/suncollls~io--------''----,

r.t TEXTO/olUSTlfICAÇÃO .,

O planejamento familiar foi objeto de longos debates

em todas as subcomissões e , também J na Comissão Temática. Nesses debates, a ma

téria encontrou aprovação na maioria dos Constituintes, sendo incluída em vários

anteprojetos aprsentados pelas subcomissões. Porlanto, a matéria deve ser

> incluída no Projeto de Constituição a ser discutido em plenário, e , para tanto,

conto com a atenção do ilustre Relator.

AUTOR---------------
~EMENDA CS01774-9
(:J NYOER BARBOSA

,..,., '!.tfli,motcoUIS$Ão/sUIlCoUt5SÃO------------,tJ cosussno DE SISTEMATIZAÇ1iD

L~~~~~°:J

t: qt{'~~ 187 )

TEXTO',/vSftrICAçÃO--------·-------l

EMENDA ADITIVA

EMENDA CS01777-3
tJ NYDER BARBOSA

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no ite-:l Y:V:

"São plenamente capazes pana os atos da vida civil

oscãdadãos que contem idade igu~l ousuperior a 18 (dezoito) anos, na forma da lei.

El-ENOA INCLUSIVA

t inestimável o poder de penetração dos veículos de

comunidação de massa.
Podemos afirmar que as rápidas transformações por que

vêm passando a nossa sociedade têm nos meios de co:runicação, isto é, nos jornais, nas

revistas, no rádio, no cinema, e , principalemnte na televisão, a sua mola. mest:ra. I
. Através da êV~IUÇãO dos meios de co:runicação e da maior.

difusão do ensino, está conprovado que os nossos jvens estão preparados para partici-

par mais cedo da vida nacional e assumir o controle do próprio destino.
Assim, se o brasileiro aos dezoito anos já pode servir

de testemunha perante a Justiça, pode tirar a carteira de habilitação para dirigir

veículos, pode ser preso e pode votar, não vemos por que admitir a maioridade civil

apenas aos 21 anos deidade.

Inclua-se no artigo 191, o item IX com a seguinte

redação:
IX -. Tr Ibunaí s- e Juízos Previdenciários

JUSTIFICATIVA

Os conflitos surqídos na Previdência Social Bra

sileira entre os beneficiários en geral, empresas e as entidades do SINPAS
(Sistema Nacional de Prevldência e Assistência Soc ia.l ) são dir ínuda s por

Colegiado;, de esrera adninistrativa, que são a; Juntas de Recursos da PréVl

dência Social- JRPS (1º grau) e a COlseho Regionol da Previdência SO::lal (ffi'5>,

este úllimo formad~ por seis turmas (2Q ~rau) e três.gr0pos de

turmas (3 Q grau)

JUSTIFICATIVA

;",EJ.a'OA ADITIVA

r.t TEX10/.lUSTIF.CAçlo "_ ---,

A composição dequalquer desses organismos

julgadores resulta da d~siglação por .ato do t~inistro de Estada que recai

em servidores do; InsUtutos (II\PAS-INPS-INAt~'S), constituindo a R"presenta

ção G'Jv~rnamental, complementando o Colegiajo julgajor por membro; represen

tando a cateçor.ía econômica e a dos trabalhadores, estes eleitos pelas Fede

rações e éonfederações respectivas.
Os membros do governo compõem sempre a metade de

cada organismo julgador, quer seja Junta de Recursos (JRPS), quer seja Turma ou!

Grupo de Turmas do Conselho de Recursos. i
Com essa superioridade numérica da Representação

governamental fica patente o desequilibrio em relação ?S demais Representações
a dos Empregadores e a de Empregados, embora se observe uma natural aproxímsção

dos membros _das Representações Classistas, talvez até para pugnar em condí.ções

de igualdade com a Representação do governo.

cumpre' ressaltar, ainda, que por mais se esforçem os i1u~

tres julg"dores, é da própria' condição homsna, senão por tendência de raiz O'J

liame jl sua or íçsm, a inclinação em- favor, exatamente, dessas origens, governa

mental, ou Classista. Falla, por tanto,» está é a verdade, o f.etor de absoluta in-\

dependência OJ .sober_ania aos membros que buscam através dosmaís vanados argu-

crPAftflOO~

PMDA

§ lJnico - aplica-se o disposto neste artigo aos Centros

de Educação Tecnol.ógica e Escolas Técnicas do Sistema Federal de Ensino.

~ seguinte redação.

Acrescente-se ao artigo 382, o : parágrafo única, com

Mantida a redação anterior, o ensino técnico industrial

e aqrotécníco poderiám-vir a ser de responsabí.Hdade estadual ou municipal. t do

conhecimetoo de todos os brasileiros que pnsino oferecido cor essas Escolas técni-

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

~EMENDA CS0177S-7
e: NYDER BARBOSA
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mentos, nem sempre jurídicos ou conforme a lei, benef'Icaar aos interessados

.c Institutos, Empresas ou trabalhadores).

O que se quer sustentar com a criação da Justiça Previdê.f:l.

ciária Federal' é somente essa independência e soberania .absoluta nos decisórios I
. onde os julgadores estejam, e sejam imunes a qualquer tipo de representati vida- I
de e, portanto I livres de injunções das partes em litígio.

, Suprimidas essas instâncias com a criação de estrutura i
adequada de uma justiça previdenciária à semelhança da Justiça do Trabalho, I
certamente os julgamentos g3nharão até em velo::idade, além dJ que, desafogarão .

os Tribunais Superiores e toda a Justiça Federal sediada nJS Estados.

Ademais, é necessário enfatizar a importância da inovação

dado que a previdência social brasileira é o sustentáculo da maior parcela

populacional do país, dando-lhe proteção do nascimento à morte, através de

variado elenco de benefícios, portanto, com características definitivas e

não episódicas, como só acontece na Justiça do Trabalho, está já integrada no

Poder Judiciário Brasileiro. Efetivamente, enquanto a Justiça do Trabalho decide

sobre apenas um fato na existência do trabalhador e da empresa, a previdência _

social defina-lhe o destino e o de seus dependentes.

E de substancial impo'rtância, pois revestir de auto

ridade judiciária o Conselho de Recursos e Juntas de Recursos, dando aos seus

julgadores completa isenção ao julgar, livres que estarão de qualquer dependê.f:l.

cia ou subordinação.

O próprio -gigantismO da previdência social já seria

fator a Justificar uma justiça própi'ia; dado que ésse gigantismo se projeta nos

órgãos julgadores através de volumosa massa de recursos dirigida às diversas in

tâncias.
Desse modo~ justificêse a criação pretendida,nesta

ocasãão em que se elabora o novo texto constitucional, dentro dos elevados

.ideais da Nova República, de forma a garantir a tutela judicial direta dos

sagrados direitos da sociedade junto à previdên::ia social.

NYD!::::::-0.
Deputado Constituintes

EMENDA CS01779-0
P NYDER BARGOSA J rr~;~~··J

r-r- .L.__ PLEIIAr>,lO/COJ,llssi.O/suncoul'sÃo------------l ~OATA----,

fl Ca·lISSAO DE SISTEMATIZAÇl10 J éo.tJ 07J8? J
= TEXTOI"uSTlflCAÇi,O ·--,

E~~~DA SUBSTITUTIVA

Substitua-se a alínea b, item I, artigo 28, passando a

ter a segulnte redação:

b) para os' brasileiros maiores de dezesseãs anos e

menores de setenta anos, o alistamento é obrigatório e o voto facultativo,

salvo os que não saibam exprimir-se em idi orna nacional e os que estejam priva

dos dos direitos políticos.

JUSTIFICAÇAO

A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio

de regimes autoritários. Isso se verifica em países onde a ditatura impõe leis
r'prCF';=tnrfn ;=t vnnt;:trlp rfn inrlivfrllJQ. PDrtBnto oeste momellto em qlJS:- o 8!'e~il atra

vessa um processo de redemocratização, não se concebe a obr.íqator.Iedacíe do

voto, por ser ele a vontade do cidadão - um direito alcançado e não um dever.

Preceitos autoritários, neste momento, devem ser

definit.ivamente banidos da legislação brasileira, que caminha rumo à plena

Líberdade e aperfeiçoamento das instituições políticas.

#f,(.~.A..'
NYDER BARBOSA .)

Deputado Constituinte

NYDER BARBOSfl

EMENDA CS01778-1

tJ
AulOR---------------

PTAPARTlOO~
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EMENDA CS01780-3
tJ NYDER BARBOSA

tT!r4RTIOO~, PMDB

COMISSAO DE SISTH1ATIZAÇ'r.a
__________ PLENAFlIO/co"'.ssÃo/su!lCQllISSÃO-----------
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TEXTOI"usTltlcAÇÃO----=-----------l

com a seguinte reda-Inclua-se no artigo 53, o item V,

ção:

EMEND/\ SUPRFSSIVP,

= lEXTOIJUSTlfICAÇÃO _

Suprima-se a expressão: 11 •• comportamento sevual .. ll

da alínea f , item IH , artigo 13.
V - criar tribunais de Justiça Il,ilitar, como órgão de

segunda in"itância, com competência pará processar e julgar, nos crimes definidos

em lei, os integrantes das polícias militares.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

. A manutenção da expressão "compcz-temento sexual"

no texto const í tucíorn; certamente abr':=á um precedente p?riç;oso, capaz de
eslimular comportc:mentos que preocupa familiar e choca a sociedade bras í.I~i-

ra, Tal expressão , devido a polêmica de comporta, não consta sequer de

sociedades avcnçadíssteas, como por exemplo os Estados Unidos , onde a pres
são .exercída por grupos homossexuais é imensamente mais forte.

Propostas de Intcrnretações excessivamente benávo-
I

las da condição de homossexual, qual i ficnndo essa condição de maneira indiferen- .

te ou até mesmo Doa para a sociedade, é expressar o proolema de maneira muito

simplista. O assunto, contudo, merece especí.a; atenção do governo " não através

de una possível Ieqal ãzação da condição de homossexual, comporta nento que

do ponto de vistga moral pede ser considerado com desordenado e, consequente
mente, ruim para o desenvofvãmento sadio da sociedade.

Ademais, os direitos fundamentais abrangem certamen

te a liberdade particular de cada indivíduo e concede justos direitos e garan

tias a dignidade da pessoa, podendo enterder-se como imp#cilo a impossibilidade

de discriminação pura e simples para com grupos homossexuais.

.-ff3-t~~Á·
NYDER B/\ROOSA -. (>'

A exclusão dessa' norma no novo texto constitucional,

significa uma séria limitação que afeta a autonomia dos Estados da Federação.

Todas as Constituições que se seguiram a de 1981 re

sen;a::,!"l ao: ~st~dos a competên:~~ ~~ra leg~:l~~ sobre sua divisão e orqanízaçãp

judiciária, com a observância dos princípios gerais nelas contidos. Dados compro
vam que são das mais eficientes e disciplinadas as Polícias Militares em que

existem tranonaís ae .iustaça ~1ilit:ar. Nesses Estacos , vãnte e quatro uí'lddI:, Iu-
O€:r.:Lt:LJQS sn . ~ .

ram/apenas lres anos, por mera conduta nregular ,o que náo ocorreu nos demaí.s

Estados, onde apenas dois oficiai~ fora demitidos da corporação, mesmo assãm por

se tratar de crimes que causaram escandalo nacional.

t muito importante que nós, constiluintes, procure
mos neste momento, prestigiar nossas polícias mí.l í.tares e, neste sentido, soÍlici-'

to ao ilustre Relator que acate a presente' Emenda. por se tratar de norma justa'

e oportuna.

NYDER BARBOSA

Dcputado Consti luinte
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~ T(no/"u'TIFICAÇio ....,

Al,lTOR---------------

COMISSAO DC SJSTEt4ATZAÇAO

JUSTIFlCATIVA

i tem IV,' artigo 28.

'Suprima--se, em sua totalidade, a alínea C do

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSJVI\-

Neste momento em que os constituintes se dedicam a
moralização das instituições políticas no país, especialmente no Que diz res
peito a atuação digna e correta do parlamentar , não se corcpreende que uma norma I

constitucional sugira a tramitação da $ de impugnação de mandato em segredo

O eleitor exige transparência nos atos dos par la

mentares que elegeram, portanto, nad4mais incorreto do Que cercear a sociedade
do direito de tomar conhecimento dos atos abusivos praticados por políticos
desonestos que, muitas vezes, se beneficiam do segredo de justiça para driblar
a opinião publica. O povo, através do voto, é o grande juiz dos políticos. Assill'

os atos ilícitos por parlamentares devem ser de conhecimento pú.blico.

A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica cor
r~ta ao mesmo tempo que se refere a rejeitos de outras origens, que
nao somente os radioativos, tais como: químicos, bacteriológicos en __
tre outros. Embora reconheçaros que a proteção e preservação do mei~

ambiente é um direito individual e coletivo fundamental, a letra"b"
do inciso VII, do Art 18 refere-se especificamente ao risco de dano
ã vida e ao meio ambiente em conseqUência de atividades industriais.
O artigo 416, ao estabelecer requisito constitucional para as mesmas
ativ~dades, cria uma superposição de idéias.

Em razão disso, propomos a sUJ.;'ressão da letra ub", do inciso
VIII, do artigo 18.

A concordância das comunidades diretamente interessadas está
implícita na prévia autorização do Congresso Nacional, seu legítimo
representante. Destarte quando se trata de usinas de geração de el~

tricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana
associada a risco, são diretamente interessadas não só as comunida
des locais, mas toda a nação brasileira. Este fato levaria ã consul
ta popular de ãmbito nacional, para q~e efetivamente fosse nela re
tratada o pensamento do povo brasileiro, ou através dos representa~

tes do ~ongresso Nacional como o proposto na nova redação.

,--- PLEf,t,/uo/cOI.lI'SÃO/SUBCO'd.SSÃo,------------

tJ

EMENDA CS01783-8
~ER BARBOSA

..,.,---------------- ttxto/JUSTlf'ICAÇ'ÃO-----------------

JUSTIFICATIVA

Ao propormos esta nova redação ao Art 417, pretendemos dar
melhor forma legislativa e jurídica às idéias nele contldas. o prin
cípio básico é o de as atividades nucleares serem exclusivamente pa
ra fins pacíficos, eliminando-se qua i squer oútras formas de aplicação
e conformando-se com a tradição de nossa política exterior à favor
do d'e sa rmamerrt o nuclear e da proscrição universal de armas nuc l.ea

r es . Em conseqUência, este princípio passa a constituir o "c aput " do
Artigo.

Quanto ã responsabilidade civil por danos nucleares, o enu~

ciado que pretendemos ver consagrado no texto constitucional refere
-se aos danos nucleares, obrigando-se ã União ilimitada e objetívane~

te pela sua ocorrência.

A nova redação é consoante COIII alinguagem e a po s i çuo brasi
lei ras em "foros" internacionais. Não a l tera o conteúdo do previsto no
parágrafo 19 original.

'0 Art~go como foi apresentado no anteprojeto, prevê o co~

trole pelo Poder Público que compreende o Executivo, o Legislativo e
o Judiciário. Ora, o parágrafo 39 aduz à fiscalização pelo Congre~

so Nacional o que nos parece redundante com ,o controle do Poder Pú
blico. Além disso, a fiscalização supletiva pelas entidades da soci~

dade civil não necessita ser explicitada, no texto constituciona~pois

a fiscalização pelo Con~resso Nacional lhe permite quando for o ca
so, ouvir a sociedade civil. São notórios os múltiplos usos da energia
nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da indústria.

Em cada caso, bem como na geração de energia elétrica, o
Congresso Nacional poderá escolher indivíduos ou sociedade afins ao
setor de interesse.

EME!'iDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO~ Art. 417, "caput" e par âg r a fos 10 e 20

Dê-se ao Caput do artigo 417 do Anteprojeto de Const~tui

ção da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art 417 - As atividades nucelares no terri tório nacional se
Tão desenvolvidas exclusivamente para fins pacíficos.

§ 19 ~ A responsabildiade da União por- danos nucleares in
depende da existênc~a de culpa, vedando-se qualquer limitação relat!

va aos valores indenizatórios.

§ 29 - O Congresso Nacional fiscalizará o cumprimento no
disposto neste artigo.

~ "L~NÁ"IO/COI.lIS5;'O/CU'CO"IS'io-----------...,tJ COMISSÃO DE SISTE~lATIZAÇÃO

EMENDA CS01781-1
~C ~E?F:}~:n0 I;:::)3~ 3A"30SA

j,
-J

EMENDA SUPRRSSIVf\

-I;9~;
NYDER BARBOSA

Deputado Constituinte

AUTdlt---------------

JUSTIFICATIVA

item I, do artigo 13.

Suprima-se, em sua total.fõade, a alínea!,:, do

A constituição não têm condições, e nem pode, ga
ranti. o.inexequíveLnu.m- dell'.ocracia; 1ngerência- de tal mOflta na atividade eco-

re-r TfXTO!"USTIFlCAÇÃO------------------;

~c----------Pt.EN"RIO/cOI.l15sÃo/suacO"'lssão------------,

COV,ISSAO DE:SISTE~t~TIZf\Ç110

'EMENDA CS01784-6:,
~YDEI~ 81\RI3OSf\

EME!'iDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO~ alínea "b" do Art 416

Dê-se a le.tra "lo" do Artigo 416 do Anteprojeto de Constitui
ção da Comissão de Sitematização a seguinte redação~

a) •••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••

b) a' instalação ou ampliação de·usinas de grande
porte hidroeiérricas, termonucleares, termoelétricas) de processame~

to de materiais férteis e físseis, de indústrias de alto potencial~

luidor, de depósitos de reieitos de alto risco, inclusive, radioa

tivps, químicos e ba'cteriológicOS, bem como de qualquer projeto de impacto
ambãerrtaj ,
E~E~DA SUPRESSIVA (CORRELATA)
DISPOSITIVO EMEXüADO:alínea "b", do inciso VIII, do Art 18.

Suprima-se,em consequência da Emenda Modificativa acima, a aI!
nea "1>0". do inciso- VII I .. do Art l8.

Art. 416 -

~c---------------- Tt.XTO/olUSTIFIC..çio----------------,

EMENDA CS01782-0
li] .C m:?U:AD~ ;;:iJ3:õi BARBOSA

'""'c--------......- I"LtNA"lO/COIolISS;.o/sUICOWISsi.O------------,
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,-,--- TCXTOIJIJ5TlfIC4Ç40'-----------------

EMENDA SUPERSSIV/\

,JUSTlFICAÇI10

As deduções e seus limites permitidos por lei estão

longe de representar a realidade, principalmente agdra com a limit~

ção das c~ntribuições para entidades de previdência plivada.-Acres

centa-se o fato de que o Imposto de Renda pago na fonte não é dudu

zido da renda líquida para efeito do cálculo do Imposto devido.-

Se a pessoa física não tem lucro, o que é para ela
o Impsoto sobre a Renda? Conceituado extatamente como DESPESA, assim

como o I.C.M. e o I.P.I. para as empresas comerciais e industriais,

para as quais é despesa tributárias, dedutível da receita oper~<ll.-

Por que não deduzir da renda bruta da pessoa fís!

ca, principalmente do assalariado, o imposto pago na fonte e por d~

claração? Na declaração prestada por pessoa física com renda predo

minante de salários, nada mais justo do que deduzir-se o imposto p~

go na fonte e por declaração, relativo i salários, e outras rendas

sem vínculo empregatício, conceituando-o como despesa no exercício

base.-

O cálculo da dedução seria muito simples, caso não
se' queira dar mais ampla conceituação e esta proposta, isto, é, ha

vendo predominância de salários, deduzir-se-ia todo o impostopago.-

Em sentido restrito (salários/prestação de servi

ços), tomar-se-ia a renda líquida tributável relativa àqueles itens

que, multiplicada pelo percentual da faixa de renda,com respectiva

dedução, daria a parcela a ser deduzida da renda bruta.-

Senhores e Senhoras Constituinte, pela relevância

da matéria tratada nesta proposta e pelo impacto positivo que tr~ia

à bolsa dos assalariados de todo o Brasil, rogo o seu indispensável
apoio para que a" mesma seja aprovada.-

NYDER BARBOSA

Deputado Constituinte

Suprima-se da alínea l?_ do item 11:): ,do artigo 13, a
seguinte expressão: com a única exceção dos que têm sua origem na gesta

ção, no parto-B no aleitamento.

nômica e financeira, mesmo a-título de "supcsbement.e" erradicar a pobreza, so

mente resultaria num grave retrocesso na iniciativa privada. Trata-se de norma,

no mínimo , irrealista e insensata. A sociedade espera de seus representantes

na Asssembléia Nacional Constituinte ini ciativas de venham sanear uma econonía

a muitos anos atrofiada.

. PLtNAIUo/cOlilssÃo/suacol.l\ssÃo-----------
EIISSl10 DE SrSTEt/JrJ;IlAÇI10

.E(VlENDA CS01785-4-
~YDER BARBOSA

,-, TUTO/JO$TlfICAÇÃO---------------_---,

1E;;;:=JL...:..:..:..::=.:....::.=::::::.. ~

PLEHÁRIO/COUISS,\o/suBeOY13sÃo-----------j ~O.TA---,

~L·_:::.CO::::I:.::H::S::S::.Ã:.:O:....:::D:=E~S::::IS:::.T.:..:E:.:t~.::A.:..:T~I"Z::=::A::!Ç.:..:Ã.o:O ~ tov QYR7 J

EMENDA CS01787-1
f: NYDER ElARBOSA

8n que pese a intenção do ilustre constituinte

que, certamente, objetivou deixar claro a quem cabe as funções acima descri

tas, convém,contudo , lembrar que a gestação, o parto e o 'aleltametno são

sa colocação no artigo que, com muita oportunidade e justiça, garante

igualdade de direitos e obrigações do homem e da mulher.
Não obstante o desejo de alguns desajus

tados, a gravidez, o parto e o 'a1eitamento ainda são temas ~e

ficção oientifica, em se tratando do sexo masculino.-

EM:NDA INCLUSIVA
NYDER BARBOSA

Deputado Constituinte Inclua-se a alínea z no -item >N do artigo 13, com a

seguinte redação:

EMENDA CS01786·2
f: NYDER BARBOSA

:-r----------- 'L(NÂR.IO/eOlilSSÃa/SU8COMtSSÃO-----------

r: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

,..,.,,----------------TUTO/olOSTlrICAç;,Q----------- ,

EMõNDA INCLUSIVA

Art. 277 - Na declaração de rendimentos prestada por
pesssoa física, com renda predominantemente de salários, será deduzido o imposto pa

go na fonte e por declaração.

JUSTIFICATIVA

z) os menores dezesseis anos são penalmente inimputá. 
vaís, ficando sujeitos à normas estabelecidas na legislação especial.

JUSTIFICATIVA

Os Constituintes devem levar em consideração que o

legislador, ao elaborar o Código Penal, em 1940, fixou a idade de dezoito, anos para

o início da responsabilidade penal, tomando por base a mentalidade do Jovem da época

Ora, hoje, temos que considerar que de lá prácá decorreu mais de meio século, e a

soc.ledade passou oor significativas modificações científicas e sociais, fazendo com
que mercê da evolução dosmeios de commícação, o indivíduo aos dez anos já tenha ]

conhecimentos muito mais amplos das coisas do que uma pessoa que vivia naquela época

Dessa forma , entendemos que o cidadão, a partir dos

dezesseis anos, podendo perrertaaente participar da vida pública, poderá também

arcar com a responsabilidade penal, já que tem condçães plenas'De dicernimento para

saber o que é lícito e o que é ilícito.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,-,,- JOLP:tÚRIOlcOlllsslo/SUDCOWI'sio------------,

EM:DA SUBSTITUTIVA

~UTOR---------------

seguinte redação:

V - Os cargos em comissão ou funções de confia~ça se

rão exercidos privativamente por servidores ocupantes de cargo efeti'loou emprego

Substitua-se o i tem V, do artigo 85, passando a ter a

EMENDA CS01788·9
tJ NYDER BARBOSA

~,- TtXTo/JUSflFICt.çio-----------------,

O Imposto de Renda é devido em razão de sua pró

pria natureza e denominação.- Em consequência, o assalariado será

tributado, não sendo válida a afirmativa de que :'salário não é renda",»

A conceituação básica do Impsoto de ~enda é de

que é distribuição de lucres, não representando, por conseguinte, /
despesas para as pessoas juridicas.-

Essas têm uma Receita Operacional da qual são aba

tidos o custo e as despesas, nessas incluido o I.C.M., CD~O desp~

tributária.- Da diferença entre os fatores RECEITA-CUSTO~SPESAS,su~

ge o lucro, que é distribuido entre os componentes da empresa, da qual
o Estado Darticipa prioritariamente (Imposto de Renda).-

As pessoas físicas, ass ín como as entidades sociais

ou filal1ltrópicas, têm o binômio RECEITA-DESPESA, resultando daí um "de

ficit" ou "superavit".- NÃO TÊM LUCRO.-
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permanente. de carreira técnica de profissionallotado no órgão, exceto os de Chefe de

Gabinete e assessores diretos, em sentido estrito, da autoridade máxima do órgão.
ser objeto de litígio, portanlo, nada mais j.usto do que deixar mais este espa

ço para a solução dos prohl.emas ,

JUSTIFICATIVA
I!f~\'J ,

NYDER B~RBJSA

Deputado Constituinte

li[ 'Llkl".o/cOlouuloIIV.COllllUla

Q0I-lISSlIO DE SISTEHATIZAÇ1\O

...1,ITOlt-- -,EMENDA CS01791-9
tJOEPUTIIOD HIILI-lOfl DE LUCA

~"":-:-::-l
L..-!E,/D6j87 J

r.r-------'--------- ~r.no/..u:tl'ltAçio- ---,--__L , / ~'.- " _:: /..

Essa nova redação dada ao inciso V, do artigo 85,

apresenta comando normatãvo de grcnde impotâr:cia parsa valorização do serviço públi

,) co de carreira. Isto ocorre num momento em que se pretende prestigiar o servidor pú-
) blico em todos os níveis. Daí nossa preocupação em dotar o referido dispositivo de

precisão terminológica, indispensável a sua aplicação criteriosa. A experssão "efe
tivo" após a palavra "cargo", bem como as palavras "emprego permanente", eXPlicitam

. que sé os servidores, estatutários ou "celetistas" de carreira poderão' ocupar funçõe
de direção e assessoramento soperãor ,

li} PLEUi"IO/COI,IISsÃo/suaCOl.llssÃO

~'CDMISSÃD DE SISTEMATIZAÇÃO

'EMENDA CS01789-7
eu NYDER BARBOSA

AUTOlt--------------

Suprima-se o § 2Q do artigo 288, transformando-se o seu

parágrafo 1Q em parigrafo uni co, todos do anteprojeto de Constitui
ção da Comlssão de Sistematização.

JUSTI FI CAÇ1\O

III

or

BI'2,

Na nova ordem econômica'deverá haver total transpari~

cia e independência. entre a po1itica monetãria e ~ po1itica da divi

da publica. A politica monetária deverá ser executada pe l o Banc-;;

Cen t r-al do Brasil. que cuidarã da regulação da 1iquidez monetiria da
economia e'do controle das taxas de juros. enquanto caberã ao Tesou
r-o Nacional executar a politica da ;!l'vlda publica. inserindo no Or-=-

çamento Geral da Uniio as 'necessidades d~ financiamento do déficit

publico através da emissio de titu10s da divida publica.

Assim, entendemos não sobreviver razões nem motivos pa

ra a'manutenção deste parãgrafo no texto constitucional.

Por ou~ro 1 ado, na nova ordem econômi ca e soci al que ,e~ 'I">

pera~os, se instaure apôs a promulgação desta Constituiçio~ o Banco

Central do Brasil deveri ter caracteristicas clissicas, executando

com eficiincia e eficácia a po1itica monetiria e a fiscalização das

" atividades bancirias de forma permanente, de forma a evi.ar aS frau

des e escindalos que nos ultimos anos ~êm colocando sob suspeita ~
credibilidade de administradores e da prõpria Instituição.

JUSTIFICATIVA

Inclua-se no artigo 87 a alínea "e", com a seguin-

EMENDA DE ADEQUAÇAO

te redação:

Acrescente-se, também, que a Comissão da Or

dem Social quando aprovou otexto acima, estendeu aos servidores públicos civis.

Porém, por ocasião doordenamento e compatibilização das matérias aprovadas, tal
benefício. não foiexpressado no capitulo que trata dos servidore~ públicos, perma

necendo tão somente para os trabalhadores.

e) com tempo inferior aos das modalidades acima, 

pelo exercício de t.rebalhç noturno, de revezamento, penoso,' insalubre ou perigoso,

segundo se dispuser em lei.

O artigo 362, letra "c", contempla com aposen

tadoria especial os. trabalhadores que se enquadrem nas categorias acima citadas.

,seria odioso que servidores públicos civis exercendo o mesmo tipo de atividade, ti
vessem tratamento diferenciado.

= TEXTO/.liJSTIFICAÇAO ~

I o artigo 336 do referido anteprojeto em seu inciso

: ji previ que Lei do Sistema Financeiro Nacional dispori sobre a

I:,:
,.1 ganização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central do

si 1.

":>t? A pecualiaridade func.íonaf -de algumas cateço-:

~ rias gera maior desgaste físico e psíquico, aliado aos trabalhos insalubre e peri

~ 9Oso. Assim, é de justiça que possam usufruir de aposentadoria commenor tempo de

5 servil;'0'
o
o
>o,
"c
"

EMENDA CS01790-1
l!J NYDER BAR~OSA

PLCH.AJllo/col.lrssÃo/sUIlCOI.lISSÃO-:-----------

COMISSAO DESISTEMATIZIIÇAO ~ .

.r=-,- -=-_ T EX1.P / J UST IFICAÇÃO

GJ-PAftTIDO~

L..!<MOB J

'EMENDA CS01792-7
~# AUtOIt

l3PJTADO UAUIC;, DE LUCA

~""87]L2.?·-!_O 7/'07
r.r -'-. 'Ulil10/,lUITIfICAÇio _

EMENDA ADITIVA

Inclua-se. no artigo 4[13, os parágrafos 2Q e ~, com

Dê-se a seguinte redaçio ao § 19 do a~t. 288 do Antepro

jeto de Constituição da Comissão de Slstematização:

a seguinte redação:'
2Q:' Esgotado o prazo prevrsto no capul, o Supremo

Tribunal Federal decidirá, dentro de 5 (cinco) anos, todas as ques!.õcs relati
vas à contestação de limites entre os Estados e Municípios. .

3Q, - As questões não decãdidas pelo Supremo Trioo

nal no prazo previsto no parágrafo anterior, implicarão no r~conhecirncnlo dos

limites existentes quando promulgada'a Constituição de 1891.

Art. 288 •••

§ 19 r v~dado ao Banco Central do Brasil conceder, diret~ JU

indiretame~t~. emprestimos ao Tesouro Nacional e a qual

quer órgão ou entidade que não seja instituição financei

ra nacional.

JUSTIFICAÇÃO

},
J

li

JUSTIFICATIVA

Esses dois parágrafos têm por objetivo principâl
preencher uma lacuna na norma (artigo 443) já que o ilustre Ralator, no traba

.mo de preparação do Anteprojeto de Constituição retirou a coopjementação

contida nas sugestões acima, aprovadas na Comissão Temática, Faz-se necessãrto

atentar para a hipótese de que no prazo de cinco anos a matéria podería ainda

A nação brasileira clama por uma nova ordem econômica

e social. onde a transparência no relacionamento das instituições

responsãveis pela execução da politica econômica seja realidade.
Não podemos continuar permitindo - legalmente ou não - que o Banco

Central do Brasil financie. direta ou in4iretamente, os T~souros da

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Hu

)ni cipi os.
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Arestrição ora imposta i concessão de empristimos pplo
Banco Central do Brasil is instituições financeiras nio nacionais
justifica-se em virtude da alternativa de ingresso de capitais exte~

nos, que tais instituições dispõem, aliado 'a necessidade de d i vi s es
que caracteriza um Pais em desenvolvimento como o Brasil.

serem transferidos ao Tesouro Nacional. O que deve prevalecer, na
verdade, e que todos os recursos destinados a ~perações de credito
de fomento, independentemente da origem, devem ser transferidos ao
TesollJo Nacional que, atraves da Secretaria do Tésouro Nacional, fari
sua alocação às instituições financeiras oficiais federais.

..utOIl--- _

Dê'se a seguinte redaçio ao artigo 290, do Anteproje
to de Constituição, da Comissão de Sistematização:

EMENDA CS01796-0
t? DEPUTADO WALf.lO~ DE LUCA..:..--_---------

~""---,
éw06!87 J

..,, =- TtlCTO:ol'UII:T1fJc.a,.:i.o-- .;r s: '\. J;;
Svprima-se a palavra "pagajor" do artigo 289 do Ante

projeto .. de Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS01793-5t: DEPUTADO ;;ALf.lOR DE LUCA AO'"

m--------------- Tt:t..OI"u.-I,.c:Aliii.o- -.::~::,:.k~...:-..:.=...,

JUSTIFICAÇ)\O

A nova redação visa proporcionar maior flexibili~ade

para a. execução financeira do orçamento da União. A execução finan
ceira do Orçamento da União não se resume a pagamentos, mas tambem
a recebimentos. Assim, entendemos que a supressão do termo "pagad~r"

e ~ecessãria para não criar obsticulos â e~ecução financeira do Or
çamento da União.

EMENDA CS01794-3'm. AUTO~

C l[Ní".1J' W~l\'Or_ 'li lv(.~

"A União não se responsabilizi por depósitos e aplica
ções nas instiuições financeiras, salvo se realizados
nas institti~ões controladas pela prõpria União.

JUSTIFI CAÇ1\O

A proposta visa compatibilizar com a nova redação
s~gerida para o inciso V, do artigo 336, que exclui a obrlgatorl~

dade da~ instituições flnanceiras federais oficiais participar~m

do fundó para proteção da economia popular e garantia de depõsitos
e aplicações ate determinado valor.

.) f.I_Qlj07'mJ
m---------"------- ttnO/.lUlflr".;Ão _

.
De-se a segui.nte redação ao § 59 do arti go 344 do

Anteprojeto' de Constituição da Co.missão de Sistematização.:

~...".o--,
~~llJB_..-J

.."c------.:....--------t[xto/~U'T1'I~.\I;lo---- ___,

Art. 344
§ 59 A ~ontribuição do empregador para o fundo de Garantia

do Seguro Desemprego seri proporcional aq indice de
rotatividade de mão-de-cbra na empresa.

Adite-se a seguinte exp~essio "bem como de seguriddde
social e de previdência" ao inciso XV do artigo 99 do Anteprojl'to
de Constituiçio·da Comissão de Sistematiza~io.

JUSTIfI CAÇ1\Q nlUSTI FI CAÇÃO

.- TIllTotJUIT".c.A;lo-----------------,

A sociedade deve dispor de instrumentos que inibam
a pratica da rotatividade da mão-de-~bra.

D texto inserido flO Anteprojeto incentiv~a dispensa
em massa dos trabalhadores pois só terão a contribuição acrescida
de adicional quando o numero de empregados dispensados superar os
indices medios de rotatividade do setor. Ora, quanto malor for a
dispensa de trabalhadores maior seri o indice medio do setor. Por
tanto o instrumento que se quer inibioor e na verdade estimulador.
Por isso apresentamos esta emenda no sentido de se dar nova reda
ção ao § 59 00 artigo 344, para coadunar com o espírito da pro
posta contida qo próprio parigrafo.

PLldlillo/c:oWI •• lo/tu.c:oau,tlo-----------

Acrescente-se a seguinte l'xpressio "de previdência~

no inciso VIII do artigo 49 do AnteprOJeto de Constituição da
Comissão de SiStematização .

Pela importância da seguridade social ·e da previdência
na economta brasileira e na vida de cada cidqdão, em particular, o
Congresso Nacional nio poderi, em nenhuma oportunidade, deixa~ de
acompanhar ~ fiscalizar as atividades relativas a esses setcres.

EMENDÁ CS01798-&W AUTO''''t DEPUTADO WA;::.L_H:J_,R_D_E_L_U_CA =:J
~ )c= COMISS~O DE SISTEM8TIZAC~0

'"="---------------- ttXTO/..l·r'IrIC....çlo--------- --,

tJOi.... /ã7lY/07/87

AUTOII.'---------------,

r---------- ,.LUI...""O/Co.u••lo/'U.CO~ll.dD _

f:J COIIISS)\Q DE SISTEHATIZAÇ1lO

EMENDA CS01795-1
t: DEPUTADO I~AL',IOR DE LUCA

Suprima-se a expressão "pGblicos" do caput do artigo
471 do Anteprojeto de Constitui~ão da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇ1\O

JUSTIFICAÇ1lO

O setor de previdências e de fundamental importâncla
na vida economr ca e social do País,' devendo, pois, ficar s uj e t t o

à fiscalização da União.

A presente emenda objetiva compatibilizar a intenção
cóntida no texto, pois não se deve vincular a origem dos recursos a
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.."'TOA------,- ~
EMENDA CS01799-4 EMENDA CS01802-8

PJ P~lôBno'~J EJQE;UTADQ~ . ~__---,---,W_A_L_'1_0:.:..R_D...:.E,--l._U~C_.:..:A ~

r---------- "Lt:tl.I'UO/cO'llc • .lol.utcolt... ,1<I

CbMISsAO DE SISTEMATIZAÇAO

r.r---------------- lt::no/,luITJrIC..çi~-------

Transformar o § unico dc artigo 289, do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sist~matização em § 19 e criar o
§ 29 com a seguinte redação:

"A arrecadação de tri butos federa i s 'sera efetuada
pelas in~tituições financeiras oficiais federais."

Inclua-se no Anteprojeto de Constituição da Co~issio

de Sistematiza~ão: onde couber, o seguinte artigo:

Art - Lei municipal disciplinarã as condições para abertura
e funcionamento de dependências de instituições ,ina~

ceiras no lI\unicipio, s ubo t-di'nan dc -e s aos t nt e r-e s s es
da comunidade.

JUSTIFI CAÇ)\O
0;",

r.r-------'---------TUTCIJtiITlf1tl,..i.o---- ----- -------,

"Lt:"~'UO/COI.lI.,lo/'U"colfl"lo

COMISS)\O DE S1STEMATIZAÇ)\O

JUSTIFICAÇ1lO

As i~stituições financeiras, especialMente os grandes
conglomerados, arrecadam recursos financeiros no município e os
destinam para aplicações onde é possfvel' obter melhor remunera
ção, prejudicando, ~uitas veies, a economia do município através
de um processo de descapitalização.

Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois é
a comunidade que, em ultima analise, deve manifestar-se sobre a
convenlencia ou não para a instalação e funcionamento de qualquer
dependência de lnstituição financeira.

K centralização da arrecadação de tributos federai~

nas instituições financeiras oficiais federais permitira melhor
controle e administração dos recursos publicos, propiciando, as
sim, a otimização da fluxo de caixa da União:5~l- ~ ---4

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematiz;ção:

r;;---------------- '[lCiOIJu'~UIC..Çi.t'----- _"'~____''_.....:_~

- A aplicação
rã efetuada
instituições

dos recursos de que trata este artigo se
através do Banco do Brasi~ S.A. e demais
financeiras~oficiais federais.

EMENDA CS01803-6
~UTADO WALMOR DE LUCA

AUTOIt

er;l:l~~'

Qo/~~'/S7 J

JUSTIFI CAÇM

A aplicação de tais recursos atraves do Banco do
B~asil S.A.e demais instituições financeiras oficiais federalS.
permitirã melpor controle e administração, por parte ~o poder
publico, permltindo a obtenção de resultados mais favoraveis
em termos de retorno econõmico-social .. ....

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Antepr~jeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

V - A criação de fundo mantido com recursos das lnsti
tuições financeiras prõvadas, com o objetivo de
proteger a economia popular e 'garantir depõsltos e
aplicações até determinado valor.

J USTI FI CAÇÃO

NDA CS01801-0.

r.r------:--------- t[.I:10',I"'.11'''I.'io-':------------------,

EPUTADO WALMOR DE LUCA
~ "Ll"1.'1.I0/cow.,,lo/lU.c.OIUulo

~ISSJ\O DE SISTEMATIZACAO ~""~'-ov07/87

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de insti
tuição bancãria ou financeira privada insolvente e, menos ainda,
pelos danos ou prejuízos que aquelas causem a terceiros.

Ademais, as lnstituições financeiras federais oflClais
são garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, ,portanto, sua
participação no referido fundo.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 474 do Anteprojeto

de Constituição da Comlssão de Sistematização:

Art. 474 -Os recursos financeiros relativos a programas e pr oj e>
tos de carater regional de responsabilidade da Un,ão
e das entidades sob seu controle, serão deposltados
em'institulções financeiras oficiais federais de cre
dito e por elas aplicados.

JUSTIFI CAçA0

O tratamento a ser dispensado ãs instituições finan
ceiras oficials federals nao pode, nem deve ser discriminatõrlo.

A redaçã9 ora proposta enseja dar condições ao Gover
no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recur
sos destinados a programas e projetos de desenvolvimento reglonal.
isto porque são raras as instituições ~ue dispõem de dependênclas

em todos os pontos do território.

EMENDA CS01804-4
P DEPUTADO \ÚV·lO R DE LUCA

'Ltlll.UIlO/cDlllfllolsuacolllllllo------------,

COMISS)\O DE SISTEMATIZAÇAO

.,.[UO/_U'·-fU;J,ÇÃ,O----------------,

Dê-se a seguinte redação ao parãgrafo unico do artigo
289 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Parágrafo Onico. As dt spo nl b i l t dades de caixa da Uniio
e das entidades sob seu controle se~ão depositadas em uma unlca
instituição financelra oficial federal. As dos Estados, do Distri
to Federal e dos Munic;pios, bem como dos órgãos, entldades e em
prasas'por eles controladas, em instituições financeiras oficiais.

JUSTIFICAÇAQ

A União dispõe de instituições financeiras para a exe
cução da política eccrriim í ca do Governo. Como forma de maximizar a
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JUS~lFICAÇltO

TElCTOIJUSTIFU:;AÇÃO I
EMENOA SUPRESSIVA: Artigos, parágrafos e incisos abaixo relacionados.

Art. 446. §1º. §2º. §3º, §4º. §5º. §6º. §7º, §8º.
§9º.

Art. 447. incisos I. 11, 111. IV e §1º. §2º, §3º,
§4º.

Art. 448, §1º e §2º.

~ ... A mat~ria do inCJ.SO II que se pl."Opõe supr-im.:r está contida.

no inciso I, uma. Vez que , se na Lei do Siste::la Financeiro di~porá,inclu_

sã ve sobre o func.i.o~~cnto das instituições fJ.nanceiras,tt ó1:.'vill.Centc.ess2

lei irá deciõir sobre participação do capital estra-'1[;eiro nesSas ins~itui.'!
çõos.

20 ~ A participação obribatS~a de Capital estrangeiro nos estn_

bclbcimcntos de prcvidêncJ.a. disposiçúo que decorre do texto que se pro_

põe sUpX2~r. no que So refore no componente de saÚda. esth O~ conflito

cem o &40 do art. 355, inUrl'i.s..

"Fica p roa ba da a exploração direta ou indirct"=t,por parte ele era-,
p;es~s : Cc.ri tais do(procedência ostrangeira,dos SC:""1ÇO.9. de ~Dis
tcnc1a u aaudo no PaJ..s.1I

Sala das Sessões,28 de junho de 1987

ccr.

3
0

- se o art. 335 estabelece quo o "Sistema Pinancciro E2r~t J'E.-

~~~~~,de .fon'1a fi prOJ10VC~ o dcs onvo Lvãmon t.o equ'I j.Lba-ndo do l'u..~!.

e·a-ser\~r os interesses da coletividade ", a dita lei pOderia,em det~rmina

das cir~JnstânciaB, considerar desac~nselh~vel a participação de capital es_

trangeiro nas instituições finenceJ.ras ou nos estabelec~.t:le.'1tos de aeguz-o t OU

de pl:c vidência ou de capa talização; Essa con câuaâc do legislador ordJ..nário

destinadti. lia stir;."ir os interesses da coletitida.de 11, como prescreve o di to art.

335, este~á oustada pelo inciso 11 do art. 336,que se prete~de suprimir, onde.

antecipada e irrevcrsivelmentc, h estabelecida a part~cj.pação do capital

éstrengcil'o lias insti tuiqõcs fmaTlceíras e nos estabel.ecimentos de seguro.

previdência e capitalização. aC1.ma da lCh ordin~ri?-I pois a prssença do

cepitaJ estran~eiro estará assegurada por ~m prece~to cons~~~tcional.

O conf:üto é1pois) evitft.ente e a supressão se impõe.

4° ... Por üll,imo ~ importante aasãnaãar- que não houvo na. V Comisr>ão

do Sistcma Trlbut~rio intenção de assegurar,na constituição I a participaç~o

garant1de do capital estrangeiro nas instituições f~na~ce~ras e nos estabe

lecitlCntos de eegua-o IpreV1.dência e capã to.1i3ação, mas I diante d~s acirrados

dcbates,prevalcccu o en t endãraen t c de qu e a reatér.:la devEi:rJ.a ser trél...nsf'erJ.da

para a lei orQülár.La, como consta do art. 335 aprovado e que deverá prúvale_

__________ PLENARIO!COlolISSÃO!S\JBCOMI"'SÃO--- _

t:COMIssno DE SISTEMATIZAcnO

EMENDA CS01807-9-
.f: CID CARVALHO

~ um leoa tranquil0 e

Está no art. 206 ~a atual

>ca:.'torios

P1..!:NÂR10/COLlISSi.o/s\lBC0\1I$SÃO _

e corrc~te nos ceies judic~a::ios de todo O ]?a:f.s.

Constituição s como ~oa conquista de orde~ sociai.

nA prestc..çclo jUr~nhclonal t c;ratttJ..ta, dcc d o quo a perto

afirme a il·q)o::;~).b~lJ clndc do p~L:nl' cu s t as e io.>:n.::.. ti

Se os BC).'viços nota.rJ.~is e ttregi.:,trais ll forem presta.dos em caráter

privado,mcdiullte o pagamen t o de emolumentos. em muitas comarcas pobr-e-s do

interior, as raed s necessitadas de juotiça, não havcní.a ncn tabeli~es.11eo

oficiuJ5 de reGistro) pois ess es serventuarios, e1"1 te as disposições ccns -

titu caonaa s 'ci cadae , moz-rcr-í.am de fO:lO.

:Por tudo istC? I a of~cia1ização dos

JUSTI?ICAÇl(O

O art. 203 e seus par~grafos rcst~lr~~3 barona~os da5 servent~as

de jUAtiça r onda tabeliães, oficiais do registros de imóvej s e ou t ros =ea.

lizaram enormes :fort"Jnas. adquiriran poder pOJÍ ""'2 CO cont1'~sio ao ír..te.rease

p~blico e contrcIiar~ fronta~~cnte o le~a de justiça ba~a~a e mes~o ~~ê7Ui_

ta, num pa!s,onde mais do 60 %de sua popula~ão vive em ex~r~ca pobr~=~.

O cxerc1cio dos serviços nota:t'iais cllre.:;ist:rais 11, COt3.0 es .....abelecc

O art. 203. em.car~tcr nrivado está em contradiçto'com o art o 461 do

do Proj eto que lstabelece:

"Serão estatiz.adas as s ez-vcn ta.as do foro ju.c.ic.iéi.~Jessirn

definidas por lo~,respoitadQs os d1reitos do seus atJais

ti tulares e 11

O art. 203 ast~,igualrnente, em contradição com o art~ 13,i~ciso

xv. nlinea a) que pres cr-evc :

"A lei e o Estado garantirão a todoz o acesso fi Justiça.~
E aUnea x) ~~:

ub dever do Estado prestar c.ssJ.stência Judiciário bra:irJ.i....

ta aos que não podem ter ace9So ~ justiça ~co sacrifJclo do

mÚl1mo J.ndJ&pcns&.\icl à cxistl;ncia digna. 11

O art. 203 tmnhó~ se encontra em conflito com o art. )99 do Proje_

to, ncstCG tonno~ s

utilização dos recursos publlCOS e de fundamental importância que
tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se
jam depositados nas instituições financeiras da União, de maneira
a formar um volume maior de recursos disponlveis para aplicações
prioritãrias, que induzam o desenvolvimento econômico e soclal.
criando empregos e empreendimentos produtivos.

[ uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos recursos publicos em prol da socledade.

EL!ElIDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 203 e seus parágrafos.

EMENDA CS0180S-2 4tlTOR- _

tJ "):í'~~~V \lI1\l-1""lL 1)0 LJtq

Sala das Sessões. 28 de junho de 1987
JUS T I F I C A T I V A

Lu ... {\.

RETIP~\R, SUPRI1UR.

IX - condições para a p~·ticipação ~o ~~pita1 estrangeiro ncs ~nstitui_

çõcs a que se refere o J.tec a'1tenor.tendo en vista,cspeciaL.":Je..\lte:

a) os interesses nací.onaa s s

b) os acordos internacionais;

c) critório de recJ.procJ.dadc. ti

o anteprojeto apresentado pela Comissão de Siste
.matização, no seu art. 445, cria a Comissão de Redivisão Territorial
do País, com a finalidade de apresentar estudos e anteprojetos de nossa
redivisão territorial e apreciar as propostas d~ criação de Estados'
e outras pertinentes que lhe sejam apresentadas até 10 (dez) dias
após a sua instalação.

Como se vê, houve a intenção do constituinte de
partir de um amplo programa de estudos de regefinição, de divisão te~

ritorial do País, e, após, isso submetê-lo ordinariamente ao C?ngres
so Nacional. O enunciado admite e cria as pré-condições para que o
assunto ganhe consideração. Por outro lado, prevendo a delicadeza de
qualquer decisão, que envolve grandes interesses econômicos, sociais,
políticos e regionais, prevê um ritmo ordinário de progressiva ava
liação. Essa é a regra instituid~.

Os artigos 446, 447, 448, com seus parágrafos e

incisos são a contra regra. Cria, de chofre, diversos Estados sem
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a

JUSTI FI CATIVA

EMENDA SUPRESSIVA (CORRELATA)

AUTOP

Deputado CID ROJAS !\.\IERICO DE CARVALHO

b) a ~nstalação ou ampliação ~e usinas de grande
porte hidroelétrícas, termonucleares, termoelétricas, de processameE

to de materiais fértels e físseis, de indústrias de alto potencial p~

luidor, de depositos de rejeitos de alto risco, inclusive, radioa

tivos, químicos e bacteriológlcos, bem como de qualquer projeto de

impacto ambiental.

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "b", do incisco VII I, do Art. 18.

Suprima-se, em conseqUência da Emenda Modificativa acima,

alínea "h", do inciso VIII, do Art 18.

A nova proposta para o artigo 416 enseja a forma técnica cor

reta ao mesmo tempo que se refere a rej ei tos de outras origens, que.
não somente os radioativos, tais como: químicos, bacteriológicos en
tre outros. Embora reconheçamos que a proteção e pre servaçâo do meio

ambiente é um direito individual e coletivo fundamental, a letra "h",
do inciso V!I, do Art 18 refere-se especificamente ao risco de dano
ã vida e ao meio ambiente em conseqUência de atividades industriais.
O artigo 416, ao estabelecer requisito constitucional para as mesmas
atividades, cria uma suverposição de idéias.

Em razáo disso, propomos a supressão da letra "b", do inciso

VIII, do artigo 18.

A concordância das comunidades diretamente interessadas está
implícita na prévia autorização do Congresso Nacional, seu legítimo
representante.' Destarte quando se trata de usinas de geração de el!

tricidade, indústrias de grande porte ou qualquer atividade humana

associada a risco, são diretamente interessadas não so as comunida
des locais, mas toda a-nação brasileira. Este fato levaria à consul
ta popular de âmbito nacional, para que efetivamente fosse nela re
tratada o pensamento do povo brasileiro, ou através dos representa~

tes do Congr~sso Nacional como o proposto na nova redação.

EMENDA CS01810-9

li] PLEt.ARIO/COI,lISS';'O/SUBCOMISSÃO

ê: coarssxo DE SISTEMATIZAÇ'AO

=r---------------- TEXTO/.lUSTIFlCAÇÃCI- _

1 9 e 2 9

de Constitul,ão

r.1,---------------- Tn::TO/JuSTlrlcAçÃo--------------

considerar os estudos necessar10s, os recursos possíveis e a trami
tação ordinária imprescindível.

As duas posições são absolutamente confrontantes
e como o espírito constitucional é definir o princípio deixando a

- lei complementar e a lei ordinária a sua complementação e detalha 
mento, apresentamos as emendas supressivas acima mencionadas para
que prevaleçam sobre a matéria apenas o disposto no artigo 445, de~

tro do espírito de compatibilização da matéria.

Deputado CID ROJAS AMERICO DE CARVALHO

§ 29 - A r espons aha LLdade da União por danos nucleares ilH1L-

pende da existência de culpa, vedando-se qualquer limitação rela1J\u
aos valores indenizatórios.

Quanto à ~esponsabilidade civil por danos nucleares, o ~"Un

ciado que pretendemos ver.cons~g~ado no texto constitucional ref~I~

-se aos danos nucleares, obrigando-se ã União ilimitada e obj e t â v.um-u
te pela sua ocorrência.

Ao propormos esta nova redação' ao Art 417, pretendemos lidr
melhor forma Leg í s l a t ava e jurídica às idéias nele contidas. O ]l) In
cipio bisico i o de as atividades nucleares serem exclusivamente }1.1

ra fins'paciflcoS, eliminando-se quaisquer outras formas de aplicd~Jo

e conformando-se com a tradição de nOSSa política exterior a [:IVO)'

.do desarmamento 1tUclear e da proscrição universal de armas nuc !l'a
r es . Em conseqUência, este princípio passa a constituir o "caput" elo

artigo.

EMENDA CS01808-7

tJ coxrsszo DE SISTE~I~~i'z;:çÃ~'iO"""o.'''io

JUSTIFICATIVA

l2..l
mlENDA ~IODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: Art. 417, "caput"e parágrafos
Dê-se ao caput do artigo 417 do Anteprojeto

da· Comissão de Sistematização, a seguinte r~dação:

Art 417 - As atividades nucleares no território nac10nal ~~

~ rão desenvolvidas exclusivamente' para fins pacíficos.,.
§ 1 9 - O Congresso Nacional fiscalizará o cumprimento do dJS

posto neste artigo.

§ 1 9 - Prevalecerá a competência da 'União quando, c nvo l vor

os interesses de mais de um Estado e do Estado S~

envol ver os interesses de mais de um 11unicíp j o ,

JUSTIFICATIVA

§ 29 - As limitaç5es e restpiç5es legais e adminlstrdtiyas

estaduais não podem dispensar ou diminuir as ~~ic~~

cias federais, nem as municipais podem fazê-lo em
relação ãs estaduais.

§ 39 - E assegurada total informação às comunidades lncais
diretamente interessadas, sobre o cumprirnenttl do

disposto neste artigo~

EMENDA ~IODIFICATIVA

o Brasil é um país e171 de s envo Lv í men t o no qual o proJ't·C'~~o

desordenado poderá causar danos irreparáveis ao meio amhientp.p dO"

seus reéursos naturais.

Dê-se ao Caput do Artigo 415 do Anteprojeto de Const .tUl

ção, da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art 415 - A União, os Estados e os Nun i c i p i os , ouv í do o 1'0

der Legislativo, podem estabelecer concorrentemente, restri,õ~~ l~

gais e administrativas visando à proteção amblental e à def~~.1 dos
recursos naturais.

Simultaneamente o acesso de todas as classes s o c i a í s a ri

queza naci onal é fundamental, pois o s,ubdesen\-Ol v í ment o pod e l'l,n-':1,!

tuir-se no maior poluidor nacional. Em conseqUência, deve n '(l"~I.'-

I
tuição prever dispositivos que ao mesmo tempo atendam a todos os in

i teresses nacionais e não permitam o nascimento antecipado de confll
tos em nome desses mesmos lnteresses.

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

Deputado CID ROJAS AMI1RICO DE CARVALHO

(Jr---------- PLENARIO/CO/,lISSÃo/sUBCONISSÃO

EMENDA CS01809-5
f?

EMENDA ~IOD I FI CATIVA
DISPOSITIVO ALTERADO: alínea "b" do Art 416

..,Dê-se a letra "b" do Artigo 416 do Anteprojeto de Constitui

ção da Comissão de Sistematização a seguinte redação:

a) ••••••.•••••.••••••••••••••••.•.•••••••••••••••

A nova redação é consoante com a linguagem e a posição b i a',,
leiras em "foros" internacionais. Não altera o conteúdo do prcví st o no

parágrafo 1 9 original. ~

r.1---------------- TEXTO/JuSTIFleAç~(l.--- • -,

Art. 416

O artigo como foi apresentado no antepro~eto, prevê o con

trole pelo Poder Público que compreende o Executivo, O LegislatJYo c

o Judi~iário. Ora, o parágrafo 39 aduz à f í s ca Laaaçâo pelo Congres
so Nacional o que nos parece redundante com o controle do Poder Pú
blico. Além disso, a fiscalização supletiva pelas entidades da socie

d~de civil não necessita ser explicitada, no texto const í.tucronal , pois
a fiscalização pelo Congresso Nacional lhe permite quando for o ca
so, ouvir a sociedade civil. São ll'otórios os míil t LpLos usos da cnc r g í a

nuclear em segmentos da saúde, da agricultura e da indústrla.

'Em cada caso, bem como na geração de energia elétri q' . _. o

"Congresso Nacional poderá escolher a.ndí.v'íduos ou soc i edade a í i ns' ao
, setor de arrt e r es s e .
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Dessa forma, o texto constitucIonal deve prever u!'la hiera.!:

quia de competêncIa que represente a gradação dos interesses, gua.!:

dand~-se a preferência do estadual sobre o local e do nacional 50

bre o esta~ual. Este princípio harmoniza os dIversos níveIs de ma

neira descentralizada, permitindo a efetIva existência da Federação

em prol dos interesses da nação braSIleIra. Tal princípio estava ex

posto no Art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de ConstItuição da

Comissão de Sistematização.

EMENDA CS01811-7
De utado CID ROJAS AMfRICO DE CARVALHO

f:-C-O-M-I-S-S-Ã-O--D-E-S-I-S-T-E~t~~Ni;O~CçÃ~ÃO/SUBCOMISS~C--- ----,

r;;------- TExTotJUSTIF1C4ÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-~e ao inciso 111 do Art. 46 do Anteprojeto de Constitu.

ção, da Comissão de Sistematização, a segUInte redação:

III - autorizar ou realizar empreendimentos ou desenvolver

atividades que representem risco ã vida humana, ao equilíbrio ecoló

gico ou ao melO amblente, ou que lmporte em alteração no patrImónio

histórico e na paisagem, sem consulta ao Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta visa resguardar a função r epr e s en t a t i v a

do Congresso em assuntos de Interesse da Nação. ~ão se pretende com

a emenda subtrair ao povo a faculdade de decidlr, mas preservá-lo

de ingerências exógenas e da responsabilidade de deCIdir em questões

que eXljam formação e informação especlalizada.

Por outro lado, o plebiscito realizado em localidades "d i r c

tamente envolvidas" numa determlnada questão pode rã Interferir COIll

os interesses de outra região, que pode ser indiretamente prcJudic~

da ou beneficiada com a decisão. Assim, uma região produtora tie mat~

rias-primas poderá, por exemplo, ver reduzidos os seus recursos fi

nanceiros se uma indústria não puder funcionar nos centros Indus

triais, em vlrtude de decisão plebiscitária da população destes ceo

tros.

EMENDA CS01812-5fi A"TO"

C'CONSTITUINTE JAMIL HADDAD

r:-r TEXTO/JUSTlrlCAÇÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. ARTIGO 482

Esclarecer o artigo 482 co~ dois parágrafos com a

seguinte redaçao:

§ A anistia de que trata este artigo garante

aos anistiados civis e militares a reintegração ao serviço ativo,r~

cebimento dos venciwentos, salários, vantagens e gratificações atr~

sados,'com seus. valores corrlgidos, a contar da data da punição,pr~

moções a cargos, postos, graduações ou funções, observada a perspect_

va de carreira de cada um ao maior grau hierárquico, computando-se o

tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos

legais,

§ são consideradas preenchidas todas as exigê~

cias dos estatutos e demais leis que regem a vida do servidor civil

ou militar, da Administração Direta e Indireta, na presunção de que

foram amplamente satisfeitas, no que respeita à. reintegração, prom~

ções por antiguidade, roereciwento,escolha, e em ressarcimento de pr~

terição, venci~entos, salários, vantagens e gratificações, e não pr~

valecerão quaisquer alegações de prescricão, decadência ou renúncia

de direito.

JUSTIFICAÇ.l\.O

Propõe-se, de acorao com o Regimento Interno da As

se~léia ~aci?nal Constituinte, e~a-deg~a a eXPli,:~t:~:.. J)art~
do caput do Artigo 482 do An~iojeto ~op~tituição do Sr.' R
tor d~ comissão de slstematlzação, através de dois parágrafos que

correspondem respecti~amente, a~s 19 e 39 do artiao d9 do Anteproj~

to da Comissão da Soberania e dos Direltos e Garantias do Homem e

da ~ulher (Comlssão I).

Oportuno esclarecer que a presente emenda nada ad~

ciona no conteúdo do artigo 482, somente corriqe possível omissão m~

tivada, provavelmente, pelo exíguo tempo disponível.

O Relator, em sua fundamentação (fls.50 e 51) ,def~

ne a expressão "incorpora" como significando que o texto indicado fo'

objeto de inserção, çom ou sem nova redação no dlSpositivo do Antepr

jeto.

Na mesma fundamentação (fls.76), esclarece que o

artigo 4P2, caput, incorpora o artigo 49, caput, da Comissão da Sob~

rania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I) e

todos os seus parágrafos. Ora, inequ1vocamente, tal não ocorreu. ~

sim a presente emenda corrige tal omissão que se revela sér1a. Sem

uma clara definição dos direitos advindos da Anistia Ampla, Geral e

Irrestrita, sua interpretação ficará vulnerável e duvidosa. ~ muito

importante - no caso da anistia preservar no texto legal a nít~

da intenção do legislador quando determina na promulgação da nova

Constitulção, uma inadiável paclflcação da socledade brasilelra.

Várias razõés impõem a adoção da presente e~nda.

O artigo 482 como está redigldo, não esclarece que

tipo de reintegração assegura. Não explicita quais dlreltos e vant~

gens estão ali garantidos. Não deixa claro o leqítimo direito ao r~

ceblmento de todas as diferenças qidas monetariamente,

.f a3l.Or ila..s'--:1W:J..!~a...dc'-:-'t:'.fr\Ii.me'--"u:IwtJ:fu::-,'-..L.Éi:,-"L1JJIle.t~e...--.D.ãcL..:'7'sp.~.J:.<'-1
uma bandeira histórica do antlgo MDB e do Manifesto de Fundação do

PMDB.

Essas seríssimas om~ssoes são fac11rnente verific~

dps no artigo 482 do Anteprojeto. No entanto, os textos dos paráqr~

fos 19 e 39 do artigo 49 da Comissão da Soberania e dos Direitos e

Garantias do Homem e da Mulher (Comissão I) não foram omissos a esse

respeito. Devlam ter sido incorporados ao presente Anteprojeto, mas

não o foram.

Na história da República, todas as 34 anistias a~

teriores a 1979 beneficiaram cidadãos sublevados contra governos cons

t1tuídos, concedendo, invariavelmente, suas reintegrações às respecti

vas profissões. As anistias de 1979 e de 1985 - ao contrário - f E

ram dirigidas a cidadãos punidos por tentar defender a Constituição

vlgente em 1964, mas intelramente mesquinhas, não devolvendo os direi

tos, deles arbitrarlamente u~rpados pelo regime mllitar.

A primeira delas, a de 1979, só foi generosa em f~

vor dos f~nc10nãr10s C1V1S e rn111tares que se excederam na repressão

política (2.000 funcionários civis e militares), absolvendo-os,P~eY~a

mente, dos crimes de morte e tortura cometidos contra presos políti-

cos indefesos. Todos continuaram - e continuam - em suas carreiras,

obtendo promoções e até condecorações.

A anistia de 1985 concedeu, apenas, minguados direi

tos: promoções e reintegrações para todos os funcionários civis e prE

moções para os funcionários militares. Permanecem até hOJe sem qual

quer anist1a os praças, os mortos, os desaparecigçs e as vítimas dfs

cassações brancas. As cassações b a , imped' o a busca de novas

profissões, levaram o desespero ao lares d rnu1tos cassados.
Todos o~ funcionários militares pUnidos pelo regime qo

arbítr~o foram discriminados e não foram reintegrados ao serv~ço at~

vo. Discriminação ainda mais ignominl0sa quando se sabe que menós

de 40 ofic~ais têm condições estatutárias e desejam - retornar

ao serviço ativo. Tais manlfestações lntransigentes não estão sintE

nizadas com os ideais de concórdia e pacificação, obJetivos primeiro
da translção democrática. ' •.

Injustiça e quebra da hierarquia, ambas gravíssimas, fora

cometidas contra milhares de funcionários civis e militares quando ~

purqados de seus quadros funclonals. Seríssima ruptura i~stituciona

possibilitou a ampla e geral fase punitlva contra brasileiros que pr

tenderam defender exatamente a Constltuição que, presentemente, tem

de ser reescrita, por causa dos desmandos dos governos militares.
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E!:ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EME~DADO' art. 207, §q~ do hnteprojeto.

Exclua-se do § 49 do art. 207 a expressão "Juízo ou"

~ de ver,alérn disso, que, nos parágrafos 19 a 49, do art.

1207 I do AnteproJeto, estão previstas nor:r.as que se refererr, ta:-.béJTI, ao

\slsterr.a em apreço, da ação dlreta de lnConstltucl0nalldaàe.

produza-se, na letra "1 11
I do 1tem I, do art. 205 I que cu i da da :,5 têrla I

preC1.Sã~ente, a porma geral que consta do art. 37, II e rTI 1 do Antepro

Je~o da CO~l.ssão de Organlzação Ele1.toral, Partl.Õárla e G?ra~tla das Ins

tituições.

~ l~";~':·"·'"=

~ ~~-_2-~:'l-Z87

s-.--------------- 'rJ:T(,~..I..nH':.çi~.----

EMENDA CS01814-1
[.:JSENADOR HUGO N,;POLEÃ.O

Não se exige a expulsão dos 820 militares dos quadros do

serviço ativo das Forças Armadas que se excederam na repressão polf

tica. Exige-se, tão somente, a democratização plena, com o restabe

lecimento urgente, dos verdadeiros princípios de justiça, disClplirtâ

e hierarquia.

Manter em punição perpétua as vítimas é, no mínimo, incell

tivar a indisciplina, a quebra da hierarquia e futuras agressões ã

hierarquia dos militares que hoje estão em serviço ativo. A conce~

são pelos constituintes livres e soberanos, da Anlstia Ampla, Geral

e Irrestrita corretamente explicitada - é a única forma de se

concluir dignamente a transição democrática ansiada por todos os se~

mentos da Nação Brasileira.

Negar a Anistia AmP~stritana promulgação
da Constituição representa a submissão da soberanla da Assembléla N~

cional Constitulnte as pressões daqueles poucos recalcltrantes que

tentam se manter como os gendarmes da democracla, arrogando-se ao d!

reito da força, quanao tentam determlnar onde e quando pode ou não ,

haver concórdia e democracia. Os poucos brasileiros que falam em

democracia mas que não querem praticá-la de modo nenhum.

r.e s t.c s

Tu,~r;.IJ"'TIrI:Áçio-----_

art. 205, inciso 1, letra 1I}".

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

to, a segu~nte redação:

remo Trlbunal Federal, a quem incu~be declarar, em tese, a l.n~onst1tuc12

al~dade de norma ou ato normatlvo ou mesmo aà~inlsL~a~1vo, feàeral ou e~
Dê-se à letra "1" do í.nca so I, co art. 205, elo hntcproJE-

tadual, ou por o~lssão de nedl&as leglslatlY2S oc aà~inlstratlv~S, a teor

da letra "1 11, do item l, elo art. 205,- do ;"_l'1:'-3"pro]e"':o, c:::.a l3:':I •.::rd3..do. :\'ada

just1.flCa a exnressão lIJuízo l1 ao lado de uTr1bunal ft
j l::t::s":a a últ:~:-a, r~s-

Ul) a representação por inconstitucionalidade, em tese,de .
le~ ou ato normat1vo federal ou estadual, ou por om~ssão de medidas le- tand~ a reàação do § 49, co-art. 207, assim ada?taàa ao s1.st~~a,

. gislativas ou exe cut.a.vas :', terr:tos:

JUS'l·IFIC~.T'IVA - Cabendo, o raq í.ne.r a eraen re , ao Supremo '?ribu:1al ?cc·..:ral,

J
l~ P F~~ ..l.~t - ] a oompecênc i a para àeclarar a a n con s t í. tucionalldac.e de Le i, ou alo norrnat!-

_ vo federal ou estadual, nao se j us t a f i ca , ao lado da expressão lITrl.bu-

-_tA.H __ • n a L" I alinhar a palavra "Juízo 11 • Cuida-se de e:-enda de :1era aãzqJação do
-, I!J 2 I l 871 - - -F -. , t"8 - -'- c- Jl ~~ texto, que provem, orl.gl.narl.~_nente, do par aç r a r o l1nJ.CO ao ar . ,J I ao An-'

._________ I tepro]eto àa corm s sâo da Soberania e dos Dl.reitcs do Hú""~Ji1 e da Hul~er, a

fim de afeiçoá-lo, corno est-ã correto, à s i s nemâ t.Lca d a ct)!"'l?etência do Su

EMENDA CS01813-3
~OR HUGO NhPOLEÃO

Art. 192 ..•

JUSTIFICAÇÃO

_ PLt""Rle/CO"'15St.:o/~U!:l':O"'I!::li.c--- --------

x - Todo Julgamento será fJ,Õa7~nt~do.

EI~EIIOA SUPRESSI ~;';~~';'~';~~-----I-"'__-O_ ln-C_-l-s~'-Y:'_"--Q"--:l-'-~--"iºL~p-º-~Lv.C:5 _~:~~a.Çtoí:__~2:)_G_~192,
SunrJ.ma-se o art. 206, da Seç2o_l!.

Inclua-se no art. 19f' da Secão

~ulnte r~~:

"§ 49 • :,;jos ~asos de J..nconstit'.Jclo::1al?;caue por r nexa stên
eia ou or-d s s ao de atos de adr-an í s c r ac ao , se o Ea c a do dc
r.ons t r a r coüpro\"2C3.I'-:ente a i:-'pO~Slb~ilc.;oe da p rc s t açâc
Dor faJta ou lnsu:iclênCla àe recursos, o TrlL~~21 a ce
~larará para o efeito de eXlglr, em prazo qUe--cõ;Slgnar ,
um progrn:"la de erradicação êa :lr-!)("ss:li:i1~c;:.de, CU, e x í s 
~lndo o progra~a, para o efelto L: f:lr~ar rr;.c!~c~de e f~

xar os prazos ll~lltes das at~?as cc ~~ccuçao .

Esta emenda Vlsa a aLequar o bexto ão An~:pro]eto,

segundo os prlncípios reco~enaados pela técnica leg2s1atlva. O

atual art. 206, embora contendo una dlSpOS1Ção geral, e5~á colo

cado na Seção II, que trata da organlzação e da corr~G~ênCla do

Supremo Tribunal Fcperal. Sua reãação parcialn2n~e repGte o que

Já está contldo no art. 192, VIII, da Seção I - Q~~~~~~cçes _~:

~, o qual veda a realização de sessões ou :~l;;:;.:· ar. c c s SI2":'l~

tos por qualquer órgão do Poder JudlclârJ..o. :;::::;::1:0 à :.Lr~1~tC2

l:l.edade da fLndamentaçâo àe t.odo ]ulg":':-E:::lto, c s r a :::..?\..:= ser j-.~:1tl

da porque constitu1 principJ..o geral sue ~~~~~ã c~t\:~cc=-se a to

do e qualquer órgão judlciár10, e não z pen a s ao E'J1:2S'lO S'..l.)reli\O

TrJ..bunal Fe~eral, co~o bem o deMonstra sua err~~ea cc:o~a~~o na

texto do AnteprOJeto.

EMENDA, CS01815-0
tJ Senaàor HUGO l~!-POLEÃO

Gt_ COhISSÃO DE SISTE!~TIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA : A ação direta de lnconstitucionalldade prevlsta na lelra

"1 1
. , do a t em I, do art. 205, do Anteprojeto, como de cOlT'petência or~g1.ná

ria do Supremo Tribunal Federal, f 01 tratada, também, nos AnteprOJetos

da CO~lssão de Organlzação Eleitoral, Partldárla e Garantla das Inst1tui

ções, no Título 111 - DAS GARANTIAS DA COKSTITUIÇÃO - CAPITULO I - DA I"~N~_------------------~~~---------------------------------------------------

VIOLABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO (arts. 37 a 39), e no A.teprcJeto da C~nis

são da Soberania e dos DireJ. tos e Garantlas do Hor-.ern e da :julher - 'ri tu

lo 111 - DAS G~,TIAS CONSTITUCIONAIS (art. 38 e parãgra~o ~nlco).

No AnteproJeto da Comissão de Slstematiz~ção, n~c se le

vou em conta ponto essencial, na deí1n2ção ~o 1nstituto àa aç~o direta

de inconstJ.tuc1.onalidade,.constante do art. 37, 11 e IIl, ào :-..-:~eploJeto

da Comissão de Organlzação Eleitoral, Part2cârJ.a e Garênt~a das Inslltu!

ções, qual seJa, a regra geral de que se destina a "C:eclarar a lnconsti

tucionalJ..dade, em tese, de le1 ou ato narrativo federal ou estadual", ou

"por onu s sâo de medidas Le q LssLa t.ava s ou executivas". O ]!.~nt.eproJeto da Co

mi~são de Sistemat~zação lJ..mitou-se a reprodüz~r, em seu art. 41, o que

constava ào art. 38, ~tens I e lI, do ProJeto da Com1ssào ãe Soberanla e

dos Ddr'e a t os e Garantias do Home.m e da llulher. Ora, eSS3S d i s pos i t Lvos

da zem respeito, apenas, à ação d r r'e t a ele a n con s t r t ucaona l a d a de para ga-

rantia do pleno e:':ercício àos da r ea t o s e das La bordades e pn?'rrogatJ\·as

inerentes à naci ona La dade , ã aobe r anza do povo c à c i d adaru.a ,

Dessa ~aneira, na slstematização dos Anteoro]ctos, nao

era possível omitl~ o conteúco ão art. 37, II c III, ào hntcproJeto àa

Cow~ssão de Organização Ele1toral, Part~dár1.a e Garantia das Inst]~u1.

ções, onde se prevêem as regras gerals a resguardar a lnvl01abilldade da

Const1.tuição, para manter, apenas, aquelas especificas à defesa das "ga

rantlas const1tuc1onais", dos direitos e das llb13rdades do c.1dadão,da na

cionalidade e da soberqn2a do povo.

A emenda objetiva, dessa maneira, suprir o lapso da slste

matlzação dos Anteprojetos das duas Comissões, eis que não eram nor~as

superpostas, mas com âmbJ.to de abrangência especíílca.

Propõe-se, assim, que, -ao de f a na r' a corape t.ên ca a origlnã

rla ao Supremo Tribunal Federal, quanto ao processo e Julgamento da ação

direta de inconstitucionalldade de qualquer lei ou ato nor~at1vo f~d~ral

ou estadual ou por omissão de med1das lcgls1ativas ou ad~lnlstratlvas,-r~
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único - O ensino religioso, sem dis

disciplina de matrícula facultativa

TiTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

Art. 381 - ..•...........•........•.........•••

CAPtTULO lI!

DA EOUCAÇIlO E CULTURA

Parágrafo

tinção de credo, constituirá

nas escolas oficiais.

Dê-se a seguinte redação 30 Parágrafo Onico do art. 381

do anteprojeto do relator da Comissão de Sistematização:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 381, PAR~GRAFO ONICO

gir~se a composição determinada no citâd? §.19 do ar~. 204, e poss~bi

l~tar a-poster~or aplícação do que se contém no § 29 do mesmo art~go.

U§ 59. Quando o Supremo Tr~buna1 Federal declarar a ~nconst~
tuc~onalJ.dadet em tese, de norma legal ou 2~O normatl.vo

l
pe~

derao eles a ef1.cácia a partir da publicação da decJ.s301l.

emendado: art. 207, §5~ do Anteprojeto.

Inclua-s~ no art. 207 o parágrafo 59, com a seguinte

[~__~~;:7__~~7J
!7'---- -------H'·U__'".''',',---------- ---------- --- --, EMENDA CS01818·4! AUTOR

i"E:':ENDA AD IT IVA !te= CONSTITUINTE _'::II::C:.:T.::O:.:R....:F...:.A.::CC,=IO::N.::I:.- --'

I Dispo5\tivo I
_I reda~ão: fi COfHSSIIO OE SIST;~;~·;~';;;~/su.".'''_A_o .Jl rç;;;mJ]
I t l!J TEXTO/.IUSTIFICAÇÃO

I !

!JUSTIFICATIVA - Trata-se de norma constante do art. 39, do Anteprojeto _ da I. - I
Icom~ssa? ~a Org~ni~ação E~e~toral, pa~t~dária e Garant~a das Inst~tu~ções; i
l~a ma10: 2mportanc~a no s1stern~ da açao à~reta de ~nconst~tuc1onal~daàe/e~l
l_a~elec ...ndo os l~~~tes tempora~s da decisao de inconst~tucional~dade de I
ile~ ou ato normat~vo. Ampliado o s~stema da ação direta pelo Anteprojeto'

Ide nova "const~tuição, reveste-se ainda de mais a Lt.a s~gni=~cação .,,,mt<'r I
jnor~a d: natu~eza da consta~te do art. 39 do ~nteproJeto ãa Cc~}ssão da O~ I
jgan2zaÇaO Eleltoral, Partlcarla e Garantla das Instituições. F2carla~, dcs
'de logo - f'd • : . ' - Ij I ne a na os, a a , os e ...aJ.tos, !1Q tempo, de norrna federal ou ê'::5.':~:al I'

;declarada l em tese l inc..Jnst1tuc.1onal. A onu s são Verl.flc2.;:13 no Rel"J"-C.rlo Q r
i:...nteproJeto da Co:n~ssão de Sistemat1.zação deve , as s.ím , ser suprada , ":. i-'CCVI21 li
'I·tando-se o texto do citado art. 39 do l~nteproJeto da Cor-ã s s âo .~~ I:~- -- ...- Cr:::.::nJ.z~ I

lção. Ele~:oral, par;::=dár~a e Ca r arrt aa das Institu~ções. O' local prôpra.o p~ I:
ira J.nser2r a norma 8 1 COmo se propõe, a seção 11 1 ào Capitulo IV, ~~e Lrara do Supre::.o l'r~bunal Federal. I:

JUSTIFICAÇIlO

Senador HUGO NAPOLEÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
= TI:XTOl"lu:lTlrlcAç;.o --,

A redação aqui apresentada parece mais adequada" uma

vez que mantém a liberdade de matrícula por parte do aluno, gara~

tindo-lhe o direito de atendimento a essa dimensão de sua forma 

ção nas escolas públicas.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 455 do Anteprojeto:

estab~lece cama norma de caráter

JUS T I F I C A T I V A

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 455

EMENDA MODIFICATIVA

OISPOSITIVO H,ENOADO: Artigo 382

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo lI!

Da Educação e Cultura

O "Caput" do Art. 382 do anteprojeto do Relator da

Comissão áe Sistematização, passa a ter a seguinte redação:

Art. 382 - As instituições de ensino superior gozam,

nos termos da lei, da autonomia didático-científica, administrati

va, econômica e financeira, obedecidos os seguintes princípios: I

I - -c-••••••••••
JUS T I F I C A ç 1'1 O

Como r~digido no anteprojeto,.o artigo se choca com

o previsto no Para~rafo Cnico do Art. 386.

PLU:;RIO/cO\lISSÃo/sUBCOMI~SÃO-----------.,~o...rA---'

fD'-:-"C""O""~l"'-I2.SS~At!.!O"-'O""E'-"'-S""IS"--T!..!E=cM"'A'_'_T....I.!=_ZA"'C""'II"'O'__ o ~ I 02../ o etc J
r.;-,-- TE:xro/.JoSTlFICAÇio --,

...•. 13
3

(2 mai.s os 11 aeueas)

(Acrescente-se)

parágrafo únJ.co. As vagas que decorrerem do afastamento

dos atua~s M~n~stros do Supremo T~ib~nal Federal serão preench~

d~~, as ~uas pr~meiras, por ind~cação do própr~o Tr~bunal,na fOE

ma do ~nc~so III, do art. 204, e as nove subseqüéntes, ajternat~

vamente, pelos cr~tér~os fixados-;os ~nc~sos I, II e IIr, do

mesmo art. 204.

De acordo com o d1Sposto no art: 455 1 das ?1SposJ.ções Tra~

sitórias) dos 5 ca~gos novos-de M~n~stros do Supremo Tr~bunal Federal,

2 serão nomeados por ~nd~cação-do Pres~dén;::e da Repúbl~ça e 3 por ~nd~

cação da câmar-a dos Deputados. Após estas nomeações será a~. seguJ.nte a

compos~ção'do Supremo Tr~bunal Federal, pela ~nd~cação or~g~nár~a de

seus Min1stros:

Presidente da Repúbl~ca

Cãmara dos Depu;::ados

como o 9 29 d~ art. 204

permanente, que o p~ovimento

lide. ce da vaga obsel.-vará o cr2tér1o de seu preenchJ.me!!.
to o.ra qa.ne.L'",

v.er~fica-se que a.composição supra ~nd~cada manter-se-á inalterada e

nunca se alcançará á determ~nada no § 19 do próprIO art. 204, ou seJa

de

Por outro lado, o ensino superior não está todo 0L
ganizado em universidades, predomina~do o número de instituições e

faculdade isoladas.
6 ind~cados pela Câmara
5 ~nd~cados pelo Pres~dente da Repúbl~ca e
5 ~nd~cados pelo própr~o Supremrr.

pai a necess1dade da emenda,.regulando;em d1apos1ção tran

s~tór~a,a sucessão dos 11 atua~s M~n~s~r9s d~ Supremo, af~m de atin-
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,EMENDA CS0182o-6
~~stituinte VICTOR FACCI~~~-------'
f:J ,,,...,.,,..,,.•.,,,,,..,....

COll,IS~np DE SISTEMATIZACAO

~ .."n•• ]

L.fQ?-RS

Art. 379 ••.•...•..•••...•......•.•.•.......•.......

111 - atendimen~u obrigatório em creches e pré-esco
las para crianças até 6 anos de idade.

JUS T I F I C A ç A O

Anísio Teixeira o grande educador brasileiro Ja ensi
nava, há décadas, a imprescindibilidade da educação pré-escolar, o
que vem sendo sempre confirmado pela ciência, principalmente a pedagE.
gia e psicologia.

Sem a garantia obrigatória da educação pré-escolar,
os Poderes Públicos continuarão deixando desatendidas milhões de
crianças carentes, ficando o pré-esco~ar como privilégio dos que po~

suírem mais recursos.

~EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 377

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

=-------------------TUTO/JUSTIFICAÇÃO--------- --,

r.1---~------------TExTotJUSTlFICAÇÃO------------------,

IricIua-ee no Art. 377 do Anteprojeto do Relator da CE.
missão de sistematização, como parágrafo segundo, o seguinte:

§ 2º --1r~fiia tem' o direito de educar os filhos,
·de acordo com seus valores e princípios de v!
da, e de escolher a instituição educacional
de sua preferência":

JUS T I F I C A ç A O
Constitui direito natural da família educar os filhos

EMENDA CS01823-1[iJ ----------- AUTCq

~Constituinte VICTOR FACCIONI
I? Pl.[NIUllO/COlolISSÃO/SV8CON,ssÃO

CCOMISSAo DE SlSTEMArIZAçAO --'

tJ---"ARTIDO~

pns Rf::;

~.m~

~.J::..!.:ll:J

segundqosuas convicções, crença~ princípios e anseios, utilizando-se

da escola que melhor atender a esses objetivos. Ao Estado compete a

responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições para isso.

Artigo 386

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo UI
Da Educação e Cultura

,EMENDA CS01821-4
rrc;;t~~ '/ICTOR FACCI~~~"----

r=-r-------·--------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------------_--,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 378, Inciso I

Acrescente-se ao Art. 386 do anteprojeto do Relator
da Comissão de Sistematização os seguintes Parágrafos:

§ ••. - O sistema de bolsas de estudo não caracteri
za repasse de verbas públicas para entldades privadas de ensino.

§ •.• - O valor das bolsas terá, como parâmetro, o
custo de ens}no de igual nível de qualidade oferecido em estabelec!
menta público congênere.

T1TULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP1TULO IlI·
DA EDUCAÇAO E CULTURA

o Inciso I do Art. 378 do anteprojeto de
Constituição da Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte
redação:

Art., 378. . ....•.....................•.•

JUS T I F I C A ç A O

Em outra emenda, sugerimos a alteração do "caput" do
Art. 386, f lL mo:-f9 que as verbas públicas sejam destinadas também à concessão
de bolsas de estudo.

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carente e
não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas discr!
mina o estudante pobre, que só fica com opção da escola pública ou
até sem alternativa, onde esta não existir.

O valor da bolsa deve corresponder ao custo equivale~

te no ensino público, para evitar privilégio.

I - democratização do acesso e permanên
cia em todos os níveis de ensino

JUS T I F I C A ç A O
~ preciso garantir o acesso e permanência

do aluno em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técnica,
com provimento regulamentado em legislação ~rópria, conforme a natu
reza jurídica de entidade mantenedora da escola.

,EMENDA CS01824-9
AUTOR- ----------õ

r-C~nstituinte VICTOR FACCIONI
,,---------- PLEnAAIO/col.lISSÃo/sUBCONI95ÃO----- -.

tJcomSS1\O DE SISTEHATIZAÇ110

= lEXTo/JU3TlfICA/iÃD-.-----------------

Er~ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379, Inciso 111

Acrescente-se no Inciso 111 do Art. 379 do anteproj~

to a palavra "obrigatório", redigindo-o assim:

Acrescer ao "caput" do Art. 386 a·expressão "também
à concessão de bolsas de estudo a alunos que comprovarem in5uficiê~

cia de recursos", redigindo-o assim:
Art. 386 - As verbas públicas serãó destinadas às

escolas públicas, podendo, nas condições da Lei e em casos exceociE.
nais, ser dirigidas também à concessão de bolsas de estudo a alunos
que comprovarem insuficiência de recursos e a escolas confessionais,

1filantrópicas ou comunitárias.

TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO------------

iEMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO Et'ENOADO: Artigo 386, "Caput"

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

r:I-,,"ncc~

CPDS-RS_J

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo UI
Da Educação e Cultura

o PLEI<lAllIO/co~ISsÃo/suaCONlssÃO

CCOMISSAo DE SISTE~IIlTJZAÇAO --'

EMENDA CS01822-2
fIConstituinte VICTOR FACCI~~;



JUS T I F I C A ç A o
A bolsa de estudo constitui auxílio ao aluno e não

à 'escola.
Se em determinado local não existir escola pública,

ou se não for possível a ela atender a todos, ou ainda naqueles cUE
sos não ministrados por estabelecimentos oficiais, somente os que
dispuserem de recursos terão o privilégio de acesso aos estudo~.

~ essa a distorção que nossa emenda pretende corri-
gir,

EMENDA CS0182S-7
~n~tituinte VICTOR FACCI~~~'-----

~ "'''''0/''"''''01''''0"''''0
CpMiSS~O DE SISTEMATIZACAO

~EMENDA MOnIFICATIVA
DISPOSITIVO EHENDADO: Artigo 386, "Caput"

Título IX
Da Ordem SociaL

Capítulo III
Da Educação e Cultura

o "Caput" do Art. 386 do anteprojeto passa a ter a
seguinte redação:

Art. 386 - As verbas públicas serão destinadas às
escolas públicas, à concessão de bolsas de estudo, à ampliação de
atendimento e à qualificação das atividades de ensino e pesquisa,
em todos os níveis.
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EMENDA CS01827-3.
~ AU':U!:

êconstituinte \',,!I~C~T'-"O~R~F.!:A~C~C~I~O~NC!I~ ....J

~ Pl.f:NARIO!C:ON.,SÃoIsUIICON.5sÃO

~SSAO DE SISTEMATI/ACAO ~

= TEXTO/.lUSTlfICAl;io --,

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo ITI
Da Educação e C~ltura

o Artigo 388· do Anteprojeto do Relator da Comissão de
Sistematização passa a ter a seguinte redação:

uArt. 388 - As empresas comerciais, industriais e agri
col~s são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar. gratuito
de seus empregados e dos respectivos dependentes, a partir dos três
anos de idade, mediante a manutenção de escolas próprias, concessão
de bolsas de estudo ou contribuição com o salário educação, na forma
da lei".

JUS T I F I C A ç A O
~ preciso não duplicar meios para a obtenção dos mes

mos fins.
Devem, por isso mesmo, ser desenvolvidos e incentiva

dos todos os meios possíveis de se atingir a gratuidade, utilizando
se a caRacidade da rede pública e da rede privaoa, bem como a dispon!
bilidade de empresas, para a racionalização de gastos e otimização de
resultados.

A bolsa de estudo constitui medida descentralizadora,
capaz de atingir esse objetlvo.

JUS T I F I C A ç A O

A bolsa de estudo, além de descentralizar, cOAsti
tui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se a
bolsa de estudo implica impedir a educação de aluno carente nos lo
cais onde não houver escola pública.

Os incisos I e 11 do anteprojeto cri~m discrimina
ções, reserva de mercado e proteção do Estado às escolas confcssio
nais, quando este deve ser dissociado oe instituições religiosas,
sem ampliar as condições de acesso e a melhoria de qualidade, em
todos os níveís, de modo generalizado-o

EMENDA CS01828-1(fl ... :lTOft

~C'onstituinte VICTOR FACCIONI

~ pl.ENA"ro/coUISsÃo/suaCOr.llssÃO, .
COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

~EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EI'ENDADO: Artigo 386, Parágrafo !Jnico.

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

cr;;"""00:J
PDS-RS

EMENDA CS01826-S
~ AUTOR

• Constituinte ,ICTOR FACCIONI

~SAO DE SISTE~l~T';;~~~"tol'""O"''''_" ~

= t'EXTO/.JuSTI"'ICAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVf.
DISPOSITIVO EI·1ENDADO: Artigo 377 - "Caput".

Transforme-se o Parágrafo !Jnico do Artigo 386 do A~

teprojeto 90 Relator da Comissão de Sistematização, em artigo.

JUS T I F I C A ç A O

O Artigo 386-trata da aplicação de verbas públicas
e não de autonomia a8ministrativa e didática. Está deslocado no ar
tigo onde foi colocado como parágrafo.

r--r---------------- lEXTO/JUSTlFIC:,ÇÃO------------

EMENDA MODIFIrA~IVA

DISPOSI1IVO EMENDADO: Artigo 386, Parágrafo !Jnico.

Título. IX
Da Ordem Soc.~al

Capítulo I II
Da Educação e Cultura

Acrescente-se ao "caput" do Artigo 377 do anteproj~

to do Relator da Comissão de Sistematização, a expressão: "respeil~

do o direito de opção da família".

EMENDA CS01829-0tJ AUTOI!

Constituinte VICTOR FACCIONI
fi f'LErtUl.ta/c.OUISS:"r:rlscocoutSsÃo

(-crMIssr.é DE SISTEMATIZAçnO

~"""a ----,
l.....Eº-â:.BL-J

JUS T I F I C A ç A O

O Estado democrático deve respeitar as crenças, co~

vicções e filosofia educacionais da família, não lhe impondo uma
instrução em choque com seus princípios, pois constitui dlreito na
tural dos pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

Título IX
Da Ordem Social

capítulo III
Da Educação e Cultura

Substitua-se o Parág~afo ~nico do Artigo 386 pelo
seguinte artigo:
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"Art. O ensino é livre à iniciativa privada) que
o ministrará sem ingerência do Poder Público, sal vo para fins de a!;!.
torização, reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscalização
do cumprimento da legislação do e~sino'"

JUS T I F I C A ç A O

O Parágrafo Único está deslocedo, pois o artigo 386

trata de aplicação de verbas.

crg;; ".NÁ"o'cow",'o"UOOow,,,'o
COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

~EM~NDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO E~ENDADO: Artigo 378 - Inciso IV

Atribuir ao Estado a supervisão de qualidade signi
fica ingerência na nrganização didática-administrativa, sendo que
deve competir à própria comunidade e au usuário.

É'.MENDA CSOl·830-3
prcõõStituinte VICTOR FACCI~~; ~"""0---"l

LED.s..=fl.S.-J

TtTULO IX
DA ORDEM SOCIAL

CAP!TULO In
DA EDUCAÇA0 E CULTURA

O inciso IV do Artigo 378 do Anteprojeto de Constitui
ç~o da Comissão de Sistematização passa a ter a seguinte redação:

Art. 378 ••••••.•••••••••..••••.••••.•••••••.••••••••
-- PLf:"","10/C"...ISSÃo/SUBCOItl'S::ÁO_--'- _

~SAO DE SISTEMhTI?AÇAO
~--------------Tf::Jl.to/,JUSTlf'lC"Ç.O--------------__.,

EMENDA ADITIVH
DISPOSITIVO HlENDADO: Artigo' 388, Parágrafo Único.

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo rrr
Da Educação e Cultura

Inclua-se no Artigo 388 do Anteprojeto do Relator da
Comissão de Sistematização, o seguinte parágrafo único:

Art. 388 .....••..•.........•........ " .•••..........
Parágrafo Único - O PrJduto da contribuição com o s~

lário-educação será administrado, em cada unidade federada, por instl
tuição criada pelas empresas optantes, para atender a suas finalida
des.

JUS T I F I C A ç A O

t preciso não duplicar meios 'para obtenção dos mesmns
fins, descentralizando a administração· e aplicação dos recursos, para
racionalizaçãA'de gastos e otimização de resultados, permitindo' ainda
que os recursos permaneçam na mesma região onde são gerad06.

:EMENDA CS01831-1 ..".'.---- ) ~r-p'D.SATlDo----,cr CONSTITUINTE VICTOR FAC~IONI . c= ----l

I'LlEltA"IO/co.. ."io/SIJIlCOIiIISsio ~ ~OATA-~tJ COMISSAO DE SIST::MATIZAÇAO ---.-J L~!'Df jB7 J
~ TUTOl.tuSTff'fCAÇio--------------__.,

EMENDA MODIFICA1IVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 207Jlnc IX

Dê-se ao Art 2[17, inc IX do Anteprojeto do Rela
tor a seguinte ~edação:

IV - gratuidade de ensino fundamental e, no pré-esco
lar e nos demais níveis, para todos que comprovarem insuficiência de
recursos, em estabelecimentos públicos ou particulares,respeitando-se
o direito de opção da familia.

JUS T I F I C A ç A O
E dever do Estado garantir a todos os conhecimentos

fundamentais. O direito,de ,opção da familia é ~agrado. Cada pai, cada
família quer, deseja e deve ter a oportunidade de educar seus filhos
de acordo com seus princípios, suas crenças e suas convicções e não
aceitar a simples instrução imposta pelo Estado ou por quem quer que
seja.

A gratuidade para aqueles que apresentam insuflciên
cia de recursos é n~cessária para dar oportunidades iguais para todos.

EMENDA CS01833-8[iJ AuTOR

~ Constituinte VICTOR FACCIONI

~-------- I"LE"AAIO/tOJ.lIS'ÃO/SUIlCOMI'sAO----------

C:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO'

~-----._--------TEXTO/JUSTlFICAÇio-------

EMENDA SUPRESSIVA
OISPqSITIVO EMCNDADO: Artigo 366

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo II
Da Seguridade Social

Seção II
Da Previdência Social

Suprima-se o Artigo 366 do anteprojeto do Relator da
Comissão de Sistematização.

JUS T I F I C A ç A O
Este Artigo, que corresponde ao Art. 68 do anteproj~

to da Comissão da Ordem Social, se for mantido, tende a desestabili
zar o Sistema de Previdência Privada Fechada.

IX- O· Chefe do Ministério Público da União e dos
Estados.

JUSTIrICATIVA

A redação proposta ao inciso IX do artigo 207 do
anteprojeto foi aprovada na Comissão da Organização dos Pod~

res e Siste~a de Governo (Emenda nº 3S1091-3), razão pela qual
deve a mesma integrar o anteprojeto desta Comissão de Sistema
tização, com a justificativa aditada naquela oportunidade, COE

rigindo-se, dest'arte, o lapso.

I
-I

l

EMENDA CS01834-6
l:.J Constituinte VICTOR FACCI~~;
~ PLENÁRIO/cOlllISSÃo/sUBCOllltlsio----------

tJCOMISSSO DE SISTEM&Il7ACSO

~--------------TEllTOI.luSTIFICAÇio-----------~------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 379, "caput"

Título IX
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação e Cultura

Suprima-se do "Caput" do Art. 379 do anteprojeto do
Relator da Comissão de Sistematização a palavra "público", redigin
do-o assim:



Art. 379 - O dever do Estado com o ensino efetivar
se-á mediante a garantia de: .•••• "

JUS T I F I C A ç A O

o dever do Estado é o de ministrar o ensino, de aco~

do com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o me
nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se de
ve restringir sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em
cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res
tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

L!L PI.EIl1AAIO/COl.lIU,iO/sUBCOMISsÃO

E:0MISSÃO OE SISTEMATIZAÇAO
,.,... TEXTO/.lUSTIFleAçio ~

EMENDA SUPRESSIVA
Retire-se do Anteprojeto a criação do Estado de San

ta Cruz, suprimindo-se no art. 447:
a) No caput, a expressão "Santa Cruz"
b) O Inciso I de forma integral
c) No parágrafo 2º, a expressão "de Santa Cr~z".

JUSTIFICATIVA

O Artigo 447,' que cria o Estado de Santa Cruz, no Ca
pítulo das Disposições Transitórias, s~m audiência d3 Estad3 d.; Ba
hia, é insubsitente, por contradição com o princípio Federativo, pro
clamado no Art. 1º, do qual o Art. 44 e seu Inciso IV são desdobramen
tos.

O Anteprojeto em tela elegeu como forma de Estado a
Federação.

É regra imanente e inseparável do princípio Federatl
vo qJe os Estados não poje~ sofrer fracionamento no seu território sem
q~e sejam ouvidos.

O postulado advém da Pátria do Federalis~o, os Es
tados Unidos da América do Norte, onde sua Constituição , textualme~t;

dispõe: "O Congresso poderá adnitir novos Estados à União; mas não
se poderá criar o novo Estado dentro da jurisdição de outro; nem
se poderá formar um novo Estado pela União de 02 (dois) ou
mais Estados ou de partes, de Estajos, sem o conse.time.to das
Legislaturas.
dos Estados interessados e do Congresso".

Esta regra universalizou-se nas COQstituições de
todo o mundo e foi sempre reproduzida ininterruptamente em nossos
textos Constitucionais, desde 1891.

A conclusão é assim inevitável - ou se auscultam
os Estados, ou 'não há Federação.

~ir-se-à, todavia, que a regra da audiência foi
apenas excepciona~mente afastada no Capítulo das Disposições Transi
tórias.

De fato, ninguém sustenta que Disposições Transi
tórias não possam contrariar o texto básico, porque precisamente é '
esta uma das suas finalidades.

Oco~e, entretanto, que as normas de um mesmo di
ploma ainda que Constitucional não convivem em igualdade de posições,
senão que se escalonam hierarquicamente.

Bem a propósito do tema Nelson Sampaio lembra:
"Ninguém pode comparar, por exe.mplo, o valor de

normas definidoras de nosso Sistema Constitucional com outras de na
tureza rigorosamente regimental" (em Revista de Informação Legislatl
va, ano nº 22, nº 85, pág. 08).

Nessa gradação normativa, têm-se acionadas regras
meramente formais, sem constitucionalidade material, em plano inferi
or, até os chamados "Princípios Sensíveis" que ocupam o topo da pirâ
mide.
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Esses "princípios sensíveis" têm evidentemente I

tratamento especial.

Basta observar-se que a atual Carta Política prol
be emendas tendentes a abolir a ~ederação e a República.

Tais preceitos são intangíveis e imOdificáveis por
via de emenda, já que se erigem como pedras angulares da Organização
Política.

Os refeI:idos "Princípios Sensíveis" têm estrutura
rígida. Nem comportam emendas, nem podem ser alvejados p~rDisposições

Transitórias que valeriam por afastá-los, ainda que temporariamente.
São regras de tal ordem que o Estado não pode con

viver sem elas, mesmo que por curto espaço de tempo.
Não há, .assim, meios termos em relação a tais do~

mas - ou se os adotam em sua plenitude ou não se os acolhem.
Imagine-se, por exemplo, que se proclame que todo

poder emana do povo, mas que, ao mesmo tempo, se afirme que pelo esp~

ço de três meses o Estado será governado autocráticamente~

Jamais uma tal constituição, vasada 'neste termos,
seria considerada democrática, ante a insegurança de que o transitó
rio viesse a se repetir.

O mesmo raciocínio é oportuno quanto à questão da
federação.

Se ela é adotada, não é possível admitir-se que I

não vale neste instante para a Bahia.
Quem sabe, daí a um ano ~sta mesma exceção não se

estenderá a outras unidades?
Pensada assim, tal transitoriedade compromete ir

remediávelmente toda a filosofia da federação.
Tem-se, pois, o dilema - ou a Federação vale para

todos os Estados e em qualquer tempo ou ela simplesmente não existe.
É esta distorção que se verifica no corpo Consti

tucional, não se constituindo, aliás, em fato novo tal espécie de ví
cio.

Já o Tribunal da Baviera em julgamento que se to~

nau clássico no direito Alemão, assim se pronunciou:
" A nulidade inclusivamente de uma disposiçãocons

titucional não está" a priori" e por definição excluída, pelo fato ~

de tal disposição, ela própria, ser parte integrante da Constituição.
Há princípios constitucionais tão elementares e exp~ tão eviden

.te de um direito anterior mesmo à Constituição, que obrigam o próprio

I
l~gislador co~st~t~cional e que, por infração deles, outras disposi
çoes da Const~tu~çao sem a mesma dignidade poder ser nulas". (In Nor
mas Constitucionais Inconstitucionais? - Dtto Bachof - Atlântica Edi-
tora - Coimbra; Tradução de José Manoel Cardoso da Costa, pág. 23).

Estas são as razões pelas quais se propugna a su
pressão indicada, como tema que, como se vê, não envolve absoluto ques
lionamento de mérito, senão estrita lógica jurídica que afaste a con:
tradição evidente.

Coerentes ao próprio sentido da federação, não se
sentem os subscritores titulados senão à defesa do seu próprio Estado,
razão porque limitam a presente Emenda à pretensa criação do Estado de
Santa Cruz.

Finalmente, sabendo-se que esta Comissão não pode
adentrar ao Mérito das proposições, todo o rac~ocínio acima exposto
calca-se exclusivamente e~ aspectos de compat~bilizaçao no âmbito do
próprio texto, buscando adeqJar preceito das Disposições Transitó=ias
aos princípios sensíveis ajotados no Anteprojeto.

EMENDA CS01836-2
~ AUTOR

e r CONSTITUINTE NESTOR DUARTE

r:T TnTOI"uSTlFlcAÇ.io ~

EMENDA SUPRESSIVA:
SUPRIMAM-SE OS DISPOSITIVOS SEGUINTES DO ANTEPROJETO DA COMISSÃO OE
SISTEMATIZAÇÃO:

A- Do Art. 22 até o Art. 12º fnclusive;
B- Do Art. 249 ao Art. 272 Inclusive;
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JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

É consenso entre a maioria dos constituintes que, por afligir
milhões de trabalhadores brasileiros, a exploração da mão-de-obra desqualificada
(os chamados bóias-frias) deve:ser objeto de especial atenção por parte dos rea
lizadores da Nova Constituição. Entretanto, a redação inserida no Anteprojeto da
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, cujo objetivo'
básico é o de coibir tal prática entre nós, foi formulada de maneira inadequada'
vez que pode ser entendida como regra proibitiva do funcionamento de empresas já
consolidaddas em nosso sistema econômico e até mesmo em nível internacional, ta
is como: consultoras de engenharia, assessoria de projetos, limpeza, e conserva"
ção de edifícios, etc.

Desta forma, a redação segerida com a presente, além de ter '.
destinação específica para os trabalhadores rurais, tem a inteligência de preser
var esse importante segmento do setor empresarial, afastando de plano quaisquerT
dúvidas de interpretação. Vale registrar, também, que a atividade econâmica é de
onde deriva o trabalho e consequentemente, o emprego, não sendo razoável consig
nar em norma de cunho genérico, as condições possíveis de contratação de mão-de
obra, fazendo com que as empresas se adaptem aos direi tos dos trabalhadores.

A atividade econâmica empresarial, por sua própria natureza,'
é dinâmica e inesgotável, enquanto que a contratação de mão-de-obra, salvo nos '
casos dos trabalhadores rurais sem qualificação profissional, é única e exclusi
vamente derivada do fenômeno empresarial, devendo a este se moldar.

EME~ ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, ítem XXIV

Dá-se a seguinte redação:
Art. 14 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXIV - Proibição das atividades de intermediação remunerada ,
mão-de-obra permanente, temporária ou sazonal, ainda que mediante locação, salvo
nos casos de prestação serviços técnicos elou especializados.

EMENDA CS01839-7
f: CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO ] cry;~TlD0==:J

PL.l!:NAR10/COIolISsAolsuncouI5sAO----------J ~•. ., I.~~A?e: COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo . c-t?~IV ttlJLJ
~ TEXTOIJu$T1FICAçÃO-----------------,

C- Art. 45 e seu parágrafo único;
0- O inciso 3Q do Art. 46;

E- Art. 57, 58 e 64;

F- Parágrafo único do Art. 67;

G- Art. 70;

H- 00 Art. 74 ao Art. 83 inclusive;
1- No Art. 447, suprimam-se: a expressão

Santa cruz, do seu caput, e o seu inciso 1Q.

AU10 a - - - - - -,

CÔNSTITUINTE fiLARICO ABIB

As emendas visam. retirar notórias demasias do
texto constitucional na parte relativa a estrutura do Estado, sem
prejuízo de que se proceda uma adequada redacão dos artigos não
mencionados aqui, p~ Quª-se atenda às regras de elaboração nor
mativa de clareza, síntese e sistematizacão.

No particular do Art. 447, propõe-se a preserva
cão da integridade do Estado da Bahia atendendo aos reclamos da
sua população,com a supressão do pretendido Estado de Santa Cruz.

Inclua-se no Anteprojeto.da Constftuiçio da Eomissio
de Sistematização, onde couber, o seguinte artigo:

:EMENDA CS01837-1
fi
fi "t.llIlJIIDltDtlI"lo/'lJlJeDJt'uJ.o

r- COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO
r:'1.----------------- 'r""o'"u1T1,It.~1t'- ....,

Art - Lei municipal disciplinarã as condições para abertura
e funcionamento de dependências de instituições fina~

ceiras nQ município; subordinando-as aos interesses
da comunidade.

EMENDA CS01840g 1
tJ CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO J Q;~'OO~
r:-r--------- PI.ENARIO/c::Or.IISSAO/SUDCOUISSAO-----------j ~DATA~e: COMISSÃO Dt SISTEMATIZAÇÃO ~Oi1lfjy
~--------------_TtxTO/.luSTIFICAÇio------------------,

JUS T I F 1 C A ç Ã O

JUSTI FICAÇl\O

As instituições'financeiras, especialmente os grandes
conglomerados, arrecadam recursos financeiros no município e os
destinam para aplicações onde e possivel' obter melho~ remunera
ção, prejudicando, muitas vezes, a economia do município atraves
de um processo de descapitalização.

Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois ê
a comunidade que, em ultima.analise, deve manJfestar-se sobre a

,conveniência ou não para a instalação e fun~ionamento de qualquer
dependência de instituição financeira.

r,r---------------TElI:TO/JUSTIFICAÇÃO---------------_

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 440 - Disposições ~ransitórias

Inclua-se no art. 440 do anteprojeto, a seguin-

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO: ARTIGO 309, PARÁGRAFO 3Q

Suprima-se do anteprojeto o parágr-afo 3Q por completo:
§3 Q - As empresas públicas, as sociedades de economia'

mista e as fundações públicas não poderão gozar de benefícios, pri
vilégios ou subvenções não extensíveis, paritariamente, às do setor
privado.

Seria um retrocesso na administração pública, sobretudo'
na eficácia da atuação das Empresas Públiqas, Sociedades de Economia,
Mista e Fundações Públicas, que prestam serviços sobretudo nas áreas
social, educacional, pesquisa, assistência técnica rural, aquelas
de obrigação quase exclusiva do Governo.

Este parágrafo tornaria inviável, como por exemplo às
Fundações Universidades, Empresa Oficial de Pesquisa ou de Assistên
cia Técnica e Extensão Rural, que possuem como obrigação'principal o
atendimento·a setores do meio rural que não concorrem com a iniciatl
va privada. Outras instituições da administração indireta seriam prQ
fundamente atingidas, inviabilizandb suas ações, pelos "benefícios ,
privilégios, ou subvenções não extensíveis, paritariamente, do setor
privado".

Em quase todos os casos, o setor privado atua em faixa '
diferent~ daquela que é a principal finalidade do setor público.

te redação:
Art. 440 - •.•............................... , ..
.... salvo aqueles com direito adquirido na2data
da promulgação desta Constituição.

JUS T I F I C A ç Ã O
,.".---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------------___,

'Ressalvando no dispositivo a expressão: "salvo •
a~u~les com direito adquirido na data da promulgação desta Consti 
tuição, estaremos cometendo justiça àqueles que foram nossos manda
tários, além de evitar interpretações q~e virão a macular esta As 
sembléia Nacional Constituinte como revanchista.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 331

Inclua-se no Art. 331 do anteprojeto, o seguinte Pa-
rágrafo Único:
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Art. 331 - .

Parágrafo Único - A União reconhece a utilidade da ~

Colonização, como coadjuvante do processo de Reforma Agrária e, nes
te caso, nos lotes de assentamentos, 20% da área serão utilizados
com culturas perma?entes, adaptadas à região.

JUS T I F I C A ç Ã O

Ao se tratar de Reforma Agrária ou desenvolvimento'
de uma reglao, o processo de colonização tem se mostrado eficiente ,
sobretudo na região amazônica, e de modo geral com pouca inversão de
recurso por parte da União.

Neste caso para fixar as famílias no meio rural, as
culturas permanentes são essenciais pois estas inicialmente permane
cem na propriedade pela expectativa do início de produção e, poster!
ormente, pela fase de colheita de forma duradoura e sempre lucrati _
va.

Ascculturas anuais em lotes de assentamento, quando
a terra não fica cansada é o braço do homem que cansa.

EMENDA CSOl842-7
l!J CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO ] tJ3~~"0~

[!J~C-O-M-I-S-S-Ã-O-O-E-S-I-S-T-E-:~~~·;~c;;~Ão/'u"o.'"Ão------ 'j fPZ/;TbftJ
,-.,---------------TEXTO/JUSTlFICAÇio--- ---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 444 - Disposições Transitórias

Suprima-se do anteprojeto o art. 440 por completo

Art. 44D - Fica extinto o pagamento de subsídios'

e de demais benefícios dos ex-Preside~

tes da República, ex-Governadore. de
Estado e ex-Prefeitos Municipais, obt!
dos em função do exercício do cargo.

JUS T I F I C A ç Ã O

Comete-se com esse artigo uma injustiça com nos _
sos Governantes, sobretudo ex-Governadores e ex-Presidentes da Repú
blica, muitos dos quais dependem exclusivamente dessa "pensão" para'
sua sobrevivência.

Esta Assembléia Nacional Constituinte não se deve
prestar para retirar justo direito adquirido ou segundo outras inter
pretações promover revanchismo.

EMENDA CS01843-5
tJ CONSTITUINTE JDNAS PINHEIRD ] LP~~"o~

[!J~C-O-M-I-S-S-Ã-O-D-E-S-I-S-T-E-:~~;·;~c;;.~io/'u"o....iO---------_) W/;j/DJ
.-.---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----- ---,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EM5~DADO: ARTIGO 193

O artigo 193 do anteprojeto, passa ter:a seguinte '
redaçã'o:

Art. 193 - Um quinto"dos lugares dos Tribunais Est~

duais e do Distrito Federal e Territórios será composto, alternada
mente, de membros do Ministério Público e di advogados, de notório'
saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de carrei
ra ou de experiência profissional, no efetivo exercício da profis 
são, indicados em lista sêxtupla pelos IDrgãos de representação das
respectivas classes.

JUS T I F I C A ç Ã O

Essa proposta visa volorizar o efetivo exercício
da advocacia e enaltecer os Tribunais com advogados de alto preparo
e experiência profissional, impedindo dessa forma, aquele que após'

concluir o curso superior e nunca exercer a profissão, mas pela amizade
e bom entrosamento, consegue a sua indicação para algum Tribunal.

Para conseguirmos atingir as metas preconiz~

das, com uma sociedade fortalecida e os Poderes harmônicos entre si
mister se faz o fortalecimento, intocabilidade e dignidade do Poder
Judiciário, evitando os clientelismo e as jogadas políticas.

Com essa proposta cremos na eficaz contribuição'
para a ed'Picação do Poder Judiciário na Nova Carta.

EMENDA CSOl844-3
[!J CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO I rY;~'oo~

[!J COMISSÃO DE SISTE~~~;·;;ç~·~Ão"u.co."SÃo,-----------) tE/;'WJ
.-.---------------TEXTO/JUSTlFlCAÇio--------------_-,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 325, PARAGRAFO ÚNICO, LETRA "a"

Suprima-se do anteprojeto a expressão:

a) ..... "ou está em curso de ser" .....

JUS T I F I C A ç Ã O

A expressão proposta para suprlmlr, pode invíabi
lizar de vez o pro~esso de desapropriação de terras improdutivas, '
já que permite condições para a área indicada para desapropriação '
receber por parte do proprietário, proposta de implantação da expl~

ração via crédito ou outra forma de incentivo; ficando dessa forma'
"em curso de ser racionalmente aproveitado" de forma fraudulenta.

Conforme o artigo 326, parágrafo 3Q, a definição'
de zonas prioritárias e parâmetros para conceituar propriedades im
produtivas, será objeto de Lei. Portanto deve situar aí a preocupa
ção quanto as áreás em curso de ser racionalmente aproveitada.

EMENDA CSOl845-1
(l CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO ) LP;;~o~

[!J COMISSÃO DE SISTE:;·;~o~;~;~o/ ...co.".Ão-----------,) fJ?Z/;lfflJ
~---------------TEXTO/olU5TIFICAÇiD---------- ---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIVO EMENDADD: ARTIG~ 326, PARAGRAFO 5Q

Suprima-se do anteprojeto a expressão:

a) ..... "pelo seu portador" .....

JUS T I F I C A ç Ã O

A aceitação de título de dívida agrarla deve ser
assegurada para pagamento de qualquer trib~to federal ou obriga ~

ções para com a União, apenas do desapropriado, não podendo ser em
hipótese alguma, assegurado pagamento desses tributos por parte de
terceiros, eventualmente em seu poder.

~---------------TEXT01JU5TIFICAÇio---------------_;

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 309, PARAGRAFO 3Q

Inclua-se no Art. 3D9, §3Q, a seguinte redação:

Art. 309 - •..........................•.......•....
§ 3Q - ..............................•...•.........
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.... ,.salvo aquelas de interesee no campo social, ,
educacional, pesquisa e extensão rural.

ses específicos da coletividade. Assim, fica um campo bastante amplo para os tra
ba l hador-es ~ patrões, em diálogo direto ou por intermédio de organizações que os re
presentam, porem fim ãs suas controvérsias. Estas variam, ao infinito, quanto aõ
conteúdo e dimensão de-uma para outra empresa.

~MENDA MODIFICATIVA

Relegando-se a matéria ã esfera privada, estar-se-á agindo com objetividade e justl
ça.

~ materialmente impossível disciplinar-~e, por lei ordinária, a norma abrigada no
inciso em tela. Até hoj e , a doutrina nao se unificou em face de questões tão in
trincadas como o sa l àr io justo e a proporção entre este e o trabalho realizado.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

DISPOSITIVO EMENDADO:

tJr------------ PI.ENAIUo/cONISSÃO!SUBCOlollssio

EMENDA CSOl849-4
tJ

JUS T I F I C Aç Ã O

/ Seria um retrocesso na administração p6blica, so
bretudo na eficácia da atuação das Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista e Fundações Públicas, que prestam serviços sobretudo I

nas áreas social, educacional, pesquisa, assistência técnica rural, '
aquelas de obrigação quase exclusiva do Governo.

Este parágrafo tornaria invIável, como por exem _
pIo às Fundações Universidades, Empresa Oficial de Pesquisa ou de As
sistência Técnica e Extensão Rural, que possuem como obrigação prinol
paIo atendimento a setores do meio rural que não concorrem com a ini
ciativa privada. Outras instituições da administração indireta seriam
profundamente atinpidas, inviabilizando suas ações, pelos "benefícios
privilégios, ou ~~bvenções não extensíveis, paritariamente, do setor'
privado".

Em quase todos os casos, o setor privado atua em •
faixa diferente daquela que é a principal finalidade ~c setor públi 
co.

Dê-s= ao inciso I~, do artigo )4, do Anteprojeto de Constituição, elaborado pela Co
rnrs sao de Slstematiza.ção, a seguinte redação:

1I1!? - estabil idade no emprego, assegurada indenização ao trabalhador despedido Ou

fundo de garantia equivalente, com incidência de multa, em uma ou em ~utra
h I pótese propore iona lmente progressiva em re l ação ao j empo de serv tç~..ll

con

JUSTI FI CAçA0

o eflc~ente desempenho da atjvjdade produtiva pressupõe, nao hã negar, a J i vre
tra taçao e a I i vre dispensa.

Não uma estabilidade absoluta, na verdade prejudicial, porque ~ociva ao empregador,
ao empregado (i:l quem seria opor inteiro desestimulante) e ao proprio Pa Is .

Mas uma liberdade de dispensa a que se vai opor o ônus de uma indenização ou o õnus
de uma multa, esta ou aquela sempre crescente, na consideração do tempo de serviço
prestado pelo empregado ã empresa.

Razões de odem soc Fal , no entanto, militam em favor da garantia da es tab l l Ldada,

Es ta, por sua vez , não pode reves t i r-se de cunho exc I us i vamente pa terna I i s ta.

Daí, o encontro de uma solução eclética, perseguid2- na proposta que ora se aprese,!!
ta.

Enfim, uma esta~iJ idade que o empregado vai conquistando e que paulatina e concreta
mente se cons~ll~a, porque a 1iberdade de dispensa na mesma proporção se vê preJudI
cada pelo ac r esc rrno progressivo do valor da indenização ou da multa.

PLEHARlD/t:;ONIS$ÃO/&UIlCO...ISSÃD ~} ~;~

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

Ub) greve, condicionada pelos interesses superiores da coLetividade e nos termos es
tabelecidos em lei;"

JUSTIFICAÇl\o

f!J
EMENDA MOOIFICATIVA E SUPRESSJVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ~.!!' INCISO V~, ALTNEA~

~ê-se ao inciso V, alínea "bll, -do artigo 18, <lo Anteprojeto de Constituição,elabora
í10 pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação, suprimindo-se os subsequ~
tes:

:EMENDA CSOl847-S
~ AUTOR
~ CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

Estão as alíneas "b", "C", "d", " e", "f" e "9", do inciso V?, do Anteprojeto de
Constituição vazadas. em termos que, inevitavelmente, ensejarão abusos incompatíveis
com a ordem democrãi:i ca,

I E obscuro no ponto referente ã faculdade dada aos empregados de fixarem o âmbito de
;~ interesses. Dá-nos a impressão de que abre o caminho para greves sem--:ri"ii'Spr~

fissionais, como as greves políticas, de solidariedade internacional, etc.

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

r:o---------- PlENAAIO/cOI,lIssio/sUBCOlollSSÃO-----------

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

cosrssao DE SISTEMATIZAÇÃO

Dizer-se, outrossim, que compete aos empregados decidirem sobre a oportunidade da
cessação coletiva do traball)o, é o mesmo que proibir o legislador ordinário de regu
lamentar o exerc Ic i o do direito de greve, notadamente, no que tange ã obrigatoriedã
de das negociações preliminares com os empresários. -

Fi 1iamo-nos ã corrente de pensamento favorável ao condicionamento do direl to 'de gre
ve pelos interesses mais amplos da coletividade. De resto, outr-os direitos não es
capam a esse condicionamento, inclusive o da propriedade.

~ste o motivo por que nossa propcs rçâo cuida de tão relevante aspecto do problema e
deseja que o legislador ordinârio tenha a maior liberdade pcss Ive l de adatar o exer
cicio do direito de greve às condições especiais de cada momento 5ócio~econômico.

f:MENDA CSOl848-éf
~

,.- PI.ENAIlIO/cOlollSsÃo/suacoMlssÃO _

f!J

,-, TEXTO/olUSTIFICAÇÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO~: ARTIGO lli
Por incompatibil idade com outros dispositivos do Anteprojeto, suprima-se o artigo
lli do Anteprojeto de Cons t l tu l çjio , elaborado pela Comissão de Sistematização.

JUSTI Fi CAÇÃO

Pretende o dispositivo a ser eliminado que: liA União, os Estados e os Nun i c Ip.lrrs ,
ouvido ° Poder Leq r s l e t i vo , podem estabelecer, concorrentemente, restrições legais
e administrativas visando ã proteção ambiental e ã defesa dos recursos na turà i s ,
prevalecendo o dispositivo mais severo ;!'

Na verdade, ele é supérfluo e .se choca com os dispositivos que estabelecem, pormen~

rizada e sistematizadamente, as competências dos três niveis de poder: União, Es
te dos e Hunr c Ip i os (vide Capltulos li, III e iV, do Tl tu l o IV, do Anteprojeto, pa.!:.
ticularmente os artigos 49, 53 e 62).

= TEXTO/olUSTIF'lCA;ÃO- -,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO~, INCISO~
PI.ENAAlO/cOr.lISSÃo/sUBCOIllISSÃO----- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima~se o inciso VIII, do artigo 14, do Anteprojeto de Constituição,
pela comissão de Sistematização._

JUSTIFICAÇAo

elaborado
r."l---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇi.O-- --,

EMENDA MODifiCATIVA

DISPOSITIVO~: ARTIGO~,~ -XVII

Na perspectiva do direito comparado, tão fecunda em' 1 ições que não devemos de5pre
zar, percebe-se, nitidamente e sem esforço, que as nações que observam a econQmjã
de mercado e ~~ ~ncontram no mesmo estágio econômico do nosso, têm o cuidado de-evi
tar a ~nterferência.nas relações de trabalho além do limite fixado pelos interes-=

Dar ao Inciso XVII do Artigo 14, do Anteprojeto de Constituição, da Comissâo de Sis
tematização, a seguinte redação:

"XVII - o trabalho extraordinário é permitido, nas condições que a lei fixar."
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JUSTIFICAÇIlO Oe acordo com este d l spos r t rvo do Anteprojeto'

Estamos entre aqueles que condenam o trabalho além das horas normais como condrção
hab i tua 1-de pres tação de serv i ços.

Tal. trabalho deve ser perm l t l do , apenas, em casos especiais.

Falar-se, na Eons t t tuição, que a remuneração das horas suplementares deve ser em do
bro é impedir que o legislador, no futuro, possa estatuir remuneração em bases sup!:
flores.

!IArt. 291 - Os investimentos do setor piib I l co serão autorizados em plano plurianual
aprovado em lei de iniciativa do Executivo, .que explicitará diretrizes, objetivos e
metas!. tendo em vista promover ~ desenvolvimento, a justiça SOCIÇll!: ~ progressiva
~.eduçao das desigualdades ~ Pals. 1I (grifamos).

Esta a razão por que entendemos que a matéria, no plano cons t l tuc ione l , precisa ter
disciplinamento flexível, deixando espaço para o legislador ordinário decidir de
forma mais compatível com as exigências de cada momento social ou econômico .PLENAJII;IO/CONISSÃO/SUllCOUI'sio---- ,

COMlssAo DE SISTEMATIZAÇÃO

Comissão

DISPOSITIVO~:

JUST IF1CAÇÃO

Suprima-se o artigo 342, do Anteprojeto de Constituição, elaborada pela
de Sistematização.

o SESI e o SESC mantêm múltiplos serviços educativos, assistenciais, hospitalares,
odontológicos, etc .. Considerável parcela dos assalariados do paTs foi beneficiada
por essas prestantes 'l ns t i tu l çoes ,

Ta i 5 ent idades vêm, há vãr I as décadas, prestando r e l evantes serv iços ã nação'.

Destarte, ficam extintas as fontes de receita compulsória que a lei criou para erga
ru smos como o Serviço Social da Indústria - SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial- SENAI; Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Nacional de Aprend.!..
zagem Comercial - SENAC, -

O dispositivo em epigrafe pretende estabelecer a impossibilidade de quaisquer tribu
tos ou contribuições terem como base de cálculõ a folha de salários, reservando-a';
com -exclusividade, à seguridade social.

No campo de formação profissional, e SENAI e o SENAC cumprem programas dos mais mo
dernos e abastecem os vãrios setores de produção de contingentes de mão-de-obra qu~
I l f r cada ,

Por oportuno, cabe-nos frisar, também, que o artigo 342, do Anteprojeto vai criar
sérias dif.icu]dades aos s l nd lcatos profissionais no que diz respe i tc ã fonte .....de re
celta representada por descontos em folha de salários das empresas, descontos a;etÕ
rizados por pactos coletivos e sentenças norrnat lvas , Está a norma, -ademai~,...J.. efii
confl ito COm a alinea "g " , do inciso V~, do .artigo 18 do Anteprojeto.

são adm I ni stradas essas organ i zações pelos empregadores. Sua ded i cação e efi c iê!!
cia, nos vários campos de ação SaCIa], são re~onhecidas por todos.

O Estado Moderno caracteriza-se pela vasta gama de encargos e r e sponsab t l idades que
tem de suportar. Este fato exol ica a tendênc t a, que já se universal i zou , oe o po
der púo l r co delegar mu r ta s de suas atribuições a fim de tornar mais leve o fardo dê

"suas obrigações. são expressões dessa descentralização as autarquias, fundações,
sociedades de economia mista, concessão de serviços públicos e até a transferência
para particulares de atividades nos setores da edutação, da assistência social, dos
espertes, etc. como acontece com as referidas instituições.

l!MENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 342 . (Continuação)

Ô excesso de centralização e seus malefícios são bem conhecidos de todos nós. Levam
~ inoperância, ao desperdício e ao esbanjamento de recursos.

r.T------,------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio--------- -..

I.'J
EMENOA SUPRESSIVA

_____..e:.-_....c::c-'-=-"--'=-c:.c..:.:.:.=...: 1 L;;~··~

CCOMISSAO DE SISTEMA;~'~;;/~~",,,i./SUBC.""_'i_n_- ___'] f:Ni;PfJ

EMENDA CS01852-4
~ONSTITUINTE LUtS EDUARDO

r.T-::-:==-=-==:-:-- 'TEX,,\,C!JUS1 'F"IClot;i.o------------------,
7 EMENDA PARA APERFEIÇOAMENTO DE REDAÇAO

SEÇAO IV - ART. 277 § 10 - tTEM 11 - NAO INCIDIRA:

aJ Sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados
ou operações a estas equiparadas.

JUSTIFICAÇAO

Na legislação em vigor, está equiparaoa a uma exportação, a venda a c~

merciante exportador de produto industrializado, condicionada a sua po~

perior saída do Território Nacional.

Esta operação recebe a mesma isenção fiscal concedida a operação de ex
portação direta.
O objetivo do regime é possibilitar que o comerciante exportador nacio
nal adquira a mercadoria do produtor nas, mesmas condições e com o mes~

mo tratamento fiscal que recebe o importador estrangeiro que deste ad
quire o produto nacional.
Este regime especial está possibilitando o crescimento contínuo do se
tor comercial exportador nacional, que já é responsável por mais de
30% de nossas exportações.
Põr esta razão urge seja explicitada na norma constitucional que o co~

ceito de operações que destinam ao exterior produtos industrializados'
também abrange a exportação indireta, isto é, através de venda com fim
específico de exportação.
Assim será consolidada no texto constitucional esta modalidade de ope
ração, sem qualquer prejuízo para os Estados, que já isentam a mesma.'
Com isto será beneficiado o setor exportador pela estabilidade de tra

'tamento fiscal garantido pela norma constituc~onal, pois a revogação I

deste regime poderá fazer com que a produção nacional seja exportada ,
~r.~~l~almente; através de comerciantes estrangeiros, o que não é de
interesse do País.

PLENAIlIO/CONISSÃo/sUBCOIU5SÃO-- _

De registrar-.se.., outrossim, que a previdência privada é al imentada, em boa medida",
por contribuições in;identes nas folhas de salários.

COMISSAO OE SISTEMATIZACAo

ll.OTOIt----------------,J :r:p'F'"LT'OO----'
CONSTITUINTE LUIS EDUARDO _ ~ ~

EMENDA CS01855-9,
ti·EMENDA SUPRESS IVA

r;-r---------------- TEXTO/JUSTttIC...;io -,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTlG0.!l, ~..!i, ALfNEA~

Suprima-se a alínea "e l l , do inciso 19, do artigo- 13 do Anteprojeto de Constituição,
elaborado pela Comissão de Sistematização, par incompatibil idade e- desnecessidade,
d i ante de qutros di spos i ti v"s do Anteproj eto.

tOM1SSÃ~ DE SISTEMATIZAÇAo

r--t TIXTO/.lU5T1rll:Acio -,

EMENDA MODIFICATIVA

JUST I F ICATIVA

Prevê a alínea lI eU, do inciso ~';', do artigo" 13~ do Anteprojeto, que "0 excesso de
lucro nas atividades econômicas e financeiras será definido· por lei e obrigatoriame
te-apl icado no pro.9r-ama nacional de er radl ceçéo da pobreza".

O dispositivo deve ser sup r rmi do porque já h~ previsões s emel hante s , que abrengem a
sua preocupação de ordem social, mais adequadamente contidos em outros capitu.los do
Anteprojeto.

Em primeiro lugar, no artigo 262, §I~, inciso I~, segundo o qual: "§l~ -. 05 tribu
tos destinam-se a prover a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dê
receitas para satisfazer as necess i dades piib l í cas a seu cargo, e terão em vista,
principalmente, 05 seguintes objetivos: 1- Justiça ~;" (grifamosJ.

Em segundo lugar, no artigo 291.

OISPOSITIVD~: ARTIGO 7~, ~~

Pa~a melhor adeq~3çáo ao contexto do Anteprojeto de Constituição elaborado pela '-ê~
missão de Sistematização,.dê-se a seguinte redação ao jnc.~'5o 111~J do Artigo 7~:

"111 - estimular a livre iniciativa e a participação de: todos nos frutos das ativida
des produtivas, mediante a democratizaç;âo do capital da empresa ... lI -

JUST IF ICAçIlO.,.

Tal como se apresenta, a redaçáo dada a esse dis~sitivo> no Anteprojeto, pode ~n~

jar i nterpretações tendentes a abol i r a propr iedade pr ivada e a prêprle I ivre i njci!:
tiva.

Não se deve confundir a democratização das .oportunidades; oferecida pela livre in.!..
ciativa, e o estímulo ã participação de todos nos seus resultados, mediante democra

. tização do capital, como a mera distribuição::.de rlquezas·e ate aos meios de produçãÕ.
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Com a celebração do contrato de eutor Izeçáo ou concessão, nele sempre estarão pr.=.
vistas as clãusulas que regem os entendimentos e relações entre o Poder Público e o
concessionário ou permissionário. Desnecessàr i o se torna lembrar que a atribuição
de serviços públicos a particulares é sempre feita a título precário.

JUSTIFICATIVA

Assim, até para melhor adequação do texto da futura Constituição ã natureza dos con
tratos de concessao de serviços públicos, e doutrina a eles pertinente, deve ser
retirado do Anteprojeto.

"Art. 311 - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o reg ime de concessão ou permi 5

sãQ, sempre através de concorrência püblica, a prestação de servj~os p]
bl lcos ;"

A concessão ou permi ssão de serviços públ icos serã sempre procedida mediante re l-a
ção contra tua I.

Daí a inutilidade de previsão, na própria Constituição, de que as concessões de ser
viços públicos se façam por tempo determinado. O que, ao contrário, até pode fazer
supor que o concessionãrio terá algum tipo de garantia maior, elevada a nível cons
titucional, de que o contrato não será rescindido, por iniciaitva do Poder Públ ico-;
durante o prazo da concessão.

~UT01t---------------J W-~p·F·rLfoo~

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO "~ J

De fato, está em desacordo com outros, pr l nc Ip l cs- l nser idcs no próprio'texto tio "Ante
projeto, a atribuição, ao Estado, lida tarefa fundamen.tal" de "democre t l ze r a 1 ivre
iniciativá, promovendo ~ distribuição da rigueza, do·~~ dos~ de produ
~r ~ i.!..!!!. de aba] ir todas ~ formas de apressa0 .=. exp1oraçao =. garantir ~ bem-estar
~ ~ qua 11 dade de~ do pOVO I I

•

·A redação óra proposta se harmoniza melhor COm 0/ próprio contexto geral do Anteproj!
to.

Conflitam,--por exemplo, com este prece r to , o artigo 13 e seu inciso Xlli,que i nc luem
lia propriedade privada, assegurada e protegida pelo Es te do!' entre os direitos e 1 i
berdades individuais invioláveis, bem como aquele outro contido no artigo 306, segun
do o qual..! ~ ~~_Ordem E.f.o..nôi!!tcaJ._ fundada na_ Uv..re_JniçJativil eJla Vj:I]Qr:..iza.ção_do _1.r.â_
balho humano, tem por fim a5segu~odosexiStênciadigna, conforme os ditames
da justiça e os seguintes princlpios:

I - soberania nacional;
II - propriedade privada; (grifamos).l

·EMENDA CS01856-7

f:J

r=1
l

t:KTO/ J u s Tl f"ICA1;i.::: ,

EMENDA M~OIrICATIVA

passa ado artigo 28,

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

AUTOft-----------------,

P. alínea ':8" do Inciso IH
ter a seguinte redação:
Art. 28

JUSTIFICAÇ/lO

111- A CANDIDATURA

b) são privativas de brasiléiros natos as candida
turas par';i os cargos de Presidente da República, Senador, Deputado Fe
deral, Governador e Vice-Governador do Disttito Federal, de Estado e
Território.

DISPOSITIVO EMEND~OO: I'.RTI~O 28,. INCISO IH, AL1NEA ".8".

EMENDA CS01859-1
f:J CONSTITU!NTE JDSIô GUEDESrr== 'Lt.ÂOIO/'ON".io/suICON".io

COM!SSAQ DE SISTEMAT!ZAÇAO
Dê-se a seguinte redação ã a l Inea "e", inciso VJJ~, do artigo 18, do Anteprojeto de
Constituição, el~borado pela Comissão de Sistematização:

" e) nos serviços públ icos e nas atividades essenciais executadas diretamente pelo
é5tado, ou administrados. sob regime de permissão ou concessão, haver_á.9~br;gato
riamen"te uma comi~são nacional no âmbito do respectivo órgão pübl ico reSponsã
vel, permissionário ou concedente, da qual participarão os representantes dos
usuários, das concessionárias, dos -empregados das concessionárias e do próprio
órgão público, para efe l tos de fiscaliza.ão e planejamento, na forma da fei."

JUST IF I CATI VA

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

Caso venha a ser efetivamente aprovada, a participação direta Ipreconizada nessa a l I
nea "e", do lnci== V! I~, do artigo 18, do Anteprojeto, atenderá muito melhor às fi
na! idades para que foi imaginada, se existir junto ao órgão públ i co , seja Ministe
rio, seja outro ó~gão federal, responsável pela formu l eçâo da po l l t l ca relacionadã
com os serviços .,ubl ices ou atividades essenciais.

A inclusão dos representantes das concessionárias é de fundamehtal importância para
que a comissão ...:::inja seus a l tos objetivos. Os conhecimentos dos representantes das
concessionárias sobre a execu.ão do serviço público autorizado ou concedido, tornam
-se ;mpresc;ndTve;s para o bom funcionamento da çomissão, em razão de oferecer aos
problemas levantados a experiência no trato da coisa pübl I ca ,

~

EMENDA MDD IF ICAT IVA

DISPOSITI;lO EMENDADO: ARTIGO~, INCISO~, ALfNEA~

Nosso país já vive sob grande influência de pensa
mentos estrenqeâros e ampliar esta atuação, permitindo que brasileiros
naturalizados sejam capacitados para exercerem os cargos de Senador,
Dapu~ado Fcd:ral s d~ Governador é, no mí~imo, uma agressão ao pensa
mento nacionalista.

AlJTOIt---------------

PLI:"'''fIIa/CONISsiO/suacOMlssiO-----------'j ~~~
COMlssAO DE SISTEMATIZACAo

EMENDA CS01857-5
(:J

Neste p<::-ticular d·Jvemas permanecer com o pensame,!!
to da atual Constituição.

2J
EMENDA MODIFICATIVA

r.1
7
! " r OJ olLlST I,. IU ;.i o --,

r--. lI:.XTOI4USllftCAÇio ---,

.UTOfl---------------) m-PAftrIDO~

'-__C~O~N~S!.1T.!:.I.!.:TU~I~N!..!T..!:E_J>!!O~S1.fÉ'-...!=.G~UES!D~E~S~---------_-'or PMDB~
flLENA.l0/COUIUiO/SUBCO .. IS$'i O - - - - - - - - - - - j ~/O'OTA~/:::1

COMISSÃO D~ SISTEMATIZACÃO . ~ _J ~J

EMENDA CS01860-5

l!J
l!J

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos po l It.lcos , in::l~sl
ve suas fundaçõe"-o das entidades sindicais e das l ns t i tu l çóes
de educação e de assistência social sem fins lucrativos, ob?e~
vados os requisitos da lei; e

JUSTIFICAÇAo

II - .••.••••••••••••• ,

DISPOSITIVO EMENDADO: ~ 270, INCISO".!..!1, ALfNEA~

A a l Inea "c", do inciso II~, de Artigo 27D do Anteprojeto de Constituição~ora
do pela Comissão de Sistematização, passa a ter a seguinte redação: -

"Art. 270 - •.••••••.••••••••

De~ com o Artigo 269, incis0.!J.1 (das.limitações do Poder de Tributar), do
proprio AnteprOJeto, fica vedado·ao Poder Publico conceder tratamento tributário de
sigual a fatos econômicos equivalentes, independentemente tia denominação jurídica
dos rendimentos, títulos ou direitos; justifica-se portanto a Igualdade de tratamen
to tributário as entidades sindicais patronais e de trabalhadores.· 
Por esta razão, jus t i f i ca-se a aprovação da presente emenda. (gr i fos nossos)

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 282, INCISO I, ALÍNEA "C"

A alínea "C" e inciso I do artigo 282, passa

ter a seguinte redação:

a

=- Tl:KTOIJUSTIFlCAÇio --,

a) •••••••••••••••••••••••••••••••

b) ••••••••••••.•••••••••••••••• '•.

c) cinco por cento para aplicação
nas Regiões Norte e Nordeste, através de suas instituições ofici
ais de fomento.

Art. 282 - A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos im
postos sobre renda e provent~s de qualquer natureza e sobre produ
tos industrializados, quarenta e nove por cento, na forma seguin

te:

elaborado

..-

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

CONSTITUINTE LUIS EDUARDO

Dê-se a seguinte redação ao artigo 311, do Ant<wrojeto de Cons t l tu l çjio ,
pela Comissão de Sistematização:

EMENDA)MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ~ l!.i.

f:J....--------- f'LUUOJtIO/COloltSSiO/sLlBCOMISSãO------- ---,J (I#jj;;ZM

EMENDA CS01858-3

tJ
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JUS T I F I C A T I V A

o Norte e Nordeste brasileiro são as regiões que
concentram os maiores problemas.

. Foi discurso ~oria dos Constituintes o com-
bate às desigualdades. ~ )

Naturalmente, o êxit~ parte substancial deste
objetivo é a desconcentração administrativa dos recursos públicos
também em favor do Norte e Nordeste.

r:-r---------------'---TEXTOIJUSTlfICAÇAO .__--,

I - contrlbuição dos empregadores sobre o fatura _

mento;

11 - contribuição dos trabalhadores;

lI! - alocação de recursos or~amen~ár1os.

O atual inC1SO I lmplica uma contribuição que pode

se tornar cumulativa, e que e tecnicamente imprópria por nao pre

cisar o fato gerador. Sugere-se que o fato gerador seja o fatura

mento da empresa, pa~a evitar uma d1scrim1nação contra as empre 

sas de uso intens1Vo de mão-de-obra, cuja folha de sal~rios repr!

senta parcela ma í c » dos custos empresariais. Os incisos III e IV cón!

tituem dupla tríCutação, p01S o fato gerador coincide com odo Imposto deRenda.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO EMENDADD: ARTIGO 320

O artigo 320 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA CS01863-0
fJ CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS

r.r-------~- PLU.lIllIO/CO',lI"i:l/auaCOIIl:I'io-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~P"IIlTI00;;=J
PDS-HT

~D'T'~
'o:v07J87

Art. 320 Aquele que, não sendo proprietário ur
bano, detiver a posse não contestada por 5 (cinco) anos, imóvel u~

bano, cuja metragem será definida pelo poder municipal até o limi
te máximo de 500 (quinhento~) m2

, adquirir-Ihe-á o domínio, poden
do requerer dO juiz que assim o declare por sentença a qual lhe
servirá de título para matrícula no registro de imóveis.

JUS T I F I C A T I V A

USUCAPIÃO DE ÁREA URBANA PARA PROPRIETÁRIO RURAL

Vejo importância em vincular o usucaplao urbano
a quem não é proprietário urbano, pois a realidade mostra que a
maioria dos proprietários rurais é classe descapitalizada e sua ca
sa na cidade é para os filhos estudarem.

= TExTOt,lUSTlFlCAÇÃO --,

Dispositlvo Emendado; Art. 341, IV, V e VI.

Suprlmam-se os itens IV, V e VI do § 12 do Art. 341

do Anteprojeto de Constituição.

O lnciso ~I constitue dupla tributação pois o fato

gerador coincide com o ~o Imposto de Renda.

O inciso V é simplesmente ininteiigível.

ÁREA MÁXIMA - 500m 2 Finalmente, o 1DCiso VI é uma forma de onerar o

Também al~ máxima de área urbana em 5DOm 2

é.para evitar atropelos em situações pacíficas de pequenas e médi
as cidades~ onde as residências têm quintais e alpendres.-

Por outro'lado, o conceito de tamanho difere qua~

do se compara o Sul com a Região Norte.

segurado.

EMENDA CS01864-8
tJ Constituinte SANTINHO FUR~;~O

DEFINIÇÃO DA ÁREA PELO MUNICÍPIO

A adequação local deste dispositivo é mais apro
priada para o poder municipal.

t: COMISSlIO DE SISTEM;~;;~~~'~ÃD"u8CD.".ÃD----------r ~;fl7J

r;-r TEXTO/,JuSTIl'ICAcio --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 11

EMENDA CS0.1862-1 .
tJ Constltuinte ROBERTO CA;;~~

5PAPlTIDOQ
PDS-llT

o Artigo 11 do Anteprojeto,passa 8 ter a seguinte -
redaçllo:

I'LEN""'O/COWlssÃo/suacOlllssio----------_ DAT"~

COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO 1~07~J
= TEXTOIJUSTlfICAÇ;,O --,

Dispositivo Emendado; Art. 341, I, 11 e 111.

Dê-se aos ltens I, 11 e 111 do § 19 do Art. 341,

a segulnte redação:

Art. 341 - .

§ 1 Q

Artigo 11: Na ordem internacional o Brasil -prop~e:

JUS T I F I C A T I V A

Acreditamos que o"termo preconiza,em se tratando 
de ordenamento internacional deva ser substituído p~r um termo .ais
ameno,no caso: prop~e.
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de recursos humanos, técnicos e financeiros pelo GQ
verno;

.&1ITO.ll---------------

Pt.ENÃ'I.lO!COMISsio/IUICONllsio- _

f'Lt:NAlllO/cONlSsÃo/IUICOlUS3ÂO _

1>1----------------TEXTO!JUSTIFICAÇio -,- --,

EMENDA MODIFICATIVA:
DISPOSITIVO EMENOAOO: ARTIGO 62,INCISOS IV e V.

Os Incisos IV e V do Artigo 62 do Anteprojeto
passam a.ter'a seguinte redaç§o:

Artigo 62••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

IV - favorecer o sentido social da liberdade _
entre todos,no sentido de alinhar 8 sociedade na direçlo de u.a de.o
cracis de libet~ades igualadas;

V -"promover a justiça social pela implementa
çlo das condlç~es para que o bem-estar de cada um,contribua para o _
bem-estar de todos.

JUS T ! F I C A T ! V A

Trata-se apenas de dar um sentido mais claro _
para a redaçlo dos referidos incisos.

EMENDA CS01866·4
fu
C ConstituInte SANTINHO FURTADO

m
C COMISSSO PE $ISTEMATIZAC~O

t:1r------------------ TEXTO!oIUSTIFICAÇÃO---- --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO 111

O Inciso 111 do Artigo 14 do Anteprojeto,passa
a ter a seguinte redaçlo:

ARTIGO 14••••••••••••••••••••••••••••••••• :

111 - fundo de garantia por te.po de serviço
(FGTS),programa de integraç§o social(PIS) e progra~a de formsç§o do
patrimônio do servi~or público(PASEP);

JUS T I F I C A T I V A

Trata-se,a nosso ver,de medida absolutaménte
justificável,porque FGTS,PIS e PASEP t!m por meta a rorm?ç~o de um
patrimônio pala o trabalhador,cujo objetivo ê Bsststencial,a ser 
usado nos casos de necessidade, previstos em lei~

Com efeito,os referidos institutos demonstrara
&0 longo d~ sua existência,o quanto têm sido importantes da vida do
trabalhador brasileiro,sendo inadmissível a sua extinçDo.

r:-r----------------TEXTO/"U'YlfICAÇio------------------,

Dê-se aos dispositivos .abaixo enumerados do Ánteproje

to de Constituição a seguinte redaç~o:

"Art. 325.

Parágrafo único. A função social é cumpri
da quando o imóvel:

~) elevar o padrão de vida econômico-social
cultural das populações rurais, através da prestação

b) aumentar a produção e a produtividade a
grícola, de forma a garantir o abastecimento interno
e gerar volumes exportáveis;

c) Conservar os recursos naturais, preser
vando o meio-ambiente contra ações predatórias;

d) criar condições de acesso à propriedade
da terra economicamente útil aos trabalhadores e suas
famílias, de preferência na região em que habitam ou,
quando'as circunstâncias o aconselharem, em zonas a
justadas na forma que a lei determinar."

"Art. 326. Compete à União promover a Re
forma Agrária, pela desapropriação por interesse so
cial, da propriedade terr~torial rural, comprovadamen
te improdutiva, qualquer que seJa a sua extensão, me
diante pagamento de prévia e justa indenização, Judi
cialmente arbitrada.

§ 12 O pagamento da indenização de imóvel
desapropriad~ para fins de Reforma Agrária se fará da
seguinte forma: 50% (cinqÜenta por cento) em dinhei
ro e à vista; 50% (c~nqüenta por cento) em títulos da
dívida pública, resgatáveis em 10 (dez) anos; 100%
(cem por cento) em dinheiro e à vista quanto às ben
feitor~as existentes no imóvel.

§ 22 A desapropriação de que trata este ax
tigo é da competência da Justiça Agrária.

§ 32 são excluídos de desapropriação por in
teresse social os imóveis rurais reconhecidamente em
produção de acordo com a extensão das terras e compro
vados em documentos fiscais idôneos.

§ 42 Exclue-se também de desapropriação pa
ra fins de Reforma Agrária o imóvel pessoalmente
explorado pelo proprietário que nele resida e cuja
extensão não ultrapasse 10 (dez) módulos regionais de
exploração agrícola. .

§ 52 Será facultado ao proprietário do imó
vel desapropriado para fins de Reforma Agrária conti
nuar no domínio e posse das infra-estruturas da sede
e demais 20 (vinte) módulos, se não possuir outro imó
vel e nem. outra fonte de renda. Neste caso, as ben
feitorias remanescentes serão pagas em dinheiro e à
vista.

"Art. 327. A Lei disporá, para efeito de Re
forma Agrária, sobre 05 processos administrativo e jy
dicial de d~sapropriação por interesse social, asse
gurado ao desapropriado ampla defesa e ao proprietá
rio rural com mais de 55 (cinqüenta e cinco) anos de
idade, que não tenha outra fonte de subsistência, re
ceber o valor da indenização em dinheiro e à vista
sobre o valor global da área expropriada e respecti
vas benfeitorias.

Parágrafo único. O processo Judicial terá
uma vistoria prévia, de rito sumarissímo, onde se deci
dirá o cabimento da desapropriação e o arbitramento de
depósito prévio, sendo insuscetível de penhora a pro
priedade rural até o limite de 5 (cinco) módulos re
gionais de exploração agrícola, explorada diretamen
te pelo trabalhador que nela resida e não possua outro
imóvel rural, sendo limitada exclusivamente à safra tQ
da e qualquer garantia dada por obrigação financeira
contraída por seu proprietário.~

IIArt. 328. A alienação ou concessão, a qua.!.
quer título, de terras públicas federais, estaduais ou
municipais, com áreas superiores a 3.000 ha (três mil
hectares), a uma só pessoa física, ou jurídica, depen
derá de aprovação pelo Senado Federal, sendo vedado o
domínio e posse de mais de 5 (cinco) módulos regionais
de exploração agrícola a pessoa física ou jurídica es
trangeira."

"Art. 333. O Estado, reconhecendo a impor
tância fundamental da agricultura~ propiciar-lhe-á
tratamento compatível com sua equiparação às demais a
tividades produtivas, constituindo o Fundo Nacional de
Reforma Agrária com dotação nunca inferior a"6% (seis
por cento) da receita orçamentária da União para execy
ção de Reforma Agrária."

JUS T I F I C A ç A O
Estamos reapresentando à Comissão de Sistematizaçãà

emenda que já submetemos à consideração da Comissão da Ordem ECQ

nêmica da Assembléia Nacional Constituinte, tentando levar ao r~

lator e demais membros dessa Comissão a nossa contribuição para

que o tema seja tratado com menos radicalização para o bem do

Brasil.

Os debates em torno da política Agrícola, Fundiária e

da Reforma Agrária não têm chegado a bom termo, mesmo porque é
um assunto grave e que envolve muitos interesses.
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Há um processo histórico irreversível, imposto princi

palmente pela e~plosão demográfica, conjugado com urna estrutura

arcaica do uso do solo e que avulta o problema do abastecimento

de alimentos à população e incentiva o êxodo rural.

"Art. 97.

§ le Cada Estado e o Distrito Federal elegg
rão dois Senadores, com mandato de 5 {cinco} anos.

§ 2e A representação de cada Estado e do
Distrito Federal será renovada de cinco em cinco anos,
alternadamente."

Essas questões exigem soluçãõ~ que as conciliem com a

justiça e a paz sociais. JUS T I F I C A ç ! O

Acreditamos que no âmbito da Comissão de Sistematiza

ção, esses três assuntos do Capítulo 11 encontrem urna atmosfe

ra mais propícia ao seu exame e o Brasil, com isso, consiga um

instrumento constitucional à altura de outras nações, inclusive

de modelo capitalista, para resolver seus problemas fundiários

e poder produzir o alimento necessário ao seu povo e amenizar

a sua dívida externa.

Pretende-se reduzir o número de Deputados e Senadores

que compõe o coAgresso Nacional.
Não é concebível que num país que atravessa conjuntu

ral crise econêmico-financeira tenha parlamentares em número sn

perior ao existente na maioria dos outros países.

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

EMENDA CS01868-1
m
C ConstItuInte SANTINHO fURTADO

LPARTIDO~

PMOR r:"l---------------- TEXTO/.JUSTIFICAI;ÃO-----------------,

Pl.EHARIO/CONI',io/sUIlCOIllISSÃO-----------li]
C COMISSSO DE SISTEMATIZACSO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo ~V, Título IX

r:"l----------------T[XTO/J1,/5TIFICAÇÃO----------------~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO l',LETRAS nan do INCISO I e,"e" do 
INCISO III.

A letra "a" do INCISO I e a letra "e" do INCISO
111 do Artigo 13 passam a ter a seguinte redaçDo:

Inclua-se no capítulo V, Título IX do anteprojeto, um artigo

com a segu1nte redação: " art. - As emissoras de televisão. são obri

gadas a incluir na sua programação um mínimo de 30% de programas pro

duzidos e emitidos na sua área de alcance e só poderão d1fundir um

limite máximo de até 20% de programas' não produzidos no país".

artigo 13•••••••••••••••••••••••••••••••••• :
JUSTIFIC AÇl\o

I - :

a) - Adquire-se B condiçDo de sujeito de direi
tos,ao adquirir-se a vida;

A inclusão desses dispositivos no texto constitucional contribui

rá para restringir a ação monopolistica dos meios de comun1cação, am
pliar as possib~l~dades do mercado de trabalho e proteger a cultura e

a produção nacionais.

rr=!""llTIDO~
PCdoB

AUTOIl.---------- _

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS01871-1
tJ
.,---- "Lt:NUIO/cONI.tio/,uUOlIIl"io·~----------

(OJ-
e) - O homem e a mulher sDo iguais em direitos

111••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• :

e obrigações.

JUS T I F I C A T I V A ,.,.,r---~------~----- TUTO!.lU'TlfICAÇio.-------------------,

Entendemos desnecessário exemplificar e fazer 
exceções,tendo em vista a clareza das expressões usadas.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo 111, Título IX

r:"l---------------- TUTO/.,lUSTIFICAÇÃO'-------------'--------,

Constituinte SANTINHO FURTADO

EMENDA CS01869-9
tJ
mr-----,-=-,---- PLEN..III0/cONI5S.i2lSUIlCOlilISSÃO------------r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

tt>MD~RTIOO~

Inclua-se no Capítulo 111.. Título IX do anteprojeto, um artigo

com a seguinte redação:' " Art. - As organizações representativas de

professores, de estudantes universitários e secundaristas, de funcio

nár10s d~ Universidade e da comunidade científica terão representan

tes no Conselho Federal e nos Conselhos Estaduais de Educação".,

_JUSTIFlI: AÇÃO

Modifique-se as redações, respectivamente, dos arts.96,

seus parágrafos 2e e 3e, e parágrafos le e 02 e do art. 97 para as

seguintes:

A inclusão desse artigo visa assegurar no anteprojeto canstituci9

, nal a partic~pação de professores, alunos e funcionár~os nos Conselhos

Federal e Estadua~s de Educação, como fórma de ampl~ar a democratiza-
I ção do ensino.

"Art. 96. A Câmara<dos.Deputados. o compõe-se
de até 243 representantes do povo, eleitos dentre ci
dadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos
políticos, pelo sistema Distrital Misto, voto' maJori
tário, direto, secreto e proporcional, em cada Esta
do, Território e no Distrito Federal,- na forma que a
lei estab~lecer.

......................................................
.
",l.t.IfÁ"ICl/cOMlsaio/auacOlllllio-----------

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAo

/ § 2e O número de Deputados, por Estado ou
pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justi
ça Eleitoral, proporcionalmente à população com ajus
tes necessários para que nenhum Estado ou o Di~trito

Federal tenha menos de 4 (quatro) ou mais de 30 {trin
tal Deputados.

§ 3e Excetuado o de Fernando de Noronha,
cada território elegerá dois Deputados."

r:"lr---------------- TUTOI"UITI..ICAÇio----------------~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 411

Dê-se ao art. 411 do Capítulo V do Título IX do anteproJeto a

seguinte redação: .. Art. 411 - As emissoras de rádio e televisão são
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obrigada~ a difundkr gratuita e periodicamente opiniões e informações

do Poder Legislativo, dos partidos políticos e organizações sindicais

profissionais e populares, na forma que a Lei determinar". l
A expressão proposta tem um conteúdo arbitrário que, na prát1ca, ins

titucionaliza os servkços de informações po~~ticas, ferindo a democr~

C1a. Daí a supressão proposta.

JUSTIFlC AÇJiO

A formulação que propomos é mais abrangente, garantindo o direi

to de acesso ao rádko e televisão não só aos partidos polítkcos, mas

também às organizações sindicais, profissionais e popu~ares, igualmen

te vítimas de discriminação por parte das emissoras de comunicação e

ao Poder Legislativo.

COMIssão DE SISTEMATIZAÇJiO
...., TUTO/"uSTl.. tt:AÇio --,

EMENDA CS01873-7
l!J

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: §§s 32 e 42 do art. 233

Suprimam-se os parágrafos 32 e 42 do ART. 233 da Seção IX, Ca
pítulo IV, Titulo V do anteprojeto.

....,----------------TUTOI"uSTI..ICAÇio--~----- _.
JUSTIFlC AÇÃO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: inciso lI, art. 306
A supressão que propomos visa comtabilizar os dispositivos rela

tivos à Justiça Militar com os princípios gerais do Poder Judiciário,

não permitindo a criação de Justiças Militares Estaduais.

Acrescente-se a expressão" e estatal" ao J.ncJ.so II do

art. 306, Capítulo I, Título VIII do anteproJeto.

JUSTIFIOl:AÇÃO CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

alteração proposta visa compatkbklkzar o texto deste dksposi

tivo com o previsto em outros artigos do capítulo I, Tktulo VIII do

anteprojeto que estabelecem normas pa~a as empresas e proprkedades

estataks.

COMISSJiO DE SISTEMATIZAÇÃO

...., TlXTOJ"USTIFIC...çio --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: inttkso Í, art. 258

CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇJiO
JUSTIFiOCAÇÃO

Suprirnq-se a expressão t1 ••• cont r a a ordem política e social ou",

constante do inciso I do art. 258 do capítulo IV, Título VI do ante

proJeto.

AUTO"' _

,---------- '1.t;~A"'lo/eONII.lo/.u.c:O"llSio-----_----___,

tJ

EMENDA CS01874-5
l!J

alínea di inciso I,art. 215

Suprima-se a expressão "... para imóveis de até três módulos ry

rais" constante da alínea d, inciso I do art. 215 da seção V, Capitu

lo ~V, Título V do anteprojeto.

JUSTIFIC AÇJiO

_A supressão proposta objetiva compatibilizar o texto do antepro

jeto ~om o precekto adotado no art. 326 do anteprojeto, que prevê

desapropriações por interesse social sem estabelecer limktes de mó

dulos rurais.

...., TUTO/.lUSTlfIC,\çio --,

EIlENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea g, inciso VII, art. 13 do ~apítulo I

doTítulo II

Suprima-se da alínea g, inciso VII do art. 13 do Capítulo I do

Título LI do anteprojeto a expressão " ••• e às atividadés que visem
subverter, pela violência, os fundamentos constitucJ.onais da Nação".

JUSTIFlC AÇÃO

A supressão proposta visa comEatibilizar o texto do anteprojeto

com o espírito democrático que deve permear o texto constitucional.

Consideramos despropositado esse dkspositivo, além de profunda

mente antidemocrático. A Polícia Federal não deve se transformar num

órgão destknado a reprimkr as ações políticas do povo brasileiro.

EMENDA CS01878-8
tJ Deputado Onofre Correa

PLEN,l'UO/COI.l15Sio/sueçOlussÃO-----------

OJMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r TEXTO/.rUSTIFICAÇÃO ---,

- Suprima-se do anteprojeto de Constktukção o Art. 482, renume

rando-se os demais.

JUSTIFICATIVA:

A Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 1979, bem como

a Emenda Constitucional n9 26, de 27 de novembro de 1985, concederam

uma das mais generosas anistias da história polItkca do paIs.

Apenas para citar um exemplo, na Aeronáutkca, fo

ram punkdos pelos atos de exceção 487 servkdores, sendo 131 OfiCkais,

313 Sargentos, 02 Taifeiros e 41 funcionários civis. Destes, apenas

quatro deitaram de ser anistiados porque havkam sido condenados na

Justkça Milktar ou na Justiça Civil por crimes tais como homkcidic,s~

quest~o, assalto, estelionato e fals~ficação de dinheiro. Todos os ~

makS foram promovkdos e recebem os proventos a que têm dkrekto ~a Sk

tuação de inativiáade, devendo-se ressaltar que 29.mklitares e ckvis

foram efetivamente rekntegrados ao serviço atkvo e, posteriormente.

passaram à reserva ou foram aposentados com todos os dire1tos.

Não cabe, agora, a anistka proposta no texto do A~

teproJeto, prkncipalmente no que dkz respeito à reintegração dos mi

litares ao serviço ativo, pelos knúmeros kncovenientes resultantes:

- contrarka toda a legkslação milktar no que respeita aos Cur

sos e kntertícios que a carreira exige;



- os anistiados não conseguiriam ass~milar adequadamente o pro

gressQ tecnológico alcançado pelas Forças Armadas;
- haveria séria rejeição dos anistiados por parte dos militares

da ativa, não se reconhecendo naqueles as qualidades necessárias ao
desempenho de suas funçc .... :.;

- tal medida implicaria na reformulação da legislação militar,
quebrando-se a hierarquia e a disciplina, uma vez que a lei n50
existe para se adequar a casos particulares.

Por outro lado, senhores constitu~ntes, a anistia
não pode ser considerada como um reconhecimento de atos ilegais c~

metidos no passado histórico da Nação, mas sim como um ato magnãn!
mo de perdão. Nestes termos, àqueles que foram punidos a Nação jã

. os compensou de forma generosa atrávés de legislaç~o anterior, não
cabendo mais qualquer reparo, mormente em termos da nova Carta Ma~

na.
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"§ 29 - O sistema de bolsas de estudo náo carac
teriza repasse de verbas públicas para entidades
privadas de ensino."

"§ 39 - O valor das bolsas terá, como parâmetro,
o custo de ensino de igual nivel de qualidade o
ferecido em estabelecimentos estatal conqênere."

JUSTJ:FICAçJtQ

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e

não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas dis
crrm~na o estudante pobre que só fica com opção da escola pública
ou seM alternatrva onde esta não existir•

'O valor da bolsa deve corresQonder ao custo eauivalen

te no.ensino_público, para evitar priviléqio.

Os postos da carreira não são privilégios, antes
significam mérito pessoal e profissional que credenciam o militar
ao desempenho de determinadas funções, na razão direta dos cursos
e dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de dedicação 'ex

clusiv~ às armas. Não seria licito permitir que as pessoas, que f~

ram afastadas há decadas, retornassem ao serviço at~vo em postos ~
ra os quais essas pessoas não reúnem as minimas qualificações. Já

vai longe a época em que as patentes eram adquir~das pelo prest~~o

politico ou pelo poder econõmico, em detrimento ao mérito profiss!
onal. Assim, a anistia pretendida significa uma afronta às leis, às

normas e aos regulamentos militare~,sendo quase que impossível sua
absorção pelas Forças Armadas.

EMENDA CS01881-8 A.TO.- _

tJ DEPUTADO CARR[;L BENEVIDES

,...---------- 'LEHÀ"IO/COlllssio/IUICOMI"ÀO------ _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA ORDac soe I Al
CAPíTULO 111

DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Redigir assim o art. 386 (caput):

~OATA~
"ou07J8

EMENDA CS01879-6
]!J DEPUTADO CARREL BENEV IDE;"'o,

Pl.fN..."10/COWISSÁO/SUICOW.SSiO-----------j ~O"T"~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Cov 07187 J

EMENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA ORDEN SOCIAL
CAPíTULO III

DA EDUCACÃO E CULTURA

Substituir o art. 382 pelo se9ui~te:

"Art. 382 - As institu;ç~es de ensino superior

gozam nos termos da lei, da 'autonomla didáti

'co-cientifica , àdminlstrativa, econ~mica e fi

nanceira, obedeCidos 05 seguintes principlos."

Art. 386 - As verbas p~blicas serão destinadas

as escolas p~blicas, ; concessão de bolsas de estudo, ; ampliação

de atendimento e ; qualifica~ão das atividades de ensino e pesqul

sa, em todos os nlveis.

JUSTI F I CAÇÃO

A bolsa de estudo, al~m de de~centralizar,

constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de'estudo implica im~edir ~'~ducação de aluno ca

rente nos locais onde não houver escola p~blica.

Os incisos I e I I do anteprojeto criam discri

minaçoes, reserva de mercado e proteção do Estado ;s escolas co~

fessionais, quando este deve ser dissociado de instituições reli

giosas, sem amp l iar as cc-.dicões de acesso e a melhoria de qual id2.

de, sem todos os nfveis de modo generalizado.

JUSTI F I CAÇÃO

Como redigido no anteprojeêo, o artigo se cho

ca com o previsto no par~9rafo ~nico do art. 386.

Por outro lado, o ensIno superior nao está to

do organizado em universidades, predõmfnando o n~mero de institui

ções e faculdade isola~as.

EMENDA CS01880-0 A.TOA------

l!J
C QEPIIIAQD CARREL BENEVIDES

t'1,.U.bllO/COM'ssio/SUICOli.UÃO-----------

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

5''''RTIDO~
P~10B

EMENDA CS01882-6
l!J

COMISS>\O OE SISTEMATIZAÇ>\D

OlElmA suBsfi'Yil'frrAi o
- - - - - - - - - - --,

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO III

DA ~DU~AÇÃO E CULTURA

Substituir o Parágrafo Onico do Art. 386 pelo s~

guinte artigo:
r:-r---------------Tf:XTO/olUSTI'ICAÇio----------------,

EMENDA ADITIVA

Títu10 XX
Da Ordem SocJ.a1

Capítulo III

Da Educação e Cultura

Acre~cer.ao art. 386 os seguintes parágrafos 29 e 39:

nAr~••• _ O ensino é livre a inciativa privada que

o ministrará, sem inger~ncia do Poder Público, salvo para fim de

autori%aç~o, reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscaliz~

ç~o do cumprimento da legislação do ensi~o.-

JUSTI F I CAÇÃO

o parágrafo está deslocado no artigo 386 que ~r~

~=ta de,aplicação de verbas.
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Supe~visão de qualidade significa ingerência na

organizaçao did~tico-adminjstrativa, sendo que deve.competi~ à
própria comunidade e ao usuário.

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 386 trata da ap.licasão de verb~s p~bll

cas e nao de autonomia administrativa e di~tica. Est~ deslocado

no artigo onde roi colocado como par~grafo.

'LtNAI'lIO/coNlssio/suacollll'ssio----------_1 ~O"T"'-----,

COMISSÂO DE SISTE1~TIZAÇÂO .~07~J

EMENDA CS01883-4
·fü DEPUTADO CARREL BENEVIDES
I

I(!J

EMENDA SUBSTITUTIVA

TItulo IX

Da Ordem Social
CapItulo 111

Dá Educação e Cultura
Substituir O inciso I do art. 378 pelo seguinte:

COMTS5!lD DE srSTEMArnçsD

!.J

E!o!ENDA ADITIVA

q-Itulo IX

Da Ordem Soci.a1
CapItulo :n::r;

COMISS!JO DE SISTEMATIZAC!JD
IILUu.lo/eo..lssio/su.CO..ls~.io-----------

Da Educação é.~tura

Acrescer no artigo 377, "caput,- a expressão: -respe!
tado o direito de opção d~ familia~~'

JU5TIFICAçJiO.

O Estado democrático deve respeitar as crenças, con
vicções e filosofia educacionais da familia, não lhe impondo uma
~nstrução ~m choque com seus principios, pois constitui direito

natural dos pais a escolha da educação que pretende nara seus fi
lhos •

EMENDA SUBST:tTUTIVA

Título IX.

Da Ordem Social
CapItulo :r;U

Da Educação e CUltura
Substitua-se o-~_388 pelo seguinte:

-Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e
agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pfê-escolar
gratuito de seus empregados e dos respectivos depennentes, a par
tir dos três anos de 1dade, mediante a manutenção de escolas pró

prias, concessão de bolsas de estudo ou con~ibuição com o salá
rio educação, na forma da lei."

JUSTIFICAçAo

t preciso não duplica~ meios para a obtenção dos
mesmos fins, aproveitando-se a rede fisica existente, para racio

nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo
constitui medida descentralizadora, zapaz de atingir esse objeti
Vo.

.EMENDA CS01887-7 A.TOO-------,---.j - rpMD,oBT".--==:
EU, DEPUTADO CARREL BENE~~DES . ~ _J

Acrescer ao artigo 389 . ô seguinte par~grafo.

"Par~gr'afo ~n i co - O produto da contr i bu ição

edu~ação ser~ administrado, em cada unidade f~

instituição criada pelas empresas optantes, p~

único:

derada, por

J1JSTIFICAçli.O

t preciso garantir o acesso e permanência do aluno
em qualquer grau de ensino. A çrestão é de natureza técnica, com
provimento regulamentado em legislação própria, conforme a natur~

za juridica de entidade mantenedora da escola.

EMENDA ADITIVA

TíTULO IX

DA ORDEM SOCIAL

CAPíTULO III
DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ra atender a suas finalidades.

JUSTIFICAÇÃO
t preciso não duplicar meios para ~btenção'

dos mesmos fins, descentralizando a administraç~o e aplica

çao dos recursos, para racionalização de gastos e otimização

de resultados,. per-m i t i ndo ainda que os recursos permaneçam.

na mesma regiao onde são gerados.

" I - democratização do acesso e permanên
cia em todos os niveis de ensino".

--;---------- 'Lr.... 'IJO/COlolI5s.iO/SV.CD.. 1"ÃO _f?-'

.l:MENDA CS01884-2 AureO- '"'--

(!l . DEPU;TADO CARREL BENEVlDES

,EMENDA CS0188S-1 A.TOO-------

J
m-;~~DO~

~ DEPUTADO CARREL BENEVIDES . ~ _J

EMENDA CS01888-S A.Too-------1 r:rPM"oDTBlDo~
PJ DEPUTADO CARREL BENEVIDES . ~ ~

COM1SSlIO DE SISTEMATIZAC/lD

I'Lf:NÂl'llo/coauuiO/su.COIllISsio----------=__

r;-,r- TlXTO/ollJ5T1'lC&t;io -,

EMENDA N~DIFICATIYA

TiTULO IX

DA \!RDDI SOCIAL

CAPíTULO 111

nA ECUCAÇÃO E CULTURA

EMENDA ADITIVA

TIt:ulo iX
Da Ordem Soci.a1

Capítulo 111

Da .Educação .e ..e;ultura

Transformar o parãgrafo único do art. 386 eM .~

ti~ gulnte:
Acrescer ao art. 377, como parágrafo sequndo, ~ se-
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"§ 29 - A família tem o direito de educar os f!
lhos, de acordo com seus valores e princípios
de vida, e de escolher a instituição enucacio

nal de sua preferência."

JUSTIFlCA~G

Constitui direito natural da família educar os filhos
~egundo'suas-convicçõesi'crençaspri~cípios e anseios,-utiIi~ando

se da escola ~ue melhor atender a esses o~jetivos.·A~Estado·comp~

·te-a responsabi1i~ade'de:proporcionar-lhe-os'meios'~condi~ões)pa

ra isso.

"L~NÁlIll0/cD"lssio/.U.COAUSSÃO _

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO

r;,r---------------- TUTOI"USTIPICAt;io----- -..,

EMENDA SUPRESSIVA

Título IX
Da Ordem Social

capítulo 111
Da Educação e Cultura.

Retirar do art. 379 (caput) a palavra público", red!
gindo-o assim:

"Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar
se-ã mediante a garantia de: ••• ~

JUS'J.'IFlCAÇ1I.O

o dever do estado é o de ministrar ensino, de acordo
com os meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o me

nor gasto e a obtenção dos melhores resultados. Por isso, não se
deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada. momento
e em cada local, a forma possível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não res
tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

EMENDA CS01890-7
tJ CONSTITUINTE Joaquim Carlos IE.. BOSCO AMARAL

f: CCHISSAO DE sIsiEMATI~Ç~~IO/CO,.'$$iO/SUIlCOlnS$iO

r::"r---------------- TEXTO/,JUSTIFICIÇÃO'---- ---,

Acrescente-se ao Inciso III do artigo referente aos Direitos e Garantias Indívaouaís

o seguinte parágrafo:
§ 1º- A Lei poderá considerar, assim como o Juiz na sua aplicação, desiguladades bio

199icas, culturais ou econômicas, para proteção do mais fraco.

JUS T I F I C A T I V A

Nada mais falso do que afirmar que "todos são iguais p.!:.
rante a Lei".

Tratando os desiguais igualmente contribuímos para a ma
nutenção ou ampliação das desigualdades.

A Constituição vigente (art. 153 § 1Q ) assegura aos bra
sileiros e estrangeitos residentes no País a igualdade de todos perante a Lei, sem

distinção de sexo, raça, trabalho, credo reliigoso e convicções políticas, mandando
que seja punido por Lei o preconceito de raça.

Trata-se de enorme passo no progresso humano, dadao a
partir do século XVIII, com a Revolução Francesa. A abolição de pribilégios por mot,!.
vo de nascimento, riqueza, de credo religioso ou político, const í tui , realmente , foE.

midável passo no sentido de tornar justas as relações sociais. Precisa, no entanto,
ser completado por novos preceitos, visando a aprimorar cada vez mais a aplicação do
princípio da igualdade e, pois da Justiça.

t que a regra da igualdade entre todos os seres humanos,
em verdade desiguais biológica, cultural e economicamente, pode por vezes criar dis
torções que não devem e não podem subsistir. -

.Alguma coisa já se fez nesse sentido. O Direito do Traba
lho, também chamado de Direito Social,por exemplo, volta-se contra a igualdade legal
mente reconhecida em.re tocos os homens, para pressupor, ao contrário, exatamente a-

ua desiguáldade cultural e econômica, a tal ponto que aos empregados considera como

hipossuficientes. Seja como for, é verdade que precisamos abiri os olhos para as de
sigualdades, como condição para estabelecimento de verdadeira igualdade na vida soc,!.
alo Para exemplificar aponto que nas disputas pelas poucas vagas existentes para a

Universidade Pública, todos são tratados igualmente por força de Lei, o que é botal

mente injusto, pois o economicamente fraco não poder se preparar em cursinhos, trab.ê
lha enquanto seu concorrente estuda e certamente não desfrutou, na infância, dos cu!

dados para igualdade, até biológica.

Por isso mesmo, a Constituição deve assegurar a verdadei

ra igualdade, como parte Inteçrante da Justiça, é preciso que a LEI MAIOR leve na

devida conta as desigualdades de fato existentes entre os homens. Q grande brasilei
ro Rui Barbos~, aliás, sutentou que a igualdade consiste em tratar desigualmente os

seres desiguais, na medida que se desigualam.
Parece, pois, inteiramente justificável que a nova Cons

tituição consigne o dispositivo acima mencionado.

,- I"LEN.. IIoIO/COIolISsio/5UIlCOMISsio-----------

t:COMISSAO DE SISTEMATIZACAD
r=1,- TEXTO/JUST1FIC.l,Ç;,O --.

Acrescente-se ao título VII, Capítulo I, Seção específica, com as seguintes dispos!

ções:

seção ...

00 CONTROLE SOBRE O CDMtRCIO EXTERIOR

c Art:- A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa

dos interesses da economia nacional, serão exercidos pela Alfândega, instituíLla por
. Lei, como órgão permanente, "com as atribuições de:
a) fiscalizar a execução da política de câmbio, comérciO exterior e transferência d

valores para fora do País, relativamente à exportação e importação de bens e servi

ços;
b) fiscalizar os tributos que incidem sobre o cimércio exterior;
c) fiscalizar o cumprimento da legislação sobre defesa e proteção da saúde,da segu

rança da Pátria, da economia e do trabalho nacionais, relativamente aos bens e ser

viços importados;
o) prevenir e reprimir as fraudes fiscais e cambiais nas transações de qualquer na

tureza com o exterior;'
e) exercer a polícia fiscal em relação às mercadorias, bens, pessoas, edificações,
pátios, embarcações, aeronaves e veículos terrestres na zona aduaneira dos portos,

aeroportos e fronteiras;
f) prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho em todo o território nacional,
bem como o tráfico ilícito de armas, entorpecentes, e drqgas afins, na zona aduanei

ra dos portos, aeroportos e fronteiras.

JUSTIFICATIVA

Como na atual Constituiçãc Inexfst.em atividades previs-
as para' as alfândegas mister se faz acrescentar o dispositivo no qual ficam defini

das especificamente a competência' da Alfândega. na zona aduaneira dos portos, aeropcr
tos e de fronteira, bem como a filosofia de sua ação na política de comércio exteri
or do País.

A presença marcante e permanente da Alfândega nas zonas
aduaneiras dos portos, aeJ;Pportos e fronteiras, faz com que ela seja o órgão do Go

verno federal mais adequado no combate ao tráfico ilícito de armas, entorpecentes e
drogas afins nos lo cais acima mencionados. A prevenção e a repressão ao contrabando

e ao descaminho em todo o território nacional deve ser coadjuvada por todos cidadãos

porém, o imprescindível conhecimento técnico acerca da documentação e da mercadoria,
bem como os"dossiês" de importadores, exportadores e transportadores é de posse da

Alfândega. Além disso, é através da fiscalização das operações de importação, das
pessoas físicas e jurídicas que nos centros consumidores que se irá identificar o

descaminho de direitos ou a existência de mercadorias contrabandeadas,
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Da mesma forma, a polícia fiscal de zona aduaneira dos
portos, aeroportos e fronteiras, em relação às mercadorias, dependências e veículos
será melhor exercida por quem detiver a competência específica para tais tarefas.

Daí porque Qão é aconselhável e é contraproducente a si
tuação atual em que vários órgãos descoordenadamente se entrechocam quando exercem

as mesmas atribuições no mesmo terrãtório. As funções de polícia fiscal no teuitóri

aduaneiro devem ser reservadas exclusivamente à Alfândega.
São nas operações de importação e exportação de bens e

serviços que se perpetram as maiores fraudes de natureza cambial e fiscal altamente
lesivas à economia do País, verdadeiro crime contra um País grandemente endividado

.e cuja sangria de divisas por esses meios fraudulentos, se estancada, em muito con
correria para saldar nossos compromissos financeiros com os credores estrangeiros.

As funções da CACEX, do Banco Central e da Alfândega
nel;.§ª.área, !joje esta-,ques e ccscoordenacas , propiciam a manipulação de dados segun

, o interesses inconfessáveis e propiciam simulações, operações "casadas", superfatü-

ramentos na importação e subfaturamentos na exportação. Com o valioso auxílio do prE.
cessamento eletrônico de dadõSecoo a competência para realizar auditorias nos li

vro~, documentos e mercadorias em todo o território nacional estão ~s repartições a1.
fandegárias em melhores condições para prevenir e reprimir as fraudes fiscais e cam
biais nas transações de qualquer natureza no intercâmbio de pessoas, bens e serviços

cQlll o exterior, exercendo as funções de uma polícia fazendária, altamente técnica e

sofisticada, à semelhança dos outros Países.
Com referência à política de camolo, comércio exterior e

transfer~cia de valores para o exterior destaque-se que a competência ooroosta à
Alfândega somente se refere à fiscalização de sua execução e exclusivamente no que
tange a exportação e importação de bens e serviços.

Pelos mesmos motivos de ser deferid à Alfândega a comp~

tência para fiscalizar e administrar todos os tributos (impostos, taxas e contribui

ções diversas) que incidam sobre o comércio exterior.
Finalmente uma AIfândega eficiente, bem estruturada or

gânica e funcionalmente implica quanto aos bens e serviços importados e exportados

em:
1- defesa e proteção do trabalho nacional, da segurança da Pátria e da economia;
2- defesa e proteção da saúde da população;

3- certeza do fiel cumprimento dos tratados, acorodos , e convenções internacionais
firmados com os outros países, tendo em vista que as relações internacionais não po
dem ser comprometidas por desvios de qualquer natureza. A integração econômica, os

mercados comuns e as uniões aduaneiras são a base da união política, do desenvolvi

.mento e da harmonia entre as Nações;
4- aumento da arrecadação dos tribytos internos (impostos:de renda, sobre produtos

industrializados, circulação de mercadorias e outros) em decorrência do crescimento
onêmico e fortalecimento das empresas; e
moralidade e respeito mútuos no relacionamento fisco/contribuinte.

Eis porque se justifica a inclusão de um ítem específico

Carta Magna onde -se definam a filosofia e as atribuições da Alfândega e o seu veI.
adeiro papel no contexto dos órgãos incumbidos de fiscalizar o cumprimento da polít.i
a nacional e da vontade da Nação expressa através de seus;, legítimos representantes.

desta Assembléia Nacional Constituinte para se fixar solução definitiva ao secu

lar problema.
De fato, não me parece aceitável deixar o equacionamento

da relevante questão à imprevisíveis inclinações do legislador ordinário.

Por isso, volto à submeter à apreciação da Assembléia NaciE.

nal Constituinte a proposta que visa incorporar à Carta Magna dispositivo que

vincula 1% do Orçamento da União a aplicações na região banhada pelo Grande Rio da
Integração Nacional. Proposta idêntica à acatada pelo Constituinte de 1946, e
ora reeditada e melhorada. Proposta, enfim, cuja aprovação reacenderá a esperança

de melhores dias no (.orõ;;.õo de ,r..i:hôes de brasileiros .

EMENDA CS01893-1 ADT"--------
l:J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

...- ~LrJÚIlJDlcoJl'SJ.iol.v.cO)II....0-----------

~ CoMISS~o DE SISTEMATIZAC~o
r:-r--------------- TUTO/JU5TI'ICAÇio------------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 39 do Art. 309, renumerando O que se segue.

Justificativa:

Toal restrição é incabivel. As facilidades oferecidas às
empresas e fundações públicas, não devem estar condicionadas à sua

extensão às empresas do setor privado. Cabe ressã1tar que nem sem

pre as atividades realizadas pelas empresas públicas v~sam o lucro:
boa. parte delas tem finalidade social mais ampla, o que não e comum

na iniciativa privada. Assim, o texto constitucional não pode cris

talizar um principio contrário aos interesses da Nação.

EMENDA CS01894-0m ,,~ J~''pAMuD~BD~r= DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ "C- ~

l: COMISS~o DE SIST~~~~~~;ç'~~/ •••e'.'..io-----------J fJi17:;~

r:-r--------------- TUTO/o1USTlI"ICAÇXO------------ --,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parãgrafo 29 do Artigo 307, a seguinte redação:

Artigo 307 - § 2 - As empresas nacionais terão preferência no aces

so aos incen~ivos e créditos públicos subvencionados e no forneci

mento de bens e serviços ao poder público.

Justificativa:

EMENDÃ CS01892-3 ._t: C;NSTIT~~NTE LUIZ VIANA NET~To. er~RTIOO~
Sem alterar o.teor do parágrafo, pretendeu-se conferir~lhe

um texto mais preciso e completo •

,.,.,---------------- TExTõ"íJUSTIFICAÇÂO---------- --,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

COMISS~o DE SISTEMATIZAÇ~o

,.,., TUTO/olUSTI'ICAÇ40-----------------,

r:õ...---------- 'I.rMÁ'IIID/cOlolll.Xo/.u.cOM1aaXo- - - - - - - - - - -,

'EMENDA CS01895-8 AuT"--------

l:J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

o

~DATA~
"OVD7~

Inclua-se no TíTUlo~, das Disposiçõj!s rraosí.tórãas,

EMENDA ADITIVA-------

...---------- PLEH...Rlo/cOLlISSÃO/SUIlCO...s5io-- -...,

f!J

seguinte aEtíg:J:
"O Govêrno Federa.l aplicará na região do Vale do São Francisco, durante, pelo me-

. nos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a 1% (um por cento) da suas

rendas tributárias, para pleno aproveitamento de sua potencialidade econômica e
melhoria das condições de vida tle sua população."

§ Ó'lico. "I..hn terço, pelo menos, dessa quantia será obrigatoriamente aplicado nos

setores cl~ educaC;ão e saúde. Outro terço, pelo menos, será obrigatoriamente aplic.§.

do em irrigação."

EMENDA ADITIVA

Inclua-se corno inciso VIII no artigo 306 a expressão "cap~

citação cientlfica e tecnológica nacional"

Artigo 306

Inciso VIII - capacitação científica e tecnológica

JUSTIFICATIVA Justificativa:

rão a ordem económica tem corno finalidade ressaltar o domínio do

É de tal modo inadiável o resgate da dívida do País com a

Região do São Francisco, que' não se pode deixar escapar a oportunidade histórica \'
A inclusão deste nevo princípio dentre ~q\1eles que orient~



conhecimento cientifico e tecnológico como um dos
p~ra o desenvolvimento.

referenciais

ComiSsão de Sistematização e 449

Justificativa:

A transcrição desta matéria, que constava nos subst~tu

tivos da Comissão VIII, foi imperfeita, na medida em que o texto
que LBe propõe incluir aqui constava no "caput" do artigo correspo,!!
dente. O texto transcrito, por este motivo, ficou prejudicado no seu
teor. Esta emenda visa tão somente restabelecer o princípio .consti
tucional naquele momento estabelecido.

=------------.,..--- nno/.run1r1cAçio-------- ---,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no inciso IV do artigo 98 a expressão "e setoriais" entre
as palavras "regionais" e "de desenvolvimento", que passa a ter a
seguinte redação:

Artigo 98 - Inciso IV: "planos e programas nacionais, regionais
setoria~s de desenvolvimento.

Justificativa:

A exemplo do que está previsto comc atribuição das co
missões do Legislativo no inciso VII do artigo 114, conferindo ao
texto maior precisão, sem alterar sua essência.

EMENDA CS01897-4
[!l DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ 'UTO' } pr;:~:0--=:J
m 'LUÃlUO/c;O'llldo/'UleOMllIio-----------] m:-:-./OPAr:.----::-::;)/,dc: COMISS~O OE SISTEMATIZAÇ~O . C1ll I T~~11
r.-r--------------- Tr:JtTOI<lUSTr',cAçi.o ---,

E~IENDA ADITIVA

Inclua-se como inciso IV do Artigo 52 a seguinte redação:

Artigo 52

Inciso IV
- formular e implementar planos e programas setori

ais que oriente seu desenvolvimento sócio-econbmico.

Justificat1.va:

Esta ,emenda tem a finalidade de explicitar a compe
tência dos Estados da Federação na matéria supracitada a exemplo
do que jã estã estabelecido para a União.

'EMENDA CS01898-2
tJ

I="r--------------- n:XTO/ofU5T'lrte..çi.o-- ---.

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no Titulo 11 , art. 17 , inciso IV, letra E' após
" ••• sempre que. '•• " o seguinte texto: lia introdução de novas tecno_
llogias no processo de producão".

A redação é a que segue:

Artigo 17 - Inciso IV - Letra E: "t assegurada a participação das
organizações de trabalhadores nos pr~cessos decisórios rel~tivos ao
reaproveitamento de mão-de-obra e aos programas de reciclagem, pre~

tados pela empresa, sempre que a introducão de novas tecnologias no
processo de produção importar em redução ou eliminação de postos de
trabalho ou oficio".

EMENDA CS01899-1
l!J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ AUTO' J E~·~~o~:J

ru~--------- 'LUÂ"IO/tOlllll.lo/IUlCOOMI.dO-----------

J
I!r:-.Q 100AT~~/1lr: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO . C:0~._fl~Jt1

~--------------- TuTo/"untrlc...çio----------- ~......,

S"IENDA ADITIVA

Dê-se a alínea "b" do inciso XIII do Artigo 13 a seguinte reda
ção:

Artigo 13

Inciso 111

Alínea b - O exercício do direito de propriedade subordina-se
aos interesses do bem-estar da sociedade, da conseE
vação e da proteção do meio ambiente.

Justificativa:

A emenda tem a finalidade de aprimorar a redação do
item, sem alterar o seu teor.

,EMENDA CSOI900-8 .UTO.--------'--
I.!l J m-.'''pTM"oD---''B
~ • DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ _ c: 'ê-.J

fi] '~..I.ft\olcc,,"dc/.u..t.ollltulo 1~'I"OT~I-,r: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO . c:~t~ fl~1J
~ TlXTo/~ulTlflC..çio---------------___.

E."lENDA ADITIVA

Inclua-se como letra ~ do inciso IV do artigo 17, o seguinte texto:

Artigo 17 - Inciso IV - letra ~: é assegurada aos trabalhadores par.
ticipacão nas vantagens advindas da modernização tecno

lógica.

Justificativa:

Bsta emenàa visa tão somente corrigir uma ~a1ht. da Comi,!
são de Sistematização, que suprimiu o principio acima explicitado,
quando do tratamento dos anteprojetos produzidos pela Comissão n9
8, a sua inclusão no texto constitucional é fundamental para asse9~

rar a;s trabalhadores os beneficies advindos da ~ode~ni~ação tecno

lógica, o que se constitui num estímulo à sua própria implantação.

JjENDA C501901·6 .UTO.-------,--,J m-'p':.TO,oB0---"

~ DE~ITADO PERCIVAl MUNIi _ ~ ~ ~

.LuÀtlIo/cO.,IUlo/.u.COMI.a10'-----------

r:-r----,,----------- nXTo/oluIT1'ICAÇio-----------------,

.EMENDA MODIFICATIVA

Corrija-se no "caput" do Artigo 402 a citação ào Artigo' 20, que co!:
responde ao Art. 307 do ANTEPROJETO âe Constituição e a inclusão da
palavra~ após o termo produção. A redação é a que segue:

Artigo 402 - "Em setores nos quais a tecnologia seja fator determi
nante de prOdução,~ serão consideradas nacio-

nais empresas que, além de atenderem aos requisitos definidos no
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Justificativa:
-------------

A alteração visa somente dar maior precisão ao texto.

Art. 307, estiverem sujeitas ao controle tecnológico nacional em c~

rátér permanente, exclusivo e incondicional".

L'''''''TIOOQ- PMDB

política- específica para o setor, cabendo-lhe lançar mão dos mais di
ferentes instrumentos e med1das de natureza administrativa, finan

ceira, política e etc ••• , de forma a assegurar efeitos abrangentes
e complementares.

r - - - - - - - - - - 'L~NAI!Ilo/c:Olollldo/.u.c:O..I••io-- ---- _e: COMISS!lO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS0190S-9L!J AUTOR

r: DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

pr}'AlnIClO-=,• PMDB
EMENDA CS01902-4
tJ DEPUTAD; PERCIVAL MUNIZ AUTO'

__________ ,I.I:NÁJuo/cou.uio/IUJCOIlIUÃO --,

t' COMISS1l0 DÉ SISTEMPTIZAÇ1l0

1':"I----------------TUTO/olUSTlfICAÇio-------------------,

r;,---------------- TI:XTO/olUSTlfIC.ÇÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 4D3, a seguinte redação:

Substitua-se a'express~o "A pesquisa refletirá", do parágrafo 19 do
artigo 400, por "As atividades inerentes ao desenvolvimento cientí
fico e tecnológico refletirão", que passa a ter a seguinte reda
ção:

Artigo 400 - § 19 - "As atividades inerentes ao desenvolvimento ci

entífico e tecnológico refletirão interesses nacio
nais, regionais, locais, sociais e cultúrais, as~~

do a autonomia da pesquisa cientifica básica".

Justificativa:'

Aitigo 403 - § 19 - "A lei fixará a parcela dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das

entidades da Administração Indireta e dos organismos públicos de de
senvolvimento regional, a ser aplicada na capacitação científica e

tecnológica e os critérios gerais para nortear sua aplicação".

Justificativa:

A alteração do texto tem o sentido de torná-lo mais genéri

co, sem alterar o seu significado. O detalhamento suprimido ê inco~

patível com o texto constitucional.

AUTOIt---------------

'LI:NAR10/C:OMISl1o/IUICOMlllio-----------] .J:IT::-ClATA::;-:::JtJ COMISS1l0 DE SISTEMIlTIZAÇllD®OltSfj

EMENDA CS01906-7

tJ ] t:=' ''TOOO:;---l

~ • - PMDB )
_ DEPIIIAOO PERCIVAl MIJNI?

A expressão pesquis~ não engloba todas as atividades que
compõem o desenvolvimento científico e tecnológico: como por exem

plo a formação de recursos humanos, sendo rec~mendado substituí-la
por outra de sentido mais amplo.

r;, TuTotoluSTI'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA que sistematiza matér1as constantes dos in
C1S0S XI e XIII do Artigo 13, sem alteração das respectivas reda

çóes.

1':"1----------------TlXTo/"U5TI'ICAÇio---~--------------.

EMENDA ADITIVA
Dê~se ao parágrafo 29 do artigo 400, a seguinte redação:

Transferir as alíneas "e U, "g" I Uh", "i" e t1j" do in

ciso XI - renurnerando-se a de letra "f" - para o inc1so XIII, re

ordenando-ô da mane1ra que se segue:

Artigo 4009 - § 29 - A lei regulamentará a propriedade intelectual,
resguardados os interesses e direitos coletivos.

Justificativa:

Não se disc~te o direito à propriedade intelectual, porém

é indispensável que ela esteja subordinada aos interesses mais aro

pIos da sociedade. A expressão "regulamentará" engloba a J~ra~tia.

DA CS01904-1'
PERCIVAL MUNIZ

1":""1---------- 'LUÁluo/colrll.lliQ/.uacotu•.xo-----------,

COMISS!lO DE SISTEMATIZA !lO
r.-r TIUTO/olUSTIPIC.ÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA

Inclua-se no "caput" do artigo 400, após "promoverá", a seguinte ex

pressão: "per todas as formas que estiver a seu alcance" e prompva
se ajuste no texto, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 4009 - ~O Estado pr~moverá, por todas as formas que estiver
a seu alcance, o desenvolvimento científico, a auto

nomia e a capacitação tecnológica para garantir a-so

berania da Nação, a melhoria das condições de vida e
de ~rabalho-da população e a preservação do mei~-ambi

ente.

ArJ:igo 13-
Inciso XIII

a) o exercí.cio do direito de propriedade subordina-se ao bem-estar da s0

ciedade, da conservação dos recursos naturais e da proteção do meio ambiente;
b) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utihdade pú

blica ou por interesse social, IOOdiante prévia e justa indenização em dinhei
ro, ressalvado os casos prevastos nesta COnstituição;

c) as desapropriaçÕes urbanas serão sanpre pagas â vista e em dinhell'O;

d) a de bens de produção é suscetível de desapropriação por ne::essidade ou
utilidade pública ou poz' interesse socaal , desde que necessãna à execução de
planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econêmico, sejam
eles da União, dos Estados ou dos Municípws, medJ.ante-justa indernzação em

dmheiro;
e) as marcas e patentes de interesse naciooal são objeto de ccrlsideração

prioritária para O desenvolvim=nto científico e tecnológico do País;
fI o registro de patentes e marcas estrangeiras subordína-se ao uso efeti

VO da criação;

gl o Brasil não reconhece o direito de USO exclusivo quando O objeto da cr,!
ação se referir ~ vida, à aljmentação e à saikte;

h) os produtos e processos resultantes de pesquisa que tenhain por
base organiSlD5- vivos não serão patenteados;

il por necessidade social, a autoridade pública poderá deteJ:minar

a imediata utilização de obra científica, assegurada a justa iJ)denização.

Justificativa:

Justificativa.

A atuação do Estado em favor da ciência e tecnologia deve

$E:r a filais ampla passivel, não se restringindo à implantação d", uma

o reordenamento proposto para as âlineas constantes do
inciso XI,de sorte a que passem a figurar no inciso XIII,e o reorde
namento das alíneas deste inciso XIII,justifica-se na conveniência

de agrupar matérias de uma mesma natureza sob um inciso relativo ã
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propriedade privada, dado que aqueles ítens se referem a este assun
to.

Acrescente-se no ART 285 o inciso 111 com a seguinte redqção:

sobre minerais111 - Do produto de arrecadação do Imposto Onico
noventa por cento, na forma seguinte:

a) ~etenta por cento para os Estados e o Distrito Federal;

b) vinte por cento para os municipios.

AUTO"'---------------
DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

EMENDA CS01907-5
e: J rr==:~~:o~
r---------- 'LIN."IO/C'oNIS.io/.u.eO..I..Io----- ~ ou..

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ/lD I tJõ!! Om
,.,.,..- TtXTO/.lu'Tlrlc"Açio----------------~

EMENDA ADITIVA JUSTIFICAÇ/lO

Dê-se ao § 29 do Artigo 403 a seguinte. redação:

"A lei regulará a concessão de incentivos e outras vanta
gens a empresas e entidades da iniciativa privada ou pública que a
pliquem recursos em universidades, instituições de ensino e pesqui

sa, visando ao desenvolvimento em todas as áreas da ciência, a au
tonomia tecno1óg~ca e a ampliação do conhecimento científico, a au

tonomia tecnológica e a formação de recursos humanos especializa
dos" •

Esta nossa proposta mantém uma das poucas coisas que a
atual constituição apresenta de salutar para o setor mineral do
ponto de vista da sociedade: O Imposto Onico sobre minerais.
Ao nosso entender, a manutenção do IUM na Nova Constituição tem
o sentido de reconhecer o bem mineral como uma riqueza particular
por ser finito, não renovável e extremamente importante para t~

dos os ramos da indústria ( e p-ortanto da economia) no Brasil e
no mundo.

Justificativa:

A alteração proposta tem a finalidade de dar melhor reda
ção ao texto, sem alterar seu objetivo.

EMENDA CS019I0-5m aUTOR J m-. 'P··MTD'OB°-----'
[- DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ "C- ---1

l:J"'--C-O-M-I-S-S-/l-O-D-E-S-I-S-TE~;~·~O~ç~ç~~/'""O.'''ÃD-----------.jtBIlõ~

após
téc

EMENDA CS01908-3
l:J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ .UTO' ) cr!~~~oo~'

tJ COMISS/lO DE SIST;~;~·;;ç;~·;~/IU"o.".Ão-----------) tJõI/o~

,.,.,..- TEXTOIJullTl ..1CAÇio--------- --,

= TtxTO/oIUSTlfll::,f,çio ---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do § 19 do Artigo 403 a segunda oração, que inicia
" ••• capacitação científica e tecnológica ••• " até " ••• capacidade
nica" inclusive. O § 19 passa a ter a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no artigo 500 as expressões "agrária" e "tecno1óg~

ca" a palavra científica, que passa a ter a seguinte redação:

Artigo 403 --§ 19 - "A lei fixará a parcela dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das entidas da Ad

ministração Indireta e dos -organ~smos públicos de desenvolvimento
regional, a ser aplicada na-capacitação científica e tecnológica".

Art. 500 .
"Dentro de doze meses, a contar da data de promulgação desta

Constituição, o Congresso Nacional aprovará leis que fixem as d!
retrizes das políticas agrícola, agrária, científica, tecnológ~

ca, industrial, urbana, de transporte e do comércio interno e e~

terno!' ..

Justificativa

A oração suprimida refere-se a detalhamento incompatível
com o texto constitucional, e, não é suficientemente genérico para
de~~rp.ypr o universo de at1.,\Tidades a serem f2nanciados cem os .... 0 ....." ....

sos governamentais. A sua supressão torna o texto mais générico,sem
alterar o seu teor.

Justificativa:

t fundamental que o Congresso Nacional fixe em lei diretri

zes gerais para orientar a atuação do poder executivo nesta maté

ria, conferindo ao desenvolvimento c~entífico maior grau de r~

presentatividade, pela ampliação da partic2pação da sociedade, e,
o que é fundamental, maior estab~lidade na atuação governamental.

'EMENDA CSÕÜfl1::3-
w A~R Im-. 'P·MnD-B°-----'
[- DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ "C- ~

r-r- PUN.&ItIO/COwlll1o/auacOwlllio----------- ~OATA

l"? COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO I@o~
r:;..----------------TEXTO/olUSTlfICAÇio-------------------,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se ao final do parágrafo 49 do artigo 400 a segu~nte expres

são:

'l.tn...A~/COI.lI'sÃo/sUBCOMI'SÃO-----------

,.,.,----------------TUTO/,lU5TIF"Ic:.lÇÃO------------------,

EMENDA ADITIVA'

DISPOSlrIVO EM~NDADO ART 275 e ART 282
Acrescente-se 'no ART 275 o incivo VI com a seguinte redação:

ART 275 0.0

••• "e deverá estar expresso no âmbito de todas as políti

cas públicas".

passando a ter a seguinte redação:

Artigo 4009 - § 49 - "O compromisso do Estado com a Ciência e Tecno
logia aeverá assegurar condições para a ampliação e a
plena utilização da capacidade técnico-científica ins
talada no país e deverá estar expresso no ámbito de to
das as políticas púb1icas~.

VI - Impost~ Onico sobre minerais relativo à

mento, circulação, distriouição e consumo dos
qualquer natureza

extração benefici~

bens mínerais oe

Justificativa:

Este compromisso deverá estar refletido em todas as mOda-!

1idades de atuação do Estado, visando gerar ambiente favorável ao Ple-!
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I no aproveitamento e mobilizaçãQ do

t-9i co nacional.

conhecimento cientif1co e tecnol~ JUSTIFICI\Ç1l0

A exigência de que 51% do capital de uma empresa
neração que venha lavrar bem -mineral em ~osso território,

de mi
perte~

EMENDA CS01912-1
(!1 DEPUTADO PERCIVAL M~~IZ AUT••

..".,--------------- ttxToNuSTIFICAc;ÃO,-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 310, a seguinte redação:

çn n brasiJejrüs Ou d ~~~suas juridic3s De c~p~t~l inteirZffiente '
naciõnal darê condições para que acabemos com o carna~al e as fal
catruas que hoje graçam na mineração brasileira, garantindo par;
as empre~as nacionais um papel relevante no setor mineral.

Com a nossa proposta, não alijamos as empresas de cepi
tal estra~geiro do'setor mineral, apenas intervimos no sentido
de g9rantir o controle majoritário do capital e das decisões para
o País na lavra e no aproveitamento industrial dos bens minerais.

Estas medidas, além de resguardar a soberania nacional
resgatam uma tradição constitucional do País.

Artigo 310 - § 19 - t vedada a formação de monopólio, oligopólios,

cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econ~

mico, admitidas as exceções previstas nesta constitui
ção, cabendo à le1 fixar as penalidades.

Justificativa:
_________ .,'.....Il\irfUl."lIin/J;lII1COI.lISSÃO _

COMISSAO DE SISTEMATlznÇAO

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 314 RENUMERANDO OS DEMAIS

Acrescente-se onde couber o seguinte dispositivo:

ART ••• A lei estabelecerá a forma de indenização pelos investimen
tos realizados a ser paga à empresa de mineração que realizar ã
pesquisa do depósito mineral transformando-o em jazida, e que en
tretanto, não realizará a sua lavra, em face de desacordo com ã
União.

ART ... A União, tendo em vista o interesse do Pais, e no exerci
cio da soberania nacional sobre os recursos minerais, poderá re
cusar-se a asinar contrato de lavra com empresa que tenha a partT
cipação de capital estrangeiro, ocorrendo, então, neste caso, ã
lnG~n;z6~~o ~l~v~sLu 11C artIgo anterior.

ART ••• Tendo em vista o interesse nacional, os contratos de lavra
com empresas de mineração que -tenham a participação de capita~ es
trangeiro serão, previamente, submetidos ao Congresso Nacional. -

ART .•• A minuta do cóntrata a ser assinado entre a União e a em
presa de minera;ão será publicada no Diário Oficial da União e no
Diário Oficial do estado em que se situa a mina, com a Assembléia
Legislativa respectiya tendo um prazo definido em lei para avocá
-lo para exame e deliberação.

ART .•. A lavra dos bens minerais será objeto de contrato, por tem
po determinado; nunca superior a 2~ anos, assinado entre a Uni~õ
e as empresas de ~ineração, obedecidas as-diposições da lei.

PARAGRAFO ONICD: A lei definirá as condições para a renovação do
contrato

,.,.., TtXTO!.lUST1FlCACio------------------,

Inciso XIX

Inclua-se ao final da alinea "s" do inciso XIX do Artigo 48 a e~

pressão "e sobre a propriedade industrial e intelectual", que

passa a ter a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

Artigo 48

.----------- ~LlNÁlll0/çoWI..lo/.u.CO.. I ••Io- _f: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

A modificação tem a finalidade de tornar explicito como
principio constitucional a proibição de tais práticas, deixando que

a lei estabeleça as pena11dades aos diferentes graus de abuso do p~

der econõm1co.

s - normas gerais sobre produção e consumo inclusive

sobre a propriedade industrial e intelectual.

,.,..,---------------UXTO/olUSTI'ICAÇio-------- _

EMENDA CS01913-0r!J AuTOR

r- DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

Justificativa:

--A matéria "proprr~dade industrial e intelectual" vem

assumindo importância crescente nas relações econõmicas e poli

ticas no mundo moderno cabendo, desta forma,firmar no texto con~

tituc10nal que é responsabilidade da Un1ão leg1slar sobre ela. A

sua inclusão nesta alinea justifica-se pela estreita relação que

a matéria guarda com a produção e o consumo.

EMENDA CS01914-8
(:J DEPUTADO PERCIVAL HUj-nZ AUT.' J l:-;'~;.~-

tJ COMISSAO DE SISTEM~'~t~~çn;t·"u" ••,,,i.,----------J [W/vuf
r.t---------------TtxTO/olUSTlflCA;.40----------------

Emenda aditiva ao Art. 312

Acrescente-se o seguinte Parágrafo:

§ 3Q - A lavra e o aproveitamento industrial dos bens
minerais, concedida na forma do Caput deste Artigo só será dada
a.brasileiros ou a sociedade organizada no País, a~torizada a fun
c1o~ar ~omo empresa de mineração, que tenha no mínimo 51% do seu
cap1tal pertencente a brasileiros ou a pessoas jurídicas de capi
tal inteiramente nacional, não podendo, os acordos de aCionistas
ou contratos sociais, transferir poder decisório aos eventuais só
cios estrangeiros elou assegurar aos mesmos a sua direção adminis
trati va e técnica. -

JUSTIFICAÇIlO

A proposta, por nós apresentada contém três pontos básicos
e importantes para a política mineral brasileira a saber:

a) Reforça, constitucionalmente, a soberania nacional sobre os recur
sos minerais, ampliando o controle sobre-a inter~nção-do capital estrangeiro
na mineração.

b) Modernizar a legislação mineral brasileira introduzindo a figura
do contrato de lavra.

c) Democratizar as decisões no setor mineral, com a possibilidade dos
legislativos estaduais e o Congresso Nacional opinarem e decidirem, à luz de
seus interesses, sobre a conveniência ou não de determinada lavra de bem mine
~. -

Estes três postulados tem a sua justificação fácil, clara
e cristalina, se não vejamos:

A clara definição e normatização de como o capital estran
geiro poderá atuar na mineração brasileira é inequivocamente fator
de afirmação da soberania nacional. A possibilidade do Congresso
Nacional deliberar sobre os contratos de lavra que a União vier
assinar com empresa com participação de capital estrangeiro, g~

rante que o interesse nacional será posto em primeiro plano,- re
legando-se a segundo plano os interesses econômicos e de carteT
que uma determinada empresa poderá estar representando no Pais •
Desta forma,prioritariamenée,a nação será beneficiada com a expIo
racão dos be~s minerais. -

- Além disto, a possibilidade oa Uniãü se recusar a assina=
contrato de lavra com essas empresas, depois de toda a pesquisa
mineral efetuada, forçará a adaptação da política dessas empresas
aos interesses nacionais.

O outro tópico a ser discutido é a da inserção na Consti
tuição da figura do contrato de lavra por tempo determinado.

Se enterdermos os bens minerais COI:l!' per t encen t ea de forma
inalienável, a nação brasileira, não pode~os admitir concessões
minerais permanentes pois isto significa,na prática, transferir,
da nação para as empresas, a propriedade do bem mineral.
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veis e imprescritiveis, ressalvado o disposto neste títplo.

r.r 1UTOIJUSTlrlcAç40 _

ART. '2 - As jazidas, o patriMônio genético das espe

cies nativ~sh as minas e demais recursos minerais, os pontenciais

Por outro lado a figura do contrat~mais moderna e dinami
ca, já é utilizada em tliversos paises com~ a Austrália e o Cana
dá, além de outros na Europa. -

A terceira questão colocada em destaque, diz respeito a
democratização, e portanto ao contrato da população sobre as de
cisões no setor mineral.

Com a necessidade de serem submetidos aó Congresso Nacional
os contratos de lavra que a União quiser firmar com empresas com
participação d~ capital estrangeiro estará garantida a partici
pação popular, via Deputadffie Senadores, na definição do que e
prioritário e oportuno em te:mos de lavra mineral. Mais ainda,
este método permite um melhor planejamento da exploração dos re
CD~SOS minerais existentes em solo brasileiro.

Porém, essa proposta também assegura aos estados, onde se
situa a mina objeto de contrato, a possibilidade de, avaliadas
as suas necessidades e condições ob~etivas, exam í na r e delibera::
sobre a conveniência ou não da sua implantação, propondo inc!usive
as alterações que achar importante para o bom desenvolvimento do
projeto. Assim os interesses das comunidades diretamente influen
ciadas pelo projeto serão debatidos e respeitados. -

va§ 32 _ As benfeitorias serão indenizadas em dinheiro pelo
lor declarado no cadastro do imposto territorial rural.

e) Suas atividades estejam enquadradas nos Pl.anos Qui~

quenais de Desenvolvimento Agrário aprovados pelo Po
der Legislativo.

ART. 22 - A indenização prevista no ART 12, §12, significa
tornar sem dano a aquisição e os investimentos rea
lizados pelo proprietário, seja da terra nua, seja
de benfeitorias, deduzidos os valores corresponde~

tes à contribuição de melhoria e os débitos com

pessoas jurídicas de direito público.

ART. 32 _ O imóvel rural desapropriado por interesse social
para fins de Reforma Agrária, será indenizado por va
lor que tenha como ~râmetros os tributos honrados

pelo proprietário.
§ 12 J A desapropriação de que trata este artigo é da comp~

tência concorrente da União e dos Estados.

§ 22 _ Decretada a desapropriação por interesse social,a União
poderá ser imitada jud~cialmente na posse do imóvel, ~ediante

o depósito do valor declarado para pâgamento do imposto .terri
torial rural~ em Títul~ da Dívida Agrária do correspondente à
t~rra e em dinheiro ê parte corT~noondente as benfeitorias, IA
mitada a contestação a discutir o valor depositado pelo expr~

priante e a qualificação do imóvei como não cumpridor da fU~

ção scc í a l ,

§ 12 ; Os Título da Dívida Agrária previstos no ART l~. § 12 ,
terão cláusula de correção monetária, serão resgatáveis no pr~

zo de 20 (vinte) anos em parcelas anuais sucessivas,assegurada
a sua aceitação a qualquer tempo como meio de pagamento. do i~

posto territorial rural, do preço de terras públicas e dos dê

bitos de crédito rural oficial do expropriado.

reda-

consti-

inaliená-

soberania

explora~o

JUSTIFICIIÇl:lO

AUTOJt--------------j ~f'AnTIDO--

. C-PMDB
.1'''lalnlt'ouIU:40IlUIIU'(lUI'\'l:in _

DE SISTEMATIZAÇAO

Garantir de maneira firme e indubitável a

COMISSI\O

Emenda modificativa ao CAPUT do Art', 312 dando a seguinte

ção.

de energia hidráulica e as reservas de água subterrânea

tuem propriedade distinta da do solo, para efeito de

ou aproveitamento inuustrial, pertencem à União e são

EMENDA CS01916-4
(:J DEPUTADO PERCIVAL MU~IZ

= -------TUfOJ,lUnl'lc..çio----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 325 à 334 RENUMERANDO OS DEMAIS

§ 22 _ A propriedade de imóvel rural corresponde à função so
cial qurindo simultaneamente: .

nacional sobre os recursos minerais, potenciais de energia nidl~U..
lica, reservas de água subterrânea e o patrimônio genético das es

acesso do
de pr~

só poderão

exceda
Pessoas físicas estrangeiras, doravante,
possuir terras no País cuja dimensão não
três.(3) módulos rurais.

ART 69 -

§ 12 -.0 poder Público promoverá as condições de
trabalhador e da trabalhadora à propriedade da terra,

ferência nâ região em que habitam.
§ 22 _ O Poder Público reconhece ~ D~reitQ a propriedade da
terra na forma cooperativa, condominial, comunitária, associ~

tiva, individual ou mista.

§ 22 _ As Constituições Estaduais poderão autorizar a desapr~

priação por interesse social para fins de R~forma Agrária medi
ante indenização paga em Títulos com obediência às normas da

Constituição Federal.

ART 42 _ Estão excluídos de desapropriação por interesse so
cial, para fins de Reforma Agrária, os imóveis pessoalmente ex
pIorados pe~o proprietário cuja dimensão não exceda 3 (três)

módulos rurais.

ART, 52 _ As terras públicas da União, Estados, Distrito Fed~

ral, territórios e Municípios serão subordinadas
prioritariamente ao Plano Nacional de Reforma Agr~

ria, e somente serão tranferidas a pessoas físicas
brasileiras que se qualifiquem para o trabalho rural,
mediante concessão de direito real de uso da super
fície limitada à extensão de trinta (3D) módulos r~

rais, excetuados os casos de cooperativas de produ
ção originárias do processo de Reforma Agrária.

PARAGRAFO nNIeo - O Poder Legislativo poderá autorizar a cria
ção de projetos de colonização pública ou privada, a partir

da conclusão da Reforma Agrária.

corres-

limite re-d) Não excede a área máxima prevista COmO

gional, fixado por Lei Federal i .

ART. 12 - Ao direito de propriedade de imóvel rural
ponae uma função social.

a) ~ racio~almente aproveitada;
b) Conserva os recursos naturais renováveis e preserva
o'meio ambientei
c) Cu~pre as disposições legais que regulam as rela
çõe5 de ~TRoalho e de produção;

pecies nativas é a principal intenção da nossa proposLa.

A inclusão do termo imprescritiveis, dá sem dúvida.co~

dições para que seja assegurada à nação a propriedade destes bens.

§ ]2 _ O imóvél rural que não corresponder à função social,
poderá ser desapropriado por interesse social, para fins de
Reforma Agrªria, mediante indenização paga em Títulos, sobre
a qual não incidirá o imposto de transmissão.

EMENDA CS01917-2
PJDEPUTADO PERCIVAL MUNIZ
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PARAGRAFO ONICO - Esta norma aplica-se às pessoas jurídicas
cujo capital não pertença majoritári~mente a brasileiros.

ART 7Q - Aos proprietários de imóveis rurais de área não ex
cedente a três (3) módulos rurais que os cultivem,
neles residam e não pos!,IIam outros imóveis rurais e
aos beneficiários da Reforma Agrária serão assegur~

dos preferencialment~ crédito a Assistê~cia Técnica.

tes da execução da política agrícola, serão integr~

nos por um (1) representante dos trabalhadores na
agricultura e um (1) representante dos empresários.

ART. 14Q - A política agrícola da união será estabelecida em
Plano Quinquenal de Desenvolvimento Agrário, apr~

vado pelo Legislativo e compreenderá:

§ 1~ _ A ccntribuiç5p de ~clhoria sCÃá lan;ndu c CQ~:~=c r~~

dois ~2) ~nos sub se quentes à conclusão da obra, sob pena de
responsabilidade da autoridade executora.

ART se - A desapropriação por utilidade pública dos imóveis./
rurais descritos no AR~ 7Q deverá ser feita, de pr~

~erência, mediante permuta por área equivalente na
,reg~ão da obra motivadora da desapropriação.

ART 9Q - Será cobrada contribuição de meÍhoria dos proprietá
rios'de imóvei~ rurais valorizados por obras públi
cas , tendo por limite global o custo das obras, e
sendo exigipa de cada contribuinte a estimativa do
valor' acrescido ao imóvel.

PARAGRAFO bNICO - E insuscetível de penhora a propriedade ru
ral de extensão não excedente a três (3) módulos rurais, des
de que explorada di~etamente pelo proprietário, que nela re
sida e não possua' outro imóvel rural. Neste caso a garantia
das obrigações limitar-se-á à safra, aos animais e às máqul

nas.

comer

de prE.

pequenos
prud~

e dos pr~

a) Preç~s mínimo justos e garantia prévia de
cialização dos produtos agropecuários;
b} crédito rural, aLlav~$ da rede ~áriã oficial
e de cooperativas devendo ser integral aos
produtores rurais eatender de preferência à

ção de alimentos básicos;
c~'Seguro'agricola para cobertura dos prejuízos
advindos de ocorrências que comprometam no todo ou
em,parte o desenvolvimento das atividades agrícolas;
d) Assistência técnica, extensão rural e crédito,
orientados de preferência no sentido da melhoria .de
renda e bem-estar dos pequenos e médios agricultores
para diversificação de atividades produtoras e melh~

ria tecnológica; •
-e) Fiscalização e controle da qualidade

ços dos insumos agrícolas;
f) Rede de silos e armazéns para es~ocagem

Dutos agropecuários;
g) o incentivo, apoio e isenção tributária às ati
vidades cooperativas fundadas na gestão democrática
e.na.ausência de fins lucrativos, na forma da Lei;
h) Política de desenvolvimento florestal e aprove!
tamento dos seus produtos;
i) execução de programas intensivos de irrigação das
áreas flageladas'pela seca.

melhoria
Nacional

§ 2e _ O produto da arrecadação da contribuição de
nas áreas de Reforma Agrária destinar-se-á ao Fundo
de Reforma Agrária.

ART. 102 _ O Poder Público poderá reconhecer ao brasileiro
que, não sendo proprietário, ocupar por 5 (cinco) anos inin
terruptos, terras públicas e as tornar produtivas com o seu
trabalho e o de sua família, a posse pacífica de área não ey

cedente a 3 (três) módulos rurais, expedindo-lhe Títu
lo de domínio para registro imobiliário.

ART, 112 - Todo aqule que, não sendo proprietário rural, possuir
como sua, por 5 ( cinco) anos ininterruptos, com bóa

fé, área rural pública, particular ou devoluta, con
tínua; não excedente a 3 (Três) módulos rurais, nela
tTabalhar e tiver sua morada permanente, lhe adquir!
.rá o' domínio mediante sentença eficiente para o regi~

tio imobiliário.

PARAGRAFO ONICO - O àrasilei~o que, não sendo proprietário, ocu
par por 5 (cinco) anos terras públiéas e as tornar produtivas
com seu trabalho e o de sua família obterá o seu domínio na con
dições do artigo anterior.

ART: .12º _ Aos beneficiários da distribuição de lotes pela R~

forma Agrária serão conferidos Títulos de domínio, com ônus de
inalienabilidade pelo prazo de 20'(vinte) anos, sendo nulos os
documentos de transferência do domínio oú da p~sse antes desse

prazo.

ART;.lSQ - Toda importação de produtos agropecuários "in natur.
e de bebidas exigirá prévia autorização do Legisla~!

VQ.

AR1. l~Q - São adotadas as atuais medidas de módulo rural vi
gentes no País para os 'efeitos da reforma Agrári;
pr~vista nesta Constituição e qualquer alteração des
sas medidas dever~ ser procedida por Lei, que a com
patibiliza com o preceito constitucional.

ART. l7e - A receita da Tributação fundiária rural deverá ate~

der exclusivamente aos programas de desenvolvimento
rural e aos processos de Reforma Agrária .

ART. 189 - Fica constituído o Fundo Nacional de Reforma Agrá
ria, com a dotação mínima de cinco por cento (5%) da
~eceita orçamentária da União.

ART. 199 - Os' proprietários de área superior a cem (100) módu
los r~rais só poderão fazer jus ao crédito rural e ;
incentivos fiscais se promoverem produção de alimen
tos básicos para o mercado interno, no mínimo dez
por cento (10%) da área de sua propriedade.

ART. 209 - A U~ião d~stinará trinta por cento (30%) dos recur
50S, alocados para a ~onstrução de habitaçôes, ao
meio rural.

PARAGRAFO ONICO - Será garantido o direito da mulher de trabalh~

dor rural, viúva, concubina, separada, mãe solteira ou abandon~

da pelo marido, de ser beneficiária das terras distribuídas pela
Reforma Agrária.
ART. 139 - A União e os estados promoverão o crédito rural, a

pesquisa, a assistência técnica agropecuária, o coo
perativismo e o seguro agrícola como formas de asse
gurar o bem-estar da população e o desenvolvimento /
sócio-econômico do País • Os orgãos da União, dirige~

ART. 219 - As residências dos trabalhadores nos assentamentos,
ptomovidos pela União ou pelos Estados: serão cons
truídas em núcleos comunitários, excetuaoos os PIE.
jetos de menos de cem (100) beneficiários onde os
núcleos forem contra indicados.

ART. 229.- Fica criado o Departamento Nacional de Defesa do
Solo e dos Recursos Naturais com a dotação'de cinco



por cento (5%) do orçamento do Ministério da Agricu~

tura.
ART 23º' - Todas as doações ou vendas de terras públicas, fei

tas nos últimos vinte.(20) anos, de áreas superi2
res às definidas em Lei Federal, poderão ser anula
das, quando prejudiciais ao interesse público ou
aos fins da Reforma Agrária. Caberá ao Ministér~o

Público da União promover a ação judicial de recup~

taçãô dessas Terras.

ART. 24º -Os recursos pesqueiros em àguas territoriais nacio
nais são propriedade da União.

PARA GRAFO UNICO _ Lei Complementar r~gulará o Código de Pesca

ART. 25º -Durante vinte (20) anos, contados da promulgação /
.desta Carta,.a União aplicará no Nordeste, no míni
m~, cinquenta Dor cento (50%) dos recursos orçame~

tários destinados à irrigação.

ART. 26º -Fica assegurado ao agricultor, de comprovada pr!
tica, que não seja proprietário de terra, o direito
'ao crédito fundiário para adquirir área rural ~ão

superior a dois (2) módulos, pelo Sistema Bancário

Oficial.

ART. 27º _ Fica revogado a Decreto-Lei no 1.164 de 1 de abril
de 1971 e as terras de que trata reverterão ao Patr.!,

mônio dos Estados dos quais foram excluídas, devendo
ser destinadas a programas .de Reforma Agrária.

das respectivas classes, ressalvada a hipótese prevista
no inciso 111 do art.192.

JUS T I F I C A T I V A

Na promoção aos Tribunais de segundo grau deverão ser
adotados os mesmos critérios, apuráveis na última entrância ou,
onde houver, no TRIBUNAL DE ALÇADA, quando se tratar de promoção
para o Tribunal de Justiça, por ser aquele Tribunal a mais eleva
da entrância para fins 'da aludida promoção e observada a classe
de origem, haja vista que os magistrados qu~ ingressam nos Tribu
nais de Alçada, quer oriundos da classe dos edvoçados ; quer oriu~

oriundos da classe do Ministério Público, devem concorrer, 50me~

te, aos lugares reservados a estas classes, quando ~a promoção p~

:a o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, evitando-se, assim, distorção naquela'
Corte com o aumento dos 4/5 dos lugares destinados aos magistradbs

_de carreira .

Resta salientar que o acréscimo, ora proposto, objet!
va, tão-somente, evitar eventual entendimentq de que o inciso 111
do art. 192 do Anteprojeto de Constituição poderia conflitar com
o artigo 193 no que concerne à clara promoção dos magistrados in
tegrantes do quinto constitucional dos Tribunais de Alçada para i

dênticos lugares dos Tribunais de Justiça.

EM CONCLUSAO: Pela emenda, ora apreseAtatla, ficará e~

clarecido, sem sombra de dúvida, que o ingresso, pelo quinto cons
titucional, somente se dará através dos Tribunais de Alçada nos
Estados, onde houver. (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mi
nas Gerais e Rio de Janeiro).

PÀRAGRAFO UNICO - Tod3S as transações efetuad3s pela União ou por
sua delegação com base no referido Decreto-Lei, que não estiverem
nesta data transcritas no Registro de Imóveis, ficam canceladas,
exceto aquelas doadas indi~idualmente para efeito de colonização.

JUSTIFICAÇAO

A apresentação deste conjunto de propostas vem no sen
tido de garantir, no novo Texto Constitucional, a implementação
de uma Reforma Agrária ampla e eficiente e de uma Política Agríc2
la foment?dora do desenvolvimento e do progresso no campo, Tendo
como parâmetro principal o homem do campo e os interesses nacio

nais.
Para a justificação mais detalh3da de cada um dos disP2

sitivos poderá se recorrer as nossas emendas apresentadas na
Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

Texto referido do Anteprojeto de Constituição:

Art. 192 -

II~ - O acesso aos Tribunais de segundo grau far
-sé-á por antiguidade e merecimento,alternadamente, ~

purados na última entrância ou,onde houver, no Trib~

Tribunal de Alçada, quando se tratar de promoção p~

ra o Tribunal de Justiça, observadas as ,alíneas do
inciso 11 e classe de origem.

EMENDA CS01919·9
tJ FERES NADER

~.'T·mJ"ovOfl
..,.--------------Tt:XTO/.luSTII"Caçio----- --,

-------------.- TEX1·.'JUSTIFICAÇi.O-----------------,

.------ PLENARIO/CONISsio/suecOMI'sio------------,

____C_O_MISSAO OE SISTEMA_T..:.I_Z_AÇs:A_O'-- --'

.......................................Art. 316

ENE~DA SUPRESSIVA
TíTULO VIII

DA ORDEM Eco~ôMICA E FINANCEIRA
CAPíTULO I

Dos principios Gerais, da Intervenção do Estado,

CIo Reg i me de Propr í edade do- Sub-so Io e da At i v'i dade Econôm ica •

Art. 316

Suprima-se o inicio do inciso III do art. 316

" - o traospnr~ mar;timo do petróleo bruto de

origem nacional ou de derivados produ%idos no Pais, e bem assim".

Ficando a redação do inciso da seguin~e forma:

. .

A D E Q U ~ ç A °DE

FERES NADER

A D I T I V A

Deputado

ACRESCENTA AS SEGUINTES EXPRESSOES AO ART.193 DO ANTEPROJETO DE
CONSTITUIÇAO:

... , RESSALVADA A HIPOTESE PREVISTA NO INCISO 111 DO ART. 192.

REDAÇAO PROPOSTA COM A ADEQUAÇAD:

ART. 193. - Um quinto dos lugares dos Tribunais Estaduais e do Di~

trito Federal e Territórios será composto,alternadame~

te, de membros do Ministério Público e de advogados,de
notório saber jurídico e reputação ilibada,com mais de
dez anos de carreira ou de expeTiência profissional,i~

dicados em lista sêxtupla. pelos Orgãos de representação

• • • • • lO ; ..

111 - o transporte, por meio de condutos, de pe

tróleo bruto e seus derivados, assim como de gases raros e gás na

tural, de qualquer origem.

JUSTI FICAÇÃO

O monopólio estatal no transporte maritimo é uma

medida antidemocrática,caracteristica de regimes totalit~rios ce



456 • Comissão de Sistematização

direita ou de esquerda, isola o Brasil do resto do mundo, impondo

restriç~es e proibiç~es ao pr~prio Pais, baseadas no principio de

reciprocidade.

EMENDA CS01920-2
f? ~fRES NADER -

instalação-da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lad
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabi1idad_s;
seja cerceador o direito de acesso. na vacância. Seria uma restrição
injustificável numa carreira, aos que nela· militam há anos e que
têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.

Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido'
designad9 para essa função de Substituto. A Emenda faz expressa res
salva. som~nte alcançando os que Já exerciam tal atividade, há mais
de cinco anos, muito antes. portanto, da instalação da Constituint~.

E q~ a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.

EMENDA SUPRESSIYA

TíTULO VIII

DA ORDEM ECCNÕ~ICA E FINANCEIRA

CAPíTULO

Dos Principios Gerais, da Intervençao do Estado,

do Regime de Propriedade do Sub-solo e da Atividade Econômica.

Art. 321

Suprima-se o art. 321 renumerando-se os s~~uin-

EMENDA CS01922-9
tJ DEPUTADO ANTO~IO PEROSA

,--_--: I"LEH.."'IO/cQUlssÃo/auacOlllssÃO----------e: COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~D
= TEXTO/olUSTIFICAÇio --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: parágrafo 2a, do artigo 203.

Inclua-se no parágrafo 2a, do artigo 203 do anteprojeto, o
seguinte:

teso

JUSTIFICAÇÃO

o Brasil é um pais democrático, livre, aberto ao

in~ercâmbio com todos os países do mundo, não nece6sita 9aran~ir

Art. 2p3 - ••••••••••••~ •••
§ ta _ ••••••••••••••••••••
§ 2a - •••••••••••••••••••• , sendo que lei federal regulaae~

tará o acesso e pro.oçDo na atividAde.
S 3D - ••••••••••••••••••••

sua soberania, através de artigos restritivos que produzirão,

d~vida, efeitos negativos e prejuizos incalculáveis.

sem
.JUSTIFICATIVA

ra no es~rangeiro.

países proibindo ou limitando a açao da marinha mercante bras; lei

fOl"'çosamente, Restriç~es deste tipo provocarlum

medidas análogas em relação ao Brasil, na legislação dos outros
Ante a criaçDo das atividades notarial e registral, i.pDe-se

a ediç§o de uma lei federal, que regulamentará a forma de conduçDo '
das citadas atividades.

Isto é imprescindível, para dar fora de legitimidade As ago
ra criadas atividades notarial e registral.

.-. Tf:XfOlolt1STlfICAÇio -,

Art. 203 - ••••••••••••••••
§ 1a _ ••••••••••••••••••••

§ 2G - ••••••••••••••••••••• sendo que lei federal regulaae~

terá a reaoçDo e proMocRo na atividade. vedada qualquer no.eaçRo er~

tiva, no cargo de tItular, até ediçDo da leI.
S 3D - ••••••••••••••••••••

EMEN)A ADITIVA
DISPOSITIVO ~MENDADO: §2a , doaartigo 203.

Inclua-se no §2a, do artigo 203 do anteprojeto, o seguinte:

.,-r--------- PLENAR10/!.OMI5sio/au1coIlISSÃO-------..---e: COMISS~O DE SISTEMATIZA~O
= TEXTO/.lUSTlF"ICAÇio ---,

EMENDA CS01923-7
e: DEPUTADO ANTONIO PEROSA

I'I.U""IO/cONISSio/IUllCONlssio----------

Art. 203 - .•••••••.•••••••.

§ 1º - ..
§ 2º _ ••.•.••..••••.•••..••• salvo aos substitutos que

contem mais de cinco anos nessa função ou pelo menos quinze anos de
serviço à data da instalação da Constituinte, o acesso ao cargõ de
titular, na vacância. no respectivo ofício.

§ )!l _ •••••••••••••••••••••

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 203

Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágr~.

fo, renumerando-se os demais:

EMENDA CS01921-1e: DEPUTADO ANTONIO PEROSA

JUS T I F I C A T I V A .JUSTIFICATIVA

O Substituto - denominado Oficial Maior em alguns Estados
_ é servidor de carreira regularmente concursado. consoante prescreve
o a~t. 97. § 1º, da Constituição vigente. É figura imprescindível no
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto nº 6.986,
de 25 de fevereiro de 1.935 (art. 15). Pratica, simultaneamente com o
titular. todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição após
muitos anos de serviço prestado à justiça.

A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos
Substitutos nomeados e em exercício há mais de cinco anos quando da

Sendo as.atividades notarial e registral t!o iaportantes é
necessário que uma lei federal seja editada, abordando a foraa que
permita a regular atuaçlo destas atividades em todo o terrtt6rl0 n~

cional.
Para bRo se praticar injustiças neste interregno, nada aais

certo que deixar a situaç!o atual até ediçlo da lei em referência.
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fi PLEHAItIO/COlIIlssio/aUICOM"lIio

C-eomissão de Sistematização
PLENAI'llD/cOUI:l'io/IUllcOMlasio------ _

t:comissão de Sistematização
p:ç-:D'T'~'o2t 07/87

AUTOIt'---------------
ROCHA

EMENDA CS01926-1
tJsenador LOUREMBERG NUNES

L"AItTIOO~

PMDB
AUTOIt'~'---------------

ROCHA

EMENDA" CS01924-5 ,
tJ Senador LOUREMBERG NUN~S

/'::"1,----------------- T[)(TO/..uSTlfICAÇÃO----------------~ /'::"1---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-----------_--, ---,

Módifica a redação do art. 426: Acrescenta inciso ao artigo 386:

"Art. 426 - g dever do Estado e da sociedade propor
cionar à criança assistência espec~al, caso esteJa em situação ir

regular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pais

ou responsáveJ.s. 1I

"111 - Prevejam d~reção administrativa çoleg~ada com

part~c~pação paritária de professores e pais

de alunos ou de alunos maiores."

Na atualidade o termo IIMenor" está asso ca ado a idéia

de delinquência, sobretudo em se tratando do adjet~vo substantiva

do. Trata-se de urna denotação social contemporànea, mas que tem

servido para estigmat~zar as cr~anças ;nvolvidas. A conotação de

delinquente ou mesmo de cr~rninoso, corno vem acontecendo na década

de 80, revela que já é preciso agir com palavras menos caracter~z~

doras da idé~a do êrro, do desserviço e da marg~nal~zação:

Por outro lado o termo "CRIANÇA" é mais afetivo e

abrangente, muito embora conote a idé~a de indefeso e ~nseguro,

significando, na prática jurídica a mesma coisa que menor.

"\_~-f

LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador Constituinte

g sabido que no país d~versas atividades vém tra

balhando em prol da educação e realmente realizando obras no de

senvolvimento educacional. No entanto outras têm aproveitado da

verba pública para construções desnecessár~as ou mesmo para aqu~

sição de bens imóve~s (fazendas, casa de praia, etc.), que em n~

da melhoram ou ampliam seu leque profissional ou educacional.

O controle feito através dos professores e dos

pais de alunos, quando estes forem menores de 21 (vinte e hum) I

anos, ou pelos próprios alunos evitará que se produzam d~stor

ções neste sentido. Esta fiscalização mais direta pelos usuá
r~os dos serv~ços prestados pela ent~dade ajudará, em mu~to, o

próprio serviço do Tribunal de Contas.

/~~

LOUREMBERG NUNES ROCHA
Senador Constituinte

EMENDA CS01925-3 .
eusenadPr LOUREMBERG NUNES ROCHA

/'::"1,----------------- TUTO/olUSTlfICAÇio,------ ~

"O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, er!;
caminhará ao Congresso Nacional, os Projetos das Leis Orgânicas pr~

vistas nestas Disposições Transitórias".

A Emenda visa aprimorar a redação aprovada originalmer!;

te, po~s, corno se encontra, transforma o Presidente da República em!

simples encaminhador de proposta legislativa elaborada pelo Chefe do
Ministério Público Federal, o que significa uma injustificável "cap.:!:,
tis dim~nutio" ao Chefe do Poder Executivo, em violação a urna longal

tradição histórica brasileira, sendo, alêm do mais, incompatível com

o § 39 do Art. 190 do Anteprojeto.

Dê-se ao § 19 do art. 457, a redação seguinte:

EMENDA CS01927-0
tJ Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

r---------- PLEHAIIIO/CO"llssÃo/aulcOMllIllio,-----------

PeCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

/'::"1,----------------- TEXTONUSTIFICAÇio-------------------,

~D'T'~"ov07J87

Modif~ca a redação do art. 380.

"Art.380 - O ensino fundamental será
em língua oficial, assegurado às nações indígenas também o
suas línguas e processos de aprendizagem."

Não se pode obrigar que todo o ~nsino seja min~strad

em Português, mesmo porque a pedagogia do ensino de línguas preconiz
que estas sejam ensinadas em método direto. Com a norma constitucid
nal proibitiva jamais haveria melhoria técnica de ensino. Quanto ad

ensino não-sistematizado haveria urna barreira para se convidarem grari

des nomes estrangeiros para palestras e conferências. i
t preciso modificar idioma nacional para língua Of~

cial para haver mais homogeinização de texto jurídico. No art. 22 eJ

tá dito que a língua oficial ê o Português. Ora língua oficial não J
a mesma coisa que idioma nacional. No Brasil ex~stem diversas língua
fala?as, de acordo com as origens ou com as fronteiras. Logo M é mi

ter seguir o nomen iuris de língua oficial.

fi 'LI:NAIllo/c:ow.ssio/aUICOMlldo

C-COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

"L<--L.~'
LOUREMBERG NUNES ROCHA
senador constituinte

"-~L~"-....--'.L
LOUREMBERG NUNES ROCHA

Senador constituinte
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r.r--------------Tl:xTO/~uSTIPIC ..;io--------------_.,

o artigo 326 do Anteproj~to de' Constituição, da Comissão de Sistema
. tização, passa a ter a seguinte redação:

f':J PLItNÁIIIIO/co"lssio/su.cOUlssio

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃD

§o12 - Os titulos da dívida agrária, com cláusula
de exata correção monetária, serão resgatados no prazo de vinte
anos, acrescidos dos juros legais •

"Art.326 - Compete à União promover a Reforma Agr!
ria mediante desapropriação, por interesse social, da propriedade
territorial rural necessária à execução de planos, programas e prE
jetos de desenvolvimento social e econômico mediante pagamento de
indenização em títulos da dívida agrária"para a terra nua, e, em
dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias.

tJ-..··"00
PMDB/R

ARTIGO 326, CAPUT
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENÕADO

EMENDA CS01928·8PJ .tUTOIl.

~ Oep. Constituinte VICENTE BOGO

"Art. 326 - Compete à União promover a Reforma Agrária,.pela desa
propriação por interessé social da propriedade territo
rial rural que não esteja cum~rindo a função social, em
zonas prioritárias, mediante pagamento de justa indeni
zação."
Os §§ continuam inaltfraoos.

§ 22 _ A lei definirá as zonas priorit~rias para
Reforma Agrária, os parâmetros de conceituação da propriedade, bem
como os módulos de exploração da terra.

§ 32 - A emissão de titulos ~a divida agrária p~

ra finalidades previstas neste artigo obedecerá a limites fixados,
anua+mente, pela lei ordinária.

Em cumprimento ao disposto no art. 19, § 22, do Regimento
da ANC, informo que o parâmetro usado para consubstanciar
te emenda é o texto das letras ~ e E, do inciso XVII, do
do Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E
DO HOMEM E DA MULHER.

Está expresso no Anteprojeto da Comissão I (parâmetro) que a inde
nização do im6vel desapropriado para fins de executar programas de
desenv~lvimento socioeconômicos - como a Reforma Agrária - deve
rá ser mediante pagamento justo. Contudo, a Sistematização prefe 
riu manter ainda outro quesito, qual sej~, a do pagamento prévio.

Ao sistematizar as propostas referentes à forma de indenização dos
bens desapropriados por interesse social, a Comissão usou dois pe
sos e duas medidas. Acolheu sem restrição a conclusão a que chegou
B Comissão da Ordem Econômica e de~prezou, por inteiro, os princí~

pios alinhados pela Comissão da Soberania sobre o mesmo assunto.

34,

artl
Garan- '

A presente emenda busca compatibilizar os
gos 32, item XVII, da Comissão da Soberania e dos Oire~tos e
tias do Homem e da Mulher; 32 , da Comissão da Ordem Social e
da comissão da Ordem Econômica.

Suprimiu-se o Parágrafo 22 porque é d~snecessá

rio diante do "gaput" do Artigo, objeto da presente Emenda.

§ 42 - ~ assegurada a aceitação dos titulos da
divida agrária a que se refere este artigo, co~o meio de pagamento
de qualquer tributo federal, pelo seu portador ou obrigações do d~

sapropriado para com a União, bem como para qualquer outra finalid~

de estipulada em lei.

JUSTIFICAÇIlO

§ SR - A transferência da propriedade objeto de
desapropriação, nos termos do presente artigo, não cpnstitui fator
gerador de tributo de qualquer natureza."

Interno
a prese~

art. i~º'
GARANTIAS

JUS T I F I C A ç Ã O-'

Por essa razão, entendemos que deva prevalecer a tese da indeniza
ção~usto pagamento. E não a do pagamento justo e prévio, uma vez
que o pagamento do im6vel desapropriado para fins de Reforma Agrá
ria se dá por títulos da divida agrária.

r.r TI:I:TO/olUSTIFICAÇio --,

O artigo 325, do Anteprojeto de Constituição, da Com4ssão de Sistema
tização, passa a ter a seguinte redação:

Pelos mesmos fundamentos, entendemos que se no artigo antecedente
são indicados os quesitos da 'fUnção social', a desapropriação p~

ra fins de Reforma Agrária deve ocorrer prioritariamente nos imó
veis que não estejam cumprindo com a função social e não - como
diz O Anteprojeto da Sistematização - nas áreas improdutivas.
O texto da Comissão I (parâmetro) alude ao "não uso", ao "uso espe
culativo" e à "média da produtividade". Assim, fica claro que
função social não é sinônimo de produtividade e muito menos que
i mp r o d u t i v a seja o mesmo que descumprimento da f'únção social.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 325 e SEU § ÚNICO

Harmonizando melhor o resultado das Comissões da Soberania e da Or
dem Econômica, entendemos que as desapropri~ções devam recair sobre
os im6veis que não estejam cumprindo a função social e que devam
ser pagos mediante pagamento justo, tão s6.

EMENDA CS01929·6
ê1 Dep. VICENTE BDGO

AUTOIt------'--------
~ ..""TIDO;]

PMDB/RS

"Art. 325 - O im6vel rural é Um bem de produção e o seu uso deve
cumprir função social.

Parágrafo único: Cumpre a função social o im6vel que, simultanea
mente:
a) é racionalmente aproveitado;
b) observa as disposições legais que regulam as rel~

ções de trabalho;
c) propicia o bem-estar das familias que dele dependem;
d) conserva os recursos naturais e preserva o meio am

biente."

JUS T I F I C A ç Ã O
_________ P'LItNA''UO/cou.ssio/sUICOIlI:Jsio----------

fUCOMISSAO DE SISTEMATIZACAO
re-r TEXTO!oIUSTlfICAÇio -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 326 e seus §§

FICA ALTERADO O ARTIGO 326 E SEUS PARAGRAFOS ~UE PASSAM A TER A SE
GUINTE REOAÇAO, EXCLUIDO O ATUAL § 2Q , REMUNERANDO-SE OS SEGUI~

TES:

Em cumprimento ao disposto no art. 19, § 22, do Regimento Interno
da ANC, informo que o parâmetro usado para a apresentação da pr!
sente emenda é o texto das letras ~ e E. do ~nciso XVII, do art.
32, do Anteprojeto da COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GA
RANTIAS DO HOMEM E DA MULHER.
Oiz o texto us~do como parâmetro que o Estado poderá desapropriar
os bens de produção Quando necessário à execução de um plano ou
programa de desenvolvimento socioeconômico e, sendo a Reforma Agr!
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ria um programa desse tipo, o'im6vel rural é objeto de desapropri~

ção. Por essa linha de raciocínio, temos presente no texto da Co
missão I (parãmetro) que o im6vel rural é um be& de produção susce
tível de desapropriação,. mediante indenização, para execução doPr~

grama de Reforma Agrária.-
Entendemos que o texto do Anteprojeto da Comissão de Sistematiza 
ção, colhido integralmente da Comissão da Ordem Econômica, não te
ve o cuidado de valorizar de forma equânime as conclusões das Comi~

sões. Quando:utilizou na integralidade a ~edação da Comissão da
Ordem Econômica, supervalorizou o trabalho dos membros desta Comis
são - que teve votação com resultado escasso e menosprezou ,
neste particular, as çonclusões a que chegaram os Membros da Comi~

são da Soberania tque obteve escore bem mais dilatado).

JUSTIFICATIVA

Emenda aditlva

A presente emenda pretende a crlação de

dlSpositlVO constitucl0nal preventlvo com Vl~

tas a diminulção do défic~t públlCO por obrl

gar maior eficiência das emprêsas estatals e

semi-estatais.

r:-r TEXTO/JuSTlnCAçio ---,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

da Ordem Socla1

p:r-;; PARTIDD~
MDB

AUTOR---------------,

Emenda Aditlva

Título IX

Capítulo VI

Artigo 414

EMENDA CS01933-4
t: SENADOR RON~LDO ARAGÃO
,-,..., ---,__ PLUIAoRlotcowISsÃo/suaC01tlssi.o--_---------,

Pelas mesmas razões, vemos a redação do parágrafo único do mesmo ar
tigo. A Sistematização ignorou por completo os princípios alinha 
dos pela Comissão I quanto a conceituação de bem de produção ou
cumprimento da função social.
Além disso, & Sistematização manteve a redação inadequada da Comis~

são da Ordem Econômica quando diz "obs.erva relações justas de trab~

lho". No bom protuguês, relações não são observadas e sim mantidas
ou travadas em observãncia a alguma norma. Por isso a modificação.

Entendemos que a pr esente emenda deve ser acolhida como forma da
sistematização praticar mais uma atitude de indefectível Jus~iça

e propiciar à sociedade um texto que melhor incorpora os anseios
dos brasileiros.

EMENDA CS01931-S
AUTOlt--------------

f: Dep. ~onstituinte VICENTE BOGO
~"AItTID0:J

MOB!

O planejamento e a regulação da ativldade econômlca

deverão harmonizar a preservação do equl1ibrio eco1~

gico e da qua11dade do meio ~mbiente com a necessld~

de do desenvolvimento do país, lncumblndo o poder

publ a co •
.-- "I,.IH."'lO/cOW1~slo/.u.cO..'Slio----------

f!J COMISSAO DE SISTEMATIZACAO JUSTIFICATIVA
"". TElCTO/olU

STI'ICAÇ40
-,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ATIGD 327 e seu § único

SUPRIMA-SE O ARTIGO 327 E SEU PARA GRAFO UNICO 00 TEXTO DO ANTEPRO
JETO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO.

JUSTIFICAÇAO

É lndlspensáve1 conciliar o desenvo1vlmento

econômico com a qualidade da vida e do amblente não

deve ser permltida a agressão do melO ambiente por

propósitos econômicos imediatos com prejulzo do meio

ambiente. Como a proteção do ambiente deve levar em

conta o desenvo1vlmento da reglão e da coletividade

lnteressada.

A compatibilização do Anteprojeto impõe a

supressão do Artigo 327 e seu pará~rafo sob pena de tornar a fut~

ra Constituição longa, confusa e repetitiva, inserindo matéria que
deve ser remetida à regulamentação através da Legislação Ordiná
ria.

"". TEXTO/JUSTlfICAÇÃO -,

.-- PLENAR10/cOl,ussÃo/sUBCOMISSÃO----------

[!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

A.UTOR--------------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

SENADOR LEOPOLDO PERES

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 383, a seguinte redaç.ão:

" Art. 383 ..•

19 - Compete preferencialmente à União organizai e oferecer

.-- PLENAFlIO/co~ISSÃD/sUBCOMISS.iO----------

tJ

EMENDA CS01934-2

t:
r:-r TEXTO/JUSTlFlCAÇio__-.:.... --,

Ir.ll'TOR---------------,
EMENDA CS01932-G
f: SENADOR RON~LDO ARAGÃO

Ti tiu l o VIII

cap.i tulo I

Artigo 310
(novo)
acrescentar

da Ordem Econômica

Na exploração, pelo Estado, da atividade econo

mlca, as emprêsàspúb1icas e as sociedades de

econômia mista reger-se-ão pelas normas ap1ic~

veis às emprêsas privadas, inclusive quanto ao

direito do trabalho e ao das obrlgações, sujel

tando-se aos mesmos contrôles e meios de fisc~

1ização a que estejam submetldas a estas.

o ensino superior, "c ensino técnico industrial e agro-técnico

de Nive1 Nédío~'

JUS T I F I C A ç Ã O

~ conveniente ~ue a competencia preferencial da União seja es;endi

da ao ensino técnico industrial e agro-técnico de Nível Medio.
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r:-r----,'-------~ ru:NA"lO/co.."sio/IUlcoMlui.o--- -,

• COMISSÃÚ DE_SISTEMATIZAC!XD'

EMENDA CS0193S-1
(JDEPUTADD CARLOS BENEVIDES

AUTOIl-----------'----
EMENDA CS01937·7

f:J PEPUT'ADO CARLOS BENEVIDES··
TO

•

__---,,---,- ..!.IEIIAlUO/cOMI••lo/.uaCOIUlSio...,- _

{:J COIUSSAO' flE.;SISTEMATlZAÇilD .... .

pr;'''TIOci~• PMDB

pr;;;,OATA-_
"oyJ7/871

,-,---------------TEllTo/olUSlInCaçÃO--------------_-,

Dê-se ao art. 28, ~~em, !' alínea ~,do anteprojeto

a seguinte redação:

r;;---------;-------Tl:XTO!"'uSTlflcação----------------

D~-se ao ite~ XIX do art, ~4 do antepr~jeto a seguill

te redação:

"b) são obrigatórios o alistamento e o

anal fabetos '. os maiores de setenta anos e ou deficl

entes físico."

voto dos maiores de dezesseis anos, salvo para os

" XIX - licença remunerada à gestante,

antes e depois do parto, por período não inferiro a

120 diás, ê à mãe adotiva, nos termo que a lei est~

belecer."

JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C À T I V A

mento eleitoral, abrindo perspectiv~s de participação a um ponder~

Há uma grande expectativa de que dentre as inovações

a serem introduzidas na Nova Carta Magna do País, figure a redução

da idade mínima de dezoito (16) para dezesseis (16) anos o

vel segmento da sociedade brasileira, que vem gradualmente

alist~

aprimE.

A pres~nte'Emenda fala por si mesma. A mãe adotiva,

em muitos casos, é sujeita ao mesmo ônus da mãe legítima: por exe~.

pIo, quando se adota um recém-nascido.

Além disto, o dispositivo estimula a adoção de meno

res, atitude social altamente recomendável num País onde de alinham,
rando o seu nível de politização, graças, sobretudo,aos veículos de

comunicação que trazem a debate todas as questões de real magnitude

que interessam a coletividade.

EMENDA CS01936-9(!l aUTOIl

~ DEPUTADO CARLOS BENEVIDES

~---------------TUTO/"u.TI'lCaçi.o---------------___,

Dê-se ao caput do art. 97 do anteprojeto a seguinte

redaçã o:

segundo recentes pesquisas, mais de ci~cõ milhões de menores abandQ

nados.

EMENDA CS01938-S ••TO.-----,----
f:J DEPUTADO CARLOS BENEVIDES

L!J r-...AJlIO/COMI.slo/lulc:olullio

[=COMISSÃO DE SISTEMqTIZAÇÃO

,-,---------------TEllTO'oIUITI'ICaçio----------------,

Dê-se ao art.. 58 do anteprojeto a redação abaixo:

" Art. 58. Não perderá o mandato o G~

vernador ou Vice-Governador que assumir outro cargo

de representantes dos Estados e do Distrito Federal,

" Art, 97. b _Senado Federal compõe-se ou fu~ção n~ administração pública direta ou indir~

ta."

cípio majoritário, dentre os cidadãos maiores detrin

ta anos e no exercício dos direitos polftihos."

eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o

JUS T I F I C A T I V A

prill
JUS T I F I C A T I V A

D dispositivo ora proposto visa atender os altos ill

teresses nacionais. Governadores legitimados pelo voto popular são

às vezez convocados para emprestar sua experiência à vida pública

Preferimos reduzir para 3D anos a idade mínima dos nacional, na gestão de órgãos da administração direta ou indireta.

candidatos a Senador porque isto representa uma melhor adequação à Muitas vezes, isso ocorre diante de uma crise conjuntural, onde a

realidade dos tempos modernos.

Ora, o fenômeno da comunicação de massa, a democra

presença do Governador contribui decisivamente para a

institucional ou econômica do País.

norrnlr.lidade

tização das oportunidades de educação, as inter-relações dos meios

sociais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propl

ciam um'amadurecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se,

Ora, convocado para servir ao País, o Governador não

pode ser punido com a perda de um mandato conquistado nas praças pQ

blicas. A prevalecer entendimento contrário, os Governadores não te

há poucos anos atrás?

hoje, detém maior parcela de conhecimento e conscientização do que

assim, os tradicionais 35 anos de idade, quando o brasileiro médio, rão condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos
ríodos transitórios, exercendo funções na administração pública

maior amplitude e significaç50 para os interesses nacionais.
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EMENDA CS01939':3
EDEPUTADO CARLOS Bl'NEViDEs"'TO' r!'&ltTIDO~

• PMDB Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

~_--,- ~ J FP;Jã7l
-r-' .... (NII.I'l,o/CONISsÃo/su!lCOlolISSÃO-----------,

C(),\\lSsiío DE 5ISTEIJcl\TIZAÇÃO

_-,.- lr.no/olU5TI,.ICAÇÃO-----------

Dê-se ao art. 486 do anteprojeto a- redação

renumerando-se o atual art. 486 e subsequentes:

abaixo, EMENDA SUflRESSIVA

Dispositivo emendado: Art.11, item VII

sob a forma prevista no art. 106 ~a Emenda Constit~

cional nQ 01, de 1969 à Constituição de 1967, que

Constituição,

n Art. 486. Os servidores

contém, na data da promulgação desta

mais de três (3) anos de exercício, fic~m

admitidos

efetiva

O i tem VII do artigo 11 do anteprojeto de co~stituição passa ter

a seguinte redação:

VII _ o intercâmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio

científico e cul ~ural da humanidade.

leio"

JUS T I F I C A T I V A

dos no serviço público, passando a reger-se''pelo r~

gi~e do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da

União, dos Estados ou d~s Municípios, conforme o c~

so, devendo os cargos respectivos ser criados por

JUSTIFICAÇÃO:

A supressão que adotamos visa a evitar uma contradição muito fla

grante.•rata o anteprojeto, em seu artigo 11: "na ordem internacional o Brasil

preconiza": etc... etc ..
Se se tratamos, na ordem int.ernacional, do intercâmbio das con-

quistas tecnológicas e do pat.rimônio científico e cultural da humanidade, não
será correto 'preconizarmos, neste mesmo dispositivo, de uma reserva de mercado.

Se assim o fizermos, estamos cometendo um pardoxo,

"st.!!.

exigir

em estado~e permanente angústia quanto à manutenç~o de seu

tus". Como se trata de problema social aos mais graves, a

Existe, hoje, tanto na União, como nos Estados e M~

nicípios, um enorme contingente de servidores, denominados "tempor~

rios", posto que admitidos em regime especial, aos quais a legisl~

ção não garante sequer a estabilidade ou o direito'à aposentadoria ••
Muitos deles têm vá~ios anos de serviços públicos e se encontram

'COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte AROLDE DE OLIVEIRA

remediação's nível constitucional, entendemos de todo, conveniente

que a situação deles encontre solução adequada.

EMENDA CS01942-3

rr
__________ f'I.EH..."IO/cDUIS.sio/cU8COIlI.5sio------ -,

l!J
AUTOR--- ,--------

r.-r---------- TUTO/JUSTIf'ICAÇlo --,

Consti tuinte AROLbE DE OLIVEIRA
__________ PLENAFlrO/cONISsÃO/;UDCOMllsio _

COMISSÃO DE SITEMATIZAÇÃO
EMENDA MODIFICATIVA

= TEXTO/olJJSTIFICAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA

Dispositivo emendado: Ar:t.l), item V.

O i tem V do artigo 13 do anteprojeto de Constituição passa ter a

Dispositivo emendado: Art.13, item IV, letra "e", nº 3.

seguinte redação:

V - A constituição da família pelo casamento ou por união estável

D número 3 (três) da letra "e" do item IV do artigo 13 do antepr~

entre o homem e a mulher, baseada na igualdade.

jeto de Constituição passa ter a seguinte redação: ' !
i'

3 :. é vedada a supressão ainda que parcial, de espetáculo ou pro- I
grama, ressalvados os de incitamento à violência, de defesa de discriminação de I

JUSTIFICAÇÃO:

qualquer natureza e atentatórios à moral e aos bons costumes.
Nesta emenda, apenas movimentamos algumas palavras. Com tal movi-

JUSTIFICAÇÃO:

o aditamento que defendemos diz respeito à defesa da moral e dos

mentação, objetivamos defender a união regular e normal entre o homem e a mulher,

como o próprio Criador instituiu. Não somos partidários da adulteração do sexo,'

por estar nele uma das funções mais' importantes da vida: a da reprodoçãc dá :spé-

bons costumes. Não podemos nos omitir, neste momento histórico em preservar os

bons costumes e proteger a moral. Pagaremos caro por omissão desse gênero. Sere

mos julgados rigorosamente pela posteridade, sem nu entanto termos argumentos p.!!.

ra nos defender.

cíe.
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Constituinte AROLDE DE DLIV::IRA

EMENDA CS01943·1
tJ

AutOIt---------------
a constit.uição deva propor linhas gerais que nortearão o desempenho dJS

diversos segmentos sociais, nos seur -spectos gerais de interdependência

social.

COMISSTíO DE SISTEMATIZAcAO

~--_--_----------Tr.ltTO/,,\u5TIFle ..;io----------------_.,

Minha proposta é que todos tenham i~ualdade perante a lei, inde

pendente de sexo, raça ou cor ,englobando assim a proposta anterior.

=,- TEITO/.JuST1'JCJ.Çio,------------------,

Deputado:DIENDA SUPRESSIVA N'?'

EMENDA CS01946-6 AUTOII'---------------j mss\AÔT~D----=
~L'_.lJ.MU:0l.C:c;':QUjJ;tli:PL..\UJ\,I.,t,J1'~I,G;iç, ~. Q:...' ~
m. .LUblOlCOMIII10/IUlCO'lllSio-----------,j

C CmlISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .
Dispositivo emendado: Art.13, item IH, letra "e".

A letra "e" do item IH do artigo 13 do anteprojeto de Constitui

ção passa ter a seguinte redação:

e) o homem e a IIlJlher são iguais em direitos e obrigações.

EMENDA SUPRESSIVA

Seja suprimido o inciso XXIV do Art. 1119 do Anteprojeto de Constitui

ção -da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAç/lO:

Pl.E~ÃRIO/cOIIlSSio/suPJ;CONI'5.iO- _

Comissão de Sistematização

o detalhamento feito no dispositivo em questão, não só peca por

tender a pormenorizar, mas também por ser imcompleto.

Com efeito, advogamos a supressão da parte que consâderamos des

A redação do ítem XXIV do Art. 14~ do Antl!projeto de Constituição da

Conússâo de Sistematização se nos afigur<j. divorciada da x<ealidade econêníca e

social do País, e dos preceitos jurídicos que tradicionalmente Z'egem as Z'elê

CÕES contratuais no Brasil e em praticamente todos os Países do mmdo hodierno.

A expressão intennediação de mão-de-obra, pode ser' ciÓi1fundida·.= a

prestação de servãcos , e se isso acontecer ensejará grande perplexidade do pc.!!
to de vista jurídico e social.

Existe no Brasil uma gana imensa de empresas prestadoras de serviços,

incluindo ~ construção civil, consultoria, pesquisa, limpeza, manutenção, d.=.

sinfecção e outras.

Desta forma, não se pode conceber vir a nova Constituição impor res

trição,a atividade econômica.,...desenvolvida em-grande--escala no País, consoli~

da pelos costumes sociais e necessária à expansão e desenvolvimento.

.lUTDIt---·-----------

necessária.

EMENDA CS01944-0
F' o

Maguito lIilela

.-,---------------=-n:xTO!oIU'T1F1CAÇÃO'-----------------

=-------·---------TtxTo/"_sTlncJ.çÃO ~

Capo I. Art.13,§III, ttem F.

Modifica-se a redação para o seguinte:

f) Ninguém estará acima da Lei:

~laguito Vilela

Por outro lado, criamos as condições necessár.ías para

inserção da comunidade no controle e execução do Plano Nacional

garantindo sua viabilização e uma boa qualidade de ensino.

JUSTIFICAÇl10 .

A presente emenda visa, por um lado, incluir Educadores

e Educandos, de forma Democrática, na discussão e definição do Pla

no Nacional de Educação, objetivando a erradicação do anal f'abet í.smo

em nosso país, bem como a articulação e desenvolvimento dos níveis

de ensino.

Modifica-se a redação do /lrt. 378, Cap. lII, acrescen

tando parágrafo único, nos seguintes termos:

O Plano Nacional de Educação,definido em lei,será ela

borado por órgãos representativos do govérno e contará com a parí i

cipação de Educadores e Educandos, através de suas entidades re

presentativas, visando a art ículação e desenvolvimento dÇls' níveis

de ensino e à integração das ações do Poder Público que conduzam à

erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento esco

lar e melhoria ,da qualidade do ensino.

parág. tlnico- O Estado assegurará formas- democráticas '

de participação e mecanismos que garantam o cumprimento e o cúr' .

trole social efetivos das suas obrigações referentes à Educação

Pública, Gratuita e de boa qualidade, para todos os níveis de 8!:,si

no.

,----------PLf.H;.AIO/COlJls5Ãa/sul1CO"'ls5.io ~t:J Comissão de Sistematização

EMENDA CS01947-4
tJ

=r---------------- TEXTO/"'usTlP'ICAÇio--- --:.. --.

@PARTIDO~
PMD8

~.<TA~
L~~J07~,

ser revegetada '

originalmente

~laguito Vilela

Inclua-se no Titulo IX, Csp.VI, Art.( ... ) :

As empresas exploradoras de minérios de qualquer natu

reza, cuja atividade seja de concessão da União, Estado ou Município, te
rão que pagar aos mesmos, 1%,2% e z% .resoecttvameote, a título oe inde

nização, sobre o valor do faturamento mensal.

Parágrafo Unico- A área Minerada deverá

após a extração do minério, procurando restituí-la como

encontrada.

Justificação: Atualmente, apesar do avanço de no;;sa sociedade,é normal ,

especíalmence nas regiões norte e centro-oeste, encontrarmos a prática

da ati"j Jade extrativa. Esta atividade é.depredativa, especialmente pe

la presença de produtos químicos que ostilizam o ecossistema.

A introdução de um artigo abrsnçente na constitulção vi

rá colaborar para a manutenção da atividade sem causar maiores dano~ ao

bem estar social.

Por outro lado, a obrigatoriedade de reflorestamento é

uma garantia do direito á uma.vída saudável.

~---------'L"tN41'llD/CQ..,ISSÁo/sUllCOW\SS;,, ,f:J Comissão de Sistematizaçã9

EMENDA CS01945-S
l:

JUSTIFICAÇAO

Qualquer discriminação ou injustiça social não se extingue

através de um artigo constitucional. No entanto, ao propor a modifica

ção na' redação do artigo aprovado pelo relator, o faço por acreditar que
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~--- ---- -_ Tt. ..1"O/olIJ5't'lf'lCa.çio,-----------·-------,

~_.:- Tt:XTO/olllSllfICAÇio,------------------, ~ 20 - Os cadidatos deverão ter idade ~in~Ma de
35 (trinta e c~nco) anos e ~áx~ma de 65 (sessenta
e cinco) anos, d1nloma universltãrl0 comoatível 

com as funções que irão desemoenhar, bem corno n~

tória e ~libada reputação;

JUSTIFICAr.ÃO

ç 4ç - As nor~as aqui exnressas deverão ser res 

oeitadas tanto no âmbito estadual como no ãmbito"
mund canaI ;

§ 59 - Este dispos~tivo const~tucional começará
a ser anl1cado na rned~da em que surg~re~ vagas'
nesses Tribunais, em decorrênc~a da àposen~aão

ria ou morte de seus titulares.

A oresente emenda subst~tut~va V~sa dar ma~or a~

nlitude ao d~snoS1tlVo constltuclonal ora em elaboracão, de modo

a adequalo a uma realidade hoie inéx~stente.

O t~x~o contido no Ante-ProJeto de const~tu1ção

apresenta formas e Métodos inadequados quanto ao preenchimento das
vagas existentes no T~~bunal de Contas da un~ão, nos Tr~buna1s de
Contas dos Estados e nos Tribunais de Contas dos Ilun~cinios.

O: ArtHjo 107, item III, letra "b" co Lade com a
pronosta contida no texto do Artioo 144.

E~s norque,nronornos a emenda ac~ma referida para

fixar aquilo que Dara nós deve ser claramente exposto no texto
const~tuc~onaI - a prerrogativa do Poder Leg~slat~vo poder esco 
lher via Congresso Nacional os.futuros membros dos Tr~buna~s de'
Contas.

gresso NacionaJ. Havendo vár~os cand~dat05, os
dois nr~meiros colocados no 19 (or~me~ro) escruti
~o disnutarão a indica9ão oara o cargo, em uma

2a. (segunda) votação;

§ 39 - O mandato do eleito será de 5 (cinco) anos,
podendo o mesmo candidatar-se à reeleiçdo;

I

... No caso, o inciso "b" é taxativo na definição dos deveres I

do Esta<:o quanto às garantias do direito à existência digna dos cida
dãos. Assim, o ítem "d" é pernicioso e contraditório, permitindo ao::sEs

tado o não cumprimento do inciso"b".
O ítem "f", por sua vez, não deve constar na c.onstituição I

por se tratar de lei ordinária, além de exigir uma definição clara e ex

plícita do que venha ser "criança pobre".
Por fim, espero estar contribuindo para a melhoria do tex-.

to constitucional, evitando distorções e deb.íedaces que poderão acarre

tar sérios problemas para o futuro.

EMENDA SUPRESSIVA ao Ante-Projeto:
DISPOSITIVO EMENnADO: Artigo 107

Nessa etapa' dos trabalhos 9'! cont.Ituínte, é necessário que

façamos um trabalho de lapidação, eliminando propostas contraditórias 0(1

dúbias.

JUSTIFlCAÇAO

Proponho a eliminação das letras "d" e "f".

Título 11. Capo I, Art. 13-1.

PLEN .. "10/CO/,lIS$.iO/SlJBCO..I$S.iO---------~

E?COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~ J

EMENDA CS01949-1
e?const~tuinte ADHEMAR DE BARROS FILHO

EMENDA CS0194ã-2
QagUito Vilela

Emenda: "SUPRIME-SE a letra "b " do Artigol07, item III".

JUSTIFICACÃO

Não se Just~fica a germanênc~a da letra
"b" do Art. 107, em seu Item II1, por confrontar-se com o

dispositivo existente no mes~o Ante-Projeto, Art. 144.

Existem entre ambos d~ferenças de forma
e de ~érito. Nenhuma, nem outra, caminham na direção do
fortalec~mento do Poder Legislativo.

Trata-se de defin~r orocesso de ind~ca

ção nara Membros dos Tribuna~s de Contas, que configuram'

com clareza - nrerroga~iva do Legislativo.

S:: não' veiamos: é notória a incongruência ho .J ~

xistente na nomeação dos Ministros do Tribunal de Contas da tt-. .ão,

Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e Juizes do" 1'ri
buna~s de Contas dos Municinios. -

Indicados pelos Chefes do Poder Execut~vo, vão
na maioria das vezes, julgar as contas daqueles que os nornear~m.

Mesmo cons~derando a honorab~l~dade dos ~nd~ca

dos que procuram, V1a de renra, executar se~s m1steres com abs~

luta isenqão, não nademos ~e1xar ~e cons1derar COMO esnúr1a a 

indica~ão fe~ta oelo Bxecutivo.

nesta forma, se considerarmos nue esses Tr~bu 

nais na vercade'são órnãos ne Assessor~a co ~oder Leq1slativo ,
leait~mo se torna gue este noder, de forMa democrát~ca, através
de votação direta, oroceda à escolha daqueles que irão compor 

esses Tribunais, sejam Ministros, Conselheiros ou Juizes.

&UTOII---------------~:r,::~RTlDO=='
Constituinte Manuel 'viana. _J Le1"11_ ~

JUSTIrICATIVA

Dê-se ao art. 'lHO, parágrafo, único, do Anteprojeto
de constituição, a seguite redação:

Parágrafo único.A lei disciplinará a propaganja c~

mercial de medicamentos, formas de tratamento de saúde, taL~co.b~

bidas alcoó1icas e agrotóxicos.

~__------_------- TEltTot.UISTlFICAÇÃO-_-'_--~----------........,

EMENDA '<:S01951-2.
1:

"Art. 144 - Os Ministros' do Tribunal de Contas da un~ão,

serão eleitos oelo Congresso Nac~onal, através da
manifestação de 2/3 (dOis terços) de'seus renre 
sentantes;

EMENDA SUBSTITUTIVA ao Art. 144 do Ante-Projeto"que oassa a ser o
seguinte:

_________________ Ttll:TO/,JUSflfIC.lÇÃO- --, -,

___________ .. LINÁ"IO/COllussicJ'sUDCOUISSiCl-- '_..,

• COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

":~=:"':=:':_==-=--=_-'-- AUTCIt----------------,
• Constituinte ADHgMAR DE BARROS FILHO

§ 19 - /) registro dos cand~datos far,se-á nelos
Partidos Politicos, juntos à Mesa D~retora do Co~

Entendo que a simples proibição da propaganda não va~

eliminar todos os efeitos deletérios qué são apontados como"
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1":"1 TEX'ro/JUSTlFICAÇi.O-----------------,

r:1~---------PLENAlIlo/coaw.sÃo/sUBCO"'ISSÃO----------

CONSTITUINTE

SISTENATIZAÇÃO

GIBSONNILSON

DECOMISSÃO

justificadores da pretendida norma contida no Anteprojeto de
Constituição.

Ao invés de s;pple,~re, : proibir, devemos dar a oport~

nidade da propaganda, porém de modo controlado pelo Poder Pú
blico.

EMENDÁ MODIFICATIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO,

NO ~T. 207 •

Dê-se ao Art. 207 a seguinte redação

NiJ.son Gibson

PLENAluo/c:ONISSÃO/SUICON'SSÃO---------

~~ TEXTO/JUSTIFICAI;ÃO--------

comissão de Sistematizacão
"ART. 207 - COMPETE ~ INICIATIVA DA REPRESENTAÇhO

DE INCONSTITUCIONALIDADE :"

Justificativa
EMENDA SUPRESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTtPROJETO.

Justificativa

Suprima-se o § 29 , do art. 326 •

Suprima~se o § 29, do art. 326. Renumere-se os derrais perm~ssivos.

l!': equioca fixar a competacia para o Primeiro Minis -

No rigor ~écnicol a expressão tfpropor ação" , na

acepção formal, exprime ideia de jurisdição contenciosa, confli

to de interesse, transmudados na lide contida num prccesso • -

Ao dire~to de ação corresponde o dever de prestação

jurisdicional, buscada coo a sua,propositura. Mediante o exercício

da ação, pede-se ao Estado que atue a jurisdição, entregando a

prestação jurisdicional vinculat~va das partes , urna Vez que ela

con~titue ato de poder inerente ã soberania do Estado • Exercido

o direito de ação , o Estado , devedor dele, fica obrigado a /
tro a desapropriação de im6el rural para fins sociais . à prestação jurisdicional Quando se diz que o direito de ação

obriga o Estado a prestar jurisdição, fica implicito que ele /

deve desempenhar essa funçã o de modo~ assegurar ás partes to-

das as garantias de justiça A chamada "REPRESEI<TAÇÃO", para

EMERDA.-,-CS01953-9JtJ Constitui';:t~ Nilson Gibson __OU] r FMDB -]

Pr..2.'UUUO/CO...ISS40/SUICO..Il".\o---------~ El'--- 2-/0 AU7'- / ~B7

t= comissão ~e Sistematização 1 L- ~'1

que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucionalidade lei

ou ato normativo federãl ou estadual, mas, que tecnicamente é

verdadeira "ação direta de incosnstitucionalidade" , em que pese

ã nomenclatura <Ia media - desde 1946 •

1":"I ~_---_---_T[)CTO/JunIFleAçio-------- A EMENDA visa corrigir técnicamente ~ pro -

~lENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO ANTEPROJETO

cessualmente a disposição do Anteprojeto, expressão "ação",

substituida por "representação".:'

Acrescente-se um parágFafo, ao art. 310 •

Dê-se a seguinte redação

Pl.E".. "la/cONISSÃO/sU8CONISSÃO---- _

Sisternatizacão

§ 39 - A usura, o a~ento arbitrar~o dos lucros e

e1iminação da concorrência, configuram-se

crimes de abuso do poder econômico nos ter- Comissão de

Nilson Gibson PMDB

mos da Lei 11
m----------------l'EXTOIJUST1fIC.,l,ÇÁO--------

EMENDA MODIFICATIVA AO TEXTO DO ANTEPROJETO DO RELATOR,

JUSTIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO DO ART. 307.

Realmente, não podemos deixar os mercados de Dê-se a seguinte redação

bens e o financeiro completamente ;ivres no País, sem um contr~

le efetivo que evite os abusos do poder econôm~co • "ART. 207 - E~lPRESA NACIONAL, PAPA TODOS OS FINS DE DIREITO,

t AQUELA CONSTITUIDA POR ACIONISTAS BR?SILEIROS,

NA FORMA DA LEI, COM SEDE NO PAís, CUJO CONTRQ

LE DECIS6RIO E DE CAPITAL PERTENÇA A BRASILEI -

ROS "
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JustifJ.cativa

t intenção da ANC assegurar a nacionalização da

União com referência aos organismos federais; pelos Tribunais de
Contas dos Estados, com referência aos organismos estaduais; e, p~

los Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, com referência
aos organismos municipais. Ao Tribunal de Contas da União compete:

economia I a adoção da proposta permitiráafastar todas as dú- I -

vidas que suscitam na materia.
JUS T I F I C A ç A O

r::1 l'llt"t'o/JUSTlfll:...çio -,

O atual sistema de fiscalização fInanceira e orçamenti
ria já não corresponde às necessidades da hora presente.

Imperioso se faz que, no próprio bojo dà Constituição

FedeEal se agasalhe princípios e normas gerais e obr!gatórlas perml
tindo a criação e funcionamento efetivo de um Sistema Nacional de
Fiscalização Financeira e Or~amentária.

Esse Sistém~ deve. apresentar de forma nítida e expiícl
ta, três esferas de competência: a federal, a estadual e a munici
paI. Esta última, através de um órgão estadual, para não onerar os
municípios brasileiros, na maioria carentes de recursos e mão-de-o
bra--especia1izada.

c"'T'OO~• PNDB

y- Pl.EHARIO/eOIol15sÃo/sutlCOM1SSÃO-----------

tJ Comissão de Sistematização

."EMENDA -CS01956·3-rn AUTORê= Constituinte Nilson Gibson

EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO ANTEPROJETO,

NO SEU ART. 33

Acrescente-se um parágrafo ao art. 33 , renu~

merando-se os demais ,

EMENDA C$0195lhO'
e: cons~ituinte SIQU~IRA CAM;~;

§ 19 - ~--_-------__---_1'ItXTol"u'TI'ICAÇio_---------------_,

De-se a redação seguinte ,"];; NANTIDA A INSTITUICÃO DO JU

RI, CO~I A ORGANIZl'.CÃO QUE LHI: I
DER A LEI, ÁSSEGURADO O SIGI'

LO DAS VOTAÇÕES, PLENITCDE Dl'

DEFESA DO ACUSADO r:.A SOBERA-

NIA DOS VERI:DITOS, CeM OS RE

CURSOS PREVISTOS EM LEI, A ELE

COMPETINDO O JULG~!ENTO DOS

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.~ 35

D inciso I do artigo 35 do Anteprojeto passa a ter a se

guinte redação:

Art. 35 - •...•..................

I _ Para assegurar o conhecimento de informações e refe

rências pessoais, pelo cidadão que se sentir prejudicado por ato de
autoridade pública ou particular, na forma da lei.

CRIMES DOLOSOS Cm1TRl, "A VIDA,

A ECONOlIIA POPULAR E o tlERCA
JUS T I F I C A ç A O

DO FINANCEIRO"

§ 29 - Mantenha-se a redação do

Parágrafo~.

~ redação proposta consulta melhor os interesses do ci

dadão e da sociedade, podendo a -legislação ordinária disciplinar
com maior abrangência e propriedade as diversas questões ..

Justificativa

O Plano Cruzado deixou à mostra a inoperância da

legislação atual, que coibe os crimes contra a economia popu

lar e o mercado financeiro, deixando à solta os especuladores
~_---------------TUTOlolUSTI',C1Ç;,O'------------------,

e os incitadores da desobediência civil e desprotegido a so

ciedade trazer á competência do ~uri o julgamento desses crimes

ê salutar •

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

As letras "c" e "g" do inciso VII e a letra "a"

do inciso VIII do Anteprojeto passam a ter a? seguintes redações:

J\

em

Art. 13 - ~ .
VIII - ..

a) E assegurado aos brasileiros que se sentirem prejudl
cados requerer, mediante fundamentação e de conformidade com a lei,

Art. 13 - ...•..•.••....•..•....

VII - ..

c) do sigilo da correspondência e das comunicações

geral, na forma da lei.

g) Nas esferas policial, militar e de assessoramento ~o

Poder Executivo Federal, o Estado poderá operar serviços de _inform~

ções que se refiram à segurança e à proteção-da sociedade e dos fu~

damentos constitucionais da Nação.

""' ---"T[XTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

EMENOA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 137

o caput do artigo 137 do Anteprojeto passa a ter a s~

guinte redação:

"Art. 137 - O sistema de controle financeiro e orçamen

tário dos órgãos da Administração. direta e indireta da União,dos E~

tados e dos Municípios, será exercido pelo Tribunal de Contas da

~~PA ÇSOf957-1 _
:T---"'==-~"-"--"------ AUfOR

PJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

,..,.,r---------- ..LlHA'UO/CONlssio/sUIlCOUlssio,-----------..,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
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o acesso às referências e informações que a cada um digam respeito,
regjstradas por entidades particulares ou públicas, podendo exigir
a correção e atualização dos dados, .através de pro·cesso administra
tivo sigiloso ou judicial. -

sentadorias, transferências para a reserva remunerada,r~

formas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores,
quando decorrerttes de aumentos gerais que não alterem a
fundamentação legal;

JUS T I F I C A ç ~ O

JUSTIFICATIVA

"",.----------------Tf:X,.O/ofUSTIFICAÇÃO- -,

"""' ~ TElCTOI4USTlfIC...çio----------------_...

JUSTIFICATIVA

J

A expressão "concessões iniciais" ê inadequada, uma vez
que a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser confundi
da com as revisões e refixações de proventos que, quando alteram a
fundamentação legal do ato, devem Ser apreciadas pelo órgão de co~

trole externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência para a
reserva remunerada, na apreciação pelo Tribunal de Contas, é nece~

sario esclarecer que a grande maioria das fixações de proventos dos
militares é fei~a neSsa oportunidade. A reforma direta se dá em c~

sos de incapacidade física e alguns outros que pouco representam
no cômputo gera~ das inativações militares.

Quando o ato de reforma ê conseqUência da passàgem ante
rior para a reserva remunerada, não sofre al~rãção a fixação de
proventos já feita, sendo mero ato declaratório, passível, em a!
guns casos, de levar mais de dez anos para ocorrer. Ora, se uma
fixação de proventos na passagem para a reserva remunerada for ef~

tuada em desacordo com a lei e não for apreciada na ocasião pelo
Tribunal , certamente permanecerá irregular at~ que venha a Ser
examinada na reforma. A inclusão proposta visa a impedir que isso
ocorra.

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do artigo 137:

Art. 137 - O Tribunal de Contas da União exercera,
mediante controle ext~rno:

( ... )

VIII - a apreciação. para fins de registro, da leg~

lidade da acumulação de cargos e das conceSSÕes de ap~

sentadorias, transferências para a reserva remunerada,r~

formas e pensões, ressalvadas as melhOrias posteriores,
quando decorrentes de aumentos gerais que não alterem a
fundamentação legal;

A expressão uconcessões iniciais" e inadequada~ uma vez

que a concessão da aposentadoria e única, não podendo ser confundi
da com as revisões e refixações de proventos que, quando alteram a
fundamen~ação legal do ato, devem ser apreciadas pelo órgão de co~

trole externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência para a

reserva remunerada, na apreciação pelo Tribunal de Contas, é nece~

sãrio esclarecer que a grande maioria das fixações de proventos dos

militares é feita nessa oportunidade, A reforma direta se dã em c~

sos de incapacidade física e alguns outros ..que pouco representam
no cõmputo geral das inativações militares.

Quando o ato de reforma ~ conseqUência da passagem ant~

rior para a reserva remuneradd. não sofre alt~a~ão a.fixação de
proventos já feita, sendo mero ato declaratório, passível, em aI
guns casos. de levar mais de dez anos para ocorrer. Ora, se um;
fixação de proventos na passagem para a reserva remunerada for efe
tuada em desacordo com a lei e não for apreciada na ocaSlao pel~

Tribunal , certamente permanecerá irregular até que venha a ser
examinada na reforma. A inclusão proposta ,isa a impedir que isso
ocorra ,

"",.- TEJ.ro/.rusT'FICAÇio------------------,

EMENDA CSOl~6~-8 'u'o.~--------,
o - J EJ-::-p .'''''D'.'coo.~ê· Const5 ~lJj ntc S7QUEIRA CAllPOS _ L...!::. ,-__ 1

~"A"TI000
P.O.C.

A redação proposta consulta melhor os interesses do cl
dadão e da soc~edade, podendo a legislação ordinária disciplinar
com maior abrangência e propriedade as diversas questões.

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do artigo 137:

Art. 137 - O Tribunal de Contas da Uniáo exercerã,
mediante controle externo:

( ... )

VIII - a apreciação, para fins de registro, da leg~

lidade da acumulação de cargos e das concessões de ap~

sentadorias, transferências'para a reserva remunerada,r~

formas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores,
quando decorrentes de aumentos gerais que não alterem a
fundamentação legal;

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do artigo 137:

Art. 137 - O Tribunal de Contas da União exercerã,

mediante controle externo:

( ... )

VIII - a.apreciaçãp, para fins de registro, da leg~

lidade da acumulação de cargos e das concessões de ap~

A expressão "concessões Ln í c i a í s" é inadequada, uma vez
que a concessão da aposentadoria é única, não podendo ser confundi
da com as revisões e refixações de proventos que, quando alteram a

fundamenta~ão legal do ato, devem ser apreciadas pelo órgão de co~

trole externo. Quanto ã inclusão dos atos de transferência para a
reserva remunerada, na apreciação pelo Tribunal de Contas, é nece~

sãr,io esclarecer que á grande maioria das fixações de proventos dos
militares ê fei~a nessa oportunidade. A reforma direta se dá em c~

sos de incapacidade física e algyns outros que pouco representam
no cômputo geral das inativações militares.

Quando o ato de reforma e conseqUência da passagem ante
rior para a reserva remunerada, não sofre alteração a fixação de
proventos já feita, sendo mero ato declaratório, passível, em a!
guns casos, de levar mais de dez anos para ocorrer. Ora, se uma
fixação de proventos na passagem para a reserva remunerada for ef~

tuada em desacordo com a lei e não for apreciada na ocaS1ao pelo
Tribunal , certamente permanecerá irregular até que venha a ser
examinada na reforma. A inclusão proposta visa a impedir que isso
ocorra.

{;ons~Hu~nte SIOUEIR~ CrJ1POS

COMISSÃO DE SISTEHATIZAÇft:O

EMliNl)~ CS01961-0,

r-~ ..t..UÃIUO/CDNI'$lQ/"SUBCO.. ISSÃO---- _t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA éSO'1960-1
• ::::::::;:-:.-=- ~ <-- • AI.ITOIt---------------
t? Constttuinte SIOUEIRA CAMPOS
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Wv1ENDA CS01963-6
r: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS tS"''''O~P.O.C.

JUSr-I1'ICAÇÃO

r.r Tl:XTOlolUSTlf"lCAÇio _

EMENOA-SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 13

IMp.i1<.a-no.6 o plÚncZp.io da econom.<.a .tClgúta;(;'<'va, 110

.intento de !l.eduzlJt a.6 d.imen.6õe.6 do Antep40jeto, Que não .se contl.i

gU4a apena.6 em qu.inltento.6 a1<.t.igo.6, mM em'Quaáe do Ls r.r.i.e. dÜpo~l

;(;.ivo.6, compJteend.ido.6 .itel14, pa4ãgJta6o.6, a.tZnea.6 e lncl.6oá de lllJ.m~

4ação ,a.4ã.h.ica.

Suprima-se do inciso VIII do artig? 13 do Anteprojeto~

a) a letra "b" do inciso VIII do Anteprojeto, reletrea~

do-se as demais.

Aá decR.a/f.açõeé do s aIt.t.igO.6 74, 15 e 76 podel~, pe46e:f.
;(;amente, exaiuuc-:s e em url a!l.1.:.igo e do..{.6 .iteM. _

JUSTIFr'CAÇ/lO

O texto proposto pela Comissão, ao que se entende, não
retrata matéria de nível constitucional, pelo que seria melhor rem~

tê-lo à apreclação do Congresso Nacional. EMENDA CSU1966-1 'UTO'-------
[!J Cons ti tuinte SIQUEIRA CAMPOS

.-.. ~ PLtdlllIO/COIi..l1o/IUICOIUI.ÀO-----------

fi CO~ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CSOI964-4
fi J~'Npnv·co~ê COn6.t.l.tu.inte SIQUEIRA CAlIpOS _ C _J

E?~-C-O-M-I-S-S-Ã-O--V-E-S-I-S-T-E~~~;'~~O;;~;O/.U"".,..iO----------_1 t4VO'WJ

~~--_- -_----__-f[XTo/"ulTlrlc..ç.i.o-------....,..----------.

, Suprima-se a alfnea lia" do item IV do art. 28, reletrean

dO-lie as demais.

1':1~----------~----TUTOIJu'Tlrlc...çio---"-------- _,
JUS T I F I C A ç Ã O

Vê-.6e ii aL1:nea "h" do .item I, do aJtt. 28, a .6e!lltJ..nte Jtecla-
ção:

"h) o a.tútamento e o voto s ã» pcJtmlt.idoá pa.~a os ma.ioJte.6 _.-.

de 16 ano~ e oh4.igatõ4.io~ paJta M ma.ioJt"eá de 18 anoá, exc!!:.

:tuado.6 04 ana.e.óab exos , 0-6 ma-i.oJt.e.6 de. .6 e.te..!.ta 0.110.6 e 0.6 de
6.ic.iente~ {1:~.icoá e_mentaú".

Diz a alín~a que os mandatários tên o dever de prestar eon

tas aos eleitores.

Evidentemente, eles o fazem quando ocupam a trib~na, nas

Câmaras de Vereadores, nas Assembléias Legislativas e nas Casas

Congressuais.

JUS T 1 f 1 C A ç Ã O
Desnecessária, portanto, essa sen~ença declaratória.

o a.t.iátamen.to e o vazo 6acultaz.ivo~ paJta 0.6 ma.io!l.e.6 de de

Z~á.6e.i.6 ano.6 e um .iPlpe!l.at.ivo da h on:o: p4e.6ente, Quando a juventude I

demoMt4a, c.ta!l.amente, o á eu aM e.io de pa!l.üc.i1'ação po.e.Ztü.a, con

tJt.ihUÚldo decúlvamente 1'a!l.a o !l.ejuvene.6 c.imen.to do s quad10.6 !l.ep4e 

s encaccvcs , naá 6unçõeé '.tegü.tat.iva.6 e execut.ivaé.

Mesmo porque, quando o representante

quase sempre e punido ao tentar a reeleição,

dos seus eleitores.

nao presta contas,

repudiado por muitos

r:-1r-----'------I'Lulll.l0/eoIJ.sdo/.UleOllltlio----------:.I-.,

COMISSÃO DE SISTEMATIZA~ÃO

r:1,.-----------------TJICTO/ofU'T"ICAÇio---------- --,

EMENDA CS01967-9

~
AUTOR._ Constituinte SIQUEIRA CAMPOSpO!l. out!l.o lado, não .6e comp!l.eende a exceção ptuu: os dc6.ic:f

ente.6 6Z.6.ico.6, e.6Quec.ido.6 0.6 ·de6.ic.iente.6 mell:taÚ.

A ob4.igat04.iedade do at.iJtamenzo e do voto deve acompanha4

o c.idadão dos 18 aOá 70 ano~, co no um .impe4at.ivb cZv..:c.o .ineÚttãvel.

Dê-se ao item I~ do a~t. 69 a seguinte redação:

açao"IV - 'Favorecer o sentido social da liberdade, pela'

equalizadora do Estado. l'
AUTOIt-------,.-----------.J ~PAl"VnCDo~

COMtLtu.in:te SIQUEIRA CAIIPOS _ C- _J

iEMENDA '<::501965-2
l!J

COMISSÃO VE SISTEMATIZAÇÃO J TI S T I :f I C A ç"Ã O

m----------------TUTOIJUSTIP'.CAÇio----- --.

Ull.iMquem-~e 0.6 a.Jttlgo.6 74, 75 c 76, !l.enurleJf.ado.6 0<'
.6egu.inte.6 ne.6ta 4cdação:

Trata-se de um preceito deontológico, que nao se

imediatamente, na formalização de um direito positivo .

" A!l.t. 74 - A Adm.inü;(;!l.ação pii.b.tlca 04gall-<.Za.4-áe-á

com oh ed.<.êllc.ia a.O.6 p1<.ÚtcZp.(.a.6 da. .e.ega

.e..idade e da MO!l.a.e..idade, !l.e.6pe.itado.6 as d;,/f.e.ito~ dos

c.idadão.6, a.tem dos .6eguÚl;(;e4 4equ14.U:0.6:

Esses princípios devem ser exarados da maneira mais sint~

tica, a fim de que o texto ronstitucional não se transforme na e~

plosio de sedutoras promessas ou, ate mesmo, num discurso tão el~

qUente quanto vazio.

- va..t'<'dade dos atM, eOlno Inoti..vnção s u61ei..e.nt:e;

11 4azoab.i.t'<'dade, como nundtlmen:to da .teg.it'<'r,.ida.de".

o texto que propomos r~duz a onze palavras as quarenta

sei~~ue ~re tende subs ti tui r.

e

----'#
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EMENDA CS01968'·7
l:J Constituinte SIQUEIR;- CAMPOS

r---------- pl,uÀ'UO/COlll'sio/sUflCOIllI',io- -,r: COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

LPA~Tl00:J
P.D.C.

o defeito é facilmente sanável, obtendo-se maior harmonia

da frase, com apenas um verbo substântivo presente, o outro conve

nientemente disfarçado na for~a participaI "resguardados".

r:-r----------------TEXTO/JySTlF1C.lÇi,O--- ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 445

O artigo 445 do A~teprojeto passa a ter a seguinte reda

ção:

Art. 445 - Fica criada a Comissão de Redivisão Territo
rial do País composta de doze (12) membros, um indicado pelo Poder
Judiciário, três pelo Poder Legislativo, três pelo Poder Executivo;
um pela Ordem dos Advógados do Brasil, um,geógrafo, pelo Iostituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, ~m,sociólogo, pela Universidade
de Brasília, um,economista, indicado pelo Conselho Federal de Econ~

mia e um pelo Conselho Federal de Engenharia, com a finalidade de
realizar estudos e apresentar anteprojetos de criação de novas Unl
dades federadas ao Congresso Nacional.

§ lQ - A Comissão de Redivisão Territorial do País será
instalada dentro de trinta dias, tendo como presidente o represe~

tante do Poder Judiciário, devendo o Presidente da República nomear
os seus membros dentro de quinze (15) dias.

§ 2Q - Até seis meses após sua instalaçã~ a Comissão de

Redivisão Territorial do País receberá propostas, sobre os temas es
pecíficos de sua competência, de Assembléias Legislativas, Câmaras
de Vereadores e entidades legalmente constituidas.

§ 3Q - O Congresso Nacional apreciará,' no prazo máximo
de um (1) ano, as pr opos t as que lhe foremapresentadas, extinguindo-se a
Comissão de Redivisão Territorial do País ~), anos- depois de
sua instalação.

JUS T 1 F 1 C A ç A O

EMENDA CS0197D·9
fi A~" J~~P'v=CO?C ConltÜu.í.nte SIQUEIRA CAIlPOS _ "---=-- _J

tJ COMISSÃO VE SISTEI;:;;~;~;~io/su"o.''''''-----------J ~Õ~

r:-r---------------- re ..rOlJusT'''''''*t:io------------------,

Sub<l;t.í.;~ua-<le, no ltem rI do MA:. 35, a expILe<l6ão "6e Itão

pJz.eóeJz..í.Jz. ó-azê-lo" pon. "s e não PJz.eócJz..í.Jz.-<le Jazê-lo".

JUS T I F I C A ç Ã O

Jã. na COMÜ<lã.O de Sütemat.í.zaçiio .í.mpõe-<le expult9.[1L-6e do

tex.to do an.teplr.ojeto c.elr.t06 de6av.í.6ado6 60-tec..í.6mo-<l, c.on6.í.[)Itado6- em

de6J!..i.6e-6 de co neosuiiinc.Lá e Jz.egênc.[a qUI!-, a-têm de d.f.ó.f.cu-ttaJz. a aonpne.

eMiio da .f.etlr.a , de<laboltam o texto C.Oltã.t.ttLlc.í.olta.f..

Como a óJz.a-6 e e6tã. c".'Ló.tlr.u1da 110 Item II do an«, 35, deã-

c.abe o útó.[n.í.t.í.vo <lem a l'alr.tZcu.f.a "s a", ·poü Ó.[ca-6e .[lIdagando qLLePI

ê o -6LLje.í.to de plr.eJe4.f.lr..

A óOlLma plr.onom.[nada e-t.í.de qua-tquelr. diLv.í.da, emplr.e-6.ta. ca

Ilênc.í.a ao texto e dii cOPlplleeMão ã ~lr.a<le.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

A importância da Comissão condiciona sua composição por

membros dos três Poderes da República, de representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil,da Universidade de Brasília, do Conselho F~

deral de Economia, do Conselho Federal de Engenharia e da notável

entidade privada, de caráter cultural, o Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro, sob a presidência do representante do Poder Ju

diciário.

EMENDA CS01971·7
f:

-------- 't.f:N""IO/eOulss;.o/'UlleOI'I's;.O ,

cr;"''''0:=JP.D.C.

Afinal de contas, é chegada a hora de mudarmos , radical
mente, o Mapa do Brasil. Mas não podemos fazê-lo sem profundos estu

dos que envolvam todos os aspectos da problemática brasileira, esp!

cialmente a questão demográfica.

EMENDA CS01969·5fi AUTOIl----- --,

ê Cons ti tuinte SIQUEIRA CAMPOS

r:lr----------------TlxTO/ofunl'lcAçÃO------ _

Dê-se a 'seguint) redação ao art. 30 do Substitutivo:

"Art. 30 - E livre a criação ê e partidos políticos, r e,!!.

guardados, na sua organização e funcionamento,

a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartid~

riamo, os direitos fundamentais da pessoa humana e os se

guintes princIpios: "

JUS T I F I C A C Ã O

Não se compadece da boa tecnica legislativa a divisão de

um artigo pelo meio, com um ponto intermédio, embora haja disso

alguns exemplos em nosso Código Civil, verdadeiro monumento de téE
nica jurIdica.

r:-r---------------- nlClO/Jl.'STIFleAç;,c _

EMENDA SUPRESSIVA

Supr~ma-5e integralmente o art~go 356 do An-
teproJeto de Con5titu~ção da Com~55ão de S~5tematização, da
seçio I, lida Sa~dell.

JUSTIfICATI\UL

Essa matéria já está ins',rida e contemplada
no artigo 14 do Capítulo lI, liDos D1reito3 Soc).a~slf, portanto

é redundante, repetitiva e indeviàa, mesmo porque este assun

to não é para ser tratado na Carta Magna e sim em Lei Ordiná
ria, além do que a JurisprudÊncia nacional e internacional

mantém essa me t é r a e na "Pasta do Trabalho", e não na "de Saú

de" .
Entende o leg~slaõor que o direito do traba

lho não poàe f1Ccr dividido entre dois Min2stér~cs, além do

que o termo li Saúde ocupec i.cne r", vef:", ate;jõer aos in'tyesses

do trabalhador brasJ.leiro, pois o referido artigo v101a a tr~

dJ.ção nacional € universal de que as rel.ê.ções e conô a çê e s no

trêbalho são, e seffi~re forarr" perti.. er.teE ao Yir.iEtér~o àc

~ra~alhc e nãc ac ~).nistério àa Sa~de. 7ratar ê~s=€ êEE~ntc

na Carta t-1agõr.a é xnt e rvenc í on í sr-c zndev i.õ c , tJ.rôr.J.cc· e õe

índole cartarial.
Saúde OcupacJ..o~al é uma deroffi~r.ação co~fusa

TiC BraslJ,· é àe crJoe:"'". J.pç2e~é E- er T';CF~:: ]í!"~,-.a q_~r C;Z:-:-:

"Faúde ne s at~\'ica'5es de t r e t-e Lhc?, As C,:::".àlÇÕe-E êe tra'tall-o
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é que vão determinar se há riscos ou não à integr~dade fíS1-

ca do trabalhador. Quem cuida dessa me t é r a e no Bra~.ll s ernp r e

fOl o MínlEtérlo do Trabalho que, além de outras ~tr2buições,

zela peJa ~egurança e demaJ.E dlreltos ao trabalr5àor.

Como pode a Flscalizeçio redera~ na ~rea ~c tra

balho, flcar dJ.vidida entre dC.l5 MinistÉT10S, C~ :~rtencEr

ao N~nistério da Saúde? E corno f a c e r ã am as KegociaçEe-s Cole

tivas na área de Segurança do trabalhador?
O Ministério da Saúde cU.lda da Saúde Púliica, cu

se je : pratica a medicl.r,ê: preve nt i ve , mes nos prcces s c s prc,=J

tlVOS e ~c slsterra êe tra~al~o ca=e ao ~~p~stÉr~c do Trac=-

ção de Estados e pela criação da Comissão de Redivisão Territorial
do País, esta com a finalidade de estudar e, se entender convenien

te, propor ao Congresso Nacional a criação de novas Unidades feder~

das, isto é, outros Estados que não aqueles cuja criação Já estava
prevista nos artigos mencionados dos AnteprojetGs da Subcomissão
e da Comissão.

As coisas são tão claras que somente por falta de leitu

ra dos textos ou por má fé podem ser taxados de contraditório~ os
artigos que criam Estados ante ao que cria a Comissão de Redivisão

Territorial.

<7'>----------------- Ttlll'l'O/Jl.JSTlrltAçÃe-----------------,

l~c a aç~c f~Ecal.lzadore e ~c~ffia::zadcra, er ,~o~:s os se9~e~

tos. E!"9€::1~ar::!.õ êe E'E:9lJrc=.n;õ, r..2ç:ene# !'~E:c:'c:"":õ ':'c :lê.::'õ:l:::,

fé~~ô~, salár~o, iàE~t~f~cê.çêo & êcraçêc cc tr=:~:~o.

prct~;~c e segurê~ça ae t!stê.:n5~cr, fIca 6~T~ê a ~e=eE~1~ê~~

• - - - #

õe is:-..::.e:-çàc d e s s e s e r vz.ç r ::~::.t:~:-:- ~'~:-:'s'toEr:':', 12 r.e c ~a.==ê.-

EMENDA CS01973-3
t: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

PLl"..."IO/CONI5Siol'UlltOMISSio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

G"""':JP.D.C.

blica ma~ não deve intervlr nos meIOS produtivos, poí= aí

fator principal é a causa dos riscos,' isto é, a prevenção d,~

acidentes de trabalho, que deve continuar sendo je responsa

bilidade únlca do ~i~istério do Trabalho.

r ança do Traba1h';do; ~ As relações capital/trabalho são uni

versalmente pertinentes ao Ministério do Trabalho.
t a organização Internacional d~ Trabalho

OI! o Fórum dessa matér~a e não a ~rganizaçâo Munà~al àa

Saúde.
Com referênc~a a lª parte, referer.te ao me10

ambiente, o .l.nciso VI do art~go 414, Já prescreve o ~esrno cc~

teúdo, além de outras, que asseguram ao trabalhador e ccmu

nlcades a segurança e controle ôo melO a~=lente.

VII do

Consti-

EMENDA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se integralmente o incisà

artigo 353 da Seção 1, "da Saúde". do Ant.epro j e t o de

tuição da Comissão de Sistematização.

O inciso VII que diz "c ontro1ar a que La.daôe

do meio ambaerrte , inclus~ve.Q do t.rabe L'ro" é redundante, re

petitivo e indevido, p025 no artigo 14, ínc2so XXI já prescr~

"6 o "controle tecnolóoico visando E. el1minacão do ll.§.f.Q1l, na

área do trabalho.

Saúde Pú-o Sistema Ún~co de Saúde é voltado

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

EMENDA CS01974-1

t: tJ;PUTl00=:J

P.D.C.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,.- PLlN.."IO/cOwlssio/auIlCOltIUio,-- _

tJ

EMENDA CS01972-S
t: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS j Q:~:'Z~
..,-,,-- PLUÂRIO/C()J,USS;.O/IU8COIlISdo,- _

e? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO I ~.;~
r.-r---------------- T~XTOIJUSTIf'IC.lçio,----------------__,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPPSITIVOS EMENDADOS: Artigos 445; 446, 447 e 446.

EMENDA

substitui-se o'termo "Saúõell do inc.l.so xx do

artigo 14, "Dos Direitos Sociais", do An t epro je t o de Consti

~uição da Comissão de Sistematização, e acrescente-se o termo

"HígJ.ene" adequando o texto pari'!: .

Seguranca ~ Hi3iene do Trabalho

Renumere-se os artigos '445, 446, 447 e 448 do Anteproj~

• to como a seguir:

a) o artigo 446 passa a ter o nQ 445.

b) o artigo 447 passa a ter o nQ 446

c) o artigo 448 passa a ter o nQ 447

d) o artigo 445 passa a ter o nQ 448

JUS T I F I C A ç A O

No anteprojeto' da Subcomissão dos Estados, os artigos
q~e criam Estados e extinguem Territórios (arts. 25, 26 e 27) pr~

cedem o artigo 28 que cria a Comissão de Redivisão Territorial do
País, esta gerada naquela ver~ente de elaboração constitucional
"para, dentro de cinco anos, apresentar estudos e anteprojetos de
criação de novas Unidades federadas".

A Subcomissão dos Estados, que teve sua decisão confir
mada pela Comissão da Organização do Estado, decidiu-se pela cri~

JUSTIFICATIVA

o termo "Saúde" Já está inserido e contem

plado na Seção 1, "Da Satíde". artigo 349 que diz:
liA Saúde é direito de todos e dever do Estado"; ora se é di

reito de todos, inclue obviamente a classe trabalhadora, bem

como as demais. Portanto, é redundância, repetição e o termo

é ~nadequado no artigo 14, inciso xx.

Mesmo porque o termo "Sa~dell na área co tra

balho não é tão abrangente quanto o termo Higisn~. Enquanto
Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a H~g~ene é par

te da meàicina e aos diversos meios de conservar a SaJàe.

Ko ambiente de trabalho é prec~so mu~to rr.ais

que Saúde. A Segurança e Hig~ene do trabalho como está na

Constituição em vigor é muito mais abrangente, completa, eV2

luída, dinâmica e assegura ao trabalhador a elimínaçã~ ÕOS

0.~.L H::u ... t:_ t;: ;.,.tcehçc.!: de trc.ba ...r.c.-. conó éstci co_-,couo

no Anteprojeto de Constituição, ora em deba~e, houve U4 retro

cesso do d~reito do trabalhador.
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COMISSÃO VE SISTEMATIZAÇÃO

ConJ.>-tLtu.inte SIQUEIRA CAlfPOS

EMENDA CS01975-0

tJ
__-: PLIN.. "lO/coWlssio/.UICOWlssio _

tJ
.., TEXTO'oIUSTlP"ICAÇAO ,

- Ac.Jte<lc.ente-<le ii 1.etJta "b" do [tem IIr , do aJtt •. 2t,

a <legu~nte expJte<l<liio:

:JUsfiFICATIVA

As presentes emendas objetivam adequar o foro e julgame~

to a que ficaram sujeitos os Conselheirós dos Tribunais de Contas
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, de molde a ma~

ter coerente o princípio de equiparação em relação aos Desembarg~

dores dos Tribunais de Justiça.

" ••• Jte<l<la1.vado<l 0<1 qLte e.si.e jam no exel!.c.Zc.~o do l'1an

dd.tO de VeJ;>utadol.> Fedeltaú e Senadolte<l".

JUS T I F I C Á ç li O
EMENDA CS01978-4 "'°.--------.

1
Erp.'D"'.'Coo.~

PJ Constituinte SIQUEIRA CAMPDS . ~ J

Ac.e~tal'1o<l a 'te<le <legundo a qua1. nao há d~Jte~tol.> ad

qu~lt~do<l, em ma;(;elt~a po.tZt~c.a, .,al.> d~1.> c.oltdamol.> da "cas s ação blta!!

ca ", c.onó.i.gultada na a.tZnea "b" cio [;(;em IIr, do alt;(;. 28 do An;(;e _

pltojeto.

'U:NÁIlIO/CONIS$iO/SUBCQWISSi"O I ~O"TA--=-:.::;)

PJ CDMISS/lO DE SlSTEMATIZAÇAD @O (I?1r
..,---------- TEXTO!JUSTlf'ICAÇÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 40.

VaZ a ad~ç.ão pitO po 1.>;(; a , 110 ~lItU~tO de ev.cxa« que a

dú c.1t~m~naç.ão at~nja 0<1 que, 110 exeltc.Zc.~o do mandato lia!.> dua4 Ca

4a4 do Conglte<l40, ;(;em o d~lte~to de düputalt a I.>ua Plte<l~dellc~a.

Suprima-se do Anteprojeto:'

a) - O artigo 40.

Renumere-se os demais.

COIl-6;(;Uu~nte SIQUEIRA CAflpOq

JUS T I F I C A ç /l O

O assunto será melhor tratado· através da legi~

lação ordinária.'U,.""10/COlotlssÁo'au.COIllISSiO-

j
~DAT"'~

'[)rJ/t í 'IijL_...!C:..\00:".!..!!I!..::S?.iSl.!Ãl.!OLJV!.!E;....,:SUI~~i.1T.tF~I1L1!A...LT..J.7...7.tlAJ,Ç.tlir.!JO'-- --'. ~ _
..,-- TItXTotJUSTliI"ICAÇio---- -,

EMENDA CS0197G-8
l:J

r:'1---------------- TEXTO/JUSTIf'ICAl;ÃO'---------- ,

~-om:-;;;:]
~02 /07~

FRANCISCO AMARAL

EMENDA CS01979-2
tJ

I - gMalltiJt a .i.ntang~b~1.~dade da4 6ltontúlta<l e da <lobe

Jtali~a nac.~on;'1., Jtepe1.~ndo qua.tquelt ~n;(;eIt6eltenc.~a e~
tltang e~lta de<l tiab Ld«;

"AttJ.:.. 7'1 - CumpJte ao E<I;(;ado:

pltomovelt a dü;(;Jt~bu-i.ção da It-<.queza, do tJta6a1.ho e dos

me~o<l de pltodução e Itepaltt~ção abo.t~da-6 ;(;eda-6 a...I ItOlt

ma<l de opn es siia e exp.toltação e galtan;(;~do<l a qua.tf.dade

íII -

lI! -

de6endelt'a der.lOc.ltac.~a po.tZtic.a e ee.o1I0m-<.ca,

~lItegltaç.ão do povo ne<l<la oblt~gaçãq, 6azendo

das a C.Olt<lt.ituc~o l1a1.~da~e e a 1.ega1.~dade;

c.ar.! II

lte4pe~t!!;

EMENDA AO ART~ 451 do Anteprojeto de Constituicão:

"Art. 451 - O sistema de governo instituido nesta Constitui
ção entrará em vigor no dia 15 de março de 1990, não sendol
passível de emenda, no prázo de cinco anos, a partir de sua
instalação, devendo, neste mesmo dia, ser nomeado o Primei
ro-~inistro e os demais integrant~s do Conselho de Minis
tros."

JUS T I F I C A ç li O JUS T I F I C A T I V ~

Na<l <letenta pa.tavJtal.> da Jtedação 4ub<ltf.tu;(;~va que 4ugeJt~

mO<l, c.ondell-6aM-<le aI.> c.el'1 do ;(;ex;(;o oJt~g~lIiiJt~o, nUl'1a ec.ononf.a g.tõJ.:.l
c.a de. nada meno<l de ;(;It.(.n;(;a pOIt c.e11;(;o • -

É justo que se respeite o mandato do atual Presi-

ãente que num período de transição procura tudo fâzer para restabe-

FRANCISCO AMARAL

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

AU'tOR---------------

1ecer, em nosso pais a pleniLude democrática.

"

EMENDA CS01980-G

PJ
~ 'LII!:,..l.1I10/CQI.l\s$Ão/sUBCO...ssio-----------

tJ

1-

Lss o de~xamo4' de eon,tem

7V e <leU4 ~:ten4 do ÁlIte-

A<I<linl enxugado o xexxo , nem poJt

plalt xodo.: a4 .i.n:tençõel.> c.o,lt~da4 IIO aJtt.

l?.'Lojc:to da ComLs s iio de S'<:ó.te.ma.t.ização.

COMISSÁO DE SISTEMATIZAÇÃO

"",OI'u"'''''''O I
Emenda ao art. 28,. inciso lI,. alíneas "cn e Ird"; que terão

a seguinte redação:

Inclua-se na letra "b" do artigo 205: "os Conselheiros
dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos M~

nicípios" ..

"Art. 28

Suprima-se do item I, do artigo 196 a expressão: dos Con
selheiros dos Tribunais de Contas local".

xx' - A ELEGIBILIDADE

..) - ...
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b)

c) -para os cargos do Poder Executivo: Presi-
EMENDA CS01982·2 AUT'"---::--------,e: constituinte Francisco Amaral r""'''O~• PHDB

dente da República,Governador e prefeito

será permitida uma reeleição;

r.1 I'L[HAR10/.cO..I~S.o/su.eD.ussÃO---_- _

f? conrssxo OE SISTEMATIZAÇÃO

r:-r Tt:XTOI"USl"fICAÇ;.O-----------------,

tados e os Prefeitos e os Vice-Prefeitos

vernadores e os Vice-Governadores de E.§

ra concorrerem à reeleição o Presidente

Acrescentam-se ao art. 216:

§3 g - Onde não houver Junta de Conciliação e . Julga

os juízes de direito exercerão as funções de juízes do tr~

balho.

menta,

§4g - Considera-se releVante e penoso o exercício d~

função de juiz do trabalho por juiz de direito, contando-se o

tempo para todos os efeitos até quatro anos.

Justificação

Não se deve obrigar ao povo a procurar a justiça

longe de sua residência. Se Se exclui da 'Justiça comum o conheci

mento de matér~a trabalhista, obrigará patrões e empregados a se

demandarem em locais distantes, já que não'ex1ste Junta de Conci

liação em todas ~s cidades. Existem lugares distantes das Juntas a

mais de duzentos quilômetros.
A classificação do serviço em penoso e relevante

propiciará ans mag~strados que exerçam tal atividaàe serem promo

vidos com maior rapidez em detrimento daqueles que somente gostam

de trabalhar em varas especializadas.
A computação do tempo servirá para ensejar a promo

ção por antiguidade, o que já acontece em alguns Estados quanto à

Justiça Eleitoral.

e sempre o vo-Em uma democraeia há-de se valoriza

to e a vontade do eleitor,

d) - para se candidatarem a outros cargos ou pa-

e o Vice-Presidente da República, os GQ"

devem renunciar 6 (seis) meses antes do

pleito."

segundo ensinamentos da melhor doutrina NADA JUSTIFX

Francisco AmaralConstituinte

CA a vedação da reeleição.

PONTES DE MIRANDA sempre ensinou que se o governante

é bom não devemos impedir sUa reeleição.

,EMENDA CS01983-1,
f?

coxtsszo DE SISTB•..ATIZAÇãO

AU10 _

o POVO deve ter a oportunidade de reeleger os bons
r.t--------------~-TI:Xl'OIJUSTIf'ICAÇÃO-----------------,

• Art. 228 - ••••
governantes e, a possibilidade de reeleição deve ser o melhor es-

tímulo para que o governante procure sempre se esmerar em sua ad-

ministração.

Pargrafo único - O tempo da se rvaçc prestado à Justiça .3leitQ.

ral é considerado penoso e relevante, devend:o ser contado :>tê o lil"ite de

cinco anos, para tod.os os efeitos.

Decorrência da aprovação desta emenda será nova redaçã

do art. 158, parte final.
JustiticaÇ;o

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

EMENDA CS01981·4III aUTO"

C- Constituinte FRANCISCO AMARAL
,- ,.1.~NAII;IO/CO.. I';io/su.CO.IS:sio-- _

~ CO':I3S:\C DE. SISr::;1ATIZ 'CÃO

17I----------------T.u:TOIJUSTIFlcacÃo----------- ---,

Modifica o inciso II co artigo 15:
Art. ae

03 juízes elsitorais prestam UIll sernço relevante e desgasta.n.

te para o país. Un alguns Estados Já eX1ste o ·reconbec1mento desse se1"~içoJ

variando apenas o periodo, que não é inferior a três anos, nem superior a

oito.

]S necissário qU~ haja unifo1':nização no trat.3.:;Jento, Já que a

junção eleitoral nunca é exclusiva, mas concdmitante COm a JUdlcatUra. CCClU!J,

demandando mais ded1cação e ma10r disponibiliddde ~ra o serv1ço.

A olassificação de serv1ço como relevante s penoso S1&"1fica

reoonheciIr.ento pelo trabalho realizado e servirá para a. pro:::ooção por :nereci.

Inc. II - proporcionais ao te~~c dn 5~=v:~aJ p~s ~3~ais

casas, n~o ~Ddond~ s~r infe~ic= ~ c:~ant~ ror
cento dos rendi~~ntcs. EMENDA CS01984-9'
JUSTIf" I:''1 çÃO

A., aposent:l;:!oria o:-i:HJorc':'cnJl ;:'~"Ju 3"!r qli3ntita

tiva, tal Qual acontece con a Lei de rrevid2n=i~ J_=íal {~9a~; e /

prevista CO~ setenta e cinco ~or c~n~c d~ s-l~r~o ~ 'J-~ ~~r~~=~a rl3

S~Cs9nt:J cnntribui;-ões no ~jIni;"1o e r:ilis ur- i1~r ce~:;o ~nr" c l:·::' ano

de sorviço at~ o li,ito de nouarta a cincc no= CGt'~c;.

Spn Qua,tiT':'::.:!ç=a 3. ~-CS?-t·.-l:-:"i'J - -3:: ser

ir'!'isõria e :Jr2jud':c:\ 0'30 G030aS no f'Joci::i'5rio, . : t::dl.1 $..:::: f:. 1:
_lia. ninru;~ COn cinco ou t32 3nos d2 s~=viçc =~n~,-ui~!~ v V~= cc
opan~s ~ez cu vint3 por cente do s~l;r~o, ·or ~~~cr aU~ J1j.~.

AUTOR

Constituinte FRANCISCO AMARAL

r.:-t---------- ..I.I:H.. "'O/COMlssio/su.COMI:ssio -,

COMISSÃO DE SISTE~~TIZA ÃO

r;;----------------Tl:ltTO/JUSrlf'ICAçio --,

Modifica redação do art. 86,§39:

§ 39 - A proibição de acumular não se aplica aos apo-
-sentados.

JUSTIFICAÇÃO

~ preciso levar em conta qu~ o aposentado não ocupa
_cargo e não exerce nenhum função.
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A~réscimo ao art. 192 e modifica o inciso I do ~rt. 195:

Art. 192

x- toa~s os Esgistrados elegerão os órgãos diretivos

dos tr!pUL~3is a q~e ~erte~ças e opinarão sobre o orçauento.

rrT'''''':J' PMDB
4I,1TOIt----------------,

Francisco AmaralConstituinte

I"Lr.:NÂItIO/COIl13'io/SUIlCO..13340-----------.,

CCÇ·ICSXO D'S CI~~~".:"'~IZA.-:XO

EMENDA CS01987-3
r:

o atual anteprojeto prevê três exceções para o caso
dos aposentados, excetuando apenas o de ocupação de cargo por concuE
so público. Ora, Justamente os que mais precisam de um complemento
salarial é que e scâo Lmpedad os , porque os funcionár~os não são to
dos formados em magistér~o, nem senadores, deputados, vereadores ou
prefe~tos e governadores. A exceção seria od~osa, levando-se em co~

ta que a.maioria dos casos perm~tidos se referem a pessoas que já
têm contagem especial para se aposentar: professores cem 25 ancs/d~

putados cem oito eu quatro anos, vereadores, prefeitos e governado
res com trinta anos.

Art. 195 -

I- retirar as palavras: "eleger seus órciãos d~retivos"

EMENDA CS0198S-7
tJ Const i tuínte FRANCISCO AMARAL

.-------- .. r..f:"."IO/CCIlISSÃo/sUBCOUI5SÃO-----------,

~~SSÃO DE SIST~~TIZAÇÃD

Justificação

Não há razão para que o ?oder JudicJ.á~io seja c~n~uzi

do ~or uma reinori~ sen representação. Todos os me~cro3 do ?oder ~di

cJ.árío deverão ~er a ~esma opotun1dade que os de~ais órsãos ~~~dJ~S

colher seus menbros diretores. A.ssim acontece cor:: o ll·!:ado, co'!: a.
de"Câmara e Assembléias de De p ..tados, com Cânura "Tere~dores e com o

próprio ;-1nl.stério ?úblico (art. 235, §12 do a:ltepro~e-~.lJ j ~ con e- DU-

,- --::__ Pl,.r.:'IlAQ10/CO"'I:5s.iorsulleOllllISS&O-----------r: Comissão Sistematização

dem dos Advosados do Eres~l.

~ núnero de representantes dessas entidades é be~ =ei

ar e n:aís disperso. Cor::. esse dJ.s?osit1.vO estar-se-ie eLtendendõ u de

mocracia ao ~a~s tradicional e ol~gárqu~cQ dos poderes.

24

Francisco Amaral

EHENDADO : ART. 14 INCISO

SUPRESSIVAEHEND.A

DISPOSITIVO

constituinte

EMENDA CS01988-1
P

Justificaçã.o

Da maneira como está redigido parece que a aposent~

daria do magistrado so~ente é com venci~entos ~nte~r~~s, ~~ndo

"for co~pulsór~a. A nova redação parte do nais bené=~c~ ~~r~ ~s •
diferenças específicas, consoante a boa técnic~ leGislct~7~.

Quanto à obrigatoriedade do'exercício d~ judic~t~~

por dez ~~os constitui uma ~berração jurídicu, ji ~~C €Xlst~~ ~

poscntadorias com trinta ~~os, como é o c~so d~s =~cres c àe I

. alguns servidores públicos, co~orne constit~ções es~~~_is. 0
brig~ a alguém o exercício de un decên~o nüo cor.ti~ui ~~ oo~

política, Já que em ne~~uoa profíss~o se exige ~ obri8utorí€d~~Q

de exercício para se poder aposentar.
Ainda há que salient&r que os :cobros do Suprc~o

TribUnal FedEral pode~ ser indicudo~ pura cquele ór~co co~ sesc2
ta e cinco ~~os ( art. 204 do ~~tcproJeto l.

Esc~p~ por t~~gência j~st~entc a~uclc3 ~ queo se
destina a obrigatoriedade.

Suprimam-se do anteprojeto:

Inciso 24 do Art. 14

Disposição inserida no anteprojetô

EMENDA CS01986-S'
f: Constituinte FRANCISCO AMARAL

elaborado pela Comissão Social,aceita pela Comis-

são de Sistematização no Projeto de Constituição

a ser votado em prenario, veda as atividades de

intermediação remunerada da mão de obra permanen-

r:-t---------------- TEXTO/.JI,ISTlftC&C&O------'--------
te,temporaria ou· sazonal.

:-~ • tEXTOrJllSTlfICAÇÂO------------------,

a economia nacional,mas milhares de trabalhado -

Trata-se,a nosso ver, de disposi-

Emenda ao art. 451 do Anteprojeto de Constitu~ção:

"Art. 451 - O Sistema de Governo instituido nesta ConstituO

t0~~'~0:J

!:027~;--mJ

FRANCISCO AMARAL

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

çao literalmente absurda e que prejudicara,se i~

cluída no futuro texto constitucionaÍ,nâo apenas

res.

_---------- Pl,.tN&~'O/COIolISSÂO/SUPCOMI:5S.0-----------,

[.

EMENDA CS01989-0

E

Acrescent~ parágrafo ao artigo 93:~

Parágrafo único - Quel~uer ~ena ~d~inl-tr~~~v~ nco
poderá ultrara~~ar ? ~ei~ rnese~. exc~~o a axOner~Yéc.

JUSTI"ICA;,ÃO

t preci30 reguerder'o direito do ,erv1dor ~ÚCllCC'

de ~e recom~or admíniitrativamenta. No siqte~a atueI, 3~eU=2S

pana q duram a vida inteira, prejudicando tamúém a erlC1ê~c~a ão

serviço. Da me~me forme que no d~re~to d~-c~p1ir.~r e 0er ele-o
borado deverá con~tar exrre--am~nte a dur~ç~c à~- f.~~e- à~~ci _
plinara~, no texto ccn-titucional d~v~rá e~tar patetta c te~~ol

máximo de pun~oil~dede. /

Compcr~ndo-s9 a Iene dilcip11n~r cem a ~enc nc à1

reitc cr-a mí.neL, no t a-c-re que a., ~enà~ Le ve s 1~~u~r ,",~rve:: ;.ara.

e I'e a t o de reinc;ldência e a, pena s f:::;ravas ."ãc e'1~llecJ.G.;;- i-e1o
ju~ per3equendi e puniendi apó~ cinco p.nú, de C~~!rlxentc da

mesma. TIa cesma for~a -S6 procede cem efeito à fre~cr1;;:. ~,~2
contudo, nem é anaIísaãa no ãire~to aãmin11tret~vc. ~

ção entrará em vigor no dia 15 de março de 1990, não send
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passível de emenda, no prazo de cinco ~~os, a partir de sua A justiça do trabalho não está aparelhada para receber

instalação, devendo, neste mesmo dia, ser nomeado o Primei- tão elevaào número de causas, tudo indicando que deva permanecer

ro-Ministro e os demais integrantes do Conselho de Mlnis-
com a justiça comum a competência para Julgar as causas decorren

tros.-
tes de acidentes no trabalho.

JUS T I F I C A T I V A

t justa hOD.enagem que se pretende prestar ao

atual Presidente da República atribuindo-selhe. assim cinco,anos

de mandato.

Não podemos nos olvidar que foi ele quem teve a

El't'letiDA CS01991-'1
tt CONSTITUINTE JOSt;! LUIZ MAIA

~,- P1.~NAfl.IO/COI.lISsio/SUBCOI.lISsio------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= TEXTO/olUSTIFICAÇio-------------------,

nimo deverá lhe respeitar o mandato.

iniciativa de convocar eàta Assembléia Constituinte que, no mí- EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 482

Na verdade,o questionado dispositivo

liquida com o trabalho temporário, a prestação de serviços,

a empreitada de mão de obra na construção civil,os serviços

Suprima-se do ~nteprojeto o Artigo 482.

JUS T I F I C A ç Ã O

amos m~reccrã acolhimento.

Enquanto i550- como assinala o jorn~

r-r-r T~ltTO/.,lIJSTJf'IC"t;io-------------

O exposto acima contraria ainda nossa melhor tradiçãc, a

lém de comprcmeter a disciplina e a hierarqu1a, pilares básiccs
das Forças Armadas.

por tudo isso é que se, justifica a apresentação da presen

te emenda supressiva por considerar que a anistia aos punidos p~

los AI/AC já foi concedida com a promulgação da EC 26/85.

Os critérios de concessão de anistia Ja estão plenamente defi

nidos nos diversos dispositivos que vém regulamentando esta matéria
a Lei n9 6683/79 e a ampliação concedida pela Emenda Const1tuc10nal

n9 26/85.
Esta ampliação fC1 fruto de exaustivos debates no Plenário da

câmara dos Deputados, quandc houve praticamente uma análise exclus~

va da matéria, longe das interferências de outros assuntos de gran

de importância, como ocorre hoje em dia.
Õ periodo de abrangência deve se ater ao per!odo de ocorrên 

cia dos fatos, considerando-se o contexto de uma fase histórica na

cional com aspectos e características próprias.
A anistia ampla, geral e irrestrita, por atos administrativos

é inconveniente, pois abrangeria ~s punidos por furto, corrupção,h2
mossexualismo, peculato, indisciplina grave, os militares submeti

dos a Conselho de Justificação ou de Disciplina, etc, sob a alega -
I _ ~

ção de que houve motivaçao po11tica.
Por força da Emenda Constitucional n9 11, de 13 de outubro de

1978, os Atos Institucionais e Complementares foram revogados, pelo

que, a partir daquela data, não mais poderia ter ocorrido sanção r~

volucionãria provocadora de reparo através de norma anistiante.

A reintegração com todos os direitos, presumindc-se satis

feitas todas as exigências legais constituir-se-á em um privilé
gic para os anistiados e uma injustiça para os que permaneceram
em serviço e deixaram de ser promovidos, de ocupar cargos por

força de dispositivõs legais e ainda àqueles que foram obrigados
a passar para a inatividade por imposição desses mesmos disposi

tivos.

merecer

Tais,as razoes desta emenda.que~sp=-

AUTCIt---------------

FRANCISCO AMARAL

disciplinação pela legislação ordinãria,mas nunca a proibi

ção constitucional.

sos e prejuízos aos trabalhadores,a materia deve

Temos para nõsrque,para evitar aõu-

de asseio e conservação, de vigilância e outros.

República Popular da China faz uma joint venture com a Itl-la.!l

tada de S. Paulo", edição de 24 de junho transato,pig.6, a

Emenda ao art. 222 do Anteprojeto de constituição:

balbo temporário '(é!t:é três meses de duração, para subs t itui

ção da mio de obra permanente em casos de férias,docnça,pi

cos de produção ~ outros) em seu territôrio,o que não d~i

xa d~ ser irônico, tendo em vis~a a tendência pretensa~entc

socializante dos autores da disposição em tela,no contexto

da Constítuinte.

power loc. u, dos Estados Unidos, para implemen~ação do tra-

lista Itaboraf Martins em artigo pdblicado no jornar "0 Es-

tJ.--------T'CnO~fSsÃó'Ul)t"/SíS'rE~ÇAo,.------

EMENDA CS01990-3
.tJ

"Art. 222 Compete à justiça do trabalho conciliar e jul
gar os dissídios individuais e colet1vos en=
tre empregados e empiegadores, as questões en
tre trabalhadores avulsos e as empresas tcma~
doras de seus serv1ços e as causas deccrrentts
das relações trabalhistas dos servidore~com

os Municíp10S, os Estados e a União, inclusi
ve as suas autarquias. 1I

J ~ S T I F I C A T I V A
=----------------TEXTO/olUSTlfICAÇÃO-- _

t tradição de nosso direito atribuir o julgamento das cau-

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO XI. ALINEA "i",

sas referentes ao acidentes do trabalho, à justiça comum. Supr~ma-se do anteprojeto:
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Art. 13 - •••..•••....••.•••••••.•••.••.....

XI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i) os produtos e processos resultantes da pe~

quisa que tenha por base organismos vivos,não serão patenteados.

b) são,obrigatórios o alistamento e o voto dos
maiores de dezoito anos, salvo, para os analfabetos, os maiores
de setenta anos e os deficientes físicos.

JUSTIFiCAÇAO JUSTIFICAÇIlO

CDMISSIID DE SISTEMATIZACAO
~---------------~X ...D/"u5r-F'eJlcÃO----------·

do pelo. estado.

ARTIGO 6, INCISO V
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

CONSTITUINTE HELIO COSTA

o voto é um direito e não um dever determina.

A Constituição não pode impedir a sal vaguarda
das descobertas científicas brasileiras. Se considerarmos ape
nas o exemplo da Engenharia Genética já poderemos ver o absur
do que este inciso representa. Há cerca de cinco anos o Doutor
Tchacarabart, da Universidade de Chicago, descobriu e patente
ou uma enzima que "come" manchas de petróleo sobre a água do
mar e morre posteriormente.

Considerada uma das maiores invenções do sé
culo da biotecnologia, esta enzima será c~mercializada em todo
o mundo por ter sido patenteada nos Estados Unidos por decisão
histórica do Supremo Tribunal Americano.

O que fará o Brasil no momento em que nossos
cientistas fizerem descobertas com? esta? Resposta: serão mise
ravelmente roubados pelas instituições internacionais que detêm
o domínio da Engenharia Genética. Rogamos, pqrtanto, que este I

inciso seja suprimido do texto constitucional.

O inciso V,do Artigo 6 do anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

= TExTotolusTlfleAçio----------------,

Art. 6 - •••.•.•••••••.••••••••••...••...•.

V - Promover a justiça social para que todos
tenham o direito à procura da felicidade.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, PARAGRAFO PRIMEIRO.

JUSTIFICAÇIlO

O Parágrafo Primeiro, do Artigo 383, passa'a ter
a seguinte redação:

Art. 383 .

Parágrafo Primeiro: Compete preferencialmente a
União organizar e oferecer o ensino superior, o ensino superior in
'dustrial e agrotécnico de segundo grau.

o inciso tem uma redação sem estilo, repeti~

do palavras para alcançar o mesmo objetivo da emenda proposta.
A procura da felicidade, que tem uma ampla interpretação, se
gue o caminho da esperança traçado pelo justiça social que se
pretende, com este inciso, dar a sociedade brasileira.

JUSTIFICAÇIlO

Temos que ter uma preocupação especial com o en
sino industrial e agro técnico do segundo grau. A experiência mostra
que, quando a União transferiu aos Estados a responsabilidade do e~

sino industrial/técnico o resultado foi neg~tivo. E imperioso, po~

tanto, que as escolas técnicas e agrícolas continuem SQb a di~eção'

do governo federal.

c---------- PLItN,IlillO/eo'llssÃo/suaeoulss'Ão----__• _

f9COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
~--------_------TEXTO/"usTI'.e ..çio---_--- ,_ __,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 85, INCISO 11

o Inciso II,do ~rtigo 85 do anteprojeto; passa
ter a seguinte redação:

CONSTITUINTE HELIQ COSTA

~--------------T[JlTOI"tJSTIJIC.tÇÃO--------------__,

EMENOA SUPRESSIVA
DISPOSTIVO EMENOADQ: ARTIGO 28, INCISO I, AL1NEA "b".

Art. 85 - •••••••••••••.•.•••••••••••••,..•••••

11 - A admissão ao Serviço Público, sob qual 
quer,regime,dependerá sempre da aprovação prévia em concurso pú
blico de provas COM A LISTA DE ELASSIFICAÇAO DOS APROVADOS PUBLI
CADA NO OIARIO OFICIAL DA UNInO. Será assegurada a ascensão fun
cional na carreira através de promoção ou provas e de títulos
com igual peso.

JUSTIFICAÇIlO

Suprima-se do anteprojeto:

Art. 28 - •.••..••......•..•..•..........••.
1- ..

Uma das maiores injustiças que se faz aos con
cursandos do Serviço Público é o favoritismo político. A própria
Câmara dos Deputados é um exemplo disto. Só com a publicação da
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lista de classificação e a chamada dos aprovados pela ordem das
notas obtidas nas provas de seleção esta injustiça será elimina
da.

EMENQA CS0199,-7
tJ CDNSTITUINTE H~LIO COSTA

;

'I
COMISS~O DE SISTEMATIZA AO

=---7.------ .lIENÁfllo/colollsdo/stJaCOYISsio-- ·

CONSITTUINTE.H~LIO COSTA

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõe-se de r~

presentante~ do povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito'
anos e no exercício dos direitos pOfíticos, em cada Estado, Terri
tório e no Distrito Federal, na for~F que a lei estabelecer.

te redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 96

=-----=-::::=--~------

O Artigo 96 do anteprojeto, passa a ter a segui~

",., TEXTO/JUSTiF,CAÇÃ::

AUTOJt---- _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

A Alínea a,do Inciso I,do Artigo 20, passa a
ter a .seg~inte redação:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAOO: ARTIGO 20, INCISO I, ALINEA "a".

EMENDA CS01997-1
tJ
wr---------- 'LEHA",o/eo"'ISs.lo/SUIlCOIlIS5'ÃO

t
r;-r---------------TEXTOI.JuSTlf"lC...çio ,

Art. 20 - .....•.••.•••.•..••..•..•.••••••.
1- •.•••••.••..•...••.....•.••..•..•..•.••

a) os nascidos no Brasil, embora de pais es
JUSTlFICAÇAO

trangeiros.
JUSTIFICAÇAQ

A maioria dos países democráticos, adere a
dois princípios básicos na questão da nacionalidade:

I - Jus Soli, ou direito ao solo, que é o
princípio segundn o qual a pessoa tem a nacionalidade do pa
ís onde nasce.

11 - Jus Sanguinis, direito de sangue, que
e o princípio que reconhece como nacional a pessoa nascidade
pais nacionais.

~ desnecessário dizer que uma Constituição que '
se propõe a ser duradoura não pode estabelecer limites para a Câm~

ra dos Deputados.
Se o Brasil, no futuro tiver mais dez estados

este artigo estará desatualizado.Al~mdisso o'próprio Par~grafo 2Q
do Artigo 96 diz que compete a Justiça Eleitoral estabelecer o nú
mero de Deputados por Estado ou pelõ Distrito Federal.

Uma sociedade que se propõe a ser moaerna '
como o B~asil pode e deve adotar os dois princípios como con
dição básica de nacionalidade evitando assim a injustiça com~

tida com os filhos dos brasileiros ou estrangeiros que, esta~

do fora de seus países de origem, não estão a serviço dos se
us próprios países.

J
r---------- I'LENARIO/cOIol.ssÃo/sUIlCOlltSSÃO--_-'- _

e:COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS02000-G
tJ CONSTITUINTE H~LIO COSTACONSTITUINTE H~LIO COSTA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS01998-9
tJ
wr---------- PLENARlO/cOlolISSÃo/SU9CQIlIlSsio

f
r:"T--------------- TEX'<'O/.JUSTIFIC.\ÇÃO • --, =---------------TE:lTO/JUSTI,..C~ÇÃO------ __,

EMENDA ADHIVA
DISPDSITIVD EMENDADO: ARTIGO 13, l:NCISO "s", ITEM 1.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 159

o inciso "g" do Item I, do Artigo 13, passa a
ter a seguinte redação:

O Artigo 159 do anteprojeto, passa a ter a se-
guínte redação:

Art 13 - .............................•......
I - .

g) Por absoluta incapacidade de pagamento,ni~

guém poderá ser privado dos serviços púb~icos de água, esgoto ,
energia elétrica e transporte.

Art. 159 - O Presidente da República tomará pos
se perante o Congresso Nacional que, se ~ão estiver reunido t será
convocado para tal fim, prestandb o seguinte compromisso: "Prome
to manter, defender e cumprir a Constituição DA REPOBLICA FEDERA
TIVA DO BRASIL, observar as leis, promover Q bem gera~; zelar pe~

la união, integridade e independência da República, COM A AJUDA'
_ DO POVO E DE DEUS".

JUSTInCAç~O

JUSTIFICAÇAO

Na sociedade moderna, o transporte urbano to~

nou-se um elemento essencial na vida do trabalhador que dele d~

pende para s~ dirigir e voltar do trabalho.
Classificado' como serviço público o transpor

te deve ser, portanto, incorporado a este inciso.

Sendo o Brasil um pais onde quase a .totalidade
da população tem formação religiosa e acredita em Deus, nada mais'
justo do que incorporar ao juramento presidencial a ajuda do po
vo e de Deus, a exemplo do que ocorre no juramento dos Presiden
tes de outros países.
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COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAfr

m-- ..LENÂRlO/CIjqIS.,;;'o/sU3COWI':IÃo

~_COMISS~O DE SIST~MATIZAÇÃO

m:-- TlnO.,"U$TII'ICA,ÇÃO _ - ----__ TEXTO'JUSTlfIC.lçio

EMENO~ MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENOADO: ARTIGO 20, iNCISO I, ALINEA "b".

Emenda Modific"tiva.

Ao art. 79 inc~so lI.

A alínea "b",do Inciso I,do Artigo 20 do ante
projeto, passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê, na parte final:

e fazer respeitar a constitucionalidade e

Art. 20 - .••••••••••••.•.•••.•....••.•......
I - .

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasi 
leiro ou mãe brasileira.

a legalidade;"

Leia-se:

1I •••• e garantir a Constituiçã.o e as leisi l1

JUSTIFICAÇAO

A maioria dos países democráticos, adere a
dois princípiós básicos na questão da nacionalidade:

I - Jus Soli, ou direito ao solo, que é o
princípio segundo o qual a pessoa tem a nacionalidade do pais
onde nasce.

11 - Jus Sanguinis, direito de sangue, que é
o princípio que reconhece como nacional a pessoa,nascida de
pais nacionais.

Caos lituc.l.onal1dade é q~'a 1 i.dade do que é cons

tituc~onal. O importante e essencial é a própria Constitul

ção, e, no caso, a sua garantia.

Sala ,las Sessóes, 02 de Julho de 1987.

Uma sociedade que se propõe a ser moderma c~

mo o Brasil pode e devfl adotar os dois princípios como condição
básica de nacionalidade evitando assim a injustiça cometida com
os filhos dos brasileiros ou estrangeiros que, estando fora de
seus países de origem, não estão a serviço dos seus próprios
países.

Sena.dor CHAGAS RODRIGUES

---_.~._--_._~_.

._--..;,,'---_.~

Emenda Adltiva

~;_------_--._-- TE:~TO/JUST nCAçÃo

'-- ---..:..:"'-'---'--'_::..::..c-=-=- J tJ ;~~;o--J

PLU•.:RIOICOI.lISSEo/sl.l9COUISSÁO---________ 41

~SSÃO DE' SISTEMATIZAÇÃO .J ~d1t ilJ

EMENDA C$62l)02:'2
tJ Senador CHAGAS RODRIGUES

,-;-r- TEXTO/olUSTlfICAÇAO _

Ao art. ,79, inciso 11.

Emenda ~odlflcativa

Onde se lê:

Ao Preãfi1bulo
defender a àemocraCla política e econômi-

Onde se lê: ca .... 11

sob a protp.ção de Deus .•• " Leia-se:

T.Jeia-se: defender a democracia polítlca, econômica

e social ..... u

11 com o pensamento voltado para Deus ... 1I

JUSTIFICAÇÃO

Parece-nos pretcnsinso dJzer que Deus está nos

:rotcjcndo. Cabe-nos pedlr esta proll ção, ou pensar em Deus, e

não d1.zcr, sem nenhuma hurnl.ldr:tde, 'lue cstJ.wOS reun1.dos sob a

lJ)-oi:cçiio ile Don s ,

A democracia moderne é de Ct1n~10 ossenci.a Lncn

te soc t.a l., pois tem em v i.s t.a a realização da J ...s t i.ça soc í e L num

cllloa de Llbcrdade.

Sala das Sessões, 02 de julho de 1987.

Sala das Sessões, 02 11e julho de 1987 Sen, .lor CHAG7\S HODRIGU"S

Scn.:ldor C!:.l.G:"\S ::\.ODRTGUES



Comissão de.Sis~em~~a.ção .,. ,477

COMISSÃO DE SISTF.~ATIZAÇÃO

.--------- PLENÁRIO/COl,ltSsÃo/suaCO\l15sÃO---------~(-~t7~;c;~;c?lJ

'EMENDA CS02007-3
-~-.---- ------'"".-------~.[=J--""'''P-7f ]

. Senador CHAGAS RODRIGUES . P;lDB--- . ---

~~NDA ~Q2005-7
EJ:::":::: .
~R CllAG.'\S RODRIGUES

r.r TEXTO/JuSTlrlc,e,çÃO _ ______ -lE:r.TOrJUSTlfICAÇÃO-·------------

EHENDA HODIFICATIVA Emenda Hodificativa

Ao art. 39: Ao Preâmb1lo:

Onde se diz: Onde se lê:

Art. 39

da So&erania do Povo.

O Estado é o instrurenLo e a med~ação propósito de cons t a.tuir UJl1a grande nação ... "

Leia-se:

Leia-se:
propósito de construir UMa grande naç5.o ... u

.Art. 39 - O Estado é o ordenamento político da
vontade soberana do povo. J~STIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Não há Estado DeMocrático sem ordenarrento polí

tico decorrente da vontade rr:.pular.

A Nação já pstá const~iu)da. O que prec~sa SGr

consti~uldo é o Eslado de Dlreito, o qU0, àc~ocratlçamente, é f~1

to por meio de uma Ass(;iílbléla Naci.oria L Con s t a t.u i n t e ,

Sala das Sess6es, 02 de ]ulll0 ae 1987.

Sala das Se~~ões, 02 de Julho de 1987
Senador CIL"'G.l\S aODR1GUJ;S

---------- - ------- -:;,-- ---/9-----

Emenda Ad~t~va

~ PLE"ARIO/col~IS:i.o/S\..BCC<,C1S:5ÃO

L~~HISSÃO DE SISTr::~lA'rIZAÇ;ÃO

'EMENDA CS02008·1
r:=Y_:nador CHAGAS .~R:.:O:.:D:.:R::.I=_G::..:.U.::E.::S::.'_uT_O. ~] rr;;l~:~-_J

1 ~;:;l! i_?J
''''---------------- HXTOIJUSTlfICAÇio------- -----------1

.-:-1 TEXTOfJUSTlF1CAÇÃO--------------

El1enda Supress~va

Ao art. 29, inclso VI

St1pri.lra~:se as palavras f í.na i s a par t t r de "e.ccr

ção feita aos J.dearios que ..• u

I
I

'lo Preámbulo:

Onde se lê:

de que todos devem partlC.1.par ..• 1I

Acrcl,.centc-se:

bem como na paz e cooperação entre os pc-

JUSTIFIC.l\ÇÃO vos. 1I

A prarnea.r'a parte do anc í so coq.i t.a <5,0 "pLur a Lf.- o

político" e o t.nc í.so V, por sua ve1z Já eXJ.ge a reprt 3entaç-=o e

condena lia scd: çâo e usurpação do f-rJder". Entendcrros que a grandeza da Pátria está ta.bén

~na paz e cooperação entre os povos.

Sala das Sessões, 02 de Julho de 1987.

Sala das Sessões, 02 de Julho de 1987.

Senador CHAGÀS ROD~IGUES

Senador CHAGAS RODRIGUBS

------------ -- --/9----------".4'-----
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CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

PARAGRAFO ÚNICO - Considerar-se-á eleito o can
didato a Vice-Governador,em virtude
da eleição do canãidato a Governador
com ele ~egistrado .

=-- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO------------------,

EMENDA MÕDIFICATIVA DO TEXTO DO ANTEPROJETO
ADEQUAÇAO , CAPITULO 11 , DO "EXECUTiVO" , SEÇAO
TE DA REPÚBLICA .

00 RELATOR,PARA
I , DO PRESIOE~

Art. 158 - O Prefeico será eleito até noventa I

dias antes do término do mandato de
seu antecessor, aplicada as regras'
dos parágrafos 12 e 22 . do Art. 156

\

"Art. 155 - O Poder Execeutivo é exercido pelo Pr!O
sidente da República, auxiliadc pelos

Minstros de Estado .

Art. 156 - O Presidente e o Vice-Presidente da Re
pública serão eleitos simultunBamente,
dentre orasileiros de mais de trinta e
cinco anos e no exercício dos direi 
tos politicos, por sufrágio universal~

e votu direto e secr~to, em tooo o Pa
ís, noventa e dias antes do término 00

mandato de seu antecessor .

§ 12 - Conslderar-se-á ~leito o candidato que 00

tiver maioria abosluta de votos

§ 22 - Se nenhum candiato alcançar essa maioria
renovar-se-á a nova eleição ~elo mesmu pr~

cesso inoicado no caput deste artigo,trin
ta dias após a proclamação dos resultaoos,
concorrendo ap';J'a"S)os dois canaidadtos mais
votados. Que ~.i!O tp.'lham J;etlrado a candídatura.

§32 _ Considerar-se-á o candidato a Vi
ce-Presidência da Repúbllca, em
virtude da eleição do candidato a
Presidente, com ele registrado.

§42 _ E de cinco anos o mandato do Pre

sidente e do Vice-Presldente da

República .

§52 _ Não será permitida a rreleição do
presidente e V1ce-Presidente da

República, dos Governadores e Vi

ces-Governadores, prefeitos e Vi
ce-Prefeitos

§62 _ Suostituirá o Presidp.nte , em ca~

50 de impedimento, e swcBder-lhe

á.no caso de vaga,a Vice-Preside~

te .

§72 _ O presidente tumará posse em ses

são Qp Congresso Nacional e, se
este não estiver reunido perante
ti Supremo Tribunal Federal,pres -'
tando o seguinte ; "PROMETO MAN -

TER ,DEPENDER E:CUMPRIR A CONSTITUIÇAO,
OBSERVAR AS LEIS,PROMOVER O BEM GERAL
DO POVO BRASILEIRO,ZELAR PELA UNI~O,I~

TEGRIDADE E INDEPENDENCIA DA REPUBLI -

CAU

Art. 157 - O Governador do Estoao ser~ eleito ~

té cem dias ances do termo do manaa
to de seu antecessor, na forma dos t

parágrafos lº e 22 do Artigo anteri
or , para mandato de quatro anos , e

tomará posse no dia 12 de J-neiro do
ano subsequente 6

PA~AGRAFO UNICO - Considerar-se-á eleito o can

~ didato a Vice-~feito, em decor

rência da eleição do candidato a Pre
feito com ele registrado ;

Art. 159 - perderão o mandato o Governdaor e
o Prefeito que assumirem outro ca~

go ou função na administração públi
ca direta ou indireta .

DAS ATRIBUIÇOES DO PRESIDENTE DA REPUBLICA

Art. 160 - Compete privativam~nte ao Preside~

te da Republica :

I Exercer,com o auxilio dus Ministros de Estado a dire

çào suueriur da aoministraçao federal ;
11 - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos

previstos nesta Constituiçao
111 - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis ;
IV - ve~ar uroJetu de lei,oarciôl Ou totalmente,ou sollci

tar a sua reconsideraçao ao Congr~sso Nacional ;

V - dirigir mensagem ao Congresso Nacional ;
VI - dispor sobre a estruturação,atriouiçoes e funciona 

mento do~rgãos da administr3~áUJfederal ;

VI nomear e exonerar os Ministlús de tstoao
VIIl- manter relações ('001 os Estados e s t r ançe í rus ;

IX - celebr?r tratados, convenç6es e atos interna
cionais, firmar acurdos, empréstimus e ubrig~

ções externas , ad-referenoum do Congresso N~

cional ;
X - declarer guerra , depoIs de autorizado pelo

Congresso Nacional,ou, ~em previa autorlza 
ção, no c~so de agressão estrangei~a ocorr1da

no ~ntervalo das sessões legislativas ;

Xl - fazer a. paz, cum auturização ou ~-referendom

do Congresso Naclon~l j

XII - ~roferir mensagem p~rante u túngresso Nacio 
na1, por ocasião da aoertura da sessàu legi~

lativa, expondo a situação do País e solici
tando as urov Ldênc La s Que: julgar 'Ip.cessárias,

devendo na mensagem avaliar a realização,uelo
Governo,das metas previstas no ~lané plurian~

aI de investimentos e nos orçamentos da União;

XIII- exercer o comandu supremo das Forças Almadas;
XV - decretar e e~ec~tdr a intervenção federal i

XVI _ autorizar Dras~leiros a aceitar pensão,empre-
go ou comissão de guvern~ estranyeiro i

XVII- conferir condecorações e distinçues honorífi-

c~ ;
XVIII-~eder indul to ou...A~ ;

XIX - permitir,com autorizaçeo do Congresso Na 
cion?l, que forças estrangeiras transitem
pelo Congresso Nacional,ou por motivo de
guerra,nele permaneçam te~purariamente,sem

pre soo o comando de autoridade brasileira;

XX prestar,anualmente ao Congresso .Nacional,
den~ru da sessenta dias após a aoertura da



Comissãó de SistematiJação • 479

DA D~FESA DO ESTADO

frt. 165 - Compete ao Ministro de ést-do
alem das atriouições que a Cons

tituiçào e as leis estaoelecerem,
'.

Os Ministros de Estado serão exone
rados pelo presidente da República,
se o Congresso Naciunal, pelo voto
de dois terços dos integrantes da
Câmara dos Deputados e du Senado Fe
deral, apurado em sess~ú secretd,e~

tender Que os mesmüs não oevem cun

tinuar a exeT~er aquele cargo .

1 - exercer a orientação t coordenaçãu 8 supervisão

sos órgãos e entidades da ~dministração feoeral

na ár~a de sua conlPetencia, ~ referendar ~s ~

tos e decretos assinadus pelo Pre~ioente.;
o

11 expedir 1nstruções para execuçãL dds l~is,de~T~

tos e regulamentus ;
111 - apresentar ao Presidente da Repúblicd relatóriu

anual dos serviços realizados no Ministério; e
IV praticar os atos pertinentes às atribuições que

lhe forem outorgadas ou delegaoas oelu Preside~

te da Repúolica ;

P~AGRAFO úNICO .

sessão legislativa, as cuntas relativas da
ano anterior ;

XXI - decretar o Estado de Defesa e o Estado de

Sitio ;
XXII - exercer outras atribu1çoes previstas nesta

Constituiçãu ;

Art 161 - São crimes de resPunsaoilida
de os atos do Presidente que a
tentarem contra a Constituiçlo'
Federaç ~t esw~c!alm8nte

I ~existência dà União ;

11 o livre exercício do Legtslativo,do Judi

ciário e dos Poderes constituintes aos E~

tados ;
111 o exercíciu dos direitus puliticoS,fndivl

duais e sociais :
IV a segurança do Pals ;
V a probidade da administração
VI a lei orçamentária ;
VII o cumprimento das leis e das decisões JU

diciais ':
VIII - a formação ou o funcionamento normal do

Governo

DA RESPONSABILIDADE 00 PRESIDENTE DA REPúBLICA

de./!

§ lº - Declarada ~rocedente a acusação,o Presi
dente ficara suspenso de suas funçoes

PARAI,RAFO úNICO

Art. 162 -

Os crimes de responsaoilidade ,
serão tipificados em lei,que e~

tabelecerá as normas d~ pruces
so e julgamento .

Declarada proceoente a acusa 
çao,pelo vota de dois terços '
dos membros da Câmara dos Dep~

tados, o PresIdente será subm~

tido a Julgamento perante o S~

premo tribunal Federal,nus cr.!.
mes cumunS,Oll oerante o Senado

Federal nos oe responsaoilida-

Art. 166 - O Presidente oa Repuolica p~

derá decretar o Estado de De
(esa,quando for necessaric '
preservar ,ou urontamente

restaoelecer,em locais deter

minados e restritos, a ordem
ou a paz social, ameaçadas por
grave e 1minente instao1lid~

de institucional ou dtingi 
dos 'por calamidades naturais
de grandes proporções ;

§ lº - O decreto que instituir o Estado de D~

fesa determinará o tempu de sua dura 
ção,esoeci ficará as áreas a serem abra~

gidas e indicará as medidas coercit1 
VáS a vigorar,dentle as dlscrímlnadas'

no § 3º do oresente artigo.
§ 2º - Se, decorrido o prazo de nuventa dias ,

o Julgamento não est~ver concluido,será
arquivado o processo .

Art. 163 - Constituem crimes de responsaoilid~

de, punivels com perda do manda~o ~

letivo ou da funçao pública,os pra
ticados pelo Presidente dd Repúbli
ca, Ministros de Est do e dir1gen 
tes de órgãos publicas e entidades'
da adm1nistração indireta, que 1m 
pliquem inobservância de~normas con~

titucionais

SEÇAO IV

DOS MINI5TROS DE ESTADO

§ 2º - O tempo de durdção 00 Estado de Defesa
/l não será superior: a lrinta dias,poden

do ser prorrogado uma vez,e por igual p~

riodo, se persist1rem as razões que jus
tificam a decretaçãu

§ 3º - o Estado de Defsa autorizd, nos termos '
e limites da lei, a restrição ao d1re1to
de reunião e assoc!açaõ' 00 sigilo, de
correspondencla . de comunicação telegr~

fica ; e , na hipóteses de calamidade P~

blica, a ocu~ação e uso temporariu de

oens e serviços púolicos e privadOS, re~

pondendo a União pelos danos e custus d~

correntes .

Art. 164 - Os Ministros de Estadu,auÃiliares '
de Presidente aa Repúol!cú,serâo e~

colhidos dentre brasileiros, ma i or es
de vinte e um anos e nu exerciciu '
dos direitus politicos ;

§ 4º - na v1gencia do Estado de Oefesa,a pri~ão

por crime cúntra o Estado,determin~da p~

lo executor da medida , s e r á comunicada i

mediatamente ao Juiz competente. A comu

nicação será acompanhada de declaração ,
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pela autct1dade, do estado fisico e men
tal do detido no momento de sua atuação.
A prisão de qualquer pessoa nãu pode
rá ser superior a dez aias,salv~ Quando

autori.ado pelo Jud1ciár1o.E vedada a 1n
comunicabilidade do pr)3SÔ .

§ 5Q - Decretado o Estdao de Defesa ou a sua

prorrogação , o Presidente da Repúbll
ca , dentro de vinte e quatro hOJas ,
cõm a respectiva justificação , subm~

terá o ato ao Congresso Nac10nal que

oecidirá oor maiúJia aosoluta .

§ 6Q - O Congresso Nacional, dentro de dez

dias contados do recebiment- do texto
do ato, devenao permanecer ~m funcio
namento enquanto vigorar u Estado de

Defesa .

§ 7Q - Rejeitado pelo Congresso Nacional,ce~

sa imediatamente o Estdao de Desefa •

sem prejuizo da valioade dos atos li
citas praticados durante sua vigencia.

§ 8Q - Findo o Estado de Def.sa,o Ptesidente

da Repúolica prestará ao Congresso N~

ciúnal,informações detalhaoós das me

didas tomadas durante a sua vigp.ncia,

indicanoo nominalmente.os atingidos e
as restrições aplicadas .

§ 997- Durante a vigp.ncia d~ Estado de Defe

sa a Constituição não poderá ser alterada.

SEÇAO VI

DO ESTADO DE SITIO

das medidas específicas e as a
reas abrangidas

Art. 169 - A decretação do Estdao de Sitio
~elo Presidente da Re~uolica,no

intervalo das sessoes lp.gislatl

vas, uoedecerá as normas desta
Seção

PARAGRAFD UNICO - Na hipóteses do caput
deste artigo, o Presidente do Senado Fede

r~l, de imediato P. extraordinariamente,co~

vocara o Cong~esso Nacional para se reunir
dentro de cincu dias, afim de aureciar o

ato do Presidente oa República,permane

cendo o Congresso Nacional em funciona
mento até o terminu das medicas coer~

tivas

Art. 170 -.Decretado o Estdao de Sitio,
com fundamentL no itenl I, du
artigo 167,sõ püderão tomar
contra as pessoas as seguin

tes medidas

I - oorigação de oerma~p.ncia em lucalidaoe deter

minada ;

11 detenção oorigatúria em edifício não destina
do a apenados de crimes comvns ;

111 - restrições objetivas a inviolabilidade. de
correspondência, ãO sigllo daS comunicaçõ~s,

à prestaçãu de lnformações e a lioerdade de

imprensa, .radiodifusão e televisão, na forma

da lei ;

IV . - suspensão da garantia de liberdade de reu

nião j

V bUSCF e apreensão em dumicil~u ;

VI intervenção nas Empresas de Servi
ços PDblicos .

VII - requisição de bens

PARAGRAFO úNICO . Não se inclui nas res

trições do intem 111 deste artigo e dl
fusão de pronunciamento de Parlamencares

efetuados em suas respectivas Casas Le 

gislativas, desde que liberados ~or suas
Mesas

Art. 167 - O Presidente oa Republica pocerá

decretar o Estdao de Sitio, ad
referendum do Congresso Nacional
nus casos de :

I - comoção grave de reprecussão nacional'
ou fatos que comprovem a Ineficacia da

medida tomada de Estaco de Defesa .

11 - declaraçãu de estadu de guerra ou res

posta a agressão armada ~strangeira ,

•

Art. 171 o Estado de Sítio nos casos do

PARAGRAD úNICO . Decretado o Estado de Sí 
tio, o Presidente da República, em mensagem

especial, relatara ao Congresso Nacional os

motivos decorrentes , e este deliberá , por

maio,ha absoluta , sobre o decreto para re
v(>9ll'-lo ou mante-lo, 1J0dend{, t"mb,,;m,nas mes
mas condições, ap1eciar as providp.ncias do
Governo que lhe chegarem ao conhecimento e
quando necessario, autorizar a prorrogação

da medida

Art. 168 - O decreto do Estado de Sítio in
dicarã sua duração,as normas ne
cessátias a sua execução e as
garantias constitucionais cujo

ex~rcíciú ficará sus~enso; após

sua puolicação, o Presidente da
República designará o executor

art. 167, item I , não poder a ser decre
tado por mais de trinta dtas, nem pror 

rogado de vez que oor prazo superior.Nos

casos do ítem 11 do mesmo art1go, poderá

ser decretado por todo o tempo em que

perdurá a guerra ou agressãc armada es 

trangeira ;

Art. 172 As imunidaoes dos membro~ 00 Con -

gresso Nacional subsistirão durante o E~

tado de Sitio: todavia, poderão ser sus
pensas mediante o voto de dois terç.os dos

respectivos membros da_C~mara dos Deput~

dos ou do Senado Federal, as do Deputado
uu Senador cujos atos, fora do recinto I

do Congresso, sejam manifestamente inco~

pativeis com a execução do Estado de Sí

tio, apos sua aprovaçaõ
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mirem-sp. de atividade de carater
essp.ncIalmentp. militar .

Art.173 - Expirado o ESéado dp. Sítio, cp.ssarso us
séus p.fp.i~os, sp.m prp.Juizo das respunsa
oilicddp.s pp.los ilícitos comp.éidos por

seus executorp.s

PARAGRArO UNICO . As mp.didas aplicaoas na vjgéncia
co Estado dp. Sitio sp.rão, logo que D mp.smo tp.rmlnp.,
rp.latadas pp.10 Prp.sidp.ntp. da República, em mensagem
ao Congr~sso Nacional, com esoeClflcaçào e Justifi
cação'das providéncias adctadas, Indicanoo nomina1
mp.ntp. numinalmp.ntp. os atingidos e as rp.strições a 

olicadas

DA SEGURANÇA NACIONAL

Art.179

§ 29._ As mulheres e os eclesiásticos ,
ficam isp.ntos do sp.rviço Militar
oorigatúrio em p.mpo dp. paz, su
jeitos, porém, a uutrcs encargos

que a lp.i lhes atriouir

As patp.ntes, com as prp.~~ogativas, di
reitos e dp.vp.res a p.le lnerentp.s,são a~

sp.guradas , em toda a "lenitude,aos ofl
ciais da ativa, da reserva Ou reforma 
dos das Forças Armadas, policias Milit~

res e Corpos dp. 6omup.iros, DOS Estados,
dos Territórios P. do DIstrito Fp.dp.ral

Art. 174 - D Consp.lho dp. Sp.gurança NacionaJ P. o ó~

gão dp.stinado à ass~10ria dirp.ta do

Prp.sidp.nte da Rp.pública,nDs assuntos rp.

1aciunados com a Sp.gurança Nacional .

Art. 175 - D Consp.lhu dp. Sp.gurança Nacional p. prp. 
sidido pp.la Prp.sidp.ncia da R~p~olica P.
integrado oor todos os Ministros dp. Est~

do .

Art.180 .-

Art. 181 -

Nao caoerá haoeas-corpus p.m lp.lação a
punições dlscjpJinares militares.

Os militares, p.nQuanto em efP.dvo sp.rv.!.
ço, não podp.rlo p.star filiados a Parti

dos Políticos .

JUSTIFICATIVA

SEÇAO VII1

DAS FORÇAS ARMADAS

PARAGRAFO ONICO • Caoe au Presidp.nte da Repúollca
a dirp.ção da politica da gup.rra e a p.scolha dos
Comandantp.s-Chefes

PARAGRArD ONICO . A Lp.i regulará a sua urganizaçlo,
compp.tência P. funcionamp.nto P. podp.rá admitir outros

membrosnatos ou p.vp.ntuais

as partp.s •

A Emp.nda proposta, dp.fp.ndp. como ~P. viu, a com"atibil~

dade do presidp.ncialismo com certtas práticas do parlamp.ntarismo.
E como a tendência dominante, nessa Constituintp., P. no sentido dp.
limiéar os podp.res do prp.sidp.nte da Repúolica ou, pp.lo.mp.nos, co~

os seus podp.rp.s, a Emenda satisfaz a ambas'

A exper~p.ncia parlamp.ntarista foi tentada ~m 1961, com
aceruuada tendência para o sistema de as s embLé i a e r es i d í u , porvB.!2
tura, np.ssp. ponto a razão principal de suP. malogro. NUm país com

larga tradiçáo de governo pelo Chp.fe dp. Estdao, um sal tu orusco na
onipotência para a importância· presidencial não podIa dp.ixar de
srr mál esucp.dido . A prudência mandava p.nsaiar um rp.gime de éran
sição , garantindo a estabilidade P. a autoridade do Gabinetp. e dP.~

xando ao Presidentp. da RepuPlica poderp.s suficientp.s para exercp.r

uma ação moderadora .
Decúrrido POUCO tempo de uma exoeriencia decepcionante

foi submp.tida a rp.fp.rendum do p.lp.itorado a consuléa soorp. a manu
tenção do sistp.,a parlamentar ou a rp.gressu ao prp.sidp.ncialismo
E em 6 dp. janiero dp. 1963 o p.leitorado , por esmagadora maioria
pronunciou-sp. a favor do sistema presidp.ncial .

essa manifp.slação do p.lp.itorado pode interpretar-sp.
como ~ignificativa dp. quP. o prp.sidencialismo P. considp.rado pp.lo
povo brasIleiru, como definitivamente incorporado na Constituição
Política .

As Forças Armddas constituidas pp.1d Ma
rinha, pp.lo Exp.rcito e pela Ap.ronáutica,
são instituições nacionais pp.rmanp.ntp.s P.

rp.gularp.s, organizadds com oasp. ~a hi~ 
rarQuia P. na disciplina, soo a aMtorida
cp. suorma do Prp.sidp.ntp. da Rp.pú~lica .

Art. 176

Art.177 - As Forças Armadas dp.stinam-sp. à dp.fp.sa
da Pátria e a garantia dos poderp.s con~

titucionais, da lp.i P. da ordp.m .

PARAGRAO UNICO t Lp.i Comolp.mp.ntar, dp. inIciativa do
Presidp.nte da repúolica, p.stabp.lp.cp.rá as normas gP.

rais a~p.m adoladas na organiz~~u, no prp'paru e
no emprp.go das Forças Armadas

Art.177 - As Forças Armadas dp.st:nam-se à defp.sa
da Pátria e a garantia dos ~oderes cons

titucionais , da lei e da ordem ;

DEPUTAOO HELIO ROSAS

...._--'- TEXTOIJUSTl'lCAÇÃO _

PARAGRAFO UNICO . Caop.
a dirp.ção da polilica

Comandanées-Chefes .

ao PrBsident~ da República'
da gup.rra e a p.scolha dos

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigo 136; Inciso 111 e § 1º do Artigo 137; "CAPUr"

do Artigo 136; "CAPUT" do Artigo 140; "CAPUT" do Artigo 144.

Art 178 - ~ Serviço Militar P. obrigatório nos ter

mos da lei

§ lº - As Forças Armadas com~etp.,na fo~

ma da lei, atribuir serviçu a1 
ternativo aos Que, em temuo de
paz, após alistados, alp.garp.m i~

pp.rativo dp. con!cipncia para e~~

Dê-se aos dispositivos adian te mencionados a seguinte redação:

Artigo 136 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentári~, o
peracional e patrmoníaí da União será exerr-Ida pelo Congresso Na
cional, mediante controle externo, e. pelos sistemas de r-ontrnl.e i
terno de cada Poder, quanto aos aspectos de eficáda, efit'léncia ,
econl)~lcidade, legalidade e legit.imidade, na forma da lei. I
~;~i:Oa1::a~i~~;~~'~~. ~~~;.~~~~~;~~:. ~~:~~~~;~;~~~:. ~~~~~;~~~. ~. ~~{
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ditoria contábil, orçamentária, f'Inancea.ra , operaní.onal e patr ímo

nial dos órgãos e entidades da administração direta ou indueta d

Legislativo, Exec"tivo e Judicldrio, inr1usive autarquias, empre
sas públicas, sociedades de economia rmst.a e fundações públiras;

.~ .
§ 12 - O Tribunal de Contas prestará à Câmara dos Deputados, ao S

nado Federal e as suas comissões as informações que forem sol ínã t

das sobre a fiscalização contábil, finanreira, orçamentária e pa

trimonial, e sobre os resultados das auditorias, inspeções e deri
sões, além de romparecer, por seus membros, a qualquer das Casas ,

mediante convocação.

........................................, .

b) a vinculação ou equiparação a qualquer outro carçõ, para

efeito de remuneração do servidor públlco.

2) Suprima-se o artigo 304.

JUSTIFICAÇl10

A vedação constante do artigo 304 do Anteprojeto é originária do
§ 22 do artigo 46 do Anteprojeto da Comissão V. Não diz respeito, portanto, às no,!.

mas orçamentárias, r-emo constou, mas às regras atinentes aos Servidores Públicos C

vis, (Seção II do Capítulo VIII - Da Administração Pública do T.aulo IV - Da Orga

nização do Estado), especí flcamente ao inciso VI do artigo 85. Assim decidiu a Co

missão V•
Artigo 138.- O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinaçãod
qualquer das Casas do Congresso Nacional; de suas comíssões ou po

solicitação do Ministério Público Ou das auditorias rontábeis, fi
nanceiras, orçamentárias, operac íonaís e patrimoníaí s , verifirada

a ilegalidade de qualquer despesa, ou ato suscecível de gerar des
pesa ou variação patrimonial deverá:

Artigo 140 - A Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional

por proposta de qualquer congressista, poderá solicitar ao Tribu
nal de Contas da União a realização de auditoria especf fica, em

matéria de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, oper2.
cional e patrimonial.

O objetivo claro do dispositivo aprovado era o de impedir que,

para estabelecer a remuneração de un cargo público, o legislador ordinário víncu 

lasse ou equiparasse esse vencimento ao de qualquer outro cargo 19ual ou assemelh2.
do, do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário.

Incluída, todavia, a vedação em outro capítulo, sea alcance foi

totalmente desvirfuado, em prejuízo "da norma aprovada nas fases anteriores.
Impõe-se, pois, sua supressão para adequar a matéria à dení.são d

Comissão Temática, que deve ser respeitada.

Como consequêncfa, deve o conteúdo do artigo 304, 'suprimido, ser

agregado à redação do inciso VI do artigo 85, conforme nossa proposta.

......' .
Artigo 144 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nE.

meados pelo Presidente do Congresso Nadonal, dentre brasileiros

maiores de trinta e cinco anos, de idoneidade moral, de reputação
ilibada e notórios conhecimentos contábeis, jurídicos, eronómiros,

financeiros ou de admírust.ração pública, obededdas as seguintes
condições:

[EPlJTAOO IELIO ROSAS

m4ISSAO DE SISTEMATlZAÇ.IlO

JUSTIFICAÇl10
EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 257

Seja dado ao art. 257 a seguinte redação:

" Art. 257 - A Segurança PuDlica
I

11 - Forcas Policiais;
III

IV - Policias Judiciirias;
V - Vigilâncias Municipais.

JUSTIFICACJtO

DEPUTAOO !'EUO ROSAS

COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇAO

~_--------------Tf:lCTOI"USTII"IC ...çio----------------,

A dicotomia CIVIL X MILITAR, que tento vem contri
buindo para que não haja um entendimento ideal entre as polftias
civil e militar em alguaas Unidades da Federa,ão, deve nessa opor
tunidade ser debelada. Como Forcas Policiais, as atuais policias
militares, são, hoje, uma verdadeira" POLtCIA DE SEGURANCA POBLI
CA ", com um leque de ativiiades abrangentes destinadas ii prote
cão, assistência e socorro ao cidadão e ã comunidade, na preserv~

cão e manutenção da ordem pública. Já as polícias ,civis, sendo de
nominadas Polícias Judiciárias estariam destinadas às atividades 7
especificas de apuracão de ilícitos e investigacão criminal, !!
auxílio ao,Poder Judiciário e ao Ministério Público.

Por outro lado, ao se denominaT de ''Vir.ilãncias Munici
pais" as atuais Guardas Municipais busca-se destinar a
Corporações ã cOlllpetência da vigilãncla do patrilllõnio lIlunicipal.
Melllais o terao "Guarda" configura UIIIa definição tipicamente lIIil!
tar.

O conceito de vigilincia ê mais adequado paTa as
Corporações lIlunicipais uma vez que 05 bens comunais neEessitaa de
proteção adequada, liberando as Polícias Militares, ou Forcas Poli
ciais para a preservacão da ordelll pública.

Co. efeito as Escolas, Parques, Jardins, Celllité
rios e Edifícios Municipais merecem a proteção das vigilãnttas .~

nicipais, atribuições que efetivamente exigem recursos huaanos elll .
efetivo considerivel.

A investidura dos vigilantes lIlunicipaij selllpre
foi e será de natureza administrativo-civil.

AUfOJt _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Modificação do Artlgo 85 com a consequente supressão

do artigo 304.

1) Dê-se ao inciso VI do artigo 85 a seguinte redação:

Artigo 85 - •••••••••••••.••••••••.•...•••••...•.••••••...•••••.

VI - é vedada:

a) qualquer di ferença de remuneração entre cargos e empre 
gos iguais ou asseme).hados dos servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Ju

diciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza

ou ao local de trabalho;

Compete à Comissão de sistematização, como bem frizou o ilustre Re

lator na apresentação do Anteprojeto, suprir as omissões constatadas nos trabalhos I

das Comissões Temáticas.
Nossa proposta tem, pois, esse objetivo: corrigir um lápso de red2.

ção para dar aos dispositivos a adequação requerida por- matéria de tal importânria.

r---------- PU.:NÂ"IO/COlillssio/.U.COMISSio--- -,

f!l

EMENbA CS02011-1
tJ
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DEPUTAOO "ELIO ROSAS

ÉMENDA CSO;101 ~::8

tJ
=--------- .LlN.."lO/co..llIdo/.u.co....io-----------

CGIISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

=---------------TlxTotolusTI'IC.lOio-----------------,

ração de llícitos penais, à repres~ão criminal EM AUXILIO à fun
ção jurisdicional na apl.Icaçãc dll Direito Penal Comum, exerr:endo

os poderes de Polír:ia Judir:iária, nos li~ites de suas cirr:unscr!.

ções, sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos Territ~

rios e do Distrito Federal."

.JJSTIFrCAÇIlO

,..,- -'-- TuTcttlUSTI'ICAÇio----------------,

A.U"fOR--------------
DEPUTADO sa.ro ROSAS

A expressão "repressão cr ímmal," tem um sentido amplo e abrangen
te. Cidadão algum deve' se omitir ante o ato r:riminoso. Como obrigação inder:llnável
as- Polír:ias Militares realizam a repressão criminal enquanto exerr:em o polir:iamen

to ostensivo e as Polícias Civis o fazem nas apurações oos ilír:itos penais, na in-
vestigação e em todas as funções de Polír:ia Judir:iária. .

A existênr:ia dessa expressão no dispositivo que trata dás Polír:l
as Civis sem vrnculação r:om as funções que lhes são Inerences , o que não or:orre no

dispositivo que trata das PoHr:ias Militares, iria resultar em dúvidas ele interpr~

teção gerando conflitos de competênr:ia.

Esta emenda visa rompatibilizar as disposições do § 1º do art.

2.59, que -dá competênr:ia exclusiva para as Polir:ias Ml1ltares realizarem o polir:ia

menta ostensivo - que não pode existir sem a repressão r:riminal - e a redação atu
al do artigo 260 que deixa margem a que se int~rprete Poomo exrlusiva da Polícia Ci. . -
vil a repressão rriminal, subst.Ltuíndo a expressão "E AULIXIAR" por "EM AUXILIO".

EMENDA CS02016-2
l!J J~~~

PL.lNi"IO/COlllSdO/IU8c:O llfISSiO j ~/o;;~1n
PJ CG1ISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO . ~tI-f~,X-Ij

Suptima-se o § 111 do artigo 87, passando o atual § 211 a ser

seu parágrafo único:

DEPUTAOO HELIO ROSAS

EteDA SÜ'REsSIVA

DISPOSITIVO e.EJIIJAOQ: MTIGO 87

A norma que se pretende suprimir infligiria pena drástica aos

servidores temporários que, ademais, são isentos de qualquer culpa na permanên

cia prolongada dentro da Administração Pública. A norma será absolutamente inó

~ se a Administração observar, como é de seu dever, a legislação ordinária que

impede que o serviço temporário, pelas suas próprias características, se eternJ::

ze, Não pode o texto constitucional consagrar dispositivo para o fim de reconh~

cer expressamente falhas da Administração Pública.

,..,--------------''------ TEXTO/"'VSTI'IC.çlo--_---''--- ......,

EMENDA SuPRESSIVA
DISPOSITIVO Er-ENDADO: Artigo 260

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) a expressão "dirigidos por Delegados de Polida

do "caput" do artigo 260;
b) o parágrafo únii:o do artigo 260.

de Carreira"

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 277, § 2º

O § 211 do Art. 277 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda-
ção:

"Art. 277 - •••••••••••••• , •••••.••••.•••••.••••••...•••...••••
§ 211 - O imposto de que trata o item I não inr:idirá sobre pequ~

nas glebas rurais, nos termos definidos em lei estaoual . Nos c~

50S de incidênr:ia as alíquotas serão fixadas de forma a desestl
mular a formação de latifÚAdios e a manutenção de propriedades

improdutivas. "

DEPUTADO HELIO ROSAS

JUSTIFICAÇIlO

Não pode a Constituição Federal estabeler:er que as Polidas Ci
vis sejam dirigidas por Delegados .de Policia de carreira, porque na hipótese de

uma greve de Delegados de Polida or:orreria a paral ízação de todo o sistema poli

riial, não só a Polida Civil, uma vez que as ocorrênrias vão terminar na Delega 
cia de PoHda, e imobilizando os Governadores dos Estados, que não poder iam su

bstituir os Delegados de Policia por outros funr:ionários.
O parágrafo únir:o do artigo 260 ronfigura uma inteferênr:ia ind~

vida da União no Estado membro, tratando de matéria que refoge a natureza r:onsti

tur:ional.
O que é Lei Especial? Qual a resposta? E Lei Complementar? E

Lei Orgânir:a? E Lei Ordinária?
A partir de ta~s interrogações percebe-se que o Parágrafo 13nico

do artigo 26D deve ser suprimido "in limine", sob pena de r:onfigurar grave herési
a jurídica e ofensa ao princípio federativo. ,

EMENDA CS02015-4
l!J

JUSTIFICAÇAO

A excessiva concentração da propriedade fundiária ronstitui in

quest.ionavelmente forte causa dos agudos problemas sce íaís que afligem nosso

País. Sem perspectiva de vida no seu habitat natural, o homem do campo é forçado

a procurar novas forma" de sobrevivênr:ia na per i feria dos grandes r:entros urbanos,

formando o que se convenr:ionou chamar de "grande e'xército de reserva". A demanda
por seríços públlCOS como água, esgoto, energia elétrica, saúde, resulta por red,!!

z ír a qualidade de vida dos habitantes já ali instalados, em race de r igidez da

oferta, que der:orre da insufir:iênr:ia de investimentos dessa natureza. ,
O objetivo da emenda é pI:orurar, de alguma fprma, atenuar esse

quadro, que se nos afigura desplador. E isso se ~ror:essaria utilizando o Imposto
Territorial Rural como desestimulador da formação de latifúndios bem como da man.!:!.

tenção .de propriedades improdutivas. A medida, de um lado, tende a far:ilitar o a
cesso à terra pelos que dela ner:essi tam para garantir o seu sustento e de sua fa

mília; por outro, tende gerar número r:ada vez maior de empregos, na medida em que
seu proprietário é forçado a dar uma função sor:ial à sua prcprIedade .,

Pretendemos compatibilizar a incidência do ITR rom as disposi 

ções do artigo 325, que reconhece a função social da terra.
Esse dispositivo não pode r:oexistir com a existênr:ia de latifú!!.

dios, - que limitam O acesso do homem a terra -, e de propriedades improdutivas 
que impedem o aumento da riqueza nar:ional -, rer:ebendo o mesmo tratamento tribut~

rio que as. outras propriedades recebem,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇIlO

,..,- T!:XTO/"U$TI.ICAÇio ~----......, DEPUTADO H~LIO ROSAS

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do art. 260

Dê-se ao ceput do art. 260 a seguinte redação:

"Art. 260 - As Polícias Civis são instituições permanentes, org~

nizadas por lei, dirigidas por Delegados de Polír:ia de Carreira,

destinadas, ressalvando a competênda da União, a proceder à ap,!!

r:-r TurotolusTI'ICAÇio --,

f~NOA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85 ( f a Denominação da Seção II Do Capítulo

VIII Do Título IV)
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Suprima-se do Anteprojeto:

a) da denominação da Seção II do Capítulo VIII Do título
IV a palavra "CIVIS"

b) do "Caput" do artigo 85 a, palavra "CIVIS".

Artigo 85 - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos
ás seguintes normas específicas:

JUS T I F I C A C ~ O

Ao submeter a presente emenda à Assembléia Nacional Con2
tituinte, esta~0S ~ertos de que ela merecerá 'a atencão que lhe é
devida mercê do elevado senhdo eàucaciona e J.J1s ira sua formula ão.

EMENDA CS02020-1
t: Constitü~nte OSVALDO SOBRINHO

,..,.,---------- PLENAFll0/CO ...15SÃO/5U8CO"'IS5ÃO----- ~

COMISSÃO DE SIST~MATIZAÇÃO

r.T---------------- TEXTO/JU51IFICAÇÃO _

Acrescente-se ao art. 382 o seguinte parágrafo único:

Os servidores públicos devem ser tratados como em gêne
ro, só cabendo tratamento diferenciado em parte quando à espécie servido
res públicos militares, uma vez que os militares também são enquadrados
no gênero servidores públicos.

IIArt. 382.

Parágrafo únic~. Aplica-se ao disposto ne2
te artigo os centros de Educação Tecnológica e Escolas
Técnicas do s1stema federal de ensino. I'

JUS T I F I-C A ç Ã O

DEPUTADO HELIO ROSAS

C().\ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~ T[~TOI.lU:lTlfIC"'Çi.O -,

A emenda que ora temos a honra de submeter à douta dg
liberação dos ilustres membros da Assemblé~a Nacional Constituin

te tem como finalidade contr~buir para a melhoria da educação no
País.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 86

Acrescente-se ao artigo 86 o Incí.so III com a seguinte redação:

Artigo 86 - ..••.•••••••.••.•••••.•••••.•••••...•...••.••.•••.•

III - a de um cargo de professor como outro qualquer da adminis
tração direta.

JUSTIFICAçAO

A relevância da função do ensino, em um país de índice altíssi

mo de analfabetismo, exige o concurso de todos aqueles que tenham disponítn Lrdade

para esse mister, desde que não haja prejuízo para o exercíruo do outro cargo pú

blico exercido.

o ensino técnico de nível méd10 indispensável ao desan

volvimento nacional sempre esteve a cargo da UnIão, se não de rna

ne1ra excluslva, pelo menos de forma prevalecente, devido ao el~

vado nível de investimento necessário à qualidade desse tipo de

ensino, que exige urna renovação constante de materiais, equ1pamen

tos e espec~almente de recursos humanos para acompanhar o desen
volvimento das tecnologias modernas.

o ensino técn~co industr1al e agrotécnico inseriu-se

nas prioridades da educação no Brasil e assim cont1nua,dentro dos

planos nac~onais de desenvolvimento, uma vez que almeja à forma

ção de recursos humanos habilitados a aplicação de técnicas modeI

nas.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte OSVALDO SOBRINHO
.. LII:NAFlIO/CO...IS~iol$u.CO .. lssio- _

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

EMENDA CS02021-9
t: Const~tu~nte RENATO VIANNA

L!Jc= Corn~ssão de Sisternat~zação

r:-I----------------Tu:TO~J'"STlfIC...çio----- ~~ PLENAR10/cOI.lISSÃO!SUIlCOIolISSÃO-----------_

t:

EMENDA CS02019-7
l:

~---_-_--_--_-_-_ttlCTo/JUSTIFICAÇÃO----------------___,

Dê-se ao § 1 2 do art. 383 do AnteprOJeto da
ção a seguinte redação:

Const1tu~-
Dê-se ao ~nc~so V do Art. 48 a seguinte redação:
Art. 48 -

v - os recursos naturais da plataforma continental;

"Art. 383.

§ 1~ Compete preferencialmente à União org~

nizar e oferec~r o enS1no superior, o ensino técnico 1Q

dustrial e agrotécnico de nível médJ.o."

JUS T I F I C A ç Ã-O

A nossa emenda tem como obJetivo dar nova redação ao
1.2 do art. 383 do anteprojeto da Constituição que diz: "compete

preferencialmente à Un1.ão organizar e oferecer o ensino superior".

Pretendemos acrescentar no referido parágrdfo o ens~no

técn~co industrial e agrotécnico de nível méd~o, vez que a falta

desses prof~ssionais const~tui um dos pontos de estrangulamento na

política ~e pessoal de qualquer empreendimento. Assim, o ensino
técnico tem uma função ~mportante na formação de elementos que d~

vem sustentar o nosso desenvolvimento.

Não podemos compreender como a União irá planeJar glo
balmente a nossa educação, sem ter os me~os para determ~nar a fOK

mação de técnicos que serão requ~sitados pelos projetos que elabQ

raram.

JUSTIFICAÇÃO

De acordo com a Convenção das Nações Un~das sobre o D~re~todo

Mar a plataforma cont~nental de um Estado Costeiro compreende o
le~to e o subsolo da margem cont~nental - prolongamento natural do

territõr~o do Estado - até uma distância de, no min~mo, 200 m~lhas

marít~mas das l~nhas de base, a partir das quais se mede a largura

do mar terr~tor~al, e , no máximo, de 350 m~lhas marit~mas das re
fer~das l~nhas, quando, observada determ~nada metodolog~a, a mar
ge~ cont~nental se estende além desta d~stânc~a, o que, poss~vel

mente, ocorre em três pontos de nossa margem continental: na calha

do iio Amazonas, no saliente nordest~no e no Sul do país.

Dispõe, a~nda, a Convenção que O Estado Coste~ro exercerá di

reitos de soberan~a sobre a plataforma cont~nental, tão-somente p~

ra efe1tos de exploração e aproveitamento dos seus recursos natu

rais. Os recurses natura1s a que se refere este d1SpOS1t1VO são os

recursos minera~s e outros recursos nâo v~vos do le~to do mar e

subsolo, bem como os organismos v~vos pertencentes a espécies se-

dentár1as, 2Sto é, aquelas que no período de captura estão 1mó-

ve~s no le~to do mar ou no seu subsolo, ou sõ podem mover-se em'

constante contato fis~co com esse le~to~subsolo.
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J;USTIFICAÇÃO /
A flexib~lidade atualmente existente para a Administração Públi
decorrente da ex~sténcia de fundos contábe~s e administrativos,
~mportância ~ndiscutível para que sejam atingidos objetivos de

interesse da Adm~nistração.

ca,
é de

real

A exceção sugerida apresenta-se como medida prática e objet~va,

pois os Fundos existentes, que já foram ao longo do tempo aprecia 
dos pelo Congre~~o Nkcional, tem suas normas de ~?licação perfeita

mente defin~das e es~o sob controle efetivo de legislação vigente

emanada do po~er Legislativo.

O imposto pelo contido no item I do artigo em questão faz com

que, mandatoriamente, as receitas e despesas dos fundos tenham pré

via aprovação do Legislativo.

Um grande número dos fundos atualmente existentes já tiveram
aprovaçãb prévia do Congresso Nacional e ,têm tido a utilização dos

seus recursos pautada nas normas de administração finance~ra e de
controle, prestação e tomada de contas previs~as para a Adm~nistra

ção Pública, sempre sob fiscalização especlf~ca do Tribunal de Con

tas da União.

De,acordo com o previsto no artigo l3ç o controle da utilização

dos rec~os v~nculados a esses fundos será exercido pelo Congresso
Nacional, at~~vés de fisca~~zaç~õ financeira, orçamentária, operaci~
nal e patrimon~al da união, o que torna desnecessária a ratificação

pelo Poder Legislativo dos Fundos existentes que já tenham sido apr~

'ciados pelo Congresso Nacional.

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

Na faixa entre 200 mi~ e 350 IlU.;naS g;;t plataforma continental,
entretanto, o Estado Costeiro deverá efetuar pagamento ou Contribui

ções em espécie à uma entidade internacional denominada Autor~dad;
Internacional de Fundos Marinhos - criada pela convenção ~ relativos

ao aproveitamento dos recursos não-vivos.

Verifica-se, assim, que a soberania que o Estado Costeiro exer

ce sobre ~ plataforma continental é específica e limitada, não sendq

portanto, correto afirmar - ã luz da Convenção do Direito do Mar

que a platafotma continental possa ser considerada comq um bem daqu~

le Estado, até porque ninguém é proprietário de um bem cuja explor~

ção é, em parte, tribu~ada por outrem.

Como o Brasil é 'signatário da Convenção, e que a mesma estã em

vias de ser ratificada pelo país, é necessário que a nova Constitui
ção náo venha a conter disposições conflitantes com aquele Tratado

que, afinal, recebeu maior acolhida no meio internacional do que a

própria Carta das Nações Unidas.

AO Anteprojeto de Constituição acrescente-se ao Art. 351 o seguin
te Parágrafo único:

,....,. PLtH"AIO/CONlssÃo/auBco...'do---- _
(!J Comissão de Sistematização

...... -------------TEXTOIJUSTlfICAÇÃO-------------------,

EMENDA CS02022-7 0\010"---------------,f= Constituinte RAIMUNDO BEZERRA

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
liJr---------- I'LUAIUo/eo,..ssio/SUBCQIlI:lSoÜl

C-

EMENDA CS02024-3
[:J

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos sist~

mas de Saúde mantidos pelas Forças Armadas.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

- Suprima-se o Artigo 419

EMENDA SUPRESSIVA AO ANTEPROJETO 00 RELATOR PARA AOE~

QUAÇAO DO TEXTO, REFERENTE AO ART. 419 .

A destinação const~tucional das Forças Arma
das,prevista no Art 252 desse Anteprojeto,seria desvirtuada no caso da
aplicação do sisposto no Art 419.

E manifesta a incompatibilidade do previsto'
no Art 419, cum a convocação das Forças Armadas para defender os re

cursos naturais e o meio amoiente,com o previsto no Art 252.A argui _

çãu de manifesta necessidade,por qualquer entidade ou movimento ecoló

gico,levaria o Congresso Naciunal a delioerar sobre a convocação das
Forças Armadas.E,também,bastante elãstico o conceito de "defesa" dos

recursos naturais e do meio amoiente,que admite fases preventivas,re
pressivas e restaurativaS,a cargo de órgãus específicos de preserva _
çao de meio ambiente e que puderia levar as Forças Armadas a se desvi

~rem de sua destinação constitucional,com sérios reflexus no seu Dre~
paro e aprestamento profissionais .

r
r-- - - - - - - - - - - - - - - TU TO/ olusTl f le..çiO

7As peculiaridades das atividades desenvolvidas por cada Força Ar

mada, indicam a ponveniência de ser mantido um Sistema de Saúde pró
prio em cada Força singulãr, adaptado ao atendimento de um grande con
tingente de usuários, com a rapidez e as especificações característI

cas das atividades próprias.

Tais serviços, parte integrante dos sistemas de logística de pes

soal, são organizados de forma a atenderem requisitos de saúde, espe

cíficos, dos combatentes do mar, de terra e do ar_face às diferenças

de ambiente onde exercem m2S atividades. A urgência da recuperação de

militares feridos em atividade faz com que os hospitais das Forças

singulares atribuam elevada prioridade ao seu tratamento. Assim, cada
Força singular tem que desenvolver o,seu Serviço de Saúde priorizando

05 tipos de atendimento adequado às suas necessidades específicas.

__________ .. L~Na,RIO/cOlollssio/ISUBCO .. I".io- __,t= Comissão de Sistematização

EMENDA CS02023-S
I!J AUTOlltr: Constituinte JOS~ LUIZ MAIA

= TEXTO/..OSTI'ICAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA AO ANTEPROJETO DO RELATOR PARA ADEQUAÇÃO DO TEX

TO

Dê-se ao Art. 469 do Anteprojeto de Constituição a seguinte
redação:

JOS~ ELIAS MOREIRA

COlUSSÃO DE SISTI:I1ATIZAÇÃO

Art. 469 - =----------------n:xTO'..USTlfICAÇio- --.

I -

11 - extinguir-se-ão, automaticamente,se não

forem ratificados pelo Congresso Nacional, no pr~

zo de dois anos, exceto os que jã o foram anteri
ormente.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ALTI:RADO- ARTIGO 307

Dê-se ao parágrafo lO do artigo 307 do anteprojeto a se

uinte redação:
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.---------- Pa.UÀ.1l0/CONISlio/.UICOlllllllo-- ..,tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

§ 1 2 As atividades das empresas nacionais que a lei consi

derar estratégicas para a defesa nacional ou para o desenvolv1nento

cientifico e tecnológico poderão ter proteção tar~fár1a tenporária.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA CS02028-6
t: SENADOR AUREO MEllO

auTOIl------ _

PLI:N"...'O/COM'S.aiol.sulct'llllllSio _

- JUS '1' I F I C A ç-Ã O -

A acumulação de cargos, por aposentados, permitida nas ~

tituições, é um mecanismo que concilia interesses do servidor e do

Estad~, aquele por continuar em atividade, auferindo novos ingressos,
e este por manter a seu serviço a experiência do antigo servidor.~á

o afasta~ento do acumulante é deveras penoso. Em rendimen~os é trad~

zido com perdas superioEes a 40%. Isto após vários anos de acumul~

ção. Há também, no lado sentimental do empregador, re~peito ao trab~

lho e a idade do servidor. O grande prejudicado, porém, é o jovem
funcionár10, que, não obstant~ o seu elevado potencial de trabalho,

é obstaculizado no acesso aos cargos de chefia e direção, visto est~

rem ocupados, em grande parte, por funcionários aposentados ou mil!
tares da reserva.

esta limitada a 10 (dez) anos intercalados ou 8 (oito) co~

secutivos, ~ssegurada ao aposentado a incorporação aos re~

pectivos proventos de 1/30 (um trinta avos) dos vencimentos

e vantagens do cargo em comissão acumulado, por cada àno

de serviço, não computado na aposentadoria".

I!J
Acrescente-se, em continuação, ã redação do § 39, do artigo 86:

ARTI.GO 11

I!f
E~ENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO:

A Constituição deve ser clara na ~e~inição do tipo de pr~

teção a ser concedida à indústria nacional nascente ou estratégica, a

fim de evitar nonopólios e regines cartoria~s calcaGos nc tr~fico de

influência e promotores da inconpetência nacional. A proteção tarifá

ria, além de proteger a empresa nacional, pernite una melhor avaliação

de sua eficiência e desempenho, alén de apresentar flexib1lidade para

a correção das distorções, pela sinples alteração dos percentuais e

aliquotas ~ncidentes sobré os produtos importados ou concorrentes.

EMENDA CS02026-0
~ JOSE ELIAS MOREIRA .------

l!Jc= COMISSÃO DE SISTEVATIZAÇAO

Suprima-se do anteprojeto o item VII do art~go 11

JUSTIFICAÇÃO

A reserva de mercado para as empresas nacionais já está-disposta no

arágrafo 12 do artigo 307 de forma adequada e capaz de atender aos i~

teresses nacionais. Trata-se, ao nosso ver, de questão afeita à politi

ca econômica e de matéria do ambito interno do pais. Portanto, deve fi

gurar no titulo da Ordem Econômica e sua inclusão entre os principios

pelos quais se pautará a relação entre o Brasil e outros paises nos p~

rece desnecessária e intempestiva, na medida em que pode restringi-la

e condicioná-la. A reserva de mercado não deve f1gurar entre os pr1nci

pios fundamentais da nacionalidade e nem do intercânbio tecnológico e

cientifico, que devem ser amplos e sem restrições previanente estabel~

cidas.

A Emenda p~etende corrigir toda a situação. Permitirá a ac~

mulação, limitando-a, porém, a 10 anos intercalados ou 8 consecuti
vos, o que, na prática, levará o servidor a trabalhar até os 65 anos
de idade. Ao deixar a função que acumula, o aposentado incorporará aos

respectivos proventos l/3D (um tr1nta avos) dos vencimentos e vant~

gens do cargo acumulado, por cada ano de serviço, não compL~ado na

aposentadoria.

,a.UÁIUO/CO..lslÃo/aulcOMlldo------ _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

Acrescente-se ao artigo 85 o seguinte item:

EMENDA CS02027-8
t: JOSE ELIAS MOREIRA

r.-t-~-------- ,.I.CN.ÚI.10!COV'SSio/su.COIllISSio ,

COMISSÃO DE SISTL~ATIZAÇÃO

=----------------Tl::no/"USTl..ICAÇio -.- -,

EllENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO ALTERADO: ARTIGO 401

Suprima-se do anteprojeto o artibo 401 e seu pará~rafo ún~co.

JUS T I'F I C A ç Ã O

garantia de igualdade na aposentadoria, independent~

mente do regime juridico".

- JUS T I F I C A ç Ã O -

Pela legislação em vigor, o servidor pUblico, regido p~

la CLT, aposenta-se pelo INPS, com proventos equivalentes a uma d~

terminada aliquota aplicada ã média das 36 últimas ~ contribuições

previdenciárias, enquanto o funCionário, tutelado p~la Estatuto dos

Funcionários PUblicos, pode passai ã inatividade com proventos s~

periores aos vencimentos, incorporando. inclusive os cargos em comi~

são que tiver exercido.

O dispositivo nos parece deslocado ~q ~~teproJeto, na ~edida

em que deveria ser parte do capitulo da Ordem Lconôm1ca, once deve-se

disciplinar o mercado interno. A disposição cont1da no parár.rafo do

artigo repete basicamente o parágrafo 2" do art1So 307, que ten na10r

alcance e está de acordo con a ~elhor técnica leG1s1at1va. ~ní sur,erir

filOS a supressão do artigo L,Ol e o seu parágra::o único.

o servidor CLT, aposentado pelo INPS, não ganh~ sequer
a metade dos proventos do seu colega, funcionário, aposentado pelo

Tesouro. Ambos trabalharam para o mesmo empregador, em idênticas

funç8es, durante os mesmos 35 anos.

Objetivo da Emenda: Dá, por isonomia, ao servidor públ!
co CLT, na aposentadoria, proventos idénticos ao seu colega est~

tutário.
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CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

COMIssno DE SISTEMATIZAÇ~O

r---------- PL[HARIO/cOM1S.sÃD/sU8CDNI~5ÃO-----------

tJ

EMENDA CS02032-4
[J~PARTlOO~

PEICONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

COMI5S~O DE SISTEMATIZAÇ~O

wr---------- PLENARIO/cou.sSÃO/SiUtlCQM/SSÃO

C-

EMENDA CS02030-8
tJ

r:-r--------------- T[XTOIJu'TIF1CAÇÃO-----------------,
= TEXTOIJUSTIFICAÇio --,

EMENDA SUPRESSIVA.
OISPDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 18.

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14.

Suprima-se do Anteprojeto:
a) a alínea "m", do artigo 18.

art. 14 do Anteprojeto, pas-

JUSTIF C A ç A O

O inciso XII do
sa a ter a seguinte redação:

XII - "salário-família
lhadores, nos termos da lei".

aos dependentes dos trab~

Em nosso modo de entender, a alínea "a" do
art. 18 já contempla, cabalmente, os aspectos de liberdade de
associação profissional, inclusive no que diz respeito à repr~

sentação. Por. isso, nos parece despiciendo o disposto na ali
nea "m", visto que se trata de matéria a ser disciplinada em
lei ordinár.ia.

Cumpre, aliás, destacar que a referida ali
nea, ao pretender dispor sobre a forma de representação 'sindi
cal, em caso de haver mais de uma entidade da mesma categoria,
o faz de modo impreciso, na medida em que não se pode,a priori,
saber qual o sindicato que terá a incumbência de representar
os interesses profissionais perante o Poder Público. Além di~

sO,a alínea, mesmo sendo dispositiva, remete o seu cumprimento
à lei ordinária, o que, efetivamente, não é de boa técnica l~

gislativa.
Desta forma, já estando a matéria da alínea

"m" contida na a.l ínea "a" do art. 18 e, não constituindo matéria
a ser inserida na Constituição, mas em lei ordinária, estamos
certos de que a presente emenda será bem aceita.

JUS T I F I C A ç A O

O salário-família é um benefício que deve ser
concedido por igual a todos os filhos dos trabalhadores, sem
as distinções contidas na alinea "a" do inciso que ora se quer
modificar, por isto que todos devem ser iguais perante a lei.

Ademais, a forma de concessão, como'é o caso
do escalonamento proposto, não nos parece seja matéria de di
reito constitucional, mas sim de lei ordinária.

Por outro lado, mesmo que se queira forçar a
técnica legislativa, o que somente admitimos ad argumentandum,
o escalonamento, pagando-se o benefício em valor mais elevado
para os trabalhadores que percebem menores salários, não, tem
explicação mais latente, a não ser que se pretenda estimular o
aumento populacional.

-Por isso, entendemos ser imperativa a acei

taçãQ da presente proposta.

EMENDA CS02031-6 EMENDA CS02033-2

t: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI E';~~~ f:J CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI tS;~DO~

~
PL~N"'RIO/cONI.s.sÃo/cU8COIllI.s.sio

~om~ tJ
Pl.fN."'UO!COI,U5siolS UICOMI,sÃo

r:ç-:0AT'~
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAQ'ov07:/87 02107/87

r:-r--------------- TlXToIJUSTIFICAÇ;,O----- ----,
r:-r--- TEXTOIJUST.'ICAÇÃO' _

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14.

EMENDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14.

O inciso XIII do art. 14 do Anteprojeto, pa~

sa a ter a seguinte redação:

O inciso IX do art. 14 do Anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

"IX - gratificação natalina, nos termos da

"XIII - participação nos lucros das
presas. nos termos da lei".

empr~
lei".

JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç A O

A-nova Constituição deve conter, segundo pen
samos, apenas o direito à participação nos lucros, restando à
lei. ordinária a disciplinação dos critériOs de concessão, bem
como se essa participação deve ser em ações, ou em outra mede
lidade.

Da mesma forma, a desvinculação da remuner~

ção, é matéria inequivoéamente de lei ordinária. Daí nossa su
gestão de que somente o direito em si, sobre a participação nos
lucros seja objeto da Constituinte.

Os critérios de concessão da gratificação n~

talina, ou 13Q salário, não devem ser objeto da Lei Fundame~

tal, mas sim, como aliás ocorre atualmente, de lei ordinária.
A Constituição deve apenas dispor sobre o direito em si me~mo.

Eis porque estamos propondo modificação ao
inciso IX do art. 14. Estamos certos de que a matéria f.ieará
melhor disciplinada.
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EMENDA CS02034-1
t: CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI

o-r--------- P!.'[NÂfUO/cOI,lISsio/.ljUBCOMI"io,-----------tJ COMISS1IO DE SISTEMATIZAÇIlO"'"

lescente, garantindo a continuidade e execução dos Progra 
mas Materno-Infantis, pela Rede Básica de Saúde.

JUSTIFICAÇÃO

...,-,---------------Tl:XTO/.luSTlfICP,ÇÃO----------------

EMENDA SUPRESSIVA ~:

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGÓ 275.

Suprima-se do Anteprojeto

A prática tem demonstrado que a área Mater 

no;~nfantil,,'\embora conhecida como prioritária sob o ãngulo soei
ali" não tem sido na definição e na implementação de políticas e
Prd~ramas de Saúde. As altas taxas de Morbi-Mortalidade, demons
tram claramente a'situação da infãncia brasi~eira.

a) o § 4º do art, 275.

JUS T I F I C A ç li O

Não nos parece de boa técnica legislativa in
cluir na Constituição definição sobre qual autoridade represent~

rá a União na cobrança de seus créditos tributários,
Imagine-se se semelhante orientação referente

a autarquias, Estados e Municípios, bem como atribuições de outras
autoridades forem transpostos para a Lei Fundamental. Neste c~

so, teríamos uma Carta Política com uma infinidade de'artigos.

ti EMENDA CS02035-9
eu Deputado Constituinte GIDEL DANTAS

ty;;'UTlDO;]
PMDB/CE

...,-,c-- ttaTo/oluSTI'lel.;;.O ...,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO COMENDADO: Art. 379, 111 do Anteprojeto de Constituição

Alte~se' o item IV do art. 379 para a seguinte redação:

"111 - atendim1ento gratuito e especializado em creches e
pré-escolas para as crianças até seis a~os de ida
deU.

JUSTIFICAÇÃO

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
JAcrescenta-se a palavra gratuito, porque a gra _

tuidade do atendimento à criança menor de 7 a~os é tão necessária
quanto nos outros níveis, senão ~ais, considerando a clientela que
demanda tais serviços, Com isso se estabelece coerência com os itens

I, 11 e IV desse artigo, que explicitam a gratuidade para o ensino
fundamental e médio,e para os deficientes e superdotados em todos
os níveis. --

A caracterização do atendimento como especializa
~ é necessária porque se trata de serviços de educação e assistên
cia específicos, de acordo com as características da faixa etária'
da-criança; ,;f

Acrescenta-se o artigo "as· crianças do contrá
rio o texto ficaria tão inócuo que bastaria o atendimento de duas

crianças para que a obrigação ão Estado ness~ área f~casse cumpri _
da.

EMENDA MODIFICATIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 270, inciso II alínea "b'",

Artigo 270

II -

a)

b) Os templos de qt~lquer culto e suas dependên

cias adjacentes, indispensáveis ao pleno exercício das ativid~

~es espirítuais e sociais.

,..---------- 'LEHA'Uo/co.."do/sulcall.ssAo------- _

tJ
r::"I---------------TUTO/olUsTI'll:açio---------- --,

JUS T I F r C li T I V A

As casas paroquiais, escolas, os ambulatórios médicos

funcionam próximos aos templos e não tem sido imunes da tribu-

tação.
IJEPlJTÀIXl JOSE ELIAS loUlAD

&utc:It--------

DEPUJJlJ)() JOSE ELIAS loUlAD

------------TI:XTO/.luSTlfICI.;ic _

r.;--------------- TtkTO/"USTI'lt&~io ,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 383, § 49

EMENDA ADITIVA
Inclua-se no § 49 art. 383, a 'educação pré-escolar, pa~

sando a ter a seguinte redação:

Dispositivo emendado: seção I Capo 11 do Título IX
I1Art. 383 ..

Art.

o poder público estabelecerá como de caráter prioritário,as
Ações de Assistência Integral ã Saúde da Criança e do Ado -

§ 49- Os Municípios só passarão a atuar em outros níveis
de ensino quando as necessidades do ensino fundamental
e da educação pré-escolar estiverem plenamente atendi _
dos. u
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r.:-r TUTO/oIUSTlflCAÇio -,

JUS T I,F I C A ç Ã o

JUS T I F I C A ç A O

VIII - Assistência à moradia estudantil.

Artigo 379 -
ciso VIII:

Inclua-se no Artigo 379 do anteprojeto, o seguinte I~

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 379

As moradias estudantis no Brasil encontram-se organi
zadas em três situações: Alojamento Estudantil, Residência Estudantil
e RepÓblica de Estudantes.

A) Alojamento Estudantil é a moradia de propriedade da
Universidade, dentro e fora do campus universitário e que mantem vín
culo gerencial - administrativo e ou financeiro com a instituição de
ensino;

B) Residência Estudantil ou Casa de Estudantes são ha
bitações desvinculadas, autônomas, possuindo gerência administrativa
e financeira pr6prias;

C) República de Estudantes, constituida de estudantes
de classe média e mantidas com recursos pr6prios, sem nenhum vTnculo
com outras entidades.

Entendemos que a moradia estudantil proporciona aos e~

tudantes que não possuem recursos financeiros, concluirem-seus- estu-
dos, sem onerar significativamente o orçamento familiar.

Consideramos de vital importân~ia os esforços já desem
penhados pelo MEC, quando da construção das moradias estudantis e,
portanto, é emprescindivel evitar que as mesmas sejam extintas.Pois,
devemos almejar sempre o aperfeiçoamento da educação no sentido de
promover o desenvolvimento social e científico do Brasil.

EMENDA CS02042-1
tJ DEPUTADO PAULO ROBERTO

= TEXTOIJUSTIFICAÇio -,

,- --- PL~N...RtO/CONlssi,o/su8eowlssÃO-- _,

t:COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02041-3
t:CONSTITUINTE JOS~ QU~IROZ .~o~OAO MACHADO ROLLEMBERG

AUTOIl:--------------

DEl'UTAOO JOsE ELIAS r.rnAD

BeIJA MJDIFICATIVA

DISPOSITIVO BellAOO - Artigo 13

::Ustificativa - Torna-se desnecessário justificar a reela
boração de tal inciso. Nada mais justo, a nosso ver, em se
proporcionar condições ao deficiente de se integrar à nos
sa sociedade bencficiando-se do anvaro e propore.!.
onando-Ihe também condições de se manter e se educar.

A educação pré-escolar deve ser oferecida pr~

ferentemente pelos Municipios, da mesma forma que o ens~no bási 
co.

o Municipio é a instãncia administrativa mais

próxima que tem conhecimento mais pronto das necessidades das cri

anças e pode, se equipado, responder com maior presteza à demanda
~a população por creches e pré-escolas. Já é urna tendênc~a na tu 

ral dessa demanda expressar-se junto à administração municipal.
Mas é ~mportante que se estabeleça a prioridade da educação pré

-escolar imediatamente após a do ensino básico, para lhe dar ga 

rantia de que não seja preter~da por o~tros niveis que não são,
pela própria natureza de seus objetivos e conteúdos, como o méd10
e o superior, tão próprios para os Municipios.

o Inciso do Artigo 13 do Anteprojto, passa a ter a seguãnte reda

ção:
letra h - lei cOllq)lementar garantirá ~o _especial à maternidade,

à inTancia, à velhice e aos indivíduos portadores de qual
quer deficiência de caráter físico elou mental.

EMENDA CS02039-1
(l

CONSTITUINTE VIRGILIO GUIMARAES

r.r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------- -,

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ P\..~K.."\o/toN\SSi.c./su!.CO"I.,sio-----------

PJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~DAT'-;;;]
~7fl7

EMENDA NR

04 nova redaçlo ao 5 ~II do artigo
447, do Anteprojeto de Constituiçlo.

,- PI.EHAIIIIO!CONlssÃo/au8cOIlISSÃO----------

tJ COMISSllo DE SISTEMATIZAÇllO
= TEXTO/olUSTlfICAÇio ""7" --,AUTO"----------- _EMENDA CS02040-5

(l

JUSTIFICAÇJ\O

E princIpIo universal, nos regiaes deaocr4tIcos, e
Igualdade de dIreitos, nlo s6 entre os cIdadAos, aas taabéa entre a
unIdades federadas, o que seapre aanteve na tradiçlo Republicano-Bra
sUeira.

Art. 111 - O 5 111 do art. 447, do Anteprojeto de Cons
tItuIçlo, passa a ter a seguInte redaç&o:

5 111 - AplIcaa-se, l Criaç&o e Instalaç&o dos Estados'
aencIonados no art. 447, todaS as noraas, condIç~es e prazos prevIs
tos nos 55 do art. 446, exceto o disposto nos 55 111 e 711, cabendo ao
Tribunal RegIonal EleItoral do Estado desaeabrado convocar plebIscfto,
na 'rea eaancIpada, dentro de 180 (cento e olten~) ~1~s, a p8rtl~ da
proaulgaçAo da ConstItuiçlo.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART. 14

o caput do art. 14 do anteprojeto, passa ter a se
guinte redação:

Art. 14 - São direitos soc~a1S dos trabalhadores
urbanos e rurais e dos servidores públicos federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, além de outros que visem e
melhoria de sua condição social:

JUS T I F I C A ç A O

A reintrodução dos servidores públicos no caput do
artigo, tal como no anteprojeto da Comissão Temática, torna sua
redação socialmente mais justa.

NAo se justifica, portanto, 8 desigualdade que
luabra, no Anteprojeto de Constltulçlo, referente as"noraas,
çftes e prazos, prevIstos na CrIaçAo e InstalaçAo dos Estados
nos referidos artigos.

se des
condi-'
citados
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EMENDA CS02043-0 AUTO.-------

.f: Constituinte ANTONIO FARIAS

__________ "LtN"'"o/cOWI'sio/~UIlCOWIS,io-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA 'CS02045-Gt AUTOIt.:..J CONSTl TUINTE RITA CAMATA ErP;"'T1D0:J
L~MDB

~ Tt:xTO/olUSTlfICAÇlo,---- ---,

"§ 29 - Sãb considerados Partidos de âmbito na

cional, e como tal gozando do privilégio de

acesso à propaganda eleitoral gratuita e a05
recursos do fundo partidário, os que tiverem

obtido, nas últimas eleições para a Câmara'dos

Deputados e/ou Senado Federal, um por cento

dos votos apurados ou um por cento das cadeiras

em uma das Casas do Congresso Nacional." '

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do item V

Art. 30 do Anteprojeto de Constituição:
do,

liJ
EMENDA MoaiFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: JjRTIGO 471

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização:

- A aplicação dos recursos de que trata este artigo será efetua

da através do Banco do Brasil SA e demais instituições financeiras oficiais
federais.

JUSTIFICAÇIlO

A aplicação de tais recursos através do Banco d.' i'rasil SA

e demais instituições financeiras oficiais federais permitirá melhor controle
•e administração, por parte do poder em termos de retorno econômico-social.

JUSTIFICAÇAo

CONSTHU1NTE RITA CAMATA

" § 19 - Compete preferencialmente à União organizar e çf'ere

cer o Ensino Superior, o Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico de nível médio".

AUTOR--------

ARTIGO 383 - PA~GRAFO 19

O parágrafo 19 do artigo 383 do Anteprojeto, passa a ter a
seguinte redação:

l2J
EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:

EMENDA CS02046-4

r

1
Achamos bastante compreensível a preocupaçã~ da

Comissão de Sistematização ao estabelecer um parâmetro para que

sejam considerados de âmbito nacional os Partidos Políticos. ÉJque

o não estabelecimento de um percentual mínimo para que os part~dos

alcancem aquela situação iria gerar uma verdadeira multiplicação de

pequenas agremiações sem qualquer repre~~ntatividade eleitoral. in

terferindo na propaganda eleitoral gratuita e part~cipando, os 'me~

mos, do fundo partidário. O que não conseguimos entender é a excl~

são do Senado Federal para o cálculo do mencionado quantitativo. ,É

fato iniludível que a~bas as Casas integram o Congresso Nacionat,
sendo que ao Senado cabe a importante função de representar os Est~

dos. Nada de mais justo que incluir o Senado Federal na apuração do

percentual mínimo exigido às agremiações políticas com visto à fi
nalidade de serem considerados de âmbito nacional.

JUSTIFICAÇIlO

CONSTITUINTE RITA CAMATA

Cm~ISSlIO DE SISTEMATIZAÇ1l0

EMENDA CS02044-S
l!J
r---------- ,.LUÃllllo/cOll'nÃo/suICOIll/sdo _

~
r::-r---------------1EXTOI:JSTlfICAÇio _

EMENDA MODITIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 493

Dê-se a seguinte redação ao artigo 493 do Anteprojelo de

Constituição.

Mantida redação tal C0l'10 está, o Ensino Técnico Industrial
e Agrotécnico podem vir a ser de respons~Lilidade do Estado ou MunicípiD, o que

viria a ferir profundamente expectativas dos servidores destas instituiçí!t!s, que

oferecem ensino da maior qualidade e dentro de padrões reconhecidos por todas as

comunidades onde estão inseridas, surpreendendo a opinião pública, que acompanha.

a longa tradição de formação de profissinais nível médio, com grande aceitação no

mercado de trabalho e com largo reconhecimento por parte de todos aqueles que vi
vem a educação neste país.

A garantia, por parte da união, da oferta de Ensino de cara

ter profissionalizante, Tecnológico e IndustriaT 9ÍSãS" assegurar a formação cien

tifica, o desenvolvimento tecnológico as potencialidades da nação, respaldando-se

na experiência adquirida ao longo de quase oitenta anos de efetiva contribuição

a nossas instituições na Constituição.

"Artigo 493 - Caberá RS instituições financeiras oficiais

federais assumir as funções a que se refere o artigo 343 desta Constituição, nàs
condições e prazos fixados em Lei complementar".

AUTOR----------·-----,

JUSTIFICAÇIlO
CONSTITUINTE RITA CAMATA

,-,- PLENARIO/cON1SSÃo/sUBCOUISSÃO-----------

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidade de ,

mediante lei complementar, utilizar, além da Caixa Econômica Federal, as demais

'instituições financeiras oficiais federais na operacionalização do Fundo Nacio,nal .

de Seguridade Social, de acordo com conveniências futuras e peculiaridades reqío
nais e setoriais que venham a ocorrer. Visa, ainda, harmonizar o tratamento dis

pensãcÍo às instituições financeiras oficiais federais na aplicação de recursos:

públicos em programas do Governo.

COMISSI10 DE SISTEMATlZAÇl10

~--------------_T[XTO/.luSTIFICAÇÃO--------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 471

Suprima-se a expressão "público" do caput do artigo 471

do Anteprojeto de constituição da Comissão de Sistematização.

JUSrIFICAç1l0

Compatibilização de redação.
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CUNSTITUINTE RITA CAMATA

EMENDA CS02048-1
t:

,EMENDA CS02051-1o ,"'OR--'---~

c= Aragão de MATTOS LE/lO Filho J
~PARTIDO~

LeMI:',.I:BL.. ~J

,-, PLC'IARIO/COI,lISsÃo/suaCO"'t~$ÃO----------_,

~;3.~àO de Sistematização
PLthARIO/COM\SsÃO/suacolll'sÃO-----------j O1/·~Mffi

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

r;-r--------------- "r(XTU"UST1FICAÇÃO----- _
,-, TEXTO!JUSTlFICAÇi.O --,

EMENDA MODIFIC~,TIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 289

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 363

Transformar o § único 00 artigo 289, do Anteprojeto de

Constutição da Comissão de Sistematização em § lº e criar o § 2º com a seguinte
redação:

Inclua-se no Art. ~63 do anteprojeto, o se~uinte .

Parágrafo único:

"A arrecadação de tributos federais será efetuada pelas

instituições financeiras oficiais federais".
Art. 363 -

JUSTIFICAçno

A centralização da arrecadação de tributos federais nas

instituições finanéeiràs oficiais federais permitirá melhor controle e adminis
tração dos recursos públicos, propiciando I assim, a ot.Imízação do fluxo de
caixa da União.

Parágrafo único - os benefícios a que se refere es

te art~~: abrangerá o trabalhador rural sendo-lhes garantido os

direitos econômicos e sociais ao trabalhador urbano.

No Brasil, hoje. o trabalhador rural recebe weio

salárlo mínino de aposentadoria. Por justiça. o homem do campo '

infe

c" - ''''''~f'O"''S'Of,",''"''SÃo
Ca~I~SAO ~E SIST&~ATIZAÇAO

. TEXTO/JuSTIFrcAçÃO --,

Ei'lENDA ADITIVA
DISPaS] TIVO Er'lE.:JDADO: ARTIGO 426

deve perceber remuneração por trabalho ou benefícios, não

rior ao trabalhador urbano.

~ deve~ inalienável do Estado gerenciar os recur

sos destinados à melho~ia da qualidade de vida do mais importan-

te segmento de nossa sociedade: os trabalhadores brasileiros.

Acrescente-se ao Art. L!26, o parágrafo 3º, com a seguinte r~

dação:

Art. 426 -

-s 3º - Às cr-ianças e adolescentes em situação de anrraçáo pe
nal dos pai 5, é assegurada a assast.êncra do Estado, que os protegerá contra to=
dos os tipos de dascr-armnaçáo , agressão, opressão ou exploração. Sowen-be é per
mitido o reglmc cc conflnamento nos casos de infração prevista da legl5lação~

pr-aa."

JUS T r F I C A ç Ã o

o texto proposto cuida evitar l.nterpretações ambíguas, levar.
do cr-ianças não infratoras I mas carentes ou abandonadas, a serem colocadas em
regime de oonranamento.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § 2º Art. 355

Substitua-se o § 22 do Art. 355 pela seguinte red.§!.

ção:

Art. 355 - , ..........•..........

§ 2º--O setor privado de prestação de serviços de

saúde é parte integrante do Sistema Nacional de Saúde,

=- ·__~_lE."iL..J\lS,.lflcM;to---------------___,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO El1EllDADO: ARTIGO 423

Acrescente-se ao Art. 423, o parágrafo 6º, com a seguinte r~

dação:

Art. 423 -

"§ 6º - Os fllhos, nascidos ou não da relação do -ca s amen t o ,
bem como os adotivos, têm Lguaa.s àireltos e qualificações, sendo proibidas qU=-lS
quer desagnaçoes dãsorummatóruas relativas à f'a.Laaçao, e não poderão ser aba.'l=
danados. O abandono é caracterizado como crime contra o Estado."

O ânteprojeto da Comissão Afonso Arinos. no seu
Art. 318, dispõe que" A atividade econômica será realizada pe

la iniciativa privada. resguardada a ação Supletiva e regulado
ra do Estado. bem como ~ função social da empresa".

A sociedade brasileira não pode prescindir de

um direito adquirido por lei como é o setor privado de servi

ços de saúde. O setor público. deficiente] não comporta atendi

mento real aos milhões de brasileiros que o procuram.

JUS T I F I C A ç Ã ~

Alguém deve ser responsabilizado pelo abandono de ~~a criança.
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a) § 3º do Artigo 355

:'1 ~ ;"
.. Suprimam-se do anteprojeto:

Senador MARCONDES GADElliA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

emenda.

"Art. 2º - São assegurados aos trabalhadores urbanos I~
Ire rUJais, e aos servidores públicos, federais, e esta-

duais., do Distrito Federal, dos Territórios e dos Mu- !~
nicípios, os seguintes direitos, além de outros que vi-:~

"sem à melhoria de sua condição social:" Ir

Vê-se, olaramente, que a Comissão de Sistematização, Ir
ao red!~ir a Seção 11 do Capitulo VIII, relativa aos "Servidores ;~

p6blico~ c~vis'r, omitiu injustificadamente vários direitos aprova- li
dos ben~ficiando esses mesmos servidores, que estão assegurados em :t,
conjunto com os dos trabalhadores. Dentre esses direitos se desta- .

r
cam os arrolados no texto da presente emenda, que deverão constituir
os incisos XI a XVI. (ver itens 111, IX, XII, XVIII, XIX, XXVI, da l
Comissão da Ordem Social) f

Por tais razões, justifica-se a aprovação da presente ~

= n:lCTO/.,lUSTlfICAÇio, --,

EMENDA CS02055-3
l:

EMENDA SUP~ESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 355

A intervenção e a desapropriação nos serviços de

saúde de natureza privada é trat~da em capítulo próprio do Ante

projeto Constitucional. sendo redundante a inclusão de um novo

parágrafo sobre a matéria no Art. 355.

O dispositivo. cuja supressão é proposta. fere

os princípios de Leis que regulamentam e fiscalizam as ativida

des das entidades de saúde privada no País.

Segundo LAUBAD~RE. no seu Direito Público Econô-

EMENDA CS02053-7
tJ Aragão de ~ATTOS LEAO Filho
~---------P1.Er.ÃRlO/COMISsÃo/suacOlllssÃO--- _

~ Comissão de Sistematização

mico. em referência à França após as nacionalizações do Governo EMENDA MODIFICATIVA

Mitterrand. o convívio do liberalismo com o intervencionismo

não impede que. numa definição jurídica de princípios do direi

to público econômico~ o princípio de liberdade de comércio e

industria deva figurar e prevalecer.

Emenda ao artigo 89 do Anteprojeto da Com~ssão de Sistematização:
Dê-se ao art~go 89 a seguinte redação:
"Art. 89 -'O Brasil part~c~pa da sociedade internacional

inclusive por meio de tratados e comprom~ssos

CO~ Estados soberamos e com organ~zaçõ~s 1nter

nac~onais intergovernamentais, desde que ;~nãc

afetem a soberania de seu povo.

Acrescente-se ao art. 85 os seguintes itens:

XIV - fundo de garantia do patrimônio individual;

= TufoJolu'TIF1CAÇio ------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, combinado com o artigo 85

A atual redação do Anteprojeto ê demas~adamen

te restrit~va, já que existem outras formas de participação do
país na v~da internac~onal. O acréscimo da palavra "inclusive"per
mitir~a abranger outras formas de part~cipação. Por outro lado, a
expressão "outras entidades dotadas de personalidade internacio 
nal" é bastante vaga, parecendo mais adequado preci.sar que seriam
lI or g an i z a ç õ e s internac~onal.s intergovernamental.s fl

• (sentido a ser

dado também a "organismcs internac~onais").

O texto suger~do não conflita com os princí· 
pios adiantados pelo relatório da la. Comissão e pode ser conside
rado mais adequado ao seu espírita por representar urna tenta!iv~'

de conferl.r maior precisão ao texto em discussão.

JUSTIFICATIVA

r.r-."'~
;-. 02/07 1 87 I
\ '

AUTOR'--------------
PAIX~O

XVI - gratificação lIr)atài!.ina, com base na remune
ração integral de dezembro de cada ano;

EMENDA CS02054-5
f? Constituinte FLORICENO

~I - salário-família;

XII gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais,
com remuneração em dobro;

XIII- licença remunerada à gestante, antes e de
poi~ do parto, por' ~críodo não inferior a
120 (cento e vinte) dias;

SENI\DOR SEIlEro GCMES

r:;--------------- TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO-------------------,

XV - garantia de assistência aos filhos e depen- ,
dentes' do servidor, pelo menos até 6 (seis)
anos de idade, em creches e pré-escolas nos
respectivos órgãos públicos~

EMENDA MODIFICATIVA

Emenda aos artigos 10 e 11 do Anteprojeto da comissão de S~stema

t~zação:

J.USTIFICAÇAO

Assim está l_~digido o art. 2º do Antepr.ojeto__.da
Comissão da Ordem Social:

Consolide-se, em um único artigo, os dispos~

tivos precon~zados nos art~gos 10 e 11 que passaria a apresentar

a seryuinte redação: 1
PArto 10 - A condução das relações internac~

nais do Bras~l será or~entada para a defesa' .
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e a promoção da paz e da segurança internacl~

nal, em condições de justlça e llberdade, B

do desenvolvimento econômlco e social dos poj
vos.

Parágrafo único - A polítlca externa braslle

ra baseia-se nos prlncíplos da 19ual~ade sobj

rana dos Estados, da defesa e promoção dos dJreltos humanos, do respelto aos comprom1sso

internacionais l1vremente assurnldos, da saIu

ção pacifica das controvérSlas . ~nternaCl0

na~s, da não-intervenção em assuntos lnterno

e externos de outros Estados, da autodeterml

nação dos povos e da não ameaça ou uso da fo

ça contra a integridade terrltorial e a lnde,

pendêncla política de outros Estadqs."

I1Art. 99 - O Brasll não permltirá que controvérSlas int1
naclonais se tr~nsformem em fatores de-desa _

gregação da Naçao."

JUSTIFICATIVA

Como red1gido, o art1go não parece ser passí

vel de aplicação prática. A expressão "confli

to U tem sentl.do bélico, sendo preferível a

expressão T1c o n t r ov é r s J.a "tt, já usual e cansa 

grado-no presente contexto.

A emenda sugerida é adequada na medlda em que

confere simplesmente maior precisão ao texto'

do anteprojetõ.

JUSTIFICATLVA

r.;------.,...---------- TEXTOIJVSTJFlCAt;i.O------------

Etl,ENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 99, Inciso XV

ff'ARTIDD--]
PII,DBCON5TITUINTE ~ITA CAMATA

COolIS5110 DE SISTEMATIZAÇI1D

Adite-se a seguinte expressão "bem como de seguridade social

e de previdência" ao inciso XV do 99 do Anteprojeto de Constituição da Comissão

de Sistematização.

EMENDA CS02059-G

tJ
~ importante que a nova ConstitulÇão enumere

os princlplos de.polítlca externa defendido pelo ,Brasll e que

traduzam compromissos internaclonais assumidos. A redação pro 

posta relaclona os princíplos consolidados na Declaração Relat~

va aos Prlncíplos do Dlreito Internaclonal Concernentes às Rela

ções Amistosas entre os Estados (Resolução 2625 da XXV Assem~

blela-Geral da Organlzação das Nações Unldas, de 1970). Esta De

claração, de cuja elaboração o BraSll particlpOU, reflete os

pri~cíp}os cristalizados na prática generallzada dos Estados

ou seja, do dlreito lnternacional contemporãneo.

t, portanto, perfeltamente adequada ao espirL

to do anteproJeto por conferlr, slmplesmente maiàr precisão ao

texto existente.

EMENDA CS02057-O
tt SENADOR~ G{MES

JUSTIFICAÇAO

Pela importância da seyuridade social e da previdência na

economia brasileira e na vida de cada c~d .dàp , em particular, o Congresso Nacional

não poderá, em nenhuma oportunidade, deixar de acompanhar e fiscalizar as ativida

des relativas a esses setores .
..".,----------------TEXTOlollJUlf'lCAI;ÃO---------- --,

EMENDA ADITIVA AO
Artigo 32:

CONSTITUINTE RITA CAMATA

Insira-se antes de "declaração internaclo
nais asslnadas pelo Pais" a expressão lide tratados sobre direltos

liumanos' de que o Brasil é Parte e".

e no

parágrafo 29

Insira-se, antes de " das declarações de

direitos de que o Pais seja signatário": a expressão

"dos tratados sobre direitos humanos de que

o Brasil é Parte e"

EMENDA CS020GO-0

L
cc= ~ ____'
~

Eo:ENDA M::JDIFICr,TIVA

DISPOSITIVO EM':NDADD: ARTIGO 336, Inciso V

@-;;.~~~"O~

~~

JUSTIFICATIVA

o texto do ~anteproJeto mencioha apenas as
IIdeclarações internacionais assinadas pelo país" .. Pareceria Conve

niente acrescentar às "declarações" os"tratados humanitários!' .. 0

tratado constintui termo mais concreto e preciso do que uma decla

ração. A emenda sugerida traduz aprentement:e com..maã s .. Í'ldalidade o

objetivo do artigo em pauta.

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto c!.~ Constituição da Comissão de Sistematização.

V - A criação do fundo mantido com recursos das instituições

financeiras privadas, com o objetivo de protrqer a economia popular e garantir

depósitos e aplicações até determinado valor.

JUS T I F I C A ç A O

•Com esta emenda dispõe-se que a União não deve coillinuar

assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de instituição bancária ou finan

ceira privada insolvente e, menos ainda, pelos danos ou prejuízos que aqueles

causem a terceiros .-,COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ1iO

SENADOR SEVEro GOi-\ES

,----------- PU:NARIO/cOIUSSÃO/SUBCOIlISSÃO-----------,

tJ

EMENDA <::502058-8
[1

~~---------------TEX'to/"uSTlFICAÇÀO----------------.......,

EMENDA MODIFICATIVA

Ademais, as instituições financeiras federais oficiais são

garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, portanto, sua participação' no

referido fundo.

Emenda ao artigo 99 do Anteprojeto da Comissão de S~stematização:

Dê-se ao artigo 99 a segulnte redação:
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r.r---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO'-------------------,

Cm.USSAO DE SrSTE~1ATIZAÇAO

____ PLE""RIO/coVlSSÂo/sU9=OHI~SÃO-----------

EMENDA CS02061-8
[T-.__~_ CONSTITUINTE RITA CAMATA

t:J

tJPM~~RT1CO --J
~~;~~
~C1!.!GJ

O texto inserido no Anteprojeto incentiva a dispensa em I
massa dos trabalhadores pois só terão a contnbuição acrescida de adicional quando

o número de empregados dispensados superar os índices médios de rotatividade do
setor. Ora, quanto maior for a dispensa de trabalhadores, maior será o índice

médio do setor. Portanto o instrumento que se quer inibidor é na estimulador.

Por isso a nossa emenda no sentido de se dar nova redação ao § 5º do artigo

344.

RITA CAMATA

Acrescente-se a seguinte expressão " de previdência" no
inciso VIII do artigo 49 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistemati

zação.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA CS02064-2
E
t:J

O setor de previdências é de fundamental importância na vida

econômica e social do País, devendo, po'.s, fi:ar sujeito à fiscalização da União.
r.rr----------------- TEXTO/JusTlrlCAÇ;,O------------------,

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo único do Ateprojeto da

Constituição.

-----------TEXTO/Ju~T·.,I:::AÇÃO----------------__,

JUSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO

JUSTIFICAÇI10
J,

O dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de participa

ção dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de previdência das entida1

des fechadas, por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na Constribuição de

empregados e enoreçadores , estendendo a regra à previdência par.lamentar ,

Além de constituir matéria cujo t.ratamento extrapola aos nr íncf

pios que devem informar o texto constitucional, já se encontra ela disciplinada

tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nº 81. 240 de 20.01. 78,

quando pelo Decreto nº 93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterado por iniciativa

do próprio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos. nele criados.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o tex

to atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais, que integralizam benefí

cios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram poupanças, abrem

frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico fi social.

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência coopl.eren

tar privada, hoje já com mais de 06 milhões de trabalhadores e dependentes associa

dos, não é equitativo limitá-la apenas e de forma diferencial para aquelas ligadas'

ao Setor Público. O de mão de obra especializada que o setor privado, o que justi

fica a flexibilidade na concessão de benefícios. Caberá a legislação ordinária a

regulamentação da matéria.

r:rmPA~TlDO~
Irt"DB .

At,TCR---------------

CONSTITUINTE RI IA CAMATA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
------- PLEIl.\RIO/cO"'ISSÃo/sUBCO'l!ISS;;O- ~

Inclua-se no Anteprojeto de Constituição da Comissão de
sãstematfzação, onde couber, o seguinte artigo:

Art - Lei municipal disciplinará as .condições para abertura

e funcionaf'lento de dependências de instituições financeiras no município, subor

dinando-as aos interesses da comunidade.

As instituições financeiras, especialmente os grandes con
glomerados, arrecadam recursos financeiros no município e os destinam para aplica

ção, prejudicando, muittas vezes, a economia do município através de um processo
de descapitalização.

Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois é a comuni-".

dade que, em última anal.Lse , deve manifestar-se sobre a conveniência ou não para

a instalação e funcionamento de qualquer dependência de instituição financeira.

EMENDA CS02062-6
L. _
t==. --=-- ;

CONS~ITUINTE PITA CAMATl\

Pl.Et.ARIO/cONISSÃo/sUIlCONI5SÃO

COMISSAD SISTEMATIZAÇAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVD EI,1ENDADD: ARTIGO 344

~r----------------- TCXTO/JUSTlflCAÇÃO------

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO E~:ENDADO: ARTIGO 288

Suprima-se o § 2º do artigo 288, trensrormando-se o seu

parágrafo lº em parágrafo único, todos do anteprojeto de ConsUtuição da Co 

missão da Sistematização.

Dê-se a seguinte redação ao § 59 do artigo

de Constituição da Comissão de Sistematização:

do Seguro Desemprego

na empresa.

JUSTIFICAÇAO

O artigo 336 do referido anteprojeto em seu inciso III já

prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre a organização, o funcio

namento e as atr íbuãções do Banco Central do Brasil. Desta forma, entendemos ,que

não sobrevivem razões nem motivos para a manutenção deste parágrafo no pyt.o cons

titucional.

JUS T I F I C A ç A O

A sociedade deve d~spor de instrumentos que inibam a prática
da rotatividade de mão-de-obra:
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ERVIN BONKOSKI

EMENDA CS02066-9
f€J
r=-r---------- PL.ENAIUo/eol.llssÃo/suecONlssÃO-----------

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02068·5
e: SENADOR HUGO NAPOLEAO

r.1,---------- PLENAFlIO/cON1SSÃo/sUBCOIiISSÃO-----..:..------,t9 COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO
"" TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------------,

Substitua-se a redação do art. 362 e respectivas letras:
Art. 362 - ~ assegurada aposentadoria, ~as seguintes
condições:
I - por tempo de sérviço:
a) com trinta e cinco anos, para o homem;
b).com 30 anos, para a mulher.
c) com tempo inferior ao das modalidades acima, pelo e ,
x~rcício de trabalho noturno, de revezamento, penoso,i~

salubre ou perigoso.

11 - por idade ao trabalhador rural:
a) aos 60 anos, para o homem;
b) aos 55 anos, para a mulher.

111 - por invalidez.

EMENDA ~PRESSIVA.

DISPOSITIVO EMENDAJlO: -Le t r a p) do inciso XV do Art. 13.

Suprima-se a expressão 11 exclusiva 11 da letra p}

do inciso XV do Art. 13.

JUSTIFICAÇAo

A expressão ora proposta nãõ retira do Tribunal dc
Juri a evidente competência para julgar crimes dolosos c o n t r a s, a

vida ... Mas a manutenção da expressão 11 exclusiva 11 vedaria os

~ribunais especializados o julgamento de érimes dolosos contra a

vida no âmbito das ~espectivas çomp~ências.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA SUBSTITUTIVA

re-t TEXTO/JUSTIFICAÇio-------'-------------,

A substituição da redação anterio~ visa disciplinar,
com mais clareza a matéria concern~nte à concessão de aposentadoria,
diferenciando-se o tratamento ao trabalhador rural que realiza tare
fas mais desgastantes que os demais, levando O homem do campo ao des
gaste físico mais precoce.

Enquanto na cidade o horário normal de trabalho é de 8
horas diárias com descanso semanal, no campo a jornada se estende
por 14 ou mais horas, sem descanso obrigatório normal, por força das
circunstâncias e da natureza da atividade.

EMENDA CS02069·3
fJ Const r t u I nte ROBERTO CAMPOS

.-.- PLENA'uo/cONtSsio/sUBCONlssio-------------,

, COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

rr;PAnI000PDS-MT

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 341.

ERVIN BONKOSKI

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02067-7
t:
.- PLENAAIO/COMISSÃO/SUBCONISSÃO-------- _

(7
=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------------------,

D;;-se ao caput do art'. 341 do Anteprojeto de Const itu Ição

a seguinte redaç~o:

"Art. 34i - A Seguridade Social ser~ fInanciada por toda

a sociedade, de forma direta e indireta, mediante as contribuiç~es

SOCIais, bem como recursos provenientes da receita tribut~ria da

União, ressalvado o direito indIviduai de opção por siste~as de se

guridade privada na forma da lei."

de seguridade social, das quais posse ~.~~~~elhor desempenho por

operarem em ambiente competitivo.

A tend~ncia ~undial, a vista da ineficiência dos serviços

estata i s, tem se ar i entado no sent i do de ex i 9 i r do c i dad~o apenas um

minirno de contribUIção para a seguridade pública, I iberanda parte
de seus recursos_para lncorporar-se a sistemas de seguro privado.

Cabe ao cidad~o I ivremente optar pelo paternalismo esta

privadas

cr;PARTIDO~

PFL/~lG

JUS T I F I C A T I V A

tal, habitualmente ineficiente, ou preferir or9anizaç~es

Constituinte CHRISTOVAM CHIARADIA

EMENDA CS02070-7

,- PLE~ARIO/CONI$SÃD/SUBCDI,IISsio------------

t:

Acrescente-se o art. 363, renumerando-se os demaIs:
Art. 363 - Serão assegurados aos trabalhadores os segui~

tes direitos:
I - proventos mensais vitalícios, aos idosos, a partir
de sessenta e cinco anos de idade, independentemente de
prova de contribuição para o sistema previdenciário;
11 - isenção de impostos, dentro de limites a serem es
tabelecidos, sobre proventos de aposentadoria, pensões'
e renda mensal vitalícia;
111 - reajuste dos proventos dos inativos, na mesma épo
ca e proporção dos concedidos aos que estão em ativid~

de;
IV - pensão, por morte de um dos cônjuges, ao cônjuge'
sobrevivente ou aos demais dependentes, de valor não in
ferior ao da remuneração, ou dos vencimentos ou dos pr~

ventos de aposentadoria do cônjuge falecido;
V - a manutenção do benefício estatuído no item anterior,
em caso de novas núpcias do viúvo.

"Art. 63 •••••••••••••••••••••••••••••

"" TEXTO/JUSTlfICAÇio-------------------,

......................................................
§ 3g O Município com população sup~

rior a três milhões de habitantes poderá instituir Tr,i

Constitu,iDê-se ao § 3g do art. 63 do Anteprojeto de

ção a seguinte redação:E grande o número de aposentados e pensionistas que vi
vem dos parcos proventos e pensões defasados no tempo, àistanciando 
os das remunerações dos que ficaram na atividade. Isto se deve a dois
pr í nc Ipa í s motivos: ou a 'elevação dos valores não seguem a mesma pro
porção dos que se encontram em atividade, ou sofreram redução em vis
ta das dis os1 ões le ais a a mente em v

JUSTIFICAÇAO
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bunal de ~ontas Municipal ou Conselho de Contas com

as mesmas atribuições dos refer~dos Tr~buna~s. Nesta

última hipótese poderá ser criado um Conselho para ca
da grúpo de 30 (trinta) ·Municípios, como dispuser a
lei."

JUS T I F I C A ç Ã O

Intentamos, com a presente emenàa, oferecer oportunid~

des aos municípios de instituírem órgãos alternativos aos traqi

cionais Tribbnais de Contas para auxiliarem as câmaras Munic2

pais na fiscalização f~nanceira e orçamentár~a. Tais órgãos con
substanciam-se nos Conselhos de Contas.

Assim, a nossa mais alta Corte de Just~ça ,
órgão a que se confere competênc~a para decidir e julgar questões
oriundas de outros tribuna~s e para conhecer com exclusiv~dade cer
tas matér~as de alta relevância, deve ter em sua constitu~ção ma ~
gistrados de carreira,de mérito e competência comprovados e de i
doneidade ~natacável. Para tanto, necessário é ad~tar-se a expres
são "entre mag~strados de carreira" aos ~tens do § lO do art.204,
como proposto na presente emenda.

É de se ver que, entre nos, ao contrário co
mo acontece alhures, como nos EE.UU., nem sempre foi tranqUílá a
exaltação do Poder Judiciár~o, sobretudo em virtude da liberdade
com que·o Presidente da República indica e preenche ps claros o
correntes em nossos tribunais superiores. Muitas vezes, olha-se o
Poder Judiciário como um poder subordinado e não soberano, como de
veria sempre ser, a fi!'". oe qUE' a benéfica influêncta de suas deci
sões mantivesse o equ~librlo, a regularidade e a própria indepen
dência dos poderes.

Como visualizados poderão eles ser dotados de estru- emenda.
Estas as razoes que justificam a presente

.1

turas administrativas ma~s leves, do ponto de vista dos encargos

financeiros, portanto mais ágeis no exercício das funçõés de

controle externo, já que deverão cuidar da fiséalização de um

número reduzido de municípios.

os fatos se processam com extrema velocidade, acompanhando as
mutações sociais, "a CUJO contexto devem ser adaptadas as estrutQ

ras administrativas. O que assistimos hoje, em regra, são os prQ

cessos de presta~ão de contas se arrastarem anos a fio, sem que

a sociedade - e mesmo os próprios gestores da coisa pública - t~

nharn o pronunciamento do órgão competente, quanto ao regular em
prego dos deinheiros públicos.

CHRISTOV~I CHIAkADIA
AUTOR---------------

Acrescente-se ccmo inciso V, do artigo 207, renumerando-se

r--------=-- PLENAII,10/cOI.llssio/sUBCONlssio------.,,-------

tJ D~ 'S,(Ç-if:MM/WfMJ

EMENDA CS02072-3

tJ
queEssa dinâmica é uma exigência da vida moderna em

0'3 demais:

"Vos Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiç'a;"

EMENDA CS02071-S
mc= CONSTITUINTE CHRISTÓVAM CHIARADIA
r---------- PLI!NARIO/cON1SSÃo/sU8CONIS:!lÃO-- _

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA ADITIVA
TÍTULO -V---
CAPÍTULO IV
SEÇÃO 11 - art.204, §1 0 ', i t ens I a 111

Dê-se aos itens I, 11 e 111 do § lO do
art.204 do AnteprOJeto de Constituição ,a redação que se segue:

"Art. 204 ..••••.•.•••••.••••••••••••••••
§ lO ••••.•••••••••.••••••••••••••••••••

,I - cinco, indicados pelo Presidente da
República, sendo dois entre magistrados
de carreira;

JUSTIFICAÇÃO

Inobstante sejam expressão do Poder Judiciário, os Tribu-

nais Superiores e os Tribunais de Justiça, para ajus~amento da sist~

,mática de titularidade para a ação de inconstitucionalidade, devem
I

'recebê-la, ã exemplo dos Poderes Executivo e Leg~slativo.

Não há incongruência nem colidência na proposta pois o Po

der Judiciário, como instituição,'é sujeito de direito.:Sua fun~ão::

precipua não o exime "nem o exclui da hipótese de ser parte legit~ma

para questionar a constitucionalidade de lei em tese, auando esta di~

ser respeito à sua própria atividade.

CHRI5TOVAM CHIARADIA

CDMI55AD DE 5I5TEMATIZAÇAO

,.",---------------- TEXTO/JUSTIFIl;AÇÃO-----------..::..::::;-"'-L{--"-.L--,

AUTOR-------------__

Acrescenta-se ao Capítulo VIII - do Titulo IX o seguinte dispositivo:

EMENDA CS02073-1
f:J

EMENDA ADITIVA

11 - seis, indicados pela C âmara dos De-
_putados, pelo voto secreto da ma~or~a ab
soluta dos seus membros, sendo dois entre
magistrados de carreira;

111 - cinco, indicados pelo Presidente da
República, dentre os integrantes de listas
triplices, organ~zadas para cada vaga, pe
lo Supremo Tribunal Federal, sendo três en
tre magistrados'de carreira." -

JUSTIFICAÇÃO

Como bem sabemos, o Jud~ciário é um dos poderes da sobe-
rania nacional e se fundamenta no princíp~o da legal~d~de de sua
constitu~ção.

Quanto a esse aspecto, vale ressaltar-se o magistério de
Frederico Marques (~ Instituições de Direito Processual C~v~l,vol.

l,p.144):
"Nessa função de tanto relevo e de tão fundamental im

portância nas sociedades civilizadas, o Poder Judiciário, em nosso
sistema político e constitucional, deve ser a v~va vox juris , não
só aplicando as leis regularmente promulgadas, como~~ornan
do efetivo o ~mpério e cumprimento dos textos constituciona~s."

"56 é permitido o aproveitamento de terras ocupadas pelo

índios, bem como a remoção de grupos indígenas, quando houver motivo

de relevante interesse nacional, nos termos que a lei Federal determi

nar U •

Justificativa~

O Anteprojeto estabelece como sendo da União as terras

indígenas, bem como a sua proteção. Trata-se de preceito já tradici-

anal dos nossos anteriores textos Constitucinais. Sendo a União a pr~
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Sistematizar é agrupar em corpo de doutrina .
A Constituição é a sistematização dout~inária

que estabelece a organização política fundamental do Estado.
·i Não há que se trat~, na Constituição, de maté

ria estranha à finalidade precípua da organização polftica funda

mental do €stado.

prietária de tais bens e à ela cabendo a execução das diretrizes da

política indigenista nacional, qualquer vedação extremista de uso das'.
terras reservadas compromete os demais preceitos instituídos pela pri

pria Constituição, colocando verdadeira camisa de força às ações do

Estado. As vedações impostas, de forma tão radical, nos termos das di

posições contidas no Capítulo VII não são nem mesmo necessárias, face

à exclusiva co~petência do Congresso Nacional para legislar sobre as

garantias dos direitos dos índios.

JUS T I F I C A ç A O

o preceito do art. 430 é ~ipico de

ordinária.

legislação

, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .
r-r-r TEXTOIJUSTIFICAÇÃO --,

r.r--------L- PLEnÃRlo/cONISsÃo/suncoMlssÃO-----------,

EMENDA CS02076-6
t: CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

,..---------- PLENAFlto/cONISSÃO/SUBCOMISSÃO-------- _

f:J COMISSIlD DE SISTEMATIZAÇIlD

EMENDA CS02074-0l!J AUTOR

[- DEPUTADO FRANCISCO DIOGENES

r::-r TEXTOIJUSTIFICAÇio ---,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO'EMENDADO: ARTIGO 433

Suprima-se o artigo 433 do anteprojeto ,e seus pará-
grafos.

Exclulr, ne Titulo 11, DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, C~

pitulo 111, DO~ DIREITOS COLETIVOS, Art. 18, Inciso VI - VISIBIL!

DADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODERES, a letra d em sua totall

~ade.

JUS T I F I C A ç li O JUSTIFICATIVA

Diz a letr~~ do anteprojeto:

_ os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de

prestar e socializar a informação.

Os meios de comunicação devem comungar com a sociedade, para quem

'existem e de quem recebem, diariamente, a aceitação ou recusa •• E

les existem em função daqueles que lhe dêem crédito, e neles en

contrem o espelho pelo qual desejam ~efletida a realidade geral ,

no nivel de sua capacldade de entender e discernir.

De fato, como defesa da cidadania e da coletividade, os meios de

comunicação não podem e não devem comungar coisa algu~a com o Es

tado. Até pelo contrário: são instrumentos pclos quais o ~idadão

busca aflrmar-se enquanto individuo, impedindo que o Estado, de

forma sempre avassaladora, e anônlma, invada o que é do ser huma

no, para impor o que a burocracia determina.

Sala da Comissão,É a razão da emenda.

Ainda que se possa condenar, sob aspectos humanitá
rios, o progressivo desaparecimento <Ias nações indigenas e o esmagamento de
sua' cultura pelos europeus, não há negar ser inviável e impraticável a anula
ção e ext írção dos atos propostos.

Insistir na matéria poderá resultar - se raciocinar
mos ad absurdLm - em devolver a Portugal os descendentes dos colonizadores,
o que não será tarefa fací.l , Com a agravante de que os milhões de brasileiros
(não índios) dificilmente se acomodaria{no reduzido..espaço geográfico Portu-

guGs. / .: .: /

A aberração do preceituado no art. 433 é,
pois, de todo evidente.

o disposto no presente artigo - com efeito retroati
vo, tal como está redigido - poderá ser entendido como aberração histórica, ~

videntemente impossível de ser cumprida.

Se evocarmos a primeira página da história do Bra
sil - registrada por Caminha, na carta que o imortalizou - lembraremos que ao
chantar na'prata a cruz de Cristo, guarnecida com as armas d'el rei, Cabral
assegurava ao monarca português domínio, posse, uso e ocupação da terra recém
-descoberta, cujos habitantes são ali descritos como "essa gente boa... e de
boa simplicidade".

DEPUTADOS FRANCISCO OIOGENES

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇÃO'

Excluir, no Título IX, da ORDEM SOCIAL, Capítulo V, da

Comunlcação, as expressões do art. 404:

= ..;..... ~_-'- TEXTO/olUSTIFICAÇio---------------,

r.r--------- PLENÃRIO/CONISSÃO/sUBCOM.SSÃO-----------,

;---------- ..LE~ARIO/cOMISSi.o/sUBCO,.ISSÂo _f? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02075-8
(l

=---------------TEXTOIJÚSTlflCAÇÃO----------------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~1EtlDADO: Art. 430

Suprima-se do anteprojeto o artigo 430.

••• "a serviço do desenvolvimento integral da pessoa e da

sociedade, da ellminaç~o das deslgualdades e lnJustiças,

da independência econômica, politlca e cultural do povo

brasl1eiro e do pluralismo ldeológico".

JUSTIFICATIVA

Art. 430 - São desobrigados do paga
mento da tarifa de transporte coletivo de pass~

geiros urbanos os cidadãos brasileiros em idade
superior a sessenta e cinco anos.

A histórla ensina, especialmente a brasilelra dos últimos Vln

te anos, que a liberdade eXlste ou não. Ela não está s~jelta a ad

jetivações.
-.
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de parãrretros que só ]XX16Tl ser atr.1.buídos pelo colharrerrto de informações que
fogem da atrJ.l;>mção da maténa constn.tucaonal., e até mesrro por que, já se
encontra defamda em Le1 Complenentar (Le1 n9 4.504/64 e Decreto n9 55.891/65).

índices
toD'lá-

incorrer
cem

e seus
reg1~

Tanto é verdade que, procura-se, ll1sistent6ll"'...nte, reduzir os
de produtavadade que servem para a apuração dos rrédulos nrrais, para
los nais amenas.

1\deIl\3.1S, detenrunar que a Lei defma matéria Já defarrída é
em zedundâncaa, ou pelo menos , detenrunar que o feito seja refeito,
altos custos fmanceiros e desnecessáraos , una vez que, o :~óãulo Rural
oritér1Os de apuração são atuais, e até avançados para os resultados
trados pela agropecuána brasileira.

o que deve prevalecer na Constitu1ção é que está "assegurado

aos me10S de comunicação amplo exercício da 11berdade", exclu1ndo

se tudo o mais qu-, - Jja a cond i c a onant;e da liberdade que se prete!];

de consagrar.

Os preconceitos, e apenas eles, recomendam as adjetivações e

as 11mitações ao exercíc10 das liberdades, qualquer que seja ela,

em qualquer momento. L1berdade é 11berdade. E só isso.

É a razão da emenda.

Sala da Comissão,

Deixar corro está é a ·polib.ca 1I1al.5 'adequada, e per que não, a REis pro
gressista, visto que, tende a forçar "para CJ.Jn3.u , a produtrívadade agrícola e
pastonl. .

PLEHÁR10/CON1SSAO/SUBCOIIlS:sÃO-----------j' ~OATA---=-:-1

CO~lIss1IO DE SISTEMATIZAÇÃO Co.tJ07J87J

nEpUTADO 111 oysro TEIXEIRA
Constituinte Gilson Machádo

,..-__--,--,,,.--;_-=-:-;- P1.EHAR10/cOMISSÃolsUBCOWISSÃO-----------t: Comissão de Sistematização

EMENDA CS02080-4

t:~PAII:TIDO;;;=]

Pt'Ii"l R

EMENDA CS02078-2
tJ

= TEXTOI..USTIf'IC ....çio__~ _, r=-I TEXTO/olUSTlFICAÇÃO --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo nº 399, Parágrafo Únfco

Inclua-se no Artigo nº 399, em seu parágrafo

único:

EMENDA MJDIFICATIVA AOS ARI'IOOS 275, 277, 280 e 281 DO ANTEProJEroDECONSITTUIç1io

~: D~SE NOVA REDAÇÃO AOS ARrs. 275, 277, 280 e 281, NOS SE

GUINTES TERM:JS:

Art. 275 - Ccrllpete a União insb.tuJ.r mp:>stos sobre:

I a V •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - a propriedade rural.

Art. 399 - •••••••••••.••••••••••••.•••.••.•

Parágrafo Único - Compete à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios criar normas para o
turismo, inclusive entretenimentos Que caracterizem perda ou g~

nho e para incentivos e benefícios fiscais pertinentes.

§ 19/49 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 59 - O imposto de que trata o iteu VI não incidirá sobre ~

quenas glebas rurais, nos temos defim.dos eu Lea ,

Art. 277 - Ccrllpete aos Estados e ao Distrito Federctl insb.tuir :I!J!
pestos sobre:

I - SUPRIMA-SE

lIá

§

§

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se apenas de repor no relat6rio da CDmi~

são de Sistematização o Que foi apresentado pelo relator da Csmis
são da Família, da Educação,Cultura e Esportes, da Ciência e Te~_

ryologia e da Comunicação.

Art.

IV

19 -

29 - SUPRIMA-8E

280 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federctl o produto

da arrecadação do imposto da um.ão sobre renda e pr0

vento de quaisquer natureza, incidente na fonte sobre

renà.urentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas

autaJ:quia.s e pelas funClflçÕes que ll15tituir ou mantiver

00ll <Xm> o produto da a:aecadação à:J .iJI{x:>sto sdn:e a

propriedade territorial. roral.

Constituinte Gilson Machado

,EMENDA CS02079-1
l!J

r="AIITIDO--
PFL )

Art. 281 -

I-
.-- ..r.ENoUlIO/cO"'IS$io/suac~ ..lssio-----------t: Comissão de Sistematização

r::-r_-=-- TUTOJoIuSTIf'lc ..çio --,

EMENDA MCOIFICATIVA 1'!) TEX'IO LO PAAAGRAFU 39 DO ARI'IOO 326,
LO AN'l'EProJEro CD.'1STlTUCIO:<I\L

II - ci.nquenta per cento do prcduto da arrecadaçáo dos

impostos sobre a propriedade territorl.al =al, re

lativamente aos i.m5vei.s neles satuados, e sobre a

propriedade de veículos a1ÍtC11Dtores licenciados em

seus territórios.

ARr. 326 - •••••••••••••

A fixação dos rrédulos de exploràção da terra é matéria per deIl\3.is pr.9.
gramática e depende do damencaonamerrto econânJ.co das culturas exploradas nas
respect1vas reg1ões ho:rogêneas, das caracter.ístacas ecclôqacas, de outros ti
pos de exploração existentes nas mesmas regiões, da localização, dos meios de
acesso, da capacadade de absorção dos prcàutos explorados, enfim, de una gana

- A lei definirá as zonas prioritánas para reforma agrá
ria e os parãmetros de =ncei.turação de proprtedade
imprcdutiva.

§ 39

Justificat1va:

B-lEffi'A: Dê-se ao § 39, Art. 326, nova redação suprimindo
a expressão: ': Bem cc:mo os nédulos de exploração
da terra", ficando a re->...ação final nos seguintes
tenros:

JD5TIF1CAT1VA:

A tributação de incidência sabre os i.m5veis =ais está diretamente I,!;

gada ao resultado cadastral apurado através do cada:stranEnto rnanb.do pelo INCRA,na

condição de órgão da Administraçáo Federctl.

Este tributo, tradiciona1m=nte já é làilçado, oobrado e repassado pelo

citado Instituto aos Municípios, sem necessidade da interferêncl.a dos Estado~.

Passando estas atribuições para carpetênoia dos Estados o=rrerá, :fa

ta:lJrente, urra desorganização no Sistema Nacional de cadastra Rural, dando nergem ,

dncâusave, para o surgimento de nova obrigação cadastral sem fll15 exclusivamente

tributários e de forma diferenc18da, d~endo dos critérios que cada Estado ve

nha adotar.

1\darais, o atual Sistema Nacional de Cadastro Rural teu posslbilitaao

o oorreto oonhec:i.nento da estrutura agrária e fundiária brasaãeãra, pemutinão .a
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Suprimam-se o artigo 336, seus ~ncisos I e
11 e letras a), b) e c).

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS02083-9
tJ Deputado Fernando Gasparian

~----------------TEXTO/.luSTlfICAÇÃO-------------------,

mr - - - - - - - - - - Pl.ENARIO/CONlsSÃo/suaCOMlssÃO

C-

efetiva atuação do Governo nas âreas que estão e>o.gindo, de fonna maas urgente, a
Refonna Agrán.a e a discnminação fundaáraa,

A presente emenda objeb.va P'J'r'-b.r que continue caro atnbuição da
da Uru.áo a carpetênc:ia de legl.slar e instituir o mposto sobre a propnedade terr~

torial rural (ITR), repassando aos Estados e aos Mumcípl.OS - caro suger.ido neste
Anteprojeto -, a totalidade do produto arreçadado cem o ca.tado trJ.buto.

Para que assam seja, torna-se necessârao suprimir do art. 277 os

inciso I e o § 29, transferindo-os para o texto do art. 275 e, por consequêncaa

têm-se que alterar as redações dos arts. 280 e do inCl.SO Ir do art. 281.

Constituinte GilsoQ Machado
EMENDA CS02081-2
tJ
,- ---, PLENAAIO/coUISSÃo/sUBCO"'ISSj.O-------- _e: Comissão de Sistematização

r.-I---------------- TEXTOIJuSTlFlcaçÃO-------------------,

EMEIlVA SUPRESSr VA AO ART. 332 VO ANTEPROJETO VE CONSTITUI çÃO.

EMENTA: SUPRIMA-SE O ART. 332

A matéria de que trata O art~go 336 e seus incisos I, 11 e letras
a), b), e c) é da maior importância, em termos políticos, para o
sistema financeiro bras~leiro. No entanto, poderá ser perfe~tame~

te regulamentada por le~ ord~nár~a.

Embora a s~tuação hoje requeira medidas urgentes que balizem a
atuação dos' bancos estrangeiros no Brasil, é muito proyável que,
dentro ae 50 anos, a situação poderá evoluir de tal forma que po
derá passar a exigir outro tipo de prov~dêncl.as. É desnecessário
realçar os preJuízos que poderão advir para a economia brasileira
da cr~stalização no texto constitucl.onal de normas que deverão
ser mudadas ao sab~r de exigêncl.as conJunturais. Melhor serl.a se
a matéria fosse tratada em lei ordinária.

Suprima-se o artigo 472 das Dispos~ções Transitórias.
JUS T 1 F I C'A T 1 V A:

TJuLta-óC'. de ma:tvu.a. eorz;l:;lwveNüda que não deve !Íazvz. paJ!-te de

xexxo eOl16mUuolla.t.

POIL ou;(.JLo .f.a.do, os MUJl-tamen.toó d06 belle!Í.i.~oó da Re!ÍoJuna

AgJÜÍ/r..ú:t nem óempILe ê pOM:tvet !Ínzvz.-óe eonjuntanlentC'. eOIlJ een.tJLo u.tbatzoó em

60Juna de agILoviltu>.

t UIlJ pILoeu6a .i.na.pUeâ.vcl. pano: a glLande ma.i.aJL.i.a dos a,~.~enta

. men.t06, v.i.6;to J1.equvz.vz., peta. neeuó.i.dade de do:tii-.e06 de eomod.i.dadu eomun.i.tâ.

JL.i.M uóenr..i.a.i.6, .i.I'lvu;t.i.men;taó de gJLal1de vuLto que seniio J1.epMMdoó avó beM.

!Í.i.~06, onenando , Mó.lm, xodo a pnoeesso da .te6oILmu.f.a.ção pILetend.lda.

EMENDA CS020S4-7
liI I r.rP...·D"'.oc---,.r- Constituinte SIQUEIRA CAMPOS . C- I :: J

fJ~.~-C-D-M-I-S-S-A-O--D-E-S-I-S-T-E-:~~;·~;~·;;io/•••00.".iO-------------,) rrM/~mJ

~----------------TE)(.T()/.lu$TlfIC..Çi.O-----------------

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ~rtigo 18

Suprima-se do inciso VI do artigo 18 do Anteprojeto:

EMENDA CS02082-1
t: Deputado Fernando Gasparian

PLfHARIO/cOI.USsAO/sUBCONI3,.lO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO -

8PARTIDO~

PMDB .
a) a letra lia"

b) a letra IIbll

c) a letra "c"
d) a letra IIgl1

,.,-,,- TEXTO/.IUSTlFICAÇÃO-----------------

Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo ú
nico do Anteprojeto da Constituição.

Reletreando-se as demai s ,

JUS T I F I C A ç A D

JUSTIFICAÇÃO

O disposl.tivo cuja supressão ê proposta fixa limite de partici
pação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de
prev~dência das entidades fechadas, por eles patrocinadas, es
tabelecendo a paridade na contribuição de empregados e emprega
dores, estendendo a regra ã previdência parlamentar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos princí
pios que devem informar o texto constitucional, já se encontra
ela disciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regu
lamento, Decreta n9 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decreto n9
93.597, de 21.11.B6, em vias de ser alterado por iniciativa do
próprio Poder Executivo visando a aperfeiçoar os dispositivos
nele criados.

Pela complexidade do assunto, melhor será

tamento através da legislação ordinária.

EMENDA CS02085-5
QONSTITUINTE ..:.M::;A;.:R::..ID::.....:L:;I:;.M::-A:....... --'

~,- . Pl-ENÂR10/co"ussÃo/sUBCONlssio -----------

e: CDMISSAD DE SISTEMHTIZAÇAD -

dar-lhe tra

Acrescente-se, adernais, que da maneira corno foi redigido, o
texto atinge instituição de ~ndiscutíveis propósitos SOCl.al.S,
que integralizam beneficios securitárl.os, comtemplam grandes
massas desprotegidas, geram poupanxas, abrem frentes de emprego
e dinamizam o desenvolvimento economl.CO e social.

Não é de~ais lembrar que na manutenção da previdência compleme~
tar prl.vada, hOJe Já com mais de 6 ml.lhões de trabalhadores e
dependentes associados, não é equitativo lim~tá-1a apenas e de
forma dl.ferencial para aquelas ligadas ao Setor Públl.co. O Est~
do' e suas empresas possuem'a mesma necessl.dade de retenção de
mão de obra especl.alizada que o Setor Privado, o que justifica
a flexibl.ll.dade na concessão de benefic~os. Caberá a legislação
ordinaria a regulamentação da matéria.

,,-,,- TEXTO/JUSTlflC"AÇÃO-----------------

Dê-se a seguinte redação ao artigo 482, Título X, das Di~

posições Transitórias do Anteprojeto de Constituição:

Art. 482 - ~ ampliada a anistia, de forma plena, geral e
irrestrita, concedida a todos os que, no período de 18 de setem

bro de 1946, até a data da promulgação desta Constituição, foram

atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente poiít~ca,

por qualquer diploma legal, atos institucionais, complementares

ou administrativos, e aos que foram abrangidos pelo Decreto Legi~

lativo nQ 18, de 15 de dezembro de 1951, bem como os atingidos p~

lo Decreto nQ 864, de 12 de sete.~r~ de 1969, assegurada a rein

tegração com todos os direitos e vantagens inerentes ao efetivo
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exercício, presumindo-se satisfeitas todas as eX2gencias legais e
.estatutárias da carreira c~vil ou mil~t:" não prevalecendo quai~

quer alegações dê prescrição, decadência ou ren(!ncia de direito.

JUSTIFICAÇIlO

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola aos principios que
devem informar o texto constitucional, já se encontra ela disp2plinada
tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nQ 81.240
de 20.01.78, quanto pelo Decreto n9 93.597, de 21.11.86, em vias de ser
alterado por iniciativa do próprio Poder Executivo visando a aperfel
çoar os dispositivos nele cr2ados."

Trata-se de corrigir impropriedade incorrida na redação
deste artigo advinda de fases anteriores à elaboração do atual An
teprojeto.

As anistias de que trata o referido artigo já foram conc~

di das pela Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, pe~a Emenda Constl
tucional n9 26, de 27 de novembro de 1985, pelo ~ecreto Legisl~tl

vo n9 18, de 15 de dezembro de 1961, alterado pelo Decreto-lei n9

1.864, de 12 de setembro de 1969.

D prcpósito da Assembléia Nacional Constituinte é de dmpll
ar essas anistias, eliminar as restrições impostas e generalizar
sua aplicação para equiparar, quanto às reparações, todos ,aqueles
atingidos por puni~ões ditadas por motivação política, assegurados
todos os direitos adquiridos, expurgando a nossa legislação ~a a
berração do Decreto-lei 864/69.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o texto ati~

ge instituição de indiscutiveis propósitos sociais, que integralizam
benefIcios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, gerám
poupanças, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econô
mico e social. '. -

Não é demais lembrar que na manutenção da previdência complementar pri
vada, hoje já com mais de 6 m21hões de trabalhadores e dependentes asso
ciados, não é equitativo limitá-la apenas e de forrra diferencial par;

aqueles ligados ao Setor Público. O Estado e suas empresas possuem a
mesma necessidade de retenção de mão de obra especializada que o Se
tor Privado, o que justifica a flexibilidade na concessão de benefI
cios. Caberá a legislação ord2nária a regulamentação da matéria. -

E eV2dente que a Constituição ora elaborada não pode afas
tar-se do consagrado princípio (art. 153 § 39'da Constituição em
vigor) de que "a lei não prejudicará o direito adquirido, ú ato
jurídico perfeito e a coisa julgada". = TEXTOI.:USTlfICAi;ÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA

Do Título I - DOS PRINC1PIOS FU~DAMENTAIS

EMENDA CS02086-3
PJ ORLANDO PACHECO (TPF~RTI00=J

Suprimam-se os artigos 62 e seus incisos, artigo 72 e seus
incisos, artigo a2 , 92 e 102 e seus incisos, artigo 11 e seus inci _
sos.

tJ cesrssao DE SISTEMATI'ZA'C*;t''''''·'''i' JUS T I F r c A T I V A
r= TEltTO/..uSTIFIC.lÇÃO --;,.--__--,

Insira-se no Capítulo Disposições Gerais e Transit6rias da Co~issão d
Sistematizaç~o o que se segue:
-FICA ASSEGURADA AOS SUBSTITUTOS DAS SERVENTIAS EXTRA-JUDICIAIS, NA

VAcANCIA, A.EFETIVAÇllo, NO CARGO DE TITULAR, DESDE QUE, INVESTIDOS
NA FORMA DA LEI, CONTEM ATÉ A DATA DA PROMULGAÇllO DESTA CONSTITUI
Çllo MAIS DE DOIS ANOS DE INVESTIDURAS NA CONDIÇllO DE SUBSTITUTO NA
MESMA SERVENTIA.n

JUS T I F I C li ç II O:

O conteúdo dos artigos, cujas supressão se pro~õ3 é discu~

sivo e caberia melhor num manifesto político ou num ~rugraffio purtid!
rio, nunca num texto constituciunal. Sua eliminação concorrerá ainda,
para enxugar o texto constitucional,que deverá ser o mais sintétic.o
possível.

Aliás a redação desses preceitos lembra a Constítui~ão Po~

tugúesa, em seu texto de 1962 que. nc artlg~ 72, nC~eros 1, 2 e 3, ~
djta idantica f6r~ula discutida que não tem cabimento no texto daCA~

TA MAGNA. Oesse modo, a supressão propo'lta, é aconsP?h5vel e não pr~

judicará o conteu:!o mais importante dH nova CAflTh que se pretende pr!:!.
mu1gar

O Objetivo da proposiç~o é modificar o § 29 do Art.132 do Antepro
eto da Subcomissão do Poder Judiciário, que não assegura o direito 
dquirido pelo art.208, inserido pela emenda 22, da atual Constitui 
çl!lo.
Modifique-se a redação, substituindo a palavra n ACESSO·, pela pala

vra • EFETIVAÇllO n, no referido parágrafo.

EMENDA CS02089-8

CC:;;ONSTITUIM+&-'f.I+OWCC1g~SHT'AA_.---------------'

~
PlENARIO/co"'lss~DlsuaCCM:sst:O

~

-COMISS1l0-OE-SISTal/U.lZAÇlllllO~----------~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Ao anteprojeto de Constituição do Brasil.

Ao art. 192, II, c - suprimir
Ao art. 192, II, d - suprimir
Ao art. 192, IV - "Os vencimentos dos magistrados serão fix~

dos com diferença não exced~nte de 10% de uma para outra das catego
rias, atribuindo-se aos membros do Supremo Tribunal Federal e aos d?s
Tribunais de Justiça vencimentos não inferiores aos percebidos a que1
quer títul~ pelos Ministros de Estado e Secretários de Estado membro,
respectivamente, ressalvadas vantagens .pessoais."

Ao art. 192, VI - suprimir
Ao art. 192, VII - suprimir
Ao art. 192, VIII - suprimir
Ao art. 192" IX - l:uprimir

TEXTO/.ll"STIFICAÇAO------~-----··1

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o artigo 68 e seu parágrafo ún2co da
Seção 11, Capítulo 11, do Relatório 'Final da
Comissão, de Ordem Social.

o dispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de participação dos
órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de previdência das en
tidades fechadas, por eles patroc2nadas, estabelecendo a par2dade n~
contribuiç~o de empregadas e empregadores, estendendo a regra à previ
dência parlamentar.' -

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA CS02087-1

__-:- nEH .."IO/COIolI',lo/loacOul"lo----------cr=
I!J ORLANDO PACHECO,

= TU10/,lUSTlfIC&Çi.o -,
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_____ TEXTol"UHlrlCA~;':O

redação:
Acrescente-se § 32 ao Art. 32 do anteprojeto com a seguinte

"§ 32 - O amparo técnico e financeiro dos poderes públicos
somente será concedido a entidades educacionais de natureza não-lucrativa e
desde que comprovem a reap.l.ícação dos excedentes de lucro na melhoria e qua
lidade do ensino, com obrigató~ia prestação de contas da gestão contábil à
comunidade e aos nrqãos públicos competentes".

O dispositivo sugerido decorre de manifestação que recebe
mos da Arquidiocese de Niteroi, por meio do Arcebispo Metropolitano, Dom Jo
sé Gançalves da Costa, a tem por objetivo moralizar o amparo técnico e fina~

caí.ro- dos poderes públicos ao setor educacional.

I do a experiência do tribunal em Campinas, como subdivisão de uma unI

dade federativa, foi válida tão somente para a realidade de São Paulo.
Art. 220 ~ a emenda supressiva justifica-se porque tratando 

se de uma função temporária e com duração máxima de nove anos previs
ta no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe assegure a aposen
tadoria com tão curta duração da atividade no serviço público. Abs
traídas outras considerações, vale sopesar a opinião pública que sese
tem maciçamente manifestado contra o que soa privilégio.

Por fim, a 'supressão do § lQ do art. 222 se propõesporque éum
contrassenso atribuir-se à Justiça do Trabalho o papel de arbítro da
pendência normativa para em seguida julgar o dissídio coletivo que daí
resultar.

____J tJ-_;~;~,n ~

E-=-=~~~o~~~;J2-~;~~~~~~c-,-;~""';,,-~,,,,~~:.:~~,,-",_eo_"_"~_Ã_o --_--~~~~~~_--'-J tJj n--/-iv
EMENDA CS02090-1
C_~~~~~I\;-~;;;~PPL~J~.Q~~v.:=;=-;~=~-,- _

Ao art. 196 - suprimir o caput, renumerando os incisos I, 11
e 111 para V, VI e VII.

Ao art. 195 que resulta acrescido dos Lncisos anteriores fuo
dir as alíneas!!. e !!. dando-lhes a seguinte redaç~o:

a) a alteração do número de seus membros, a criação e extin-
çllo de cargos;

b) a criaç~o ou extinção d~ Tribunais de Alçada.
Ao art. 197 suprimir o parágrafo 11.

Ao ar~. 198 - deslocar para a seção VI DOS TRIBUNAIS E JU!
lES DO TRABALHO.

Ao art. 199 -'suprimir
Ao art. 200, parágrafo 112 "cada Tribunal elaborará orçamen

to pr6prio, sendo-lhe repassado o numerário correspondente a sua d~

tação, em dundéci~os, at~ o ~Ia 10 de cada mês, sob pena de crime de
responsabilidade;

Ao art. 215 parágr~fo 112 "oTTribunal Superior do Trabalho '
comporse-á de trinta a três ministros, sendo:

Ao art. 2J6, §lQ, a) vinte e um togados e vitalícios, nome!!.
dos polo Presidente da República, sendo: treze dentre os "uízes de ca!,
reira da Magistratuda do Trabalho, quatro dentre Juízes dos Tribuna
nais Regionais oriondos da classe dos advogados e quatro jentre os
originários dJ Hfr.istério P~blica:

b) doze classistas e tempolárlos e~ repre
sentação paritárla dos empregados e empregadores, nomeado& pelo Pre
sidente da Repúbüca, escclhioos em lista tríplica organizElca pelas
confederações das respectivas categorias;

c) suprimir
Ao art. 217 - "~oderá ser criado, em cada Estado, um Tribu-

nal Regional do Trabal~;."

Ao art. 220 - s~p~lmir " ••• ~ sposentadoria regulada em lei."
Ao art. ~2Z § In - supriMir
A!l art. :<:22 § 22 em! D8~~'3r!i S ssr o pri:r.eil'o - "reousando

se o empregaoor à negooiaçno ou ~ arbitragem é facultado a qualquer
das par tus ajuizar o processo de dissídio coletivo,podendo, a Justi
ça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as dispo
sições convencionada e lega1s mínimas de proteç~o ao trabalho."

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se ao Art. 32 -do Anteprojeto, renumerado esse e os demais
artigos, a seguinte redação: ,

EMENDA CS0209l-0
C_PJ:l'JJJ]\..Q~~lA'illU'B~MI;-QAv~;~; ~___ tJ--~~~~O--]

~__=- C_Qf1I;OO-J)lõ~~;~:;;';",:",~~",~,-'L_"_O"_'''_''_o J ~ 7~;~~-

"Art. 32 - A educação nacional, baseada nos ideais da democr~,

eia participativa, tem por finalidade o permanente desenvolvimento da pessoa hu
mana, com vista ao exercício ~ivre e consciente da cidadania mediante crítica
reflexão da realidade e à criação de convivência solidária, comprometida com a
realização da Justiça e da paz".

- T[XTo/..tusTlrlcAoyÃO _:T------

~ necessário que a const ítuíção fr 1987 defina os objetivos
da educação nacional segundo Imposrção dos modernos conceitos de participação,
de dlgnidade e respeito pela pessoa humana, do permanente desenvolvimento do
homem e do exercício livre e consciente da cidadania, bem como de reflexão crf
tica da realidade e da realização dos,principios de justiça e de paz.

As emendas supressivas visam exclusivamente retirar do texto
constitucional matéria que com ele não se compadece. Trata-se de as
sunto adequado à legislação comple~entar e à ordinária, já satisfei
ta através da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e normas espars

sas.
Na hip6tese do art. 196 a sua supressão como~ deve-ee a

que existem no corpo do ante-projeto ,Tribunais Regionais Federais e
do Trabalho cuja competência está igualmente assegurada neste ante
projeto e, em.vingando a redação do art. 196, ficariam excluídos das
atribuições ali f1xadas. ~or outro lado no inciso- VII, a) a redação
reuniu o conteúdo deste e do que serla o inciso VII, b) passando, e~

t~o o c) para aquele lugar.
O atual art. 198 melhor se situará na seção que trata da Ju~

tiça do Trabalho.
A operação proposta ao art. 200 § 12 pretende tornar explíc!

to que cada Tribunal é uma unidade orçamentária, dentro do Poder Ju
diciário uma vez que não resultou claro que os Tribunais Regionais.~

derais e do Trabalho assim estavam sendo considerados e a eles se s~

bordinam numerosos órgãos do primeiro grau.
No art. 216 as alterações buscam a ampliação do número de m!

n1stro do Tribunal Superior do Trabalho uma vez que além da pletora
de processos que ali aguardam solução se somarão naturalmente aque 
les que decorrem da ampliação da competência, proposta neste ante
projeto e q~e redundará num considerável acréscimo no número de re 
cursos. Também se alvitra a vinculação da nomeação de ministros a

existência de uma carreira euitando-se o ingresso na magistratura di-
';~tamente para o seu terceiro 'grau.

I
Quanto ao art. 217 a alteração é porque não se mostra aconse

lhável a criação de Tribunais do Trabalho em cada Estado face ao es 
casso movimento processual em muitos deles registrado. Por outro la-
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principalmente de 29 e 39 grátIS, monnente se recordarIl'OS

peito do esforço realizado pelos organismos responsaveis
ção de nosso paí.s, não existe uma formação espe'cifica '.

no Superior principalmente na áreas do Direito e Ciencias Sociais
Por estas razões, espero que a Comissão de Siatemati

ção, acolha a enenda aditiva ora proposta.

teresses do seu povo.

Esta emenda aditiva visa adequar a s d-i-spo-srções transitórias do

presente Anteprojeto com a sessão I I, Das atribuições do Congres

so Nacional, art. 99, Inciso V, que diz: Apr ov a r a incorporação,

subdivisão ou desmembramento de _áre_as d e territórios em Estados,

ouvidas as Assembléias Legislativas. ,A Bahia não- tolerará -a -divi-

são do seu território por considerar iniciativa contrária aOS in

Inclua-se nas disposições transitórias a segui~te emend~ aditiva:

Fica suprimida na Constituinte a subdivisão do Território brasi 

lelro e a criação de outros Estados, sendo esta t~refa exclusiva

do Congresso Nacional mediante aprovação das Assembléias legislatl

vas Estaduais.

JUSTIFICAÇÃO:

l
EMENDA C502095-2
fi DEPUTADA ABIGAil FEITOSA

TElI:TC1/.lUSTlnC~ç;;o ---_- _

Acrescente-se ítem VIU ao Art. 39 do Anteprojeto com a segui.!:!

Dê-se ao paráfrafo único do Art. 5º do Anteorojeto a seguinte

____________ l('C'O/,,1 II/.~A;t:;.------ ~_-- --,

"VIII-lO livre a cri'Jr;ão de escolas de qualquel'.i"I:4vel, desde

que sdt~sfeitas exigências legais quanto a qualidade de ensino 1 a hab!.litação

profission<::l de educadores e administr;:)I)ores e a garantia de idoneidede e ragu

lari dada da administração escoÍar".

EMENDA C502093-G
~r
L

reoação ;

E urgente a democratização do processo de criação de escolas

de qualquer nível em nosso País, o qual não pode continuar preso a grilhões que

favorecem a concentração em mão de grupOS econômicos de tal prerrogativa.

j"...__._._._----

r

EMENDA C502092-8
---- -- - AU1O" .---------.--] Q -_-'.P'.':-.:,D"'S'·-__.·.·J

!~._ c.~i-':'2;!2Q. ;~~~~_E(1L-ill_~I1.º(1_'L~li'!L~~=~_ ... L ,.

r·~ --.- -.- -
II 1:8 redação:

I
I
!

I

"Paráqrafo único·: Respeitadas a opção e a ccnfí.ssão de paíc
ou alunos o ensino religioso constituirá matér ãa curricular na educação de 12
e 29 Grau dos estacelec~iilentos públicos de ensinou.

Além de procurar ãnscrever , no novo texto constitucional, a

disposição de que devem ser respeitadas a opção e a confissão relí.qí.osn de pais

e alunos, a emenda busca dar a real dimensão ·e importância do ensino religioso

no sistema educacional brasileiro.
.,'

Sala de Comissão. em 29.06.87

/, .
:/ ·11 .11/ff.'rruC /.e{ j ..:<i.f..

-c/DEPpTAOA ABI GAII
I

FE I TOSA

Senhores Constituintes

EMENDA C502094-4
~roNIsro lIAGE

JUSTIFlCAÇAO:

Sala da Comí ssão , em 29/06/87.

A taxa de sobrevida do brasileiro é de 65 sessenta e cínco) anos e nada mais justo

que a aposentadoria compulsória seja para o homem aos 60 (sessenta) anos de idade e

para a mulher aos 55 (cinquenta e cinco) anos, devido a sua jornada dupla de t raba-
lar e no trabalho.

t2..~~~"'O-._]

cCõ~iS~O DE S·i~~~'1AT~5~~''''''u::====_~===~.~:=J t~-~~'~~ /82]

I~~-;:~=-:P. II:-:~-~~~~IT:s-~~~~~~~:"~::~'-l~ ~~ncis:x~~- a- s~:~~teo:~~~.:~tl
A apos.cntador i a corrpulsória para os trabalhadores aos 60 (sessenta) anos ode idade

para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. I

1

I

EMENDA C50209G-l________________ lol'T"'''' • ·_ ]

tI DEPUTADA-ABIGAIL FEITOSA . .;.:..._
J tr;:o~

~_ Pl.Ef.lMllO/COl.Il:;s';;o/suaCOl.IlssÃO ~DATA.:--::I

~'1ISS1tO DtLSITE..NATIZl\çã"'O ~J bJ:!;V-HXt-J
NmlDJ\-ADrT.xvA--Cl\P.:t'l'ULO-V-In'l,u""'OA,"--SEG'iÂ~'l'.--8lt-{-8~J:tEN---' I

IV

Não vejo nenhuma razão para não se consignar

Projeto da Constituição, o direito de acumulação que expresso nes

ta en~nda aditiva.
E:' sabido hoje que a profissão de nwdi;;'o, apesar dos

pisos salariais conhecidos, jrnais teve uma remuneração condigna /
com a importância da fungão desempenhada. 110 interior do paí.s aind

_estã presente a realidade, do nmuara sempre insuficientei:1!,! profis
sionais da área ~dica. A instalção de consultórios médicos partá!
culares ê quase impraticavel nos dias atuais, não só face ao eleva
do custo dos aparelhos tecni~os e ainda pelo preço exagerado diri
melhor elevado da operaçno, no de~envolvimentoprofissional.

Quanto ao itentIV, o juiz de direito sempre prestou
reais serviços a formação intelectual do povo brasileiro, aoivel
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EMENDA CS02097-9
tI DEPUTrDA ABIGAIL FEITOSA

públlca seja informada mediante os interesses econôaícos e políticos dos monopó

lios e oligopólios, como vem ocorrendo nos tempos atuais.

Inclua-se no Capo II, DOS DIREITOS SOCIAIS, Art 14, alínea "b" a sequmte emen

da:

Contrato a termo, não superior a 1(hum) ano, no caso de transitonedade dos ser

viços ou da atividade da empresa.

prcDI~ISSAD DE
5ISTE~1ATI;;~Il~~O/CcUlssÃo/s!.oncOM'$sÃo----------- -- '-J ~;M~~-;-;;-

Tf:XTO/~USTlf'CI\ÇÃO--- 0170t f Sala da Comissão, em 29/06/87.

fi oi -I:!
o jlf1Jj(t1oV '-> 1-ec( Ci.4,

"DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

JUSTIFICAÇAD:

Tal emenda visa dar ao trabalhador o direito já adqunido na legislação atual.

baseado no prmc ípí.o de que a Lei não pode retroagir para atinqi r direito ad

qunido.

Sala da Comissão, em 29/06/87 o

~
' . ;' j

1/' o I _. 't o

. /1"'ú(../ I -cL/C--4- iJ
I'i........ ~

, DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

IIT~ PI.Et.~R10/COI,lISSÂo/sU8CO"'ISSÃO

LCOt4ISSil0 DE SISTEMATIZAÇAO •

_____________ TEXTO/JUSTIFIC~ÇÃO----_------1L..c..

Inclua-se na Seção_ II, DOS SERVIDôRES PIJBLICOS CIVIS, onde couber, a seguinte' emen

da:
Estabilidade para o servidor público que esteja atualrnerite desempenhando qualquer

função, e sob qualquer regime, independente de ter ou não prestado concurso públi

co.

JUSTIFICAÇAO:

= o TU.TO/JUSTIFICACÃ:l

prcõMISSAO DE SISTEMATI;~~~~?/COI,lIS5ÃO/SlJIlCOI~ISSiO----------- -:----: --)

EMENDA CS02098-7
t:J DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

AUTCR-------------------- - J

Tal emenda visa assegurar a todos os atuais servidores públicos a estabilidade no

emprego, haja vista, o grande número de brasileiros servidores públlcos que hoje

desempenham funções das mais diversas durante muitos anos e que não têm uma si

tuação definida quanto a sua segurança no serviço público.

Inclua-se no Capo III, DOS DIREITOS COLETIVOS, Art. 18, Inciso VI, alínea "d"
a seguinte emenda:

Os meios de comunicação t eIeví s i va e radiofônica devem ser do Estado e têm o

dever de prestar in formações ao povo.

JUSTIFICAÇAO:

Sala da .Comissão, em 29/06/87.

A,;ti4
"OEPuiDA' ABIGAIL FEITOSA

EMENDA CS02101-1

~
f-----'------ ,,,.,---------------0 ,oJ

- DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA
- ._----

Tal emenda visa mostrar aos Constituintes que a informação televisiva e radiofônica

devem ser do Estado para coibir o monopó.l ro das informações em mãos de particulares

e que hoje cnam poderes paralelos ao Estado.

Sala da Comissão, em 29/06/87 o

li' 0/1 ..,.---'!
(!!:'-.:L.:.t.: y ---i - :1..; J

1,7 -u I CI ""-
\., DEPJ--ITADA ABIGAIL FEITOSA

r:.!:.~~~ "" __O]

p:r~;;~~~~SISTEMA!!~~';;9 ,"cc. '~~=o.'''Ão-~_======.J t~-]~:!~~:!~~J

":",,, na '0<" :;-00' '"'''=';::::':'''', ,,:~:~:=:,: :,,::~::::
I emenda:

IA aposentadoria volutárla será após 30 (trlnta) anos de servlço para o homem e 25

(v inte e canco) anos para a mulher.

JUSTIFICAÇAD:

II I:'

jltc?c.{ /;;C/"---:
DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA .

!I

Sala da Comissão, em 29106/87.

nos di re í tos sociais e baseado na-taxa de

com lazer e na duplicidade da jornada de se!.

serviço para conquista da aposentadoria como

pelos servidores.

l
o novo texto Constitucional deve avançar

sobrevida , na necessidade de uma velhice

I
viço da mulher, ser diminuido o te~po de

forma de premiação ao es forço dispendido

I
I

J
EMENDA CS02099-5

QEPUTAOA ABIGAIL FEITOSA

r
Incl ua- se no Capo II, DA UNIAD, Art. 49, Inciso;lG', alínea "a" a seguinte emenda:

Explorar di ret.amente os serv.iços nacionais, Interestaduars e Internac.ionaí s de te
Iecomorucações ,

JUSTIFICAÇAO:

Tal emenda visa coibir a exploração de serviços essencfars de teIecornarucações por

parte dos monopól ros nacionais e Intemacionars , el iminando assim que a oníruão
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EMÊNDA CS021 02-9
--- --- AUTOR-------:----------- -------Jl:J ÔE~~TADA ABIGAIL FEl TO_SA . _

JUSTIFICAÇAD:

A taxa de sobrevida do brasileiro é de 65(sessenta e cinco) anos e nada mais justo

que a aposentadoria 'compulsória seja para o homem aos 60 (sessenta) anos de idade

e para a mulher aos 55 (cinquenta e cinco) anos, devido a sua jornada dupla de tra

balho no lar e no serviço público.

Inclüa-se na Seção II, DOS SERVIDORES PúBLICOS CIVIS, Art. 87, alínea "d", parágra

fo 19 a seçuinte emenda:

Não Haveráeooserrtador í a em cargos, funções ou empregos temporários, a não ser no

caso de tempo de serviço de' 30 (trinta) anos para o homem e 25 (vinte e cinco) para

a mulher.

JUSTIFICAÇAD:

Sala da Comissão, em 29/06/87.

Consagrou a Revolu;ão Francesa que à lei é i9-'al para todos. Sendo assim, é Inadi.

mrssfvel que o servidor que exerça cargo ou função de conf'Iança nos tempos scíma es

tabelecidos não possa gozar de aposentadoria.

Sala ,'comrssão, em 29.06.87

,~i).: ~{l.:{/ . r~ I
'DÉPUTADA ABIGAIL FEITOSA, I,

~ TEXTC/JuSTIF1Ct.Ç,;,O------

Inclua-se no Cap , lI, DA UNIAO, Art. 49, Inciso IX, alínea "e" a seguinte emenda:

Não será permltido concessão ou permissão de serviços e instalações de energia

nuclear de qualquer natureza.

JU STI F I CAÇJlO:

JUSTIFICAÇAD :

Sala da Comissão, em 29/06/87

#a:Ciif(
"<---DEPUfDA ABIGAIL FÉIToSA

Esta emenda visa eliminar os abusos como os ocorridos nas Usinas Nucleares de"

Angra I e II bem como, colocar claramente o Brasil no bloco dos países neutros e

sem interesse de se tornar potência impenalista ou a serviço de outros países

impenalistas.
11, dos Servidores Públ icos Civis, art. 91sessãoInclua-se na

seguinte emenda:

EMENDA CS021 03-7P OEPUTAO;-;;;~~~~~~-Amo. ----- -- ) !e;~'~~''''·=J

p1-- coHi~~o;;·~--s~~-E;~~';';'~;~'~~""d'''''o-._------:=--- 1 [~';;-;"~~/~J

-----.-------u"o,,"''' eceze Ol/.Q[fr,J~

a '/

j
~ assegurado ao servidor p úb l ico civi I o direito à r1ivre aSSOCiaçã!,

SIndical e o direito de greve adotando a sua organização a9sociati

va p ro v l d ê nc l a s que garantam a manutenção dos serviços indi'spensã-:

veis ao atendimento das necessidades Inadiáveis da comunidade.

Tal emenda visa adequar ao proposto no capo 111, Oos'Olreitós Col!:.

t l vo s , art. 18, inciso V, e l l ne a "C ' l deste An t e p r o j e t o os mesmos

direitos para os servidores públ icos. Defendemos a igualdade de di
reitos.

Sala de Comissão, em 29.06.87

I!;,u'Ltf,.{
~ OEP~TAOA ABIGAIL FEITOSA

I

3"---

Inclua-se no Título V, Capo I, Seção 11, As atribuições do Congre~

50 Nacional, art. 99, inciso 1I a seguinte emenda:

Autorizar o Presidente da Repúbl ica a declarar guerra e a celebrar

a paz, mas não permitindo que forças estrangeiras transitem pelo

território Nacional ou nele permaneçam temporariamentea

JUSTIFICAÇÃO:

DOS SERVIDORES PúBLICOS CIVIS, Art. 87, alínea "b" a

Mesmo em época de guerra cabe única e exclusivamente a guarda do Ter

ritõrio Brasileiro pelas nossas Forças Armadasa-m: -f':'RTIDO~

\' PMoB

anos de idade para o homem e 55

Inclua-se na Seção 11,

te emenda:

Aposentadona compulsoriamente, aos 6D(sessenta)

(cinquenta e cinco) anos para a mulher.

~ PLE"ARlO/CONrssÃO!SUBCOM!SSÃO

e:COMISS~O D~ SISTEMATIZAÇAD f:J;9 (~n87 J
=---------------- TEXTO/JUSTIF1CAÇi)'----"""7----_ 01._ .01 '--J

• Isequm-,

EMENDA CS021 04~5

PDEPUTADA ABIGAIL FEITOSA
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Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores,

Tal emenda ViSd estabelecer mais uma vez a igualdade de direitos

entre os cidadãos e a uniformidade dos mandatos eletivos ~m todos

EMENDA CS021 07-0
fi] D;-P~TADA ABÚAIL FEITOSA'u,o,---,-------.~----:J

JUSTIFICAÇIlO:

Sala da Comissão, em 29.06.87

A·/' r -I !
'[j,', ./ ~u.' I
I, D-CU-I...., t v-c f u:{--e

~ PUTAOA ABIGAIL FÊITOSA
~

Tal emenda visa ~aracterizar mais uma vez de que 'as nossas Forças

Armadas ~êm competência única e exclusiva para defesa do Territó 

rio Brasileiro em tempo de paz ou de guerra.

~~~·~;--~~.~S~s~EI1~c;';;~~o;'~<~'/SU""""'O------_=-=~ J e~~~~~~;],----:=-=----=------- "'T<N""''''',''------ ..----- --_O] 1.o~71,tl
Inclua-se no Capo I I, do EXECUTIVO, art, 158 a seguinte emenda:

O Mandato do Presidente da República é de quatro anos, vedada

a r e e l e l ç áo ,

JUSTI FICAÇllo

,EMENDA CS02110-0
t: DEPUTADA ABIGAIL FEI~OS~A~'_U7_o. ..,..~- J Ú;';"·'o J

Sala de Comissão, em 29.06.87

JUSTIFICAÇIlO:

dato de quatro an05~

os níveis.

(4~{ it,,- .
'~~~T.ADA ABIGAIL FEITOSA

:t

'P C-~IS~IIO ~E SIST~~~;';~~'~====-'--------'-J ê~~.!~;_~']
,;'. . 0:1j Y11Tt

--------.------------ Tr).~,,'o!~lsTlfle"';/!)------------.-.. ~- -l./- -t~1lr ;
I~ , -,'

Inclua-se no Tftulo V, Da Organização dos Poderes e Sistema de Go

ve r no, capo I, do ' LegislatIvo, Seção I, do Congresso Nacional, ar;. I
97 p,arágrafo 1~ a ,seguinte emenda: I

com mah- I
!
I
I

I

Tal emenda visa a uniformização do tempo de duração de todos os

mandatos eletivos e defender as aspirações do povo brasileiro que

exige a duração do mandato presidencial de quatro anos.

Sala da Comissão, em 29.06.87

..\'TQ'l.---- -----
EMENDA CS02108-8,
~EPUrn-ÃABlGAlL FEITOS_A -~=_~]

Sala da Comissão, em 29.06.87

ração de quatro anos~

EMENDA CS02111=8"tJ OEPUTAOAIiBIGÃIL- FEITOSA'"'OA-------,------.----~==] ,L!~;~" J
(?CÕM'j5-sAo DE 5IS:~M;~"l'z';:ÇAÔ=:·:O-_=__=__==_-_.~~] t:;'9;'~'6-;tl!.J

,-~-=.='-- - "'T'I."'''''''';O- ·..·... · -~1J9Jlrtl

Inc}ua-se no capo I I I, do Governo, Seção I, art~ 176 a seguinte eme~

da:

du
deEsta emenda visa estabelecer o tempo para nova eleição em caso

vacância e assegurar um novo mandato presidencial com tempo de

~ 1115's'iiõ·DESi-ST'ÉM;T'I'~";Ç'Ã~"'ol'u"""";o --------===:] l~_2 9'~~6-787

-------------- '"'O/M''' ..,',-----. . JJ.1 Q) l'l1-

Inclua-se no Capo I I, do Executivo, Seção I, do Presidente da Rep~

bl ica, art. 161 parágrafo 2~ ,'" seguinte emenda:,
Ocorrendo a vacância do Presidente da Repúbl I c a , f a r v s e e â eleição

no prazo de trinta dias, inic~ando o eleito um novo mandato de qua-

tro anos. I'
,I

JUSTIFICAÇ~O: I
I

'" ./, .'1 ! J /I, • '
\!.. ~ .... 'I

j . ' riCU" I I " !,;.f).J). ....... .. ,; / .....
"--DEPUlAOA ABIGAIL FEITOSA

O Presidente da Re p ú b l ica, ouvido o Conselho da Repúbl ica, poderá

dissolver a Câmara dos Deputados e comunicar eleições extraordinã 

rias, caso esta, em trinta dias, não tenha logrado eleger a lista dQ

pl ice de que trata o parágrafo l? do artigo anterior deste An t e p r o j e

to.

• JUSTI FI'CAÇIíO:

EMENDA CS02109-6
~PUTAOA ; ;;~~;~~A"'O.------------------:=J f;rp~·~~o--J

~;;IS~~__~~-~~2·~~~~;~iO',,""U""'--=__==~_=~=- -l CS9 ;'~~~;.J
. ----: -- "".N ''''''''';.--------.---------lXl..l.Lilli

l n c l u e v s e no capo li, do Executivo, Sessão I, do Presidente da Re

públ l ca , art. 162, I nc l s o XXVI, a seguinte emenda:

Não poderá o Presidente da Repúbl ica permitir que forças estrangei
r a s a I fadas 'ou não transi t~m pelo Terri tório Nacional, ou por mot..!.

vo de guerra nele permaneçam temporariamente, mesmo sob o comando

de autoridade bra~ileira.

o tempo de dez dias do Anteprojeto é um tempocurto para magnitude de

tal decisão, ou seja, escolher o Primeiro-Ministro em lista d dp Ll c e •

Sala da Comissão, em 29.06.87

/;/ ,/I:I-!
f/ f, ., ',,/ .1"1 , , , J

I, ,'-'~''- ,~' '",
~EPUTfDA ABIGAIL FEITOSA

I
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------------------- Tt'l.":/vLo;- nc.tçi::--. _.-~-__

Inclua-se no cap.-III, Oas Forças Armadas, art. 251
da:

Sala da Comissão, em 29.06.87

A presente emenda visa destacar o verdadeiro papel das Forças Arma

das como instrumentos a serviço do Estado na defesa externa do Br~

s l l , A tutela militar dos dias atuais deve ser extinta, pois não

corresponde ao seu papel no Estado Moderno e Contemporâneo.

JUSTIFICAÇÃO:

EMENDA CS02115-1
L ,.. --- - ---"J [~::r-P-M'D'B"OO-'--JtI DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA- J ---------,- -- L .

r~OH~~;~TEM;!;·;;~;·;:··'''''o. "i<---_=-===~ O;-;~~
_______ ""'1..<' "'_"ç-----. _. ._O~IPi ~

Inclua-se no Trtulo VI li, Da Ordem Economica e Financeira, capo I, I
art. 307 a seguinte emenda:

li"
It.V' /' - - I •

1 ,: (a-: I~L 1••_,., ...~, r '- -,

~EPUTAOA ABIGAIL FEITOSA,

Sala da Comissão, em 29.06.87

J USTI F I CAÇÃO:

[!.J - -;---,.:-]--
__2.9-. _0_6=...BJ.

O). LOr ISL

1a seguinte eme~

I

i
contemporâneos sejam eles capi tal j stas ou 50 I

Forças Armadas são instrumentos de defesa de suas f

subordinadas aos poderes do Estado. 1

I

as suas

Em todos os Estados

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela

Aeronáutica, são instrumentos do Estado devendo ser permanentes e

regulares organizadas com base na hierarquia e na discipl ina, sobre

o comando supremo do Presidente da Repúbl l c a ,

soberanias e estão

ciaJ istas,

Inclua-se no capo IV - Da Segurança Pú bl ica, art. 259, As Pol Lcl a s
Hilitares, a seguinte enenda:

As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros ... ; São forças auxi

1 iares do Exército e reserva deste para fins de mobil ização quan

do decretado Estado de Guerra.

JUSTIFICAÇIlO:

Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e

cOm sede no País, cujo controle decisório e de capital esteja, em

caráter permanente. exclusivo e incondicional, sob a Titularidade

direta ou indireta de pessoas f l s l c a s brasileiras dora l c i l iados no

PaTs, ou por entidades de direito público interno.

JUSTIFICAÇAO:

Tal emenda visa defender o Brasil da sanha dos monopóp1ios intern~

cionais. da sangri~ externa que soFre o País nos dias de hoje e

uma forma de preservar o empresariado nacional.

Sala de Comissão, em 29.06.87

A,' '-i /
r/.· .r: I.r.",111tf~-L ! l.//:/ú..f!..

'l[)tPUT/-OA ABIGAIL IFEITOSA

Mais uma vez, caracterizo que a ordem interna na sua preservação i

dever das Po l ícias Estaduais e as me.smas só serão mobil izadas pelo

Exército quando o Brasil estiver em Estado de Guerra.

Sala de Comissão, em 29.06.87

«. 7{L~
OEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

EMENDA CS02116-9
- ----~-----._------ ...t.lTClR-- ~ - --J-

~EPUTADA ABIGAIL FEITOSA _

Inclua-se no Ti~ulo VI I I, Da Ordem Econômica e Financeira, cap.1 I,
art. 325, parágrafo u n i c o , a I ínea "ali a seguinte emenda:

A função social i cumprida quando o imóvel rural estiver em pleno

processo de produtividade.

EMENDA CS02114-2
tr~~~~~TOSAw or-------:-~~ --j F1 P~l·D_~" ..--J
pr~~~11 SSII-O-~~~;~;l:~':'~'~';;~·;-· ,,'00",";' - --...----=~~_=_-=-= j ~2~~~_~-~:J

----.----...-------- 1 L -r[r
-'- - - '·"'1","'''''',0--------- 0;]... Ol-I...' -l,J--

Inclua-se no capo II I, Das Forças Armadas, art. 252 a seguinte eme~

da:

As Furças Armadas destinam-se a defesa externa da Pátria, a sobera

nia nacional e estão subordinadas aos poderes constitucionais garan

tindo a Lei, não podendo em nenhum momento tutelar os poderes do E~

tado.

JUSTI F ICAçllo:

Tal emenda visa a proibição do latifúndio improdutivo, combatendo

o monopõl io da terra e dando meios jurfdicos ã União para promo 

ver su~ desapropriação.

Sala de Com1ssjo, em 29.06.87
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Sala de Comissão. em 29:06.87

fL#:f /c/te
vot:~~AbA ABIGAIL FEITOSA

.:» 1

JUSTIFICAÇÃO:
, ,

Tal emenda visa dar aos pais ou responsáveis a obrigatoriedade de cum

prir o estabelecido na Lei.

I
i··
I

I
I
1
I
"J,I

JUSTI F I CAçIlO:

EMENDA CS02117·7E DEPUTADA ABlGAlL-FEIT~:'A'"'o'-=--=------------- --=:1 L~~-~~!:=::J

~Õ~~ Ssilo Di-;I ST~~~i;_;!~";~C/"':~"'o--------~~:=~J E~~-;~~7aLJ

lJ----,--0.--------- """,,""""'0---------- o _():i]f2t.L~

Inclua-se no Título IX, Da Ordem Social, C'a p , 11, da Seg~ridade S~ 'I
c l a l , art. 346 a seguinte emenda: 1I 'I
A prestação de Benefício ou de serviço comprftendido na seguridade

social pode rã ser criada, majorada ou estendida toda a vez em que

houver necessidade "de e va nç o de conquistas sociais dos trabalhado -
res. . -'- ~-L.

i
I

Tal emenda visa 111 iminar o caráter restritivo do art. 346 do presen

te Anteprojeto e caracterizar o avanço dinâmico da sociedade.

Sala de Comissão, em 29.06.87

EMENDA CS02120-7
I!TDEPUTADA--A-B-I-G-A-''L-FElT()S/""·-------------------.:=J
L---------r- -------,------- ----

f '/' i~-• 1 .....?--
.1 J I /- 1

l/I; ;>':U t. l°i'{. ÁM_

'-DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA
li

Inclua-se ana seção I I, da Presidência Social, capo I I, art. 362,

alíneas lia. b e di' a seguinte emenda:

Com 30 anos de trabalho para o homem e 25 anos para a mulher e

por velhice aos 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher.

JUST I F I CAÇM:

EMENDA CS02118-5
SI1FP --------."".-------------J
~_~UTADA ABIGAIL FEITOSA

Inclua-se nas Disposiçoes Transitórias, art .. 451 a seguinte emenda:

A Constituição promulgada deverá sofrer referendo popular. c o n vo c.a>

do no máximo. de 60 dias, para que a mesma possa entrar em vigor ~ no
caso de aprovada.

Mais uma vez defendemos o ponto de vista de que a taxa de sobrevi

da dos brasileiros é de 65 anos e a dupla jornada de trabalho de

senvolvida pela mulher no lar e no emprego. Diante disso o direito

da aposentadoria é uma premiação ao esforço despendido.-

Sala de Comissão, em 29.00.87

li" L:' ,I-I.L ' ,,/
/ l:/fl r _.cc O. t -Ç{'Iv", ,

'DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA,

JUSTIFICAÇIlO:

Tal emenda defende a soberania popular dentro do princípio de

todo poder emana do povo e em seu nome deverá ser exercido.
que

EMENDA CS02121-5
tbE:-UT~D'I, r.3IGr1IL FEITL5'\

c---------- ItLIIII.nlo/eolltssÃo/sl,laCOMlssÃO-----------tJ ccrissrc m: 515TEf',".T1Zf·C'll-C

r:r=!'A"Ttl)O~
H1DB

= TEXTO/.JUSTI'ICAÇio-----------''-'-'-I-''''--'-f--''-''-,

Sala de Comissão, em 29.06.87
Inclua-se no T!tu:o \lII!, da Crdem Econômica e Financeira, Capo I,

art, 31C parágrafo Ir a seguinte emenda:

- ~ lei reprimirá a ~ormação de monop61ios, oliçopólios, cart~is e

toda e qual~uer forma de exploração econônica com exceção das es-

tatais.

JU5T1FIC".çllc

Tal ~roposição visa adotar a lei complemantar futura do po~r de

repriroir todo e qualquer forma de abuso de poder econômic~.

Sale de Comissão, 29.C6.87.

Inclua-se no capo 1/1, da Educação e Cultura, art. 379, Inciso VII"

par5grafo l~ a seguinte emenda:

o acosso ao ensino o b r Lqa t ó r l o e gratuTto e direito públ ico e subjetl

vo acionável contra o Estado mediante mandado de injunção, ficando

os pais ou responsáveis na obrigatorIedade de colocar os filhos nas

escoJas.



508 • Comissão de Sistematização

EMENDA CS02122-3_________________ :,'JTOR-----------. -- ---_ -- -- _]

[Q---DEPUTADA ABIGAil FEITOSA -L- . _

JUST I F ICAÇÃO:

Tal emenda visa eJ 1minar o paFagrafo 1? do art. 309 do presente An

teprojeto de constituição por considerâ-Io uma brecha aos interesses

do capital internacional.

Inclua-se no TTtulo VIII, Da Ordem Econômica e Financeira, c a p 11,

art. 325, parãg~rafo único, alínea 'vb , c e d" a seguinte emenda:

A função soe íaJ,: é cumprida quando o imõvel rural é p r o d u t IVO, exi 5-,

tindo relaçõe;'~ustas entre capital e trabalho e propiciando o bem

estar da comunidade e da população que se serve da produção"do refe
rido imóvel.

J USTI F I CAÇÃO:

Tal proposição visa garantir o uso, a exploração e a prQdução da

terra como função social observando o bem-estar da sociedade, espe

cialmente na produção de a l imentos.

EMENDA CS02125·8
&PUTADA ABIGAIL FEITOSA

r7T---------- PI.E"ARIO/Cc.o...I'lSÃO/SUBCOI.lISSÃO

tJCO:~ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

,.",_-,-_, TEX'l"O/JUSTIFICA~ÃO-------

Sala de Comissão, em 29.06.87

!i.~.:( 77; (.
/' ~'1-<[. '- !-'-...
DEPYTADA ABIGAIL FEITOSA

EMENDA~S02123-1 - '"'''----------.-------J
~UTADA ABIGAil FE~TàsA

[.! -.•"."'.---J
L..2l1ll B _

Inclua-se no Cap, lI, DA UNIAO, Art. 49, Inciso IV a seguinte emenda:

Não será permí t ido que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou

nele permaneçam temporariamente.

JUSTIFICAÇAO:

O Brasil é um país amante da paz e não pode a União permitir que forças estrangei

ras transitem pelo nosso território ou nele permaneçam, mesmo que temporariamente,

sob pena de retaliação por parte de outro país que se julgue prejudicado por tal

decisão. Devemos defender a paz mundial e manter os princ íoros de neutralidade e

defesa intransigente de auto-determinação dos povos e a luta contra o neo-colonia

lismo imperiallsta.

1

JU;{tl F I CAÇllo:'
~

_____________ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Sala da Comissão, em 29/06/87.

~~ 'I. ,

. ';-,r . _,.lf?{V~{ .« tl~
, EPUTADA ABIGAIL FEITOSA

V

AU'fOR---- _

[J P1.EN.IoRIO/COI.I\SsÃo/Sll8COnlssÃO

Co:~ISSAO DE SISTEMATIZAÇAo

;,

]i,
~NDA CS02126·6
CC DEPUTAD(, ABIGMl FEITOSA

Incumbe unicamente ao Estado a prestação de serviços p é b l icos de

transporte, energia elétrica, água, saneamento básico, t e l e c omun l c e

ções e rádio difusão.

Tais serviços são de interesse coletivo da Nação e mesmo em .p~Tses

de sistema capital ista, como a f.rança, são servições p r e s t a do s uni

cameote pelo Estado, uma vez que constjtuem elementos vitais à seg~

rança nacional em tempos de paz e de guerra.

Inclua-se no Título VIII,· Da Ordem Econõmica e Financeira. capo r,
art. 311 a seguinte emenda:.,

Sala de Comissão, em 29.06.87

EMENDA CS02124-0 ,-. ~ AU1'O"----------·-- --- ---- ._]

.[U-oEPUTADA ABIGAI~ FEITOSA -

Inclua-se no Título VIII, da Ordem Econômica e Financeira, CaD. I ,

art. 309 a seguinte emenda ao parágrafo I~:

Inclua-se na Seção I, DOS DIREITOS PoL!TICOS, Art. 28, Inciso I, alínea "d" a se

guinte emenda:

O alistamento eleitoral e o voto também serão obrigatórios para os militares cons

critos.

JUSTIFICAÇAO:

Tal emenda visa derrubar um velho preconceito de que o militar conscrito não tem

direito ao allstamento e ao voto, caracterizando uma dí scr írmnação à cidadania e

ao princípio universal da igualdade dos direitos.

Sala da Comissão, em 29/06/87.

A /~'Iv. '( j, 'r', 1~{[.l.- ~ ;-{;t: ~_<{

'-DEPUTtA ABIGAIL FElTOSA

o Es.tado detém o domínio econômico e o monopólio da lavra, explora

ção e comercial ização do ' petrõleo para atender aos ditames da segu

rança nacional, bem como o controle das jazidas minerais do País.
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EMENDA CS02127-4
l:J DEPUTADA A~IGAIL FEITOSA

__________ Tfxto/.lu$TlFIC/lÇÃO----------

fi .~J
\ PMOB _

EMENDA CS02130-4
tJ CONSTITUUlTE OARCY POZZA
,....; PLUI AIl IO/COUI5SÃO/SUBCONI5SÃO-----------,

.COMISSÃO.DE SISTEMATIZAÇÃO

~~,..e,..--_--_--_---_-TEXTO/,JUSTlFIC ...çio-------------~----,

Inclua-se no Cap, V, DA SOBERANIA POPULAR, Art. 24 a seguinte emenda:

A Soberanib do Brasil pertence ao povo brasileno e só pela forma de ma'lifestação

direta da vontade; dele, prevista nesta Constituição, é lícito assumir, organizar,

e exercer os poderes do Estado. Suprima-se do anteprojeto:

JUSTIFICAÇAO:
O parágrafo 2Q do Art. 48

Tal emenda visa assegurar o direito de maru festação e vontade direta do povo no

exercício da sua Soberania e da Pátria.

Sala da Comissão, em 29/06/87.

A'l ·f ?i,
, ?9t!kL ;..{. (·tLJ...(

" DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

Y

JUS T I f I C A ç Ã O

Conforme se sabe, a par-tacãpaçào dos Estados, Di.stru to Fede
ral e MunJ.cipios no resultado da exploração economaca se dá V1.a impostos, os
quais, no caso do exercício da ahvidade mJ.neral, já estão pr-evast.os é deflni,.
dos no texto do Antepr-o jeto de const.í.turçâo, no Título VII - da Tributação e
do Orçamento.

Apenas para argumentar, segundo nos ensanarn os tr-abutar-í.st.as ,
a contrapartida do exercíqJ.o da atJ.vJ.dade econômJ.ca para com os Estados é re
presentada através de rmposbos , isto é, a contr-abuaçáo peouníár-ra que o Esta
do, por ato de soberanra , l.mpõe às pessoas sujea.tas à seu amper-ro , a fl..'T1 de
prover as despesas com os serviços públicos.

________________ TEX .. oIJUSTlfICAÇÃO •

r:-r---------- PLEhA/UO/CONISSÃO/SUOCO....ISSÃO------tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO .

da.
Isto posto, mrster se faz a alteração objeto da presente El1E!1.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO E~~NDADO: ARTIGO 312

EMENDA CS02131-2
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

...,., PU:NAA10/cOl.USsÃo/suaCOr.lI'sÃO------------,t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:; TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

___O]

Inclua-se no Capo 111, DOS OIREITO~ COLETIVOS, Art. 18, Inciso I, A REUNIAO,

alínea '''a'' a seguinte emenda:

Todos podem reunir-se paci ricamente, em locais fechados ou abertos ao público,

sem necessidade de autorização nem de prévio aviso à autoridade, salvo, no úl

timo caso, quando a reunião interferir no fluxo normal de veículos e pessoas.

EMENDA CS02128-2
trDEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

JUSTIFICAÇAO: SuprJ.ma-se no anteprojeto:

Tal emenda visa garantir o direito de reunião em locais abertos ou fechados.
No ar-tago 312, o final do texto, a saber, "e pertencem à Umão"

JUS T I f I C A ç Ã O

Sala da Comissão, em 29/D6/f37.

IAI .!. --;- ./
\ • T' '\ .. /l

/ I};;l.~{_ I-<"'~ ;":'v..<..
,/ DErUTADA ABIGAIL FEITOSA

I

Inclua-se no Cap, II, DOS DIREITOS SOCIAIS, onde couber a seguinte emendar

A aposentadona dos trabalhadores, per tempo de serviço, após 30 (tnnta) anos para

o homem e 2S (vinte e cinco) para a mulher.

Segundo a tradJ.ção constItucionalista do nosso Pais e postura
dos de paises demccrátacos , o exercícJ.o da atdvadade econômica faz-se por in~er

médio da livre InIciativa.

Referendando este salutar principio, o anteprojeto da Consti
tUl.çào também fundamenta a ordem econômica na 11.vre J.niciativa.

Ao se erIgir as ' jazIdas e demai.s recursos minerais como de
propriedade da Umão., como a redação que ora se propõe a supressão o faz, auto~

ticamente estar-se-á quebrando este pr-mcípão constItucional, além de afastar a
Lavr-e aructatava da at ívadade nuner-al , Já que não maas será esta a detentora dos
dir-eí.tos sobre as jazIdas que eventualmente venham a ser descobertas, pela apli
cação de seus recursos humanos, financeiros e técnl.cos.

Como, t.radacaonalmente , a União prahcamente não investe em m.:!,.
neração, conforme o demonstrou a "CURVA DA MORTE" do DNPM, colocar-se "" perten-
cem a Um.ão" sãgní.f'aca awnentar, temerária e per-rgosamente , dentre out.rasva de
pendência nacional do subsolo estrangeiro, a redução ou estagnação do r-ítmo d;
descoberta de novas jazidas, ou seja, enfraquecer Inapelavelmente a base mineral,
do país.

Constituinte DARCY POZZA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

..,----------------TElCTO/olUSTI..1CAÇio------ -,

Au101t---- _EMENDA CS02132-1
tJ

JUSTIFICAÇAD:

o novo texto Constitucional deve avançar nos direitos sociais e baseado na taxa de

sobrevida , na necessidade de uma velhice com lazer e na duplicidade da jornada de tra

balho da mulher, ser diminuido o tempo de serviço para conquista da aposentadoria

como forma de premiação ao esforço dispendido pelos trabalhadores.

Sala da Comissão, em 29/06/87.

/ -

1~ J/' :" ; ( ::!-~J~1~/..~ -' , • - ....
DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 259 e § lQ.

Modi~ique-se a redação do artigo 259

e seu §.12, que passarão a ter a.seguinte redação:
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Art. 259 - As Forças Policiais e os
Corpos de Bombeiros são instituições permanentes e regulares,
destinadas à preservação da ordem pública, com base na hiera~

quia, disciplina e investidura militares; exercem o poder de

polícia de manutenção da ordem pública, inclusive nas rodo- '
vias e ferrovias federais, sob a autoridade dos Governadores

dos Estados~ dos Territórios e do Distrito Federal; as ativ~

dades de policiamento ostensivo são exercidas com exclusivid~

de pelas Forças Policiais.

§ lº --As Forças Policiais e os Cor
pos de Bombeiros são forças auxiliares do Exército e reserva
deste para fins de mobilização.

§ 22 _

§ 32 _ •••••••

JUSTIFICAÇ/ID

A nova redação apresentada, refere-se
s6mente quanto ao reordenamento do dispositivo no art.259 e seu
§ 12.

A alteração proposta para o artigo
259, faz com que o atual § lº seja inserido no "caput" do
artigo e a parte final deste, figure como § 1º1 a modific.

ção visa inserir no corpo do artigo conceito essencial às a
tividades ~as Forças Policiais; por outro lado, passa a com
por o § lº aquilo que é meramente acessório as referidas or

ganizações, porque não diz respeito às atividades fins das
mesmas, já que espelha condição eventual e transitória ( si
tuação de força auxiliar do Exército e reserva deste para
fins de mobilização ).

Convém salientar~se que a mo~ifica

ção é estritamente de ordenamento e não de conteúdo.

E a justif~cativa,

b) A prevalecer a redação do artigo 307 sem as alterações aqui
propostas a maioria das ações da empresa consJ.derada nacio
nal terão que ser nominatJ.vas, para qu~ o controle fJ.que co~

provado, em um tratamento flagrantemente desa.guaI e oner-oso
para o investidor nacaonal. que, como se viu acima poderia P'r.
feitamente controlar a sua empresa e caracterJ.za-la como ~

cional, sem ter que necessariamente deter a maJ.oria de seu
capital.

c) Finalmente a faculdade de pessoas JuridJ.cas domicilJ.adas no
pais serem acionistas de outra pessoa juridica é forma cons!!
grada no dar-ed.to e na prática pelos grandes grupos genuma
mente nacionaJ.s que controlam suas dJ.versas subsidiárJ.as a~
vés de uma célula mater. O restabelecJ.mento da redação vito
riosa na Comissão da Ordem Econômica é pOJ.S J.mposJ.tJ.va par~
manutenção do statu-quo que se tem revelado tão eficaz.

Õ-1r----.------------ TEXTO/.lUSTrfICll,çÃO------- --,

91ENDA MODIFICATIVA AO ART. 316 IX) ANTE-PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao Art. 316 a redação seguinte:

"Art. 316 - Constituem monopól ro da Umão:

I - a pesquisa e a lavra de petróleo e gás natural, em terrJ.tório nacional;

H - a rermaçâo do petróleo nacional ou de origem estrangerra, em territó
rio nacional;

IH - o transporte mar-l t.írro do petróleo bruto de origem nacional ou de deriva
dos primSrios do petróleo produz i dcs no País, e bem assim o transporte
de petróleo bruto e seus der-rvados prlmários, e do gás natural, por
meios de condutos.

IV - a pesquisa e a lavra de minérios nucleares primárlos e O processamento,
enriquecimento e comercaal.tzaçáo de concentrados de mater-iai s nucleares
físsels e férteis."

EMENDA CS02133·9
tJ CONSTITUINTE DARCY POZZA

r:-r----------------TEXTOI.lUSTIFICAÇÃO------ --,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 307

Acrescente-se ao Art. 307, após a expressão lide capatal11 , a ex
pressão "com dJ..reJ.to·a voto" e após "pessoas físicas" a expres
~o "e jur1dicas"... -

JUS T I F I C A ç Ã O

O acréscimo da expressão "com dãr-ea.to de voto" visa compatibi
lizar a regra deste artigo com aquela anser-í.da no artngo 322 onde o dãsposatavo
que se propõe acrescentar está expresso.

O acréscimo da expressão lI e jur:f.dicasn tem por escopo restab~

cer a opinião dominante da Comissão da Ordem Econômica, cujos integrantes, por
maaor-í.a de votos decfdar-am pela redação com aquele acr-éscimo o qual roi sem ra
zão suprimido na redação da Comissão de SJ.stematlzação.

As alterações propostas são mtearanente pertinentes porque:

a) A atual Lea das socaedades anorursas permite sabaamente que
O capital das empresas se componha de dois terços de ações
pr-ef'er-encí.aas , sem direJ.to de voto, e apenas um terço de
ações ordí.náruas votantes, se forem nominatlvas. É um meca
nismo perfeito que permJ.te ao anvesto.dor mi-or-atàr-ao contr.Q.
lar as decisões da soca.edade sem que tenha que, para isto,
subscrever na mesma a marorua do capa.taâ sccasl , MultiplJ.ca
assim a sua capaoadade de investlr controlando maror número
de empresas com o capJ.tal de que dispõe, o que niio aconte
ceria se tivesse que obrugatoruamente deter a maiorIa do cª
pital social do empr-eendamento ,

Tal mecanismo aanda permrt.e que o investidor nunor-í tár-ao , se
assim o desejar, tenha as suas ações, ordmár-ias ou preferell
mais, sob a forma "ao portador" dmanuzanco-se o mercado de
capJ.taJ.s pOJ.S é conhecJ.da a preferencJ.a do investidor da Bcl
sa de Valores por essa forma de ação.

JUSTIFICAÇÃO:

A nova redação ora proposta visa expurgar as imperfelções técnicas contadas no
texto do Ante-proJeto.

No Inmso l, por exemplo, alterou-se a expressão "a pesqursa e lavra das ja
zidas de petróleo e outros rucírocarbonetos fluidos, ••• " para "pesqursa e
lavra de petróleo ... 11, porque lfJazldas ll são corpos rruner-ais já pesquí sados
e defimdos física e economcemente , e dos "rndrooarbone tos f'Itn dos" o úmco
que ocorre na natureza em condiçces normars é o p~tróleo.

Retirou-se também os gases raros (hélio, argônio, neônio, xenêmo e criptônio)
do monopólio da Urnão, porque não são, na realidade, pesquisados ou lavrados,
simplesmente porque sua fonte pmncrpal é o ar-atmost'er-ico, embora ocorram
também em concentracões anômalas com o gás natural.
No Inciso IH procurou-se expi rci tar- melhor o texto, porque não se faz na prá
tica "pesquisa, lavra, enr-iquectmento , Induet.r-ial.Lzaçao e corn~rcio de minerais
nucleares", mas SIm a pesqursa e lavra de mlnérIos ~rImários'de elemen~
físsels e férteis, e o processamento, enriqueclmento e a comercIalIzação de
concentrados de elementos físseis e fértels de interesse para a lndústrla
nuclear.

EMENDA CS02135-5 '"''' ----,
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

'""r---------- PLENAR10/COloUSsÃo/suacOMlssÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Õ-1r---------------- TEXTO/.lUSTlfICll,ÇÃO-------------------,

Emenda ModifJ.cativa

Dispositivo Emendado: do Artigo 415 do Anteprojeto da ~omissão.

Art. 415 •.•• - Os Estados e os Municípios, em comum acordo, ouvido o Poder Le

gislativo, podem estabelecer, de forma supletiva ã legislação

federal pertinente restrições legais e administrativas visando

ã proteção ambiental e ã defesa dos recursos naturais de aspec
tos específicos e televantes de seus respectivos territórios.
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"" TEX'tO/.lUSTlFUaçio

Emenda Supresslva: Parágrafo üoico do Art. 410 do Anteprojeto

Suprima-se o parágrafo único do Art. 410:

EMENDA' CS02138-0
c: CONSTITUIN~E DARCY POZZA

tJ CQ\1ISSÃO DE SISTE\1ATI~~~~~/col.lrssÃD/su8CO ..ISSiO

Art. 415 •••• - Sem alterar a essência da proposição original, que é a de tam

bém estabelecer competência para legislar sobre a matéria aos
Estados e aos Municípios, a emenda pretende que permane~a com a

União a Legislação báslca e aplicável a todo o territórlo bras~

leiro, dando aos Estados e MumcíplOs sua ativídade supletiva,
nos casos de necessidade específica.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02136-3
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

PI.EHAAIO/CONISSÃo/sUBCOMISSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATlZAÇÁO

..,,...- TElCTO/.JuSTIFICAÇÃO-----------------

A Constituição, sendo um documento maior, deverá se ater às

suas finalidades e prerrõgativas, não entrando em detalhes

que tenninarão indesej avelmente, ao incluir titulos a serem

proibidos, ou pennitidos, excluir outros que .no futuro, por

não nominados, não terão a possibilidade de ser contempi~-

EMENDAADITIVA dos.

para acrescentar ao artigo 1'1- Inciso 111 - letra "a" (cap(\ulo 11l)do Anteprojeto,a

expressão "assegurado aos locais de culto e suas liturgIas particulares a proteção, na for

ma da Lei."

Artigo 17:- •••

EMENDA CS02139-8
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

f":'1---------- PLENARIO/COlolISSÃO/SUDCOM1SS;,o-7---------'---,

t=J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

III - A Profissão de Culto

a} - Os direitos de reunião e associação estão compreendidas na liberdade

religiosa, cuja profissão por pregações, rituais e cerlrnonlars pübhcos é li·

vre, assegurado aos locais de culto e suas liturgias particulares a proteção,

na forma da Lei;

~ . TtxTO!oIUSTlf'ICAÇÃO'-----------------,

Emenda Modlficativa
D1SpOSltivo Emendado: Parágrafo Onlco do Art. 410

O parágrafo único do Art. 410 passa a ter a seguinte redação:

"Art.410 - : ..

Constituinte DARCY POZZA

JUSTIFICATIVA

A Liberdade Religiosa está assegurada 'no texto do Anteprojeto e a Emenda proposta

não altera a substância da redação anterior, entretanto, dá uma configuração ampla ao conceito de

Liberdade Religiosa nele fazendo menção aos locaraaonde esta liberdade mais s'eprojeta.

EMENDA CS02137·1
t: CONSTITUINTE DARCY POZZA

Item VIII ••.• - Exigir, para a instalação de atividades potencialmente causado

ras de degradação do meio ambiente, estudo prêviID de lmpacto

ambiental pelos órgãos competentes para aS indispensáveis ade
quações da referida atividade ã legislação vigente e, em casos
de relevãncia, submeter~ avaliação a um colegiado composto de

especialistas na matéria e de representantes da União, incluin

do também obrigatorlamente representantes da unidade federati~
va e do municipio onde se pretende a instalação da atividade
respectiva.

§ OnlCO - "A propaganda comercial de medicamentos, formas de tra
tamento, tabaco e bebldas alcoólicas, inclusive'agrotõxicos, se

rá regulamentada por 1:,i."

I

JUS T I F I C A T I V A-

N?o se justiflca a proibição da propaganda simples de qualquer
produto, sem uma melhor vlsão das consequências que ela implica, especialmente
de produtos ~l'aborados do setor primãrio. E necessário antes de mais nada uma

ríglda classiflcação desses produtos, a fim de que não sej am prejudicados, ain
da mais, os agricultores que vivem das atividades correlatas. Citamos~ para

exemplificar, o vinho e seus derivados que, dependentes da uva Ce dos viticul
tores), podem ser consaderados bebadas nobres e até alimentares. Situam-se
entretanto, entre as bebidas alccó'l í cas , embora o seu baixissimo teor de âl co->

01. Num Pais onde se quer marcar uma t radaçâo maior no setor vitivinicola, e

aumentar o consumo do vinho fazendo-o um hábito do brãsileiro, aflfi de não o
importannos nunca mais, proibir qualquer promoção do produto seria uma forma

de desestimular a produção, tanto do setor primário quanto do secundário. A

regulamentação da propaganda, no nosso entendimento, deve ser feita através de

lei ordinária, observadas as peculiandades de cada produto, estabelecendo- se

um estudo detalhado e compatível ã cada produto) e ã cada caso.

EMENDA CS02140-1

t:
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA

Item VIII •••• Sem alterar a essêncaa da proposãçâo original, que é a de exi
gir estudo prêvio e avallação do impacto ambiental, a emenda

pretende que tais ex.ígêncaas sejam cumpndas primordialmente

pelos órgãos já existentes com essa competência, todavia pas

sando-se os casos de maior relevãncia para a apreciação de um

colegiado de representantes idôneo, técnica, política e admi

nistrativamente.

~--------__-c-- TtltTO/..USTIFIC.çio----------__- __-~

EMENOA MOOIFICATIVA

DISPDSITIVO EMENDADO: Inciso 11 do Artigo 257.

Modifique-se o inciso 11 do artigo 257,
que passará ter a seguinte redação:

I- ....

lI-Forças Policiais

IIl- .

IV- ..
V- ••••
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,..".,.---------------TCltTO/oolUSTl'ICAÇio--------- ---,

L .....OO~
PFL

Art. - Aplicam-se, ainda, aos servidores públicos
civis da União, Estados, Territórios e Mu
nicípios, as seguintes normas específicas:

I - os cargos e empregos públicos são ace~

síveis a todos os brasileiros que pre
encham os requisitos estabelecidos em
lei:

11 - a admissão ao serviço público sob qual
Quer regime, dependerá sempre da apro
vação prévia em concurso público de pr~

vas ou de provas e títu~os;

111 - vencimento não inferior ao salári~ mí
nimo vigente para o setor privadG

V - a ~ada 5 (cinco) anos de efetivo exer
cício, o servidor público assíduo que
não houver sido punido, terá direito
a lic~nça especlal de 3 (três) meses
com todos os direitos e vantagens do
seu cargo ou emprego, facultada sua
conversão em idenização pecuniária,se
não gozada ou contada em dobro Quando
da aposentadoria do servídor;

IV - a União, os Eslados, o Distrito Fede 
ral e os Municípios instituirão regime
jurídico único para os servidores da ad
ministração direta, das autarquias e
das fundações instituídas ou ~antidas

pelo Poder Públ~co, bem como planos
de classificação de cargos e de car
reiras;

A seção 11, do Capítulo VIII, do projeto da Constl
tuição, passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MOOIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: CAP1TULO V~II - SEÇAO 11

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CSOi142-8 AU.OR--------f: CONSTITUINTE HORACIO FERRAZ

~ PLE:N""IO/cOJ.lISSÃO/SUBCOM1S5ÃO-----------,

.,.., T[XTotJUSTlfICl.ÇÃO-----------------,

JUSnFICAçAO

Pelo texto sugerido, as Polícias Militares
passam a denominar-se Forças Policiais.

.- No que concerne às Polícias Militares a a~

jetivação "militar" não tem razão de ser, poique não qualifica
suas atividapes eminentemente civís, de prestação de s~rviços,

socorro, assistência e proteção do cidadão, e não encontra cOL
respondência nem na designação das organizações que de direito
e de fato são militares pois a Força Terrestre chama-se Exércl
to, a Força Aérea denomina-se Aeronáutica e a Força Naval, Ma
rinha. (art. 90 da atual Constituição Federal).

Transcrevemos a seguir, p~rte da Conclusão
do Relatório da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade
e de sua Segurança, na qual são apresentadas as justificati-'
vas Que nortearam a elaboração do texto alí ~edigidos, que con
sagrou a denominação Força Policial.

"Pela proposta ora apresentada, ~assam

a denominar-se Forças Policiais as atuais Polícias Militares ,
nomeclatura mais adequada à designaç~o dessas Corporações Poli
ciais dos Estados membros~ Territóri;s e Distrito Federal (pg~
29 do Anteprojeto).

As Forças P~liciais estaduais continu~

rãoexercendo a polícia ostensiva, como aliás o vem exercendo'
há mais de século e meio, desde o período regencial. Recente
mente, de forma equivocada, receberam a denominação imprópria
de Polícia Militar, sugerindo interpretações desastrosas. Sua
ação é complementada pela atividade de Policia Civíl a Qual I

tem como procedimento processual básico o Inquérito Policial ,
instituto jurídico consagrado no Brasil como alternativa ao
Juizado de Instrução Criminal.

E a justificativa

JUS T I F I C A ç Ã O

No Art. 48, o item VIII, "os recursos mmeraãs do subsolo"

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 46

Suprima-se do anteprojeto:

~===--="-,=~=,,,-- --,J rr=';~;o~

1

EMENDA CS02141-0
tJ CONSTITUINTE DARCY POZZA

A menos que se esteja preconizando a estatização da atividade
mineral do Pais, os recursos minerais não devem passar à União, como bens de
sua propriedade.

Historicamente, este modelo não prosperou, tanto no Brasil ~
lônia como no Brasil Império, então titulares absolutos das riquezas minerais do
Pais.

VI _ é assegurado.ao servidor público, adi
cional por tempo de serviço, a cada ~

no de efetivo exercício, vedada a in
cidênc~a de cada adicional sobre a s~

ma das anteriores;

Segundo testemunham os registros da Hístórua do Brasil, a t1
tularidade do direito de propruedade das riquezas mínerars nas mãos do Governo,
constituiu,sempre, fator altamente desest1mulador da atindade mineral do Pais,
situação aanda maas agravada com a então politica tributána mmer-aã altamente
aarãxiante,

Necessariamente não é só com o fato de se passar os recursos
minerais do Pais para o patrimôn10 da União que se estará estatizando a at1vl
dade mineral nacional. ~

Na verdade, a estatização nrá por via de "consequjincâa , eis
que a livre iniciativa não mais terá motivação para invest1r no setor, pr-íncr
palmente na sua fase de grande risco.que é a de pesquisa mineral. pois de ante
mão saberá que os recursos minerais, eventualmente detectados à custa de seu
risco e investimentos, passar-ao automabcamente a integrar o patrimônio oa União.

Não faz, pois, nenhum sentido, retornar-se agora a uma práti
ca retrógrada, comprovadamente inib1dora da atividade econômica, salvo o empr~

, go' de recursos financeiros or-iundos dos cofres púbhcos; dai Just1ficar-se,
• plenamente, a aooltn.da da presente emenda supressiva.

VII _ os cargos em comissão ou funções de
confiança serão exercidos privativa 
mente por servidores públicos, exce
to os de chefia de gabinete e de dlr~

ção ou assessoramento imediato da aut~

ridade mi ma de cada órgão ou entida
de;

VIII - a remuneração dos cargos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário não
poderá ser superior aos pepos pelo Po
der Executivo, para cargos deatribui ~

ções iguais ou assemelhados;

IX - é vedado às entidades da administração
indireta da União, Estados, Municípios
Distrito Federal e Territórios, paga
rem vencimentos e salários ou gratifi-
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Art. - ~ assegurado ~o servidor público civil o
direito à livre associação sindical.

Art. - Ao servidor público em exercício de manda

- dato eletivo aplicam-se as dispOSIções
seguintes:

Art. - O.benefício da pensão' por morte correspon
derá à totalidade da remuneração, gratifi
cações e vantagens pessoais 'do servidor fa
lecido.

Art.

ficações superiores aos pagos aos ser
vidores da adminis\ração .direta do Po
der Executivo pelo exercícIo de cargos
de atribuições iguais ou assemelhados;

x - nenhum servidor público "nrtrr~ , 'e-
bel', a qualquer título, remuneração s~

perior ~. que for perceb.da pelos Mi
nistro~ do Supremq Tribunal Federal.

S~O estáveis, após dois anos de ecercício
os servidores nomeados por concurso.
Parágrafo único - A demissão será aplica
da ao servidor estável:

I em virtude de sentença judiciária;
11 - mediant~ processo administrativo, em

que lhe seja assegurada ampla defesa.

Art. ~ ~edada a acumulação remunerada de car
gos, funções públicas, empregos e proven
tos, exceto:

I a de dois cargos de professor;
11 - a de um cargo de professor com um té~

nico ou científico;

§ 12 - Em qualquer dos casos a acumu
lação somente é permitida quando hou
ver compatibilidade de horário e cor
relação de matéria.

. § 2Q - A proibição de acumular esten
de-se a cargos, empregos ou funções
em autarquias, empresas públicas, so
ciedades da economia mista e funda
ções.

§ 3Q - A proibição de acumular prove~

tos não se aplica aos aposentados qua~

to ao exercício de mandato eletivo,de
magistério ou de cargo em comissão.

Art. O Servidor, qualquer que seja seu regime
jurídico, será aposentado:

I - por invalidez;

11 - compulsoriamente aos 70 (setenta) a
nos de .idade para o homem e aos 65 (ses
senta e cinco) para a mulher;

lI1 - voluntariamente, após 35 (trinta ecin
co) anos de serviço para o homem e 30
(trinta)'anos para a mulher;

IV - após 10 (dez) anos de serviço, a pedi
do do servidor, com proventos propor 
cionais ao tempo de serviço

§ lQ - Os prazos referidos no inciso
111 ficam reduzidos em 5 (cinco) anos
para os professores.

§ 2Q - Não haverá aposentadoria em caI
gos temporários.

§ 32 - São equiválentes os critérios ,
e v.~lores dos proventos para a aposen
tadoria e reforma no serviço público
civil e militar.
§ 4Q - O tempo de serviço federal, es
tadual e municipal ou do Distrito Fe
deral, da administração direta e indi
reta, será computado integralmente p~

ra os efeitos de aposentadoria e dis
ponibilidade, na forma da lei.

Art.

Art.

_ Os proventos da aposentadoria serão:

1- integrais, quando o funcionár~o:

a) contar com o tempo de serviço, exigi
do no inciso 111 ~ § 12 do artigo ante

rior;
b) invalidar-se por acidente, moléstia
profissional ou doença grave, contagio
sa ou incurável, especificada em lei;

11- proporcionais ao tempo de serviço nos

demai!!; casos.

§ lQ J'05 proventos dos inativos serão
"

revistos a partir da mesma data e na
mesma proporção, sempre que, por motivo
de alteração do poder aquisitivo da
moeda se modlficarem' os;fvenci -
mentos dos servidores em atividade. 1·

§ 2Q - Serão estendidos aos inativos
quaisquer beneflcios ou vantagens pos
teriormente concedidos aos servidores
em atividade, inclusive quando deco!
rente d~ transformação ou reclassific~

ção do cargo ou função em que se der a

aposentador ia ..

§ 3Q - Ressalvado o disposto nos pará
grafos anterioreS, em nenhum caso os
proventos da inatividade poderão exce
ceder a remuneração percebida na atiVl

dade.

Não será concedida aposentadoria volunt!
ria, por conta da União, Estados, Munici
pios, Distrito Federal;.lerrrtój:ios Fed~

rais ou de instituições públicas de pre
vidênciá social, aos segurados do sexo
masculino, com menos de cinquenta ~ tres,
e do sexo feminino, com menos de quaren
ta e oito anos de idade.

§ lQ - Somente se excluem das disposi
ções deste artigo as hipótczes previstas

nesta Constituição e as concedidas por
entidades privadas de previdência, que
não recebam subvenções do poder públi
co, inclusive de órgãos da administra
ção indireta da União, Estados, Munici
pios, Distrito Federal e territórios
Federais.

§ 22 - A lei assegurará abono de per 
manência ao servidor que, contando te~

po de serviço suficiente para aposent~

doria voluntária, não tenha alcançado
a idade mínima exigida ou que, Constan
do esse t~mpo e idade, permaneça em a:.
tividade.
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- tratando-se de mandato eletivo fede
ral, estadual ou municipal, ficará
afastado de seu cargo, emprego ou
função, facultada a opção pela remu
neração de um deles;

11 - em qualquer caso Que eX1Ja o afasta
mento para o exercício do mandato e
letivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais;

Art. - Integram a administração direta da Uni
ão, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, como órgãos descentr~

lizados, as autarquias e as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Públl
co.

A acolhida desta Emenda significa o reconhecimento
do que o país deve à categoria, resgatando-se, dessa forma uma
parcela da grande dívida acumulada ao longo dos a~os.

______________ 9[XTO/JIIS TIFll:t.ÇÁG.----------------

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: DISPOSIçOES TRANSITORIAS

Acre~cente-~e ao Capítulo das Disposições Transitórias:

Art. - As pessoas jurídicas de direito público
respDnderão pelos danos que seus servi
dores" nessa qualidade, causarem a ter
ceiros.

Parágrafo Onico - O servidor será solidaria
mente responsável quando agir com dolo. ou
culpa. Nesse caso, a entidade administrativa
que houver satisfeito a indenização proporá
ação regressiva contra o servidor responsá _
vel.

Art. - O disposto nesta seção aplica-se aos servid~

res dos três Poderes da União e aos servido
res em geral, dos Estados, do Distrito Fede
ral,dos Territórios e dos Municípios.

JUSTIFICATIVA

Optando por uma Emenda Modificativa, envolvendo toda
a seção lI, do Capítulo VIII - Dos servidores públicos civis -, pro
curamos fazer uma melhor adequação do anteprojeto às reais necessi~
dades da categoria, modernizando-se as linhas básicas da política
~overnamental e fixando-se benefícios que corrijam injustiças e des
vias decorrentes do desajustamento observado na atual legislação. -

Art. Ficam anistiados todos os servidores
públicos civis da ádministração direta
e indireta da União, dos Estadas, Ter
ritórios e Municípios, que tenham sido
punidos por motivos político-ideológi
cos a partir de 31 de março de 1964.

§ lº _ A anistia prevista neste artigo
alcança todos os atos praticados até a
promulgação desta constituição, inclu
sive aqueles não contemplados em dipl~

mas legais ant~riores concessivo~ de ~

nistia.

§ 2º - t reconhecida a estabilidade dos
atuais servidores públicos da adminis
tração direta e da indireta, da 'União
Federal, dos Estados, Territórios e M~

nicípios,. desde que contem, pelo menos,
dois anos de serviço público ou de e
xercício de mandato eletivo, na data

,de promulgação da presente Constitui
ção.

Merecem destaque na Emenda que estamos apresentado al
guns aspectos que dizem respeito a admissão por concurso, a estabi
lidade, a adoção de regime jurídJco único para os servidores da ad
ministração direta, das eutarquias e também, das fundações instituí
das ou mantida~ pelo ~Dder P~~li:ü, as quais passam a integrar a ad
ministração direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Di~ 
trito Federal.

Procuramos oferecer ao professorado a redução de cin
co anos nos prazos referidos à aposentadoria do servidor o que~
consideramos, é uma medida,de justiça. '

Aos inativos estamos assegurando todos os benefí
cios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em ati

vidade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassi
ficação do cargo ou função em que se deu a apos ent-adcr-í a , -

outro dispositivo de fundamental importância que
procuramos incluir no anteprojeto é o que se refere à remuneração
dos cargos do Poder Executivo como limite para os dos Poderes Le
gislativo e Judiciário. Tal dispositivo evitará que os Poderes Le
gislativo e Judiciário elevem o nível de remuneração de seus ser=
vidores compelindo o Poder Executivo a acompanhar a revisão.

Quanto ao estabelecimento do limite máximo de remu
neração, admitimos que o teto deve ser fixado com base no que per
cebem os ministros do STF, uma vez que o anteprojeto omite este
dispositivo, que é altamente significativo quando se pretende eli
minar os abusos atualmente observados.

JUS T I F I C A T I V A

Ainda restam pendências, sobretudo a nível dos
estados, no tocante à anistia e consequente aproveitamento de
~ervidores punidos na época do arbítrio.

Em muitos casos, os motivos polí~ácos das puni
ções revestiram a forma de meras aplicações de pénas disciplina
res, quando, na realidadde, permaneciam subjacentes intúitos de

discriminação política e ideológica.

Com o presente dispositivo, busca-se renovar a
oportunidade de contemplar-se esses servidores públicos com o b~

nefício democrático e humanitário da anistia.

Em complemento, se9uindo a tradição de Cartas
constitucionais elaboradas por Assembléias Naciona~s Constituin
tes, como a de 1934 e a de 1946, v í sa-se , também, estabilizar se!,
vidores públicos, numa fase de transição política, de modo a pr~

venir situações futuras como aquelas do passado que se pretende
sanar pela via da anistia.

O novo pacto social que surge da Constituinte
nos induz à conciliação e à paz. Daí.propor~os tranquilizar os
muitos que se dedicam· à coisa públi~a como servidores, os qoais
tem um papel importante a cumprir nos próximos estágios do pro
cesso político, econômico e social da nação brasileira.
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EMENDA CS02144-4
[J CONSTITINTE JOFRAN FREJA~uTO'
m PLEHARlO!COUISSÃo/sUIlCOlllISSÃO

c= COMISSAO DE SISTEMATIZACAO
r;-r--------------- TEXTO/JUST1FICAÇÃO----------- --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART 378

construção da Nova Capital do Brasil, deixando seus Estado~ de ori

gem acorreram ao Planalto Central, onde enfrentaram dificuldades de

toda ordem, como falta'de assistência médica, de escola, de lazer;

uem como, as interpéries da natureza, ou seja, o vento, a poeira, a
chuva e a lama que eram constantes no início da construção da Nova

capitãl do Brasil. Razão pela qual, apresentamos a presente Emenda,

visando 'sobretud1J o reconhecimento do trabalho pioneiro dos servido

res da NOVACAP.

Inclua-se no art. 378 do anteprojeto o seguinte

= TEXTO/JUSTI'ICAÇio --,

EMENDA CS02146-1
t: CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

ART. 49, INCISO XIII
49 do anteprojeto, passa a ter a seguinte reda

bem_ Organizar e manter a Polícia Federal,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDAdb:
O inciso XIII do art.
ção.

,.......- PLENAII,IO/c:OlolISsÃO!SUBCOlltsdo----------

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
I

Art. 378

V

VI

II

III

inciso.

VII - Os profissionais liberais formados em esco- como as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito

las públicas ficam sujeitos à prestação remunerada de serviço profi~

sional, em local de interesse do Poder Público, na forma que lei es

Federal e dos Territórios

tabelecer. JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A atual distribuição de profissionais liberais

no País tem levado à concentração de esp~cialistas nos grandes cen
tros urbanos, enquanto o interior carece de assistência.

Essa -foi a redação originária da Comissão

Temática, anteriormente discutida e votada.

A retirada da manutenção da Polícia Civil

do Distrito Federal e Territórios da competênca da União é falir

Aqueles que se formam em escolas públicas, têm o

dever de contribuir para o desenvolvimento do País como um todo

não só de algumas regiões mais afortunadas.

e

essas Entidades.

Tradicionalmente, desde o antigo Distrito

Federal, bem como nos Territórios, a Polícia Civil tem sido manti

da pela Unidão.

Senda. unidades neutras da Federação com sé

EMENDA CS02145-2
li] AUTOR

ê= CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
f:;PUT100JLlDF

rias restrições na sua capacidade de gerar recursos, impõe~e a

permanência de sua manutenção pela União.

r-"T--------------- TEXTO/JUSTlFICAÇÃO----------- _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 485

EMENDA CS02147-9
t: CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

,....... PLEH.lRIO/cONISSÃo/sUICOIol.SsÃ.O _

[J COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO ) ~~ffil

Inclua-se no Art. 485 do anteprojeto o seguinte ~---------------TUTO/JUSTIFlc:AÇÃO'--------- --,

parágrafo. EMENDA MODIFICATIVA

Art. 485 DISPOSITIVO EMEDADO: ART. 363

§ 12 (O atual parágr~fo único)

§ 2Q OS servidores públicos amparados pelo Art.

40 e seus parágrafos da Lei 4.242, de 17 de julho de 1963, para efei'

to de Aposentadoria voluntária, terão o tempo de serviço reduzido pa

ra 33 anos.

O art. 363 do anteprojeto passa a ter a segui~

te redação:

Art. 363 - Nenhum benefício de prestação cont!

nuada poderá ser inferior ao salário percebido quando em atividade.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

Trata-se de ex-empregados da Companhia Urbaniz~

dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, que não mediram esforços

e sacrifícios nos primeiros anos da edificação de Brasília. Nada müs

justo de que o reconhecimento do trabalho daqueles ~ acreditaram na

Os atuais métodos ~a concessão e rejuste düs

benefícios têm feito cair o poder aquisitivo daque~s que necessitam

da Previdência Social.
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de trabalho.

Tanto aposentados como pensionistas têm sido

obrigados a buscar fontes alternativas de renda, para manter o sus

evitar a Queda do padrão de vida Que, Quando em atividade, era capa

de proporcionar a si e a sua família.

~"AIlTIDO-'---'

~LlDF~
'-------'1

tTi/';2-7M

.'.I

II -

JUS T I F I C A T I V A

A retirada da permissão de acumulação de em

pregos de médico se configura como um retrocesso. A experiência já

III- - Dois cargos privathos de Médico.

Inclua-se no art. 86 do anteprojeto o segui!!,

EMENDA AOITIVA

Art. 86

te inciso:

DISPOSITIVO EMENDADO: ART.86

r:-r TUTO/JUSTlfleAçio -,

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02150-9r: CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

17T--------- 'LENAIl:IO/c:o.,lSsio/suecouls3Áo-----------,

p~

de

vê-se na contingência de procurar novo eGPrego, sacrificando o

ríodo reservado ao justo descanso, após anos de labuta, a fim

Por outro lado, o retorno ao trabalho ocorre

de maneira perversa. Não só porque aceit~m salários mais baixos Que,

ná verdade, são apenas complemento do Que perderam com a aposent~

daria ou pensão, como disputam, de maneira desigual, o emprego com

quase dois milhões de jovens Que o buscam pela primei~a ve~.

A concessão de proventos de aposentadoria e pe!!,

são, bem como de auxílio-doença, em níveis integrais, representa um

ato de justiça para com os Que desses benefícios têm direito, como

para com os jovens brasileiros Que lutag para ingressar· no mercado

tento familiar, após anos de contribuição rigorosa ao seguro social

Da mesma forma Que ~ pensionista, o aposentado

=---------------TUTO/JUSTlfICAÇio----------------,

salariaismostrou Que o Poder Público não consegue manter níveis

compatíveis com uma subsistência digna.

Embora seja louvável a intenção do eminente

relator em fixar o médico em um único local de trabalho em tempo

inte~ral, o risco de submetê-lo a essa condição, com baixo salário,

é muiLo grande. PrincipalmenLe Quanoo se conhece,historicamente,as
desculpas de limitações de recursos e o arbítrio com que age o E~

tado em tais situações. podendo, praticamente, congelar salários.

Mais prát~co seria determinar a integração

geográfica (mesmo local de trabalho) dos dois empregos públicos

de médico e ~arantir dessa forma o horário integral sem perda deoInciso XXVII - Jornada de 6(seis) horas~ara

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSTIVO EMENDADO: ART. 14, INCISO XXVII

O inciso XXVII do art. 14 do anteprojeto, passa a

xer a seguinte redação;

EMENDA CS02148-7
~ AUTOR

~ CONSTITUINTE JOFRAN FREJ~T 1 tJPF~;;;~'-----------------------'
---------- PLUUIO/C;UISsio/SU8COMtSSio------- -..,

tJ· I tJA/'~M'---"-""===-==---"'-"'-"-'-""'"""''-'-''-'''-''''''''''''------------'

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento e para as remuneração.

mães com filhos menores de 12 (doze). anos ou deficientes físicos ou

mentais.

JUS T I F I C A T I V A

Fazendo parte do mercado de trabalho como qualque

outro, a mulher trabalhadora, Que tem família a cuidar, exerce tare

fa dobrada ao ter de dedicar-se, também, aos afazeres do lar.

EMENDA CS02151-7
[J CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

-r--------- Pl.fNUIlO/cONISsÃo/suecONlssio-----------f9 COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

F"A"T'OO~PFLlDF

= TEXTO/JUSTIFICIlÇio --,

r:-r---------------Tf:XTO/olUSTII'IC.(çio-----------------,

EMENDA CS02149-5fi AUTOIII

CConstituinte JOFRAN FREJAT

l!Jc: Comissão de Sistematização

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 202 e parágrafo e 203 e parágrafos.

O Art. 202 do ~~teprojeto, passa a ter a segui!!,

te redação:

Emenda Supressiva
Dispositivo emendado: art. 471 e seus parágrafos.

Art. 202.

Seu parágrafo único e o Art 203 e~arágrafos fi
- Suprima-se do anteprojeto o art. 471 e seus par! cam prejudicados.

grafos.

JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A T I V A

Não se trata de matéria constitucional.

O mesmo assunto,com o mesmo objetivo, e praticame!!,

te com as mesmas palavras, está disciplinado pelo decreto nº

94444, de 12.06.87, o que demonstra a inoportunidade do tratamento

da matéria no texto da ConstituLção.

o texto atual do Art. 202 é um retrocesso a~ qu

está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a nova redação d

da por Emenda constitucional.

As serventias ext~ajudiciais, isto é, os Cartó

rios de Notas, de Registro Público, etc, Que são os de maiores rece'

tas, ficaram·fora da oficialização.



Juízes, Serventuários e a população brasileira

aguardam, ansiosamente, a oficialização dos CartPrios. Manlê-Ios pr~.

vatizados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais.

Convém ressalt~r Que nossa proposta resguarda o

direito dos atuais titulares.
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hospitais ou serviços de saúde e em estado de permanente pressão ~

cológica, em regi~e de plantão, com responsabilidade sobre a vida e

a morte,.facilmente se identifica que o trabalho em saúde se enqu~

dra nas três condições básicas: perigoso, insalubre e penoso. Nada

portanto mais justo do que estender, aos pro~issionais de saúde, por

sobejas ràzões, a faculdade de aposentadoia especial, como proposto.

EMENDA CSd2152-5l!J AUTO"

C- CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT

,.,.,---------- P'I.I:HÂJt'O/CONlssio'IUICOlillssio ,

COMISS~O DE SISTEMATIZA ~O

t a justificativa.

SENADOR CARLOS DE'CARLI

r.1---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇio- --,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, ART. 357

Inclua-se no art. 357 do anteprojeto o seguinte par!

grafo:

EMENDA CS02153-3
tJ
_---------- PLENAAIO/COUISSÃO/SUBCOMISSÃO-----------

COMISSÃO ,DE SISTEMATIZAÇÃO

cr="""'Q• PMDB

Art. 357 ••• Acrescente-se ao art. 382 do Anteprojeto de Constl'

tuição o seguinte parágrafo único:

Parágrafo ~nico - t assegurada a aposentadoria, com

proventos integrais, aos profissionais de saúde do sexo masculino e

feminino, respectivamente, aos 30 e 25 anos de efetivo

em funções de atenção direta à saúde.

JUS T I F I C A T I V A

exercício

Parágrafo único. Apl ica-se o disposto neste artigo

aos centros de educação tecnológica e escolas técnicas do si~

tema federal de ensino.

FUNDArfENTAÇÃO

doenças, desenvolvem atividade na qual expõem à risco a sua própria

saúde.

N§o s6 é insalubre o contato permanente com pessoas

e material contaminados, como o é o local de trabalho, hospitais ,

centros e postos de saúde, particularmente em País como o nosso,~

de parcela substancial dos ~Qcia ..La~ são portadores de moléstias ~

fecto-contagiosas, .endêmicas e/ou epidêmicas, além de doenças trop!

cais.

Aqueles que trabalham diretamente com doentes e
Os centros de educa~ão tecnológicas e as escolas

técnicas federais só podem cumprir a missão que lhes competem

quando puderem enquadrar-se no princípio de autonomia indi!

pensável às instituições de educação na busca do saber.

Ademais, os centros de educação tecnológicas di!

põem de cursos com habilitação de nível superior, e por que

não, então, serem acobertados com os princípios que regem as

universidades brasileiras?

SENADOR CARLOS DE'CARLI
Por outro lado, não se desconhece que os hospitais

brasileiros têm alta incidência de infecção hospitalar, causada g~

ralmente por. bactérias resistentes a antib6ticos e quimioterápicos,

resistência adquirida tanto pelo convívio desses micro-organismos

com as armas terapêuticas usadas, ou mal usadas, como por outras mu

tações sofridas no habitat hospitalar. Também as radiações fazem pa~

'te do cotidiano hospitalar.

Nã~ fora suficiente, pela pr6pria contingência de

funcionamento permanente dos serviços re saúde, aqueles que lidam com

doenças são submetidos a regimes de trabalho, em sistema de plantão,

parte deles noturno, de 12 horas, altamente desgastantes e compre~ns!

vamente limitantes da espectativa da vida. ,

A aposentadoria especial é concedida a algumas c~

tegorias pelo risco de suas profissões, sob o entendimento de que o

seu trabalho é considerado perigoso, insalubre ou penoso. Nela estão

incluídos o aeronauta, o jornalista profissional e o professor. Sem

nenhum desdouro para essas outras profissões, pode-se observar que
em qualquer delas, podem estar evidenciadas, no máximo duas das pr~

missas estabelecid~s para a concessão da aposentadoria especial. E~

quanto no exercício do cuidado com doenças e doentes, trabalhando em

EMENDA CS02154·1
tJ
~-------__ PLf:UR10/Coaussio/SU8CONISsiD-----------e: COMISSÃO DE SISTEMATI~AÇÃO

~,...- TEXTO/olUSTlftCAÇio _

Dê-se a seguinte redação ao § 1~ do art. 383 do A~

teprojeto de Constituição:

§ 1~ Compete preferencialmente ã União organizar e

oferecer o ensino superior, o ensino técnico-industrial e a9r~

técnico de nível médio.

FUNDAMENTAÇÃO

o § I~ do art. 383, ao colocar preferencialmente s~

mente o ensino superior a cargo da União para organizá-lo e

oferecê-lo, deixa de contemplar com sua real necessidade o c~

sino técnico-industrial e agrotécnico de nível médio4

Esta emenda redistribui os cuidados indispensáveis

que o país deve ter com a educa~ão no nível superior e nos c~

sinos técnicos que historicamente foram os unlCOS que corre!

ponderam às reais necessidades de nosso país continental.
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JUS T I F I C A ç Ã O

Constituinte THEODORO MENOES

r;-r---------------- TEXTO/JUSTIF1CAJ;ÃO----------,.--------,

Emenda Modificativa,

Oispositivo Emendado:\art. 258, inFiso IV ,
do Anteprojeto.

No art. Ã~7"a alteração é porque não se mos
tra aconselhável a criação de Tribynais do Trabalho em cada Estado
face ao escasso movimento processual em muitos deles registrado.Por

, outro lado a experiência do tr~bunal em Campinas, com o subdivi
são de uma unidade federativa, foi válida tão somente para a rea
lidade de São Paulo~

Constituinte THEODORO MENOES

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
-:-r---------- PLENARIO/COMISSÃo/sU8COtolISSÃO-----------

AUTOII---------------
EMENDA CS02157-6
f:" exercer a classificação e o controle de

diversões públicas, segundo se dispuser em
lei".

Retornar ao art. 258, inciso IV, relativo à
competência da Polícia Federal:

JUS T I F I C A ç Ã O

Ói;gão

Fede-

JUSTIFICATIVA

II - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio,
constituam limites com outros países ou se e s tendarn a território e~

trangei ro; II

p'ara melhor harmonização do texto constitucional, dê-se a seguinte redação ao l nc i

50 li'?, do artigo 48, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematizaçãõ,
deslocando-se a expressão "que banhem mais de um Es tedo'":

"Art. 48 - Incluem-se entre os bens da União:

Objetiva a modificação proposta apenas adequar melhor este dispositivo com o pr-ª.
pr i o texto do Anteprojeto, onde está disposto no artigo 50:

IIArt. 50 - Compete à União legislar sobre o uso dos recursos hídricos integrados ao
seu patrimônio, definido:

I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo
como unidade básica a bacia hidrográfica e integrando sistemas espe
cíficos de cada Unidade da Fede.ração; -

II - critérios de outorga de direitos dé uso dos recursos hídricos."

anterior
Garan-

Oe acordo com a proposta aprovada
mente pela Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e
tia das Instituições, julgamos procedente a permanência do
de classificação de diversões públicas no âmbito da Polícia
ral, tendo em vista os aspectos abaixo:

- O primeiro diz respeito à atividade cens~

ria em si, considerando-a em seu todo, ou seja, a análise e classl
ficação prévia e o imediato controle das decisões. No primeiro mo
mento, exigem-se simplesmente conhecimentos técnicos-científicos a
respeito do comportamento humano, face às mensagens veiculadas pe
los espetáculos em exame. O segundo passo reveste-se de caráter e
minentemente fiscali?ató"in, exigindo-se o pode~ de polícia para o
efetivo controle das restrições estabelecidas p~lo órgão.

Aliás, não poderia ser de outra forma, em virtude da necessária conexão e interde
pendência dos recursos hídricos, sobretudo no que tange ao seu aproveitamento ener
9:ético, a ex i q r r uma legislação harmônica e integrada para todo

1o
território naci~

nalo

Assim, decorre da própria necessidade de um or-denamento juridicamente operacional.
sobre o uso dos recursos h l d r Ico s , - inclusive 'e sobretudo as bacias hidrográficas,
sistemas que são integrados por todos e quaisquer cursos de água permanentes - que,
dada a sua inter1 igação, e pela própria natureza das coisas, eles se compreendarr,
todos, entre os bens da,União.

_ O exercício da liberdade é direito indi
vidual e deve ser incentivado conscientemente. Há, contudo, por
trás da propalada liberdade, grupos com maior acesso aos meios de
comunicação de massa que defendem seus interesses econômicos, a de~

peito de qualquer preocupação com a preservação moral média da so~

ciedade. Necessário, então, que haja o acompanhamento por órgão de
reconhecida"credibilidade e idoneidade, de sorte que a defesa d~i
costumes e da ordem social, de que se vale o Estado para preservar

determinados princípios éticos indispensáveis à vida em sociedade,

seja exercido com critério e eficácia.

E onde, ainda, de forma mais genérica, está exp l I c r tc (artigo' 49, XIX, lldll )

compreende na compe tênc l a da União "Ieq l s l ar sobre águas, telecomunicações,
rnática, serviço postal e enerq l a!",

que se
infer

_ O Departamento de Polícia Federal já pos
sui uma estrutura de apoio em termos administrativos, materiais e
funcionais, que permite o pronto atendimento das exigências acima
levantadas, em consonência com as ideais democráticos ora deliados
pela Nova Constituição. Além disso, há que se falar na sincronia
da atividade de classificação dos espetáculos públicos com outros
serviços exercidos pelo OPF, quais sejam, a prevenção e repressão
a entorpecentes, a polícia marítima, aérea e de fronteiras, dentre

outras

EMENDA CS02158-4
E: Constituinte THEODORO MENDES

PLE",AIIIIO/coulssÃO/sUBCOI.IlSSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TEXTOIJUSTlflC.lÇÃO-----------------,

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: art. 195 e art. 196 ,
incisos 1,11,111, do Anteprojeto.

Constituinte THEODORO MENDES

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02156-8
tJ
r---------- PLENARIOlcOMISsAo/suacONlssÃO-----------p

r;-r---------------- TExTotolusTIF1CAÇÃO------------------,

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: art. 217 .do Anteprojeto.

Redija-se assim: art. 217 do Anteprojeto.

art. 217 - Poderá ser criado, em cada Esta

do, um Tribunal Regional do Trabalho.

Redija-se assim'o art. 195 e art. 196 inci
sos I, 11, 111 do Anteprojeto:

a) art. 196 - suprimir o caput, renumerando os
incisos I, II, III para V. VI, VII.

b) Ao art. 195 que resulta acrescido, dos inci
sos anteriores fundir as alíneas a e b dan
do-lhes' a seguinte redação:

a - a alteração do número de seus membros ,
a criação e extinção de cargos;
b - a criação ou extinção de Tribunais de

Alçada.
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JUS T I F I C A ç Ã o

Na hipótese do art. 196 a sua supressão como
caput deve-se a que existem no corpo do ante-projeto Tribunais Re
gionais Federais e do Trabalho cuja competência está igualmente a~

segurada neste ante-projeto e, em vingando a redação do art. 196,
ficariam excluídos das atribuições ali fixadas.--Por outro lado no
inciso VII, a) a redação reuniu o conteúdo deste e do que seria o
inciso VII, b) passando, então o c) para aquele lugar.

EMENDA CS02161-4
tJ Constituinte THEODORO MENDES

,..,...,~~~~~~~~- "LEHARID/CO"'ISSÃo/SUBCO"I$sio~~~~~~~~~~~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~~~~-~~~~~~~~~~~TEXTO/.,JUSTIF'lCAÇio-~~~~~~~~~~~~~~-,

Emenda Modificativa.
Dispositivo Alterado: art. 417, caput e pa
rágrafos lº e 2º.
Dê-se ao caput do art. 417 do Anteprojetode
Constituição da Comissão de Sistematização,
a seguinte redação:

COM I SSÃO DE SI STEMAT I ZAÇÃO

EMENDA MOD I FI CATIVA

,..,...,~~~~~~~~~~~~~~~ TE.XTO/JUSTlncAçÃo-~~~~~~~~~~~~~~~

o§ 2º_ - O Congresso Nacional fiscalizará
cumprimento do disposto neste artigo.

-art. 417 - As-atividades nucleares no terri
tório nacional serão desenvolvidas exclusi
vamente para fins pacíficos.

§ lº - A responsabilidade da União por da
nos decorrentes da atividade nuclear inde
pende da e~istência de culpa, vedada qual
quer limitação.relativa aos valores indeni
zatórios.

THEODORO MENDESConstituinte

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 49, INCISO~, ALfNEA~

Para me1hor adequação ao texto "do própr io Anteproj eto, dê-se a segu i nte redação ã
allnea "b'", do Inciso XI, do artigo 49, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão
de Sistematização: .

"Art. 49 - Compete ã Uni ão:

~~~~~~~~~-"1..E.NAR10/cONI5SÃo/SUl!ltOIolISSÃO~~~~~~~~~_

P

EMENDA CS02159-2
tJ

................
XI - exp lorar , diretamente ou med j ante concessão ou permi ssão: . JUS T 1 'F I C A ç Ã O

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprove l temen
to energético dos cursos d1água;11

JUST I FI CAÇA0

A alteração desse dispositivo se Justifica pela necessidade de compat i b l l ização com
o artigo 50, do Anteprojeto, segundo o qual:

"Art. 50 - Compete ã União legislar sobre o uso dos recursos hídricos Integrados ao
seu patrimônio, definindo:

I - um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, tendo co
mo unidade básica a bacia hidrográfica e integrando sistemas especT
ficos de cada Unidade da Federação; 

II - critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hfdricos."

Ora, os serviços e instalações de energia elétrica, e o aproveitamento energético
dos cursos d'água, têm a ver com uma política ampla e um sistema integrado, que por
sua complexidade e abrangênc ia, deve permanecer como competência apenas da União,
por extravasar, sempre, o interesse de uma única unidade da Federação.

Ao propormos est~ nova redação ao art. 417,
pretendemos dar melhor forma legislativa e jurídica às idéias nele
contidas. O princípio básico é que as atividades nucleares se ex
clusivamente para fins pacíficos, eliminando-se quaisquer outras
form~de aplicação e conformando-se com a tradição de nossa polí
tica exterior a favor do desarmamento nuclear e da proscrição uni
versal de armas nucleares. Em ~onseqüência, este princípio passa
a constituir o caput do Artigo.

Quanto à responsabilidade civil por danos
decorrentes da atividade nuclear, o enunciado que pretendemos ver
consagrado no texto constitucional, obriga à União, ilimitada e ob
jetivamente, pela sua ocorrência.

Constituinte THEODORO MENDES

EMENDA CS02160-6
l!J

.lUTOR-~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~TI::XTO/JUSTIf'IC,çiD-~~~~~~~~~~~~~~-' ~~~~~~~~~~~~~~~~TEXTOI"U$T1F'lCAÇÃO-~~~~~~~~~~~~~~-'

Emenda Modificativa. Emenda Modificativa.

Disposi tivo Emendado: art. 198 do Anteprojeto.

Redija-se assim o art. 198 do Anteprojeto:

Dispositivo Emendado: art. 216, § lº do An
teprojeto.

art. 198 - deslocar para a seção VI dos Tri
bunais e Juíses de Trabalho.

Redija-se assim, o art. 216, § lº do Ante
projeto:

art. 216

JUS T I F 1 C A ç Ã O

O atual art. 198 melhor se situará na

ção que trata da Justiça do Trabalho.

se-

§ lº - O Tribunal Superior do Trabalho com
porse-á de trinta e três ministros sendo:
a) vinte e um.togados e vitalícios, nomea
dos pelo Presidente da República, sendo: tr~

ze dentre os Juízes de carreira da Magistr~

tura do Trabalho, quatro dentre Juízes dos
Tribunais Regionais Oriundos da classe dos
advogados e quatro dentre os originários do

Ministério Público;
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de que se proceda
em elaboração.

b) doze classistas e temporários em repre
sentação paritária dos empregadores, nomea
dos pelo Presidente da República, escolhidos
em lista tríplice organizada peias confede
rações das respectivas categorias.

petência se
cífico para

confundem. Todavia, competência tem um significado espe
o Direito: é o âmbito da jurisdição fixado pela lei.

Nossa sugestão ao ilustre relator é no sentido
à adequação terminológica do texto constitucional

JUS T I F I C A ç ~ O

No art. 216 as alterações buscam a amplia
ção do número do ministro do Tribunal Superior do Trabalho uma vez
que além da pletora de processos que ali aguardam' solução se soma
rão naturalmente aqueles que decorrem da ampliação da competência,
proposta neste ante-projeto e que redundará num considerável acré~

cimo no número de recursos. Também se alvitra a vinculação da no
meação de ministros a existência de uma carreira evitando-se o in
gresso na magistratura diretamente para o seu terceiro graul

"'J

EMENDA CS02165-7
o AURR I~'pNMuD·Bo~ê= Constituinte THEODORO MENDES . C- J

tJ CDMlSS~O DE SISTEM~~'I'~/Açii~olsu."""'o---"-------l WP7P]
r:-r---- Tt.:XTO/JUSTlf"ICAÇio -,

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: letra "i", inciso I, do
art. 13.

Dê-se, à letra" i", inciso I do art. 13 do Ante
projeto a seguinte redação:

ar t , 13 - .••

I -

Constituinte THEODORO MENDES

...,---------------Tr:ltfO/,JUSTI1'ICA;ÃO'--------------_-,

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: art. 61.

Redija-se assim o art. 61 do Anteprojeto:

i) as mais graves ofensas à vida, à existência
digna e à integridade física e mental são ••a toE,
tura e o terrorismo contra a população civif,
crimes de lesa-humanidade a qualquer título,
insusceptíveis de fiança, prescrição e anistia,
respondendo por eles os mandantes, os executo
res, os que podiam evitá-los e os que, tomando
conhecimento deles, não os comunicaram na for
ma da lei.

art. 61 - Os subsídios do Prefeito, do Vice-Pre
feito e dos vereadores serão fixados pela Câmara
M4nicipal, no fim de cada legislatura e sempre
antes das eleições, para a-legislatura seguinte.--

JUS T I F I C A ç ~ O

JUS T I F I C A ç ~ O

Grave ofensa não é apenas a tortura, mas ~ambém

o terrorismo pratica~o contra a população civil, sempre vítima dos
extremismos, D~spensável se me afigura, maiores razões para justifl
car a emenda.

Constituinte THEODORD MENDES
Al.lfOR--------------,

,..,. PLENAR10/COU1SSÃO/SUBCQU1Ssie<-----------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

= TEXTO'JUST1F1C"ÇÃO_--"' -,

EMENDA CS02166-5
tJ

A remuneração dos vereadores, do ,Prefeito e ao
Vice-Prefeito deve ser fixada de uma legislatura para outra, sempre
antes das eleições municipais, porque as Câmaras vêm estabelecendoe~

sa remuneração com o intuito de favorecer ou prejudicar os eleitos,
conforme.a filiação partid~ria. A fixação da remuneração dos Veread~

res, do Prefeito e do Vice-Prefeito, antes das eleições municipais
evitará essa discriminação político-partidária.

Emenda Modificativa.

EMENDA CS02164-9
l:J Consti t uã nt e THEODORO MENDES ) rr='~~~0;-=J

tJ~-C-O-M-l-S-S-~-O-D-E-.-S-l-S-T-E'~~~·;~c~Ç·A~/suICO.,".0- -t-t- ) WP:7fl1J

Dispositivo Modificado: art. 3º

Redija-se assim, o art. 3º do Anteprojeto:

r:-r--------------- T E:ll:TO/ olUSTl f ICAl;;ÃO - - - - - - - - - ---,

Emenda Modificativa.

art. 3º - O Estado é o instrumento da Nação pa
ra a realização do bem-estar social.

Dispositivo Emendado: art. 99.

Dê-se ao art. 99 ao Anteprojeto a seg~inte reda
ção:

art. 99 - ~ de atribuição exclusica do Congresso
Nacional:

JUS T I F I C A ç ~ O

JUS T I F I C A ç ~ O

Mediação é o ato ou efeito de mediar. Ora, o E~

tado não pode ser ato ou efeito de mediar, senão o mediador, o me
dianeiro. Por isso, preferimos o conceito defendido nesta emenda.

Pretende-se a substituição da palavra "competên
cia" pelo vocábulo "atribuição". Num sentido amplo, atribuição e com
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JUS T I F I C A ç A D
AUTOft--------------j ~'P..M'D'POB~

Constituinte THEODORO MENDES "~ ~J

EMENDA CS02167-3
tJ

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
..,. TUTO/.rUSTIF'ICAÇio ---,

A retórica rebuscada contida no art. 6Q leva o

hermeneuta à perplexidade. Somos, pois, por sua supressão .

Emenda Supressiva.
Dispositivo Emendado: art. 192, art. 197,
art. 199, art. 216 e art. 222 do Anteproj,~to .

Suprima-se do Anteprojeto:
. ,

a) A alínea "c", do inciso 11, do art. 192.
b) A alínea "dO, do inciso 11, ao art. 192.
c) Os incisos VI, VII, VIII, IX, do art.192.
d) O parágrafo 11 do art. 197.
e) O art. 199..
f) A alínea "c", do § lQ, do art. 216.
g) O § lQ do art. 222.

= TEXTO!olUST-lfICAÇio ---,

Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: art. 480.

JUS T I F I C Ã ç A O
- Inclua-se, no-art. 480 do Anteprojeto, o se
guinte parágrafo, estabelecendo-se como § lQ o
seu § único:

As emendas supressivas visam excl&sivamente'
retirar do texto constitucional matéria que com ele não se compade
ce. Trata-se de assunto adequado à legislação complementar e à or
dinária, já satisfeita através da Lei Orgânica da Magistratura Na
cional e normas esparsas.

art. 480 ....

§ lQ

§ 2Q - Fica igualmente assegurado, como direito
adquirido, o exercício de cargo eletivo por mem
bro do Ministério Público, vedada a acumulação
remunerada.

JUS T I F I C A ç A O

Constituinte THEODORD MENOES

=---------------ruTotolusTIFICAÇio----------------,

A não inclusão da Emenda ora apresentada, impli
caria numa odiosa extinção de mandatos daqueles que, pertencentes ao
Ministério Público, receberam consagração popular nas urnas.

AUTOlt'---- ] r:=p"M"D"Bo~

Constituinte THEODORO MENDES "~ J
EMENDA CS02171-1
tJ

Dispositivo Emendado: item 1, alinea "e", i;'!
ciso IV, art. 13.-

Emenda Supressiva.

Suprima-se, do i tem 1, alínea "e", inciso IV,'
do art. 13 do Anteprojeto, sua oração final:

"l.€NAIIIIO/cOllIUiolsu.cOIrlSsÃo----------

'COMISSAO DE SISTEMATIZAÇÃO

r:"I--------------- T!:XTO'JUSTIFlC..ÇÃO----------------,

"que nã9 terão caráter de censura".
Emenda Supressiva.
Dispositivo Emendado: alínea "e", do inciso

IlI, art. 13.

J ~ S T I F I C A ç A O

Não se confundem as censuras de op~n~ao e
,de costumes. A censura de rostume~ é, também, um meio de proteção
da sociedade, na medida em que evita que uns poucos com acesso aos
meios de comunicação imponham seus padrões éticos ao arrepio ,do pa
drão ético médio da sociedade.

EMENDA CS02169-0
l!J Consti tuinte THEODDRO MENDES

r:"I--------------- TUTO/JUSTlF'lcl.çio,------------------,

Emenda Supressiva.

Dispositivo Emendadp: art. 6Q.

- Suprima-se, do Anteprojeto, o art. 6Q e seus
incisos.

art. 13 
III

e
Suprima-se, da alínea "e", do incisQ 111, do
art. 13 do Anteprojeto a sua parte final
" ... -inclusive os de natureza doméstica e
familiar, com a única exceção dos que têm a
sua origem na gestação, no parto e no alei

tamento."

JUSTIFICAÇAO'

A parte final do ,texto, que- ora se pretende
suprimir, tem o sabor de pilhéria. Será que se a Constituição se li
mitasse a dizer iguais os direitos do homem e da mulher, haveria a!
gum homem que se julgasse no direito de requerer licença gestante?

Sendo tão óbvio esse direito personalíssimo
da mulher, não há P9r ~ue deva o texto conter a exceção notória' e
indiscutível.
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I, JUSTIFICATIVA

Objetl'va a supressão, óra propos te .vepenas harmonizar melhor o texto do Arrreprojero ,

~ a seguinte a redação do d l spos l-t lvo que dev~ ser retirado do texto dp Anteprojeto:

l~rt. 52 - Incluem-se entre os b;ris dos Estados:

I - as águas super f ic le i s rou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emer
gentesjll " ~- ---- - -------

Ora, as águas superficiais, sobret~do as fluentes, que, por natureza, se interli
gam em bac i as hidrográficas, cons t i tuem os recursos hídricos sobre cujo uso cabe ã
União legislar e, inclusive, estabelecer critérios de outorga de direitos de uso
(artigo 50 e artigo 49, XIX, loId 11 , do Anteprojeto). Devem, assim, permanecer exclu
s lvamen t e como bens da União. -

Dar a necessidade de supressão desse inciso 1St, do artigo 52 do Anteprojeto.

Por outro lado, as águas ·subterrâneas, em depõsito ou emergentes, são, conceitual
mente, sob o ponto -de ví-sta-Jurrdico, e, por sua própria natureza, recursos mine
rais, como tais compreendidos, segundo o Anteprojeto (artigo 48, VIII) entre os
bens da União.

EMENDA CS02175-4r: Constituinte THEODDRO MENDES

\

J "Emenda Modificativa.

Constituinte THEODORO MENDES

Dispositivo Emendado: inciso 11, do art. 7º

art. 7º -
I -- ....

11 - assegurar a participação organizada do po
vo na formação das decisões nacionais, defender
a democracia política e econômica e fazer respe!
tar a Constituição e as Leis.

Dê-se, ao inciso lI, art. 7º, do Anteprojeto, a
seguinte redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA CS02172-0
~ )L~~
c---------- PLENARIO/COlolISSÃO/SLlBCOMlllSÃO--------__ DATAfie' COMISsiID DE SISTEMATIZAÇÃO • .' ] Wit17ij]

1':"T TEXTO/~uSTIf'ltAÇio--------'----------___,

A constitucionalidade é o respeito à Constitui
ção e a legalidade é o respeito à lei. Função do Estado é respeitar
e fazer respeitar a Constituição e as leis. Daí a razão de nossa
emenda modificativa.

=------~--------TfxTo/.luSTlfICAÇio---------------___,

Emenda Modificativa.
Dê-se ao caput do art.415 do A~t~projeto de
Constituição, da Comissão de Sistematização,
a seguinte redação:

Constituinte THEDDORD MENDES

art. 415 - A União, os Estados e os Municí
pios ouvido o Poder Legislativo, podem esta
belecer concorrentemente, restrições legais
e administrativas visando à proteção ambie~

tal e à defesa dos recursos naturais.

= TEXTO/.lU5TII'ICAÇÃO ___,

Emenda Supressiva.

§ lº - Prevalecerá a competência da União
~uando envolver os interesses de mais de um
Estado, e do Estado se envolver os interes
ses de mais de um Município.

Dispositivi Emendado: art. 220 do Ant~P!o -
jeto. .'

'~"

Suprimir da parte final do art. 220; a ora-
ção:

'".'
§ 2º - As limitações e restrições legais e
administrativas estaduais não podem dispen
sar ou diminuir as ex~gencias federais, nem
as municipais podem fazê-lo em relação às
estaduais.

JUS T I F I C A ç Ã O

art. 220 
lei.

e aposentadoria regulada em
§ 3º-- É assegurada total informação às co
munidades locais diretamente interessada~

sobre o cumprimento do disposto neste arti
go .

O Brasil é um país em desenvolvimento no
qual o progresso desordenado poderá causar danos irreparáveis ao
meio ambiente e aos seus recursos naturais.

Simultaneamente, o acesso de todas as clas
ses sociais à riqueza nacional é fundamental, pois o desenvolvime~

to pode constituir-se no maior poluido~ nacional. Em conseqüência,
deve a Constituição prever dispositivos que ao mesmo tempo atendam
a todos os interesses nacionais e não permitam o nascimento ante
cipado de conflitos em nome desses mesmos interesses.

Dessa forma. o texto consti tucional deve pr.!:.

ver uma hierarquia de competência que represente a graduação ~e

interesses, guardando-se a preferência do estadual sobre o local e
do nacional sobre o estadual. Este princípio hármoniza os diversos
níveis de maneira descentralizada, permitindo a efetiva existência
da Federação em prol dos interesses da nação brasileira. Tal prin
cípio estava exposto np art. 45, Parágrafo único do Anteprojeto de
Constituição da Comissão de Sistematização.

•
JUS T I F I C A ç Ã D

COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte THEODORO MENDES

A emenda supressiva justifica-se porque/tra
tando-se de uma função temporária e com duração máxima ~e nove a
nos/prevista no próprio artigo, resulta paradoxal que se lhe asse
gure a aposentadoria com tão. curta duração da atividade no serviço
público. Abstraídas outras consideraçãoes, vale sopesar a opinião
pública que se tem maciçamente manifestado contra o que soa privi

légio.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 52, INCISO.!.!

Para harmonização do texto constitucional, suprima-se o inciso 112, do artigo 52~J do
Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, renumerando-se os se
Quintes.

EMENDA MODIFICATIVA

p!---------- P'Lf:N+,UO/CONlSsÂo/suaeOWISSÃO

EMENDA CS02174-G
tJ

r.r--------------- 'Tl:XTOlolUSTlFICAÇ;,O-------- ---,
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Constituinte THEODORO MENDES

, PLENAR10fcO"'ISSÃO/SUBCOMISSÃO _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r-r-r TEXTO/"U5TIFIC..Ç;:~---------------_,

Emenda Modificativa.
Dispositivo Emendado: art. 192, inciso IV ,
do Anteprojeto.

ar t , 13 

IV -
e

3 - é vedada a supressão, ai~da que parcial,

de espetáculo ou programa, ressalvados os' de
incitamento à _iolência e os contráríos aos

bons costumes.

JUS T I F I C A ç Ã'O

Redija-se assim, o inciso IV do art. 192:

art. 192 - Os vencimentos dos magistrados
serão fixados com diferença não excedente

.de 10% de uma para outrà das categorias, a
tribuindo-se aos membros do Supremo Tribu
nal Federal e aos dos Tribunais de Justiça
vencimentos não inferiores aos percebidos a
qualquer título pelos Ministros de Estado
e Secretários de Estado membro, respectiv~

mente, ressalvadas pessoais.

Não são só os programas que incitam à vio

lência que conduzem à má' formação das novas gerações e à degrada
ção dos mais sadios princípios morais. Não é possível que padrões

ético-moraís alheios ao Srntimento médio da sociedade sejam impos
tos por alguns poucos que:têm acesso aos meios de comunicação de

massas.

Constituinte THEODORO MENDES

l!J
EKENDA MODIFICATIVA

DISPOSITlVO~: ~1!2.

Para harmonização do texto do Anteprojeto, dê-se a seguinte redação ao _Artigo 315
do Anteprojeto de Constituição, elaborado pela Comissão de s l s temat raaçeo:

-,= TEXTO/,JusTll'1eA;iQ~ _,A hierarquisação através da remuneração ora
proposta, mantém o princípio de hierarquia funcional.

JUS T I F I C A ç'Ã O

"Art. 315 - Deverão ser sempre compatibilizadas as oportunidades de múltipla utili
zaç.ão dos recursoS hídricos. 1I

r:r---------------- TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO----------------,

JUST~FICATiVA

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: art. 200, § Iº do An
teprojeto.

Redija-se assim o art. 200, § lº do Antepr~'

jeto:

Dada a importância da recomendação inserida no texto do Anteproj e to , e a sua pró
pr ra abrangência, f í ca-ma r s determinativa e apropriada, até do ponto de vista técnT
co, a redação proposta.·, T

Além disto, a recomendação não há de ser feita apenas aos Poderes Públ icos, nos ní
veis federal, estadual e municipal, mas a estes e a todos, de modo geral.

Ademais caberá exclusivamente ã União legislar sobre águas e sobre o uso de recur
sos híd~icos (artigo 49, XIX, "d" e artigo 50, do Anteprojeto).

art. 200

§ lº - cada Tri~unal elaborará própria, sen
do-lhe repassado o numerário correspondente
a sua dotação, em duodécimos, até o dia lo
de cada mês, sob pena de crime de responsa
bilidade.

JUS T I F I C A ç Ã O

•

EMENDA CS02180-1
tJ CONSTITUINTE coss SERRA

r:-r--------- P'LU""'IO/co .. ".iO/&U'COIU".i.o

COMISSÂÓ DE SISTEMATIZAÇAo

r:r---------------Tl:XTO/"'u!lTII'"Ic:A.Çio----------~----_,

A operação proposta ao art. 200, § Iº pre
tende tornar explícito que cada Tribunal é uma unidade orçamentá
ria, dentro do Poder Judic1ário uma vez que não resultou claro que

os Tribunais Regionais FederaIs e do Trabalho a~sim estavam sendo
considerados e a eles se subordinam numerosos órgãos do primeiro
grau.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: J 29 do art. 294

Transformar o § 29 do art. 294 em § 19 do art. 297, al
terando a remissão do item III para item IV.

JUS T I F I C A ç Â O

Com a supressão do 1tem III do artigo 38 da Com1ssão 5,
a remissão do § 29 do art. 294 f1cou incompativel com O atual item

III, que se refere à cobertura de def1c1t nas empresas estatais.

Com o deslocamento do § 29 do art. 294 para § 19 do
art. 297 restabelece-se a idé1a or1g1nal.

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: item 3, da alínea "e",
do inciso IV, do art. 13 do Anteprojeto.

r-----TEXTOIJO",.'''''O--------.
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EMENDA CS02181-9 EMENDA CS02184-3·

e AUTOIl

1 ~;;;D~ (:J 1 5;;;o~CONSTITUINTE JOst SERRA CONSTITUINTE JOst SEJUq

'LU• .,IO/CO"I,lÃotIUICO.I.aio ,1.t.... 'uo/t:o ..luio/.lHIco....io

tJ' COMISsAo DE SISTEMATlZA~O 1 p.s::..n~ (:J COMISS!O DE SISTEMATIZA~O 1 t±i7JJfJfl::}W

O inciso I~ do art.
guinte redação:

"Onde se lê: "ou sem prévia lei que o aubqraae "
leia-se: "med~ante lei que a autorize"

!J
EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

.1 i,

Art. 297, it~.ry
::,..l'

29~:do anteprojeto passa a ~er a ~
.-.....

~

EMENDA SUBS!l$;!I'UTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:'. Art. 291, § 29

"IV realizar despesas "ou assumir obrigações que 'e~

dam os créditos orçamentários ou adicionais."

Em consequéncia suprimam-se:

o § 39 do art. 294 e

o inc~so V do art. 297

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

A atual redação sugere que possa existir um plano pl~

rianual de investimentos e que outras leis poderão autor~zar are!
lização de investimentos em desacordo com o plano.

Em realidade, a lei deverá autorizar a inclusã~ no pl!
no, de novos investimentos a serem executados.

Os § 39 do art. 294 e os incisos IV e V do art.297 tra

tam do mesmo assunto. Com a redação dada ao inciso IV, poderão, seo

qualquer prejuizo ã ~déia, serem suprimidos os § 39 do art. 294 e
inc~so V do art. 297.

EMENDA CS02185-1
f: CONSTITUINTE JOst SERRA lUTO' I rr;;~o~
fi I"I.UUIO/c.oMllaio/aulCo••llio------------,j 1!JIr.q ,OAJ---o:7l,Do/

[- COMISsAo DE SISTEMATIZAC;O . C"", 't' ~ s-rJ

ART. 133, § 39

~

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

= Tf:XTotolUaTlrICAÇÃO -,

~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 298

Dê-se ao § 39 do artigo 133 a seguinte redação:

"Art. 133 .••.••••••.••••••.••••••••..••.•.••..•...••••

O artigo 298 passa a ter a seguinte redação, e, em co~

sequéncia, suprima-se o art. 305.

"Art. 298 - Lei Complementar disporá sobre o e~erci

cio financeiro, a elaboração, execução, apresentação e vigência dos
plano plurianual de investimentos, lei de diretrizes orçamentárias

e orçamentos anuais, bem corno os limites para contratação de opera

ções de créd~to e a emissão e o resgate da divida públ~ca.~

§ 39 Proposta de emenda só será objeto de deliberação
quando:

1. .

11•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• "

JUS T I F I ,C A ç Ã O

JUSTIFICAÇÃO

Os artigos 298 e 305 tratam do mesmo assunto. Com a re
dação proposta 1ncorpora-se a ~dé~a de ambos os artigos e inclue-se,

na disposições desse artigo, a lei de d~retrizes orçamentárias, p!
ra a qual nada se previa.

Com a re~~r.ão aprLmora-se o texto orig~nal, uma vez

que somente as emendas de que decorra aumento de despesa ser i.am regu

ladas. Em realidade, pelo texto atual, as emendas que não aumentem

despesas não prec~sar~am ser compatíveis nem com o plano plurianual

de investim~ntos nem com a lei de diretr~zes orçamentárias.

r.r---------------- TUTO/olU.Tl"caçio -, ...,----------------TUTO/"lUITI'ICAÇio---------- -,

Art. 293, caput ART. 133, caput

Onde se-lê: "à previsão da receita, à fixação da de~p!:

sa pa!a a sua realização bem corno..• "

leia-se "à previsão da receita e ã f~xação da des
pesa, bem como .•• "

Onde se lê: "aos orçamentos anual e trienal"
leia-se: "ao plano plurianual de investimentos e ao QE

çamento anual".

JUSTIFICAÇÃO

JUS T I F I C A ç Ã O

A Emenda visa, tão_só, adequar a redação do Anteproje

to à solução afinal encontrada, d~ conciliar o art. 34 da Comissão
3 e o art. 37 da Comissão 5.

A Emenda v~sa, tão-só, adequar a redação do

to ã solução af~nal encontrada, que con~iliou a idéia de
rianual de investimentos" (da Comissão 5, art. 30) com a

mento trienal" (da Comissão 3, art. 39).

AnteproJ~

"plano pl~

de "orça -
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EMENDA CS02187-8
tJ CONSTITUINTE Jost SERRA I 'rr;;;o~

"LU••l0/COW\laiorlu.coMIUãO----------

j
~OAT.~tJ COMISS~O DE SISTEMATIZA~O ,fv2t1A{J

EMENDA CS02190-8
f:J CONSTITUINTE aosa- SERRA ,I 'cr;:;.~
tJ COMI~SM 'DE SISTE;;·;'::;~ol.u.'o.".io--------..:-'-,1 ~?7!J

~ TEllTO/olUITI'ICAÇio----- .."..-'-: --,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 133, § 19

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - §§ 19, 29 e 39 do art. 132.

O § 19 ~o art. 133 do anteproje~o'passa a tJb,a seguiE
lI"

Onde se .lê: "Lei de.D1re:tr1zes Orçamentári,as"
leia-se "lei de d1retrizes orçamentáriás".

Art. 133 •.••••.•.••••.•••.•.•..•.....•••••.•••••••.•.•

§ 19 - Organizar-se-á comissão mista permanente de Se
nadores e Deputados para examinar e emitir parecer sobre os proje
tos de lei relativos ao plano plurianual de investimentos,' às d1re
tr1zes orçamentárias e ao orçamento anual.

JUS T I F I C A ç Ã O

Convém escrever em letra minúscula para harmonizar com
o caput do art. 132, e item I, § 39, do art. 133.

l'

EMENDA CS02191-6 .u""------=-} pr;"'TOOO~
W CONSTITUINTE' JOS'" SERRA ,.'''' -.l...__-=======-==-="'-====---- .:.:':.:.,~_'.....";:-~MDB ~
f:' COMISS~O DE SIS~;~~Ç~~·u"'.".io----------J WJ57ijà

Trata-se, tão somente; de suprir falha redacional, em

decorrência de incorporação, ao texto, da le1 de diretrizes orçame~

tárias.

JUSTIFICAÇÃO'

l!J
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 132, § 39

Inclua-se a forma verbal "fica" imediatamente antes da
parte final do dispos1tivo emendado, "autorizado a! promulgá-lo 'co~

lei"

Inclua-se na primeira parte do 1nC1SO II do art. 98
expressão "diretrizes orçamentárias".,

Trata-se, apenas, de suprir falha redac10nal, de 'dat1

lograf!a, usando-se a forma verbal originária (art. 35, § 49, I, da

Com1ssão 5).

I!J
EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVÓ EMENDADO: ART. 98 - INCISO II

a

JUST.IFICAÇÃO
"

JUSTIFICAÇAO

~EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: ARTIGO 137, "CAPUTP.

Dê-se ao "caput" do artigo 137 a seguinte radação:
Art. 137. O Sistema de controle financeiro e orçamentário

dos p~gãos de Administração diret~ e injireta da União, dos Estados
e dos Mu,icípios, será exercido pelo T.ibunal de Contas da União em
relação aos organismos federaisipelos Tribunais de Contas dos Esta

dos, com referên~ia aos o.ganismos estaduais; e pelos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, com referên~ia aos organismos
municipais. Ao Tribunal de Contas da União compete:

JUS T I F I C A ç' Ã O

Pfetende-se c?m esta emenda explicitar melhor a compe

tência do Congresso Nacional em matér1a orçamentária, consoante,por
exemplo, os arts. 132 e 13? Trata-se apenas de proceder à compat~

bilizaçáo necessária entre o disposto nesses artigos e no artigo
98, que define a competência do Congresso Nacion~l. '

CONSTITUINTE JOsg SERRA

l!J
EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 132, caput

EMENDA CS02192-4
f:DEPUTADO JOAO N~TA~

&uTOII------------_...,... ~I'AIIlTI.O~

l....f!:lDB-G

Suprima-se, na última linha do~ do art. 132, a e~

pressão "previamente aprovadas por lei"

JUSTIFICAÇ!O

A Emenda visa, tão-sá, adequar a redação do AnteproJe
to à solução afinal.encontrada, que conciliou a idéia de "lei de d1

retrizes orçamentárias" (da Comissã~ 5, art. 32"I) com a de "plano
de d1stribuição de recursos previamente aprovado por lei" (da Comi~

são 3, art. 38).

O a~ual Sistema de fiscaliza;ão fina~ceir~ e orça~entária

já não corrresponje às necessidajes da hora presente.
Inperioso se faz que, no p.ó~.io bojo da Constituição Fe

deral se agasalhem princípios e normas gerais e obrigató.ias permi
tindo à criação e funciona~ento efetivo de um Sistema Nacional de

Fiscaliza~ão Financeira e.Orçamentá.ia.
Este Sistema deve apresentar de forma nítida e explícita,

três esferaf de comoetência: a federal, a estadual e a municipal.
Esta última, através de un ó.gão estadual, para não o,e

rar os municípios brasileiros, na maioria carentes de reCU7sas e de

mão de obra especializada.
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=--------~------ TtxTO/JUSTIPICAÇio---------------;-, da C,!
pelo
deve

EMENDA SUPRESSIVA\ ~

DISPOSITIVO EMENdADO: ARTIGO 469

Suprima-se o artigo 469.

1:'

§ }2. D co,trole externo da Câmara Muri~ipal será exercído

com o'auxílio do Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios. Onde
ainda não existir referido órgão, enquanto o '~esmo nãQ for criado p~

la Asse~!Jléia Legislativa es t adua l., o contro l'e será exercido pelo

Tribunal de Con:as do Estado. '.'
~ -; .

§ 29. Somente por decisão de dois t~rços dos membros
mara Mun~ci~al deixará de prevalecer o parecer prévio emitido
órgão fisca~izador sobre as contas que o Prefeito Municipal
prestar a~ualmente.

JUSTInCAçllO JUSTIFICA:;AO

Não importam quai~ sejam os vetores que a Administração Públ
ca utilize para a realização de seus fins, se sobre eles se assegura
controle do Congresso Nacional, como prevê o anteprojeto.

O instituto do decurso de prazo deve ser abolioo, porque a
Congresso cabe manifestar-se expressamente sobre todas as m~térias s~b

metidas à sua apreciação.
A qualquer tempo que a existência de fundos se revele contrá

ria aos interesses públicos, poderá o Congresso aviar lei ao propósit
de sua extinção.

De qualquer sorte, a questão depenjerá de lei ordinária, por
que o artigo em foco não dispôe sobre o destino de todo o complexo~ ad
ministrativo dos fundos,qüe forem extintos por força do silê~cio do Co
gress~ Naciúnal, no biênio segJinte à promulgação da Constituição.

Esse é um assunto para a Reforma Ajministrativa, q~e não de
pe~de necessariamente da iniciativa do Executivo, pode~do o Congresso
dOTá-la, se julgar conve~ic~te e oportuno. A disposição, portanto, rev
la-se temerária, porque não considera as suas cor.sequê~cias, sobre se
ocioso,cogitar-se de sua inserção no texto constitucional, se os seu

'propósitos podem ser perfeitamente alcançados, se julgados imprescindí

veis, através de lei ordinária. .,'

Em ,ários ~stados brasileiros, como no cará, a fiscaliza
ção financeira e o=çamentária dos municípios vem sendo feita, a con
tento, pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios, órgão es
tadual, com a mesma ~strutura dos Tribunais de Contas e con jurisdi
ção abra~ge~do todos os municípios do Estado.

Referidos Con~elhos ou Tribuanis de Contos dos Mu,icípios,
inovaram em matéria de fiscalização. Não possuem a síndrome da puni
ção.Mantêm.em sua estrutura u~ órgão de a~oio aos municípios, dando
una ajuda técnica, od~inistra:iva, contábil e jurídico aos gostares

municipais.
Abravés de inspetorias regionayp, os~onselhos e Tribunais

de Contas dos Muni~ípios não vêem a~enas o aspecto formal das p~estaçõe

de contas, mas verifica~, "in loco", o anja~ento das obra"e serviços,
bem como o volume dos materiais aplicados.

Importante, pois, que conste do texto constitucional, de form

explícita, referidos órgãos estaduais.

I~ '"

,------------ rLENA.I\IO/coUISSÃo/su.COMISsio _

[JCOIHSSAO DE: SISTE,..,ATIZAÇAq

EMENDA CS02194-1
PJOEPUTAOO JJAD NATAL

-aUTOII: _

~'&RT"'~
ftDB-GD

EMENDA CS02196-7 .um------_) m::;:~..._;-,.-,
(=C »i?;Pv"iÁ f>o 00M NAq-ÁL.. . a::t1yt:> IN..J

PLII:NAIIIO/COMlssiD/au.cOlll_"._I_. ...J) ~/roT~~187l.ôJ CDMIssl\o DE SISTEr;ATIZAçJlD . ~ t~~

A

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 64, SEUS PARAGRAFOS E

Suprimam-se o artigo 64, seus parágrafos
INCISOS.
e incisos.

T
,-

~:

SUPRESSIVA

·Suprima-se do f 2 9 do Artigo 259 do C~pítulo IV - Da S~

gurança Púõlica - a expressão "e perícias de incêndios·.

JUS T I F I C A T I V A
JUSTInCAçAD

~_----._---------TnTO/olUSTlP5CAçl0---''--------------__,

EMENDA MJDIFICATIVA
DISPOSITIVDS EMENDADOS: §§ 19 E 29 DD ARTIGO 63.

Dê-se aos §§ 12 e 22 do artigo 63, a seg~inte redação:
Art. 63••••

O "Conselho de DU'/id,ores" proposto conflitará com a Câmara M.;!.
n~cipal e será motivo de pertu7bação política n; Município.

Cu~prindo a Câmara Hunicipal suas obrigações e o ~onselho ou
Tribunal de Contas dos Mu,icípios fiscalizando a contento e com seried~

de as despesas feitas pelos Orqenadores de Despes~s, desnecessário se
torna a criação de mais u~ órgão de fiscalização da adninistração públl ;
ca mJni~ipal. '

Daí a razão da Emenda supressiva.

A perícia, portanto, escapa ao campo de atuação do

bombeiro, adestrado que foi, apenas para combater incêndios •

Os Corpos de ~ombeiros são integrados por profissionais
adestraocs na prevençã~ e principalmente nc combate a incêndios.A
atividade pericial, objetivando a determinação das causas dos in

cêndios, formas de propagação, há de ser desenvolvida, pela mesma
~razão, por profiss~onais com formação técnico-universitária, con

amplos e específicos conhecimentos do engenharia civil, elé~rice,

mecânica, eletrônica, química, industrial e de fíSica, ocupantes
de cargos próprios" aptos,' pois. a emitirem laudos adequad~s à
apuração de crime cu de ilícito civil. Tais profissionais,peritos
criminais, integram a estrutura das unidades de polícia cientí
fioa das Polícias Civis de Estado, responsáveis, hoje, por essa
atividade pericial, que se insere no campo maior da atividade de
polícia j~diciãria.

A sua preparação lhe faculta, quando muito, conhecimen
tos para atuar preventivamente,' vistoriando locais, exigindo a co

locação de dispositivos contra fogo, etc.

rrr-=-~"T~~--,
~.:E.2.-J

&UTOIt-------------_

.- '1.Ir:N;.I'lI(l/CONlSsÃo/au-"'_luio _

tJ COMISSP:D DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02195-9
(!J DEPUTADO JJllD NATAL
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lícia, de notó~io saber jurídico e reputa;ão ilibada, COTo mais de dez
anos de cerreirê ou experiência profissional, escolhidos em lista sêx
tupla, pelos órgãos competentes das respectivas categorias.

ga-1
rele- ,

=--------------Tf;xTo/olU5TIf'IC"Çi.O---- ~

Feder~l, que oficiará perante o Su~re

Tribunal de'Juc,tiça e os Tribuhais E

JU'3TlFICAÇAO

Não se compreende possa continuar, na futura Constituiçã0 da
Reoública, a discriminação existente nas Cartas anteriores,relatlvame~

te à exclusão de Delegajos de Polí=ia da composição dos Tribunais.
Ao lado dos Maglstrados, Advogados e Representa'~es do M:ni~

tério Público, nada mais justo e conveniente do que a.participação do
Delegado de polícia, que trabalha no mes~o ca~po de ati~idajes, reali
zando tarefas da me~ma natureza. ( importante que um Tribunal tenha u
ma composição va!lada, dele fazendo parte re~resenta,tes de todos os

setores de atuação jurídica.

AUTOI!

= __-, TUTO/olUSTlflCAÇÃQ • _

Et1ENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENJADO: PARAGRA~O ON:CO DO ARTIGO 260.

Ao parágrafo ónico do a=tigo 260, acrescido de dois incisos,
dê-se e seguinte redação:

Art. 260.

Parágrafo Onico. A lei disporá so~re a carreira de Delegado
de Polícia, aberta aos bacharéis em Direito por meio de prévio concur
so póblico de provas e títulos, asseguranao a seus integrantes as
rantias de:

I - inamovibilidaje, salvo m~tivo de interesse ~óblico

vante, po= decisão do Conselho Superior de Polícia;
11 - irredutibilidade de remunera;ão e paridade dela com os

órgãos do Ministério Público corresponde~te.

JUSTIFICAÇA'J

A segura,ça póblica é,hoje, assunto prioritário em qualquer,
meta de Governo. ( necessário que se ten~a uma preocupação muito gran
de no momento de traçar. normas conat í tuc Io-ia í s a respeito do f'unc í ona-,
mento das polícias, para que' elas esteja~ à altura de realizar se~vi~,

ços de seguran~a qJe cor respondam aos anseios da comunijade. Para ta,- I

to, entre outras orovidências, é indispensável dotar o Delegad~ de Po
lícia, co~o aut07idade de polícia judiciária, de certas gara,tias Cdp~

zes de co~ocá-lo fora.de i,fluências subalternas e injunções políticas
e outras ordens. Por isso é medida de alto alca,ce a concessão das ga
rantias da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencime~tos.Por o~

tro lado, nada ~ais justo que a paridade proposta, em face da semelhan
ça das fun;ões de policia e de Ministério póblico.

EMENDA CS02200-9liI AUTOIt

[- éDNSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

r:-r--------- ..LUÁI"o/coUlSSÂo/.UICO&IIUio-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

r:T-------------- TUTOIJUSTlFlCAÇÃO----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 493.

Suprima-se o Art. 493 do Anteprojeto.

= TUTO/,JusTlrleAçÃO _

MENDA A:JITlVA
DISPOSITIVO EMENDADJ: ARTI~O 193.

Dê-~e ao artigo 193 asegJinte redaçã~:

I Art. 193. Um quinto dos lugares dos Tribunais Estadua~s será
composto de me~bros do Ministério Póblico, adv~gados e Delegados de Po

EMENDA CS02198-3
(bEPUTADO JOAO NATA~
li] PI.UIAl'lto/cot.lISsio!&UleoMtSSÃO

(cOMISSAD DE SISTEM~TIZAÇAO

ttMI''''''TIDO-~
PMDB-GO

JUSTIFICAÇAD

~ão se trata de questão afeita à Constituição,
porque a Caixa Econômica Federal, cuja eventual extinção someNte p~

deria se dar através de Emenda Constitucional, o que, convenhamos
é uma situação anormal.

Pqr outro lado, nada impede que Lei disponha
sobre a quem cabe administrar as contribuições sociais previstas no
Art. 343 do Anteprojeto.



528 • Comissão de Sistematizaç~o

, ~I

EMENDA CS02201-7
(:J CONSTITUINTE ISM'AEL ~IAN~~~'L-E-y-------------'J peP;IDS-"]

E? COMISS~O DE SIST;~E;~i~_~..:"ç..:·~_~_oI_,..:u'-,-cO_"_"_'_iO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=J Wi~/ 5-1 J
~ T'f:lC'rO/•.lUSTlFlC..çlo----------'-------\

!,-~J t

EMENDA SUPRESSIVA .,~ 'r
DISPOSITIVO EMENOADO: § 2~, ~do Art. 456.

EMENDA CS02204-1
CONSTITUINTE ISMAEL. WANDERLEY

r-->c---------- I'Luip.lO/coUIS'Ão(Sunc.oll"sÃO-------------,

COMISSAP DE SI5TEM~TIZAÇ1l0

r:-t i-
n

:::
n O/

,lUS't IF IC4 ÇÃO -,

EMEND~ SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 499.

Supriín,fl-s e..do Antep.rojeto o parágrafo 2º ,

do Art~: 456.

JUSTIrICAÇ1l0 SUprima-se o Art. 499 do Anteprojeto.

Com a nova o~ganização judiciária positiva

da, extingUi-se o Tribunal Federal de Recursos.
JUSTIFICAÇ1l0

Ora, extinto um Tribunal, não se há

em provimento de vagas, pois não se pode prover o que deixou

existir

falar
de Deve-se procurar a implantação da& unidades

de que trat~ o Art. 499 pela via ordinária.

Com efeito, contar-se-á texto constituci~

nal ampliado.

~rJ.RTlOO--

L..lJf~

AutOR.----------------,

CDMI5511D DE SISTEMATIZAÇllD

CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

EI~ENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 445 e Parágrafos.

EMENDA CS02205-0

r.1r- TEXTO/JUSTlrICAçio _

...,.-c---------- I'U::IlARIO/cOlJISSÃo/suOCONISSÃO------------,

~l'~Il:Tl~()--
4 Pf.~D8

AUTOIl:----------------,
CONSTITUINTE dSMAEL WANDERLEY

EMENDA SUPRES5IVA
DISPOSITIVO E"'ENDADO: Art. 442 e Par áqraf'o lJnico.

Suprimam-se do Anteprojeto o Art. 442 e Pa
rágrafo Onico.

~ I'LEIlÃ·\10/COUI$siQ/sui1CQUI3S!O-----------,

CDMISSllD DE 515TEtlAlIZAÇ1'lD

~, -- - TEXTO/.lL·$TIFlCAÇÃO-------------

JUSTIFICAÇAO

Além do prazo exíquo de 6(seis) meses co~

cedido às Assembléias Legislativas, para adaptar as Constituições
do Estado à Constituição Federal, en~end8mos ser o assunto C~ a!
çada inte;na corporis de cadã Casa Le~islativa.

Ademais, é natur~l que as A~scmbléias Leg~~

lativaS~ com r~sponsabilidade e senso'~emocrát1CQ jurídica, ~fO~~

vá~ e ultime~ a adap~ação, no prazo mais rápido possível, mo~me~

te porque haverá necessidade de harmq~ização de textos.

Suprimam-se do Anteprojeto o Art. 445 e seus

re~pectivos parágrafos.

JUSTIFICAÇ1l0

~~ata-se.de assunto que poderá cumprir sua
missão pela simples via ordinária, sem que, pois, inche desneces
sariamente, a Constituição.

=c--------------__ TCXTOI'.JUSTltICAÇÃO -t

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: § Ontco, de Art. 496.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 440.

ru:NARID/CcI.lISSÃo/:WBCOLlI:ssio ~

CDMI~SlIO DE SISTEMATIZAÇqD

Ef"z.nT'OO----,
1 P~1D[J J

r.r---------------- TEXTO/JU$Tlfl::A;ÃO------------ _

E~UTl00-:J• PMD8

'LOololRto/CONI$SÃ.o/s.UllealCl:l$ÃQ

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇPO

EMENDA CS02203-3fiJ - AUTOItc= CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY

Suprima-se o § Onico do Art. 496 do Antepr~

jeto •
Suprima-se do Anteprojeto o Art. 440.

.JUSTIFICAÇ1l0 JUSTIFICAÇ1\O

Trata-se de tema que não pertine, com harmo

nia, à Constituiçãp.

Tanto é yerctaóe que Lei Ordinária

~ispor sobre a fixação de dat~s ccmemorativas de alta
çã~ para diferentes segmentos étnicos nacionais.

poderá

signific~

O ~agamento de subsídios e outros beneficios,
de cujo direito go?am os 'ex-Presidentes dà República, ex-Governado
res de Estado e ex-Prefeitos Municipais, constituem reconhecimento

aqueles que labutaram visando a engrandecer o País.

Destaque-se, ainda,se o dispositivo de que se
propõe a supressão procurou eliminar a concessão do pagamento de
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subsídios e demais benefícios aos maus Chefes do Poder Executivo

n~o ser justo, contudo, p'enalizar as que tiveram conduta irreproch~

ve) a serviço do povo, cujos exenplos a história ap=esenta sem pa!
xão.

Temos de corri~ir a grave ano~alia me-
diante a supressão da letra b, do inciso 11 do § 10º do artigo
277.
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~MISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

EMENDA CS02207-6
t: DEPUTADO MAURICIO NASSER

Inserir um inciso IV, no artigo referi-

Ao artigo 278 do Anteprojeto:
EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo emendado: Artigo 277
Suprima-se do anteprojeto:

- a letra b do inciso II do § 10º do ar-
tigo 277

do nos seguintes termos:

quer natureza".

"IV - Im~osto sobre serviçoi de qual-

JUSTlFlCAÇAO JUSTlFICAÇAO

r-l--
TUTO

! oIUS Tl f' lCAÇ-i O -t

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇIlO
6º do artigo ?77.

p:ro;:.m~'02; 07; 87)

EJ:~."TIOa--\

P~:OB ..J

J

J
'LCNÃIl.IO/cClI.lIS'.iO/SU9C"'OIolI'sio--------__-,

CO'ESSAO DE SrSTEMATIZACAO

O texto do inciso 11 do § 6º do ar~igo

277 diz que "as 81íquotes aplicáveis às ope.eções internas realiza
das com énergia elétrlca e com petróleo, inclusive ccmbustlveif lí

quidos e gasosos dele derivados" serão estabelecidas por resolução
do Senado, .ap i ova da por dois terços de seus membros. Tal regra fere
o princípio maior norteador da atual Constituição e da Carta em el~

boração, pois agride o princípio do sistema ~ederativo, frustra' os
jnteresses dô Nação e da majorie dos Const:tuintes que lutam pelo
respelto ao federalismo. A regra do inciso II do § 6º do artigo 277
preêisa ser suprimida, por ~tingir a autonomia dos Estados que e~ -

Dispositivo.emendado: artige 277
Suprima-se o inciso II do par~gréfo 6º

Não tem sentido, com.o ocorreu no allte 

projeto, a supressão do Imposto Sobre Serviços - ISS - tradicional
mente de competência dos Municípios, aliás, a malor fonte de rendas
próprias, dos combalidos e pobres muní c í p í os do Brasí-L,

A substituição do referid9 i~postc pelo

de "vendas a varejo de mercadorias" (art. 278,IIr), TO~ uma infeliz
opção da comissão temálica. Na prática, os Municípios não possuem es
trutura para fiscalizarem e arrecadarem o novo tributo. Por outro l~

do, será inevitável o desgaste político dos alcaides munioIpais, uma.
ve7 que a tributação das vendas a varejo, sem ddvida nenhumB,-grava
rá as atividades dos pequenos comerciantes(ambulantes, camelôs, mas-
cates, etc.) "' .

Já a tributação da prestação de servi 

ços, one~a e grava atividades de profissionais liberais ( médIcos
dentistas, advogados, contabilistas, economistas, etc.), o que faci

1ita a arrecadação municipal.
Enfim, a prdposta visa restauràr a tra

~rdj,ção do d í r eí t o tributário nbcional, f'm 1respeito à autonomia muni c i

~ pai e aos dirigentes munic1paIs do País, verdadeIro~ heróis. nacIonais
que, não obstante, as dificuldades e mazelas financeiras, de modo al
taneiro têm conseguido manter o funcionamento das Prefeituras Brasi 
leiras com denodo, dedicação e despreendimento. Este seg~ento da
classe'polític; e as comunidades que representam merecem' o respeito

da Assembléiú Nacional Constituinte e dos seus integrant~s.

do artigo 277:
- Suprima-se o lncjso-II do p2ragr8fo

EMENDA CS02209-2
wc= DEPUTADO MAURICIO N~SSER

O dispositivo afronta os interesses das
unidades federadas que exportam petróleo, derivadps e energ11, e,
entre os maiores prejudicados, desponta o Paraná, que produz'quare~

ta milhões de quilowatts horas, e consome apenas o i t o milhües ti" q~

lowatts. E inaceilável a não incidência do ICMPS n~ ~xportação de,
petróleo, energia e derivados pelas razões seguintes:

1) E tecnicamente injustificável, consa-

gra a incidência na ponta do consumo, prin~ip10 repudiado pelos
próprios Constituintes ao remodelar-se o ICM:

2) Do ponto de vista sócio-e~onômico e
político, implica em consagrar-se um absurdo, que beneficiará os Es
ta dos consumidores de energia, em detrimento pos Estadoó produto

res.
]) Notadamente no caso da energia produ

zida no Centro-Sul, os Estados produtores estariam, na verdade, se~

do forçados a abrir mão da receita tributária em favor dos Estados
economicamente mais poderosos, nos quais a demanda da energia elé 
trica supera as condições de produção própria. No Norte e Nordeste,
Pará e Bahia seriam punidos; porque despontam como orodutores e ey

nnr t ado r qs ç , de ene r o í a elétrica. Jqualmentc preiudir-ados s e r ão os
Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sergipe, com platafor-
mas ricas em petróleo', e p próprio Estado do Amazonas, onde desco
briu-se, recientemente, enorme lençol petrolífero.

4) Não tem sentido premiar Estados con
sumidores, em detrimento de Estados produtores, pois, nestes, a e~

ploração dos recursos naturais, para gerar eletricidade, se faz às
custas do desconforto da população, do alagamento e inutilização de
grandes áreas de terras férteis, do aumento do êxodo rural para os
centros urbanos, de prejuízos econômicos e fiscais.

5) Trata-se de casuismo injustificável,.

que beneficiará, sobretudo, o Estado de São Paulo, economicamente
o mais forte da Federação, que se locupletará à custa de outras E~

tados. O Paraná será, no caso, o ~rande prejudicado, por perder
mais de dez por cento do seu território em reservatórios de uSImai
hidroelétricas, não poder tributar a energia exportada, e São Pau
lo tributará a energ'ia que não produziu. Essa energia será agrega
da como "insumo" no custo da inddstria paulista, 'cujos produtos se
rão consumidos noutros Estados, incluindo o Paraná. Como ~ IeM é

um imposto indireto, cuja carga tributária é suportada pelo consu
midor final dos produtos, o que acontecerá, em termos práticos, é

que os Estados consumidores vão arcar com õnus desse imposto. ~ P~

raná é um grande consumidor de produtos industrializados em São
Paulo. Logo, embutido nos preços dos produtos paulistas vendidos

ao Paraná, estará o valor do imposto sobre a energia pag~ em são

Paulo. Assim, São Paulo vat exportar o imposto, pertinente à ener
g~a que não produ7iu, para o Estado que a produziu. Temos, pOIS,
que o Paraná produz a energia, nada recebe de imposto ao exportá 

-la, e ainda lhe será rep~ssado, e~~utido no preço dos mercarlorias
o Imposto sobre a energia paga a São Paulo. Vê-se que se trata de

um paradoxo e de rematado absurdo.
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portam petróleo e derivados, energia elétrica e álcool-motor. Que
brar a aotonomia do~ Estados é violar o sistema federativo.

neçamo-lhes os recursos de que carece, ao destinarmos um por cento
do produto da arrecadação do imposto de renda e do iwposto dé prod~

~os industrializados pãra a guarda dessas insubstituíveis reservas
naturais.

&U".-------------~_:-,J :r:"'''.o~
MAURICIO NASSER . ~IDB JDEPUTADO

EMENDA'SUPRESSIVA

- Suprima-se o inciso V do artig~ 26q

do antepro.!eto:·

JUSTIFI.CAÇAQ

Disposit~vo emenpado: artigo 269
Suprima-se o 1ncJso V do a=tigo 2~

O artigo 269 reza que "sem prejulzo
de outras ~arantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à UnIão,
aos Estados, ao Distrito Federal e ãos Municipios", na forma do i~

ciso V; "estabeiecer privilégio ,de natureza pr ocesstal para a Fazen
da Pública' eM d~triMento de cont~i~uinte".

Tais privilégios estão previstos no
Capitulo VI do titulo 111 do livro 11 do Código Tributário Nacio _
nal (artigos 183 a 193) ~ na LeL nº 6830; de.22 de s e t embr o de 1980,
que regula a execução fiscal das Fazendas Públicas Federal, Estad~

aI e Municipal. A Lei 6~30/80 retirou do âmbito do Código de Pro
cesso CIvil a execução fiscaJ, onde se enccntr eva na vala comum

com o mesmo rito processual dos demais titulos de. c~éd5 to pr í vado ,

como a nota promissória, o cheque, as duplicatas, dando·lhe ríto
espec;al e privilegiado, e dife~e0~iando-a das execuções das obr;
gações assum5das 'por particulares. Longe de se constituirem em ar
bltrio, tais privilégios são determinados pelo pri~cípio, un5ver 
salmente consagrado, da prevalência do interesse p~blico sobre o
5nteresse particular. Este pr5ncípio tem norteado .as normas que
estahelecem atualmente: o efeito de prova pré-constituiria coma p-!
sunção de li.qu lde7 e certez~ que tem o tItulo executivo 'do Estorto,
a preferência no pagamento sobre os deMais créditos, a não sujeição
~o concurso de credores na declaração de insolvência ou falê~cia do
devedor, a presunção de fraude ante a alienação de bens pe\o deve _

dor cem débito 'inscrito na Dívida Ativa em fase de execução, a \m ~

possibilidade de encerrar-se a inventário, levantar-se a concordata
OÚ serem decláradas extintas as obrigações do Palec5do sem prévio

pagamento dos créditos tributários, além do rito especial e sumário
que segue o processo executivo fiscal para a expropriação de bens
PO devedor. São estes, entr~ outros, 05-m~&Rismos que têm possibi
litado algum sucesso na cobrança dos créditos da Fazenda Pública
por si só diflcil, face o grande volume de ações ante o Poder Judi
ciário e'o número reduzido de advogados a acompanharem as ações. A
prevalecer o texto d~ inciso V do ~rtigo 269, tornar-se-á inviável
a cobrança, com a 5nevitável desmoralização e do descrédito da Fa _
zenda Pública, que terá suprimidos os instrumentos que fortalecem a
sua atuação em juízo e fora dele, com repercussão na arrecadação e
nas finanças púhlicas. Esses privilégios são tradição em nosso Di
reito, e sua origem no principio da prevalência do interesse públi
co se perde no tempo, como, inclusive, ocorre em paises desenvolvi.
dos, e, - diga-se, - com maior frigidez do que em nosso país. Em
certos países, como é o caso dos Estados.Un~dos, o não cumpri~enio

das obrigações fiscais implica em prisão do devedor, além de graves
sa~ções finànceiras e o confisco de bens, não obstante a tradlção
democrática que ostentam. Oportuna, porquanto, a preocupação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que tem apoio irrestrito dos
Estados e Municiplos de modo geral, impondo-se o trabalho conjunto
p~ranto a comi~são de Sistematização, visando a supressão do inciso
V do artiqo 269 do anteprdieto.

,.,,---------- I"ltU,.RIO/COUI:5sio/SUI!COllllssio --,

•
~DA CS0221t·4
tJ

..,,---------------TUTQ/.lUSTlFU:A;iO---- t-

EMENDA,SUBSTJTUTIVA

Substitua-se, pela redação a~a'xo, a da'
Jetra c do inciso I do artigo 264 do anteprojeto da Comissão de Sis

tematização:
Art. 264 - A União entregará:
c) Um por cento para aplicação nas re
giões N~rte e Nordeste, através de suas
instituições oficiai5 de fomento e irrl
gação, e um por certo para aplicação na
Amazônia e Pantanal Matogrossense, em
defesa da fauna, da flora e do patrimô
nio paisagístico.

JUSTIFICI\ÇIlD
Sensibil5zamo-noscom o drama permenenie

de, pobreza e trabalho semi-escravo nas regiões do No~te ~ Nordeste.
Vive-se ali intrigante paradoxo. Na Amazônia, esplêndlda bac5a hidr~

gráfica, floresta luxuriante' e jazidas de petróleo e minérios estra
tégicos. No Nordeste, ubérrimas terras resse:adas e subsolo igualme~

te rico, onde veg~ta população de rija têmpera, mas com as ~nergias

dispersadas 'pelo marasmo, pelo sufocamento de suas espe r ahças . Os
nossós irmãos do Norte e Nordeste precisam ter outra vivência, novas
e ma5s promlssoras perspectivas. Isso acontecerá desde que a Nação
Brasileira vá ao seu encontro, estenda-lhes a mão, aju~e-0s a sair
da estagnação, para um futurp de d5ramização das potencielidades ja

"entes e de rlesenvolviment~' econômic"Q qe ne r aLt s ado , a.p.i!.L.Q_" P<€Cu
Cão de'bem f.'laborados projetos de irrigação, que, pondo fim à trag~
'dia das secas prolongadas,. transformem a terra combur;da em gerado

ra de abundantes ~i~uezas. A destinação de um por cento do produto
.da arrecadação 'dos impostos sobre renda e proventos de qualquer na
tureza e sobre produtos industrializados constituirá prova ev5dente
e lrretorquivel de como todos os brasileiros almejam a modificaç~o

das estruturas ant5quadas e obsoletas da economia do Norée e Norde~

te e a prosperiôade e a felicidade do seu povo.
Cientistas repetem incessantemente que

a floresta amazônica é o P4lmão do mundo. Teimam em advertir que a

atmosfera que circunda o globo terraqueo já está se ressentindo com
o excesso de monóxido de car~ono e ouiras impurelas que recebe, e
mostram-se pessimistas quanto ao estado de higidez da Humanidade,se
os seus conselhos nã~ forem atendidos. Urgem medidas drásticas de
proteção às reservas florestais, antes que elas acabem, ,frente à sa
nha da moto-serra e de vorecidade de lucros imediatos.

O Pantanal Matcgrossense é cantada em

prosa e verso. 1êm sido assiduas as reportagens, na imprensa nacio
nal e estrangeira, sobre o seu tesouro natural. Mas, há sempre um
toque de tristeza na revelação rle que se acham em processo de acel~

rada extinção algumas espécies animais, em virtude da ação destrui

dora do homem. Cqçadores e contrabandistas assolem o Pantanal. Con
vertem-no em terra arrazada. Exterminam de mil modos o jacaré, a
garça, a lontra, a anta, a capivara. Uhs, em busca de couros, peles
e plumRgem, para comércio. Outros, pelo mórbido prazer de mRtar. Em
st/a sabedoria, provada pela experiência, o sertanejo nos ensina que
a terra paga com a mesma moeda o tra~amento que recebe. No Pantanal,
o tratamento tem sido mau; irrespqns~vel. Não nos admiremos se os
campos enxarcados se transformem, dentro de prazo não muito remoto,
em extensos desertos, sem flora e sem fauna. De pouco adiantará,en
tão, o remorso ante o· mal feito.

O Poder Público alega constantemente a
a escassez de recursos, para promover a defesa e'a conservação dps·
extraordinários "ninhos eco16gicos" da Amazônia e do Pantanal. for-

r---------- .1,.'tJu"'lo/coWISs,iO'SUl)COllu~sio---_- _tJ CDtHSSAO DE SlSTEMATIZAÇ;;O

r.l-' Tt:cTO,.!..lUSflFICAÇio ,

EMENDA' CS02210-Ei '"'0. _
[J DEPUTADQ, MAURICIO NASSER
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS02212-2~

~ DEPUTADO MAUR!CIO NASSER

" }:!'

~04TA---

'02;07/87

popul aç ão , de cada região, no 'tot'aÍ da popu Laç ão do País, abrangenoo I
a presente norma a administraçRo pública direta, indireta e empresas I
públicas, quanto ao planejamento e aplicaçlo de recursos em planos,
programas e projetos, podendo haver compensaçRo quanto a per Iodo oe
aplicação e ÓrgROS' executores, desde que obedecido o percentual to

tal estabelecido pára cada região, dentro do prazo de execuçlo de
planos e orçamentos plurianuais.

Dispnsitivo emendado: Artlgo 281

Suprima-se o parágrafo! dO artigo 281
JUSTI:FICATIVA

do anteproil?to:

- Sup r Lma.s-s e o § 1º do artigo '281

JUSTIF'ICAÇIlO

Declara o artigo 281 que "pertence" aos
Mun5clptos·, conforme o § 1º, • o pioduto da aITeca~açlo ~o imposto
da Un5Ro so~re renda e proventos de qualquer nature??, inc5dentE na
fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas au

tarqu5as e pelas fundações que instituir ou mantlver".

A proposJção para a supresslo do ~1º

resultará em que vinte e cinco por cl?nto da arrecadaçRo ali prEvis
ta se j a r epassada ao Mllniclpio, enio cinquenta por cent.o, como se
propõe no anteprojeto, prevalecendo o critérJo do inciso IIT do me~

mo artJgo, que é regra geral. Nada jus t t t í ca o falo de, num meSMO
imposto, haverem participações com percentuais diversos, como pro 
põe o anteprojeto da Comisslo do Sistema Tributário, Orçamento e Fi

nanças, até porque nRO há possihilidade de se afer5rem os valores e
fl?tivamente pagos, em virtude da operaçRo ter s5do praticada COM o

consumí dor final ou novo .conhec í do o montante ar r ecadac'o do !C14

nlo será posslvel 5dentificar, por Mun!clp30, os valores ~colhidos

nesta 011 naquela operação, se praticada com consumidor f5nal 011 co
merciante, ou qua Lque r our r a identifJcatão por destino da mer carto 
ria nll serviçn.

Dentre os vários problemas que afetam a vida nacional, a
vulta, pela sua extensão ~,intensidade, o das deslgualdades inter
individuais e inter-regionais.

Com efeito, nRO obstante sermos uma das dez maiores Nações

do mundo, quanto ao valor do Produto Nacional Bruto, o Brasil amarga
um modes~o septuagésimo lugar em matéria de partilha dos bens e ser
viços naçionais. Rev~rter este quadro, eliminando o perigoso foco de
tensão que representa, é pr20ridade que interessa a cada um dos Cl
dadãos e a cada uma das cidadãs consciêntes e responsáveis deste
PaIs.

A mais de contribuir, de modo decisivo, para a redençlo da!
pobreza e da miséria de amplos segmentos da populaçlo e de represen- ,
tar medlda de indiscutível justiça social, esta proposta constitu
cional, ao viabilizar o desenvolvimento harmônico do B~asil, enseja
rá a incorporação ao mercado consumidor de praticamente metade dos

cento e quarenta milhões de braslleiros Dêsse modo, igualmente, os
centros mais desenvolvidos do PaIs, onde se situam os polos malS di-

I nâmicos de nossa produção econômica e de nosso desenvolvimento tec

nológico e cientifico, serão beneficiados, face a possibilidade con
creta que se abre para a ampliaçlo de suas unidades produtivas.

Já é tempo de fundirmos os dois brasis de hoje, num único,

próspero; fraterno e democrático Brasil, verdadeira~ente grande.

EMENDA CS02213·1'
tJ DEPUTJlJXJ Ml\LRICIO NI\SSER ] L~""~

f: COl4ISSIlO DE SISTEI:~~~;~c~;'t"u,co.''''''------------] cr;g;'~M

EMENDA ADITIVA
T"TO',",""""O ~

Dispositivo emendado: Artigo 312 .. I
Inclua-se no artigo 312 do anteprojeto,

,I

EMENDA CS02215-7
f:J CONSTITUINTE JOACI GOE~ AUTO'

=r----------------- TtXTO/JuSTIFICAÇÃO------ _

como § 3º, o seguinte:
§ 39 - Fica mantido o Imposto único So- Emenda Substitutiva

brIO Minerais.
Dê-se ao § 19 e 29 do Art. 326 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇIlO

o Brasil é rico de jazidas de variados

minerais, alguns destes considcrados estratégicos. A manutençâo do
ImpostO único Sobre tün~rais tem por fim a prodigalizaçi:o aos Estados e
Municlpios de recur$OS financeiro~ que permitam a continuidade nos
programas de fomento, prospecçlo e pesquisa, lavra e tecnologia ~ine

ralo Graças a isso, abrem-se novos horizontes para a economia do pa

ís.

§ 19 - A indenização da terra desapropriada será feita em
títulos da dIvida agrária, com cláusula de exata correção monetária,
resgatáveis a partir do.primeiro ano de sua emissRo, no prazo de
até cinco anos, conforme dispuser a lei.

§ 29 - A desapropriaçRo de que trata este'A~tigo é de com
petência exclusiva da União, que poderá delegá-la por"ato do Primei
ro Ministro, tomando-se como valor do imóvel, para efeito de desa
propriação, aquele considerado pelo proprietário para efeito de pa

gamento de tributos.

JUSTIFICATIVA

,-,_---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------

Dê-se ao inciso 111 do artigo 291 a seguinte redaçlo:

EMENDA CS02214-9
c:.CONSTITUINTE JOACI GOES

corrige

de es
valor

Na questlo explosiva da reforma agrária, urge encontrar

fórmulas capazes de pacificar os espíritos ora em apaixonado confli

to.
No Direito Brasileiro, o valor do imóvel dJ4J~~~d9 pelo

,proprietário, para efeito do recolhimento de tributo~MQão indexa o
valor considerado para efeito de desapropriação que'1~~Ó valor ve

i na I do bem. :~~.,
, A emenda substitutiva que ora propomos ao ~~:1~
aquela anomalia e deixa ao proprietário do imóvel o d~reito
colher entre habilitar-se a uma eventual desapropriaçRo de

~'m--e ,

021 07/87

§ 19 _ O plano plurianual será regionalizado e às recursos I

federais de qualquer na~ureza serão obrigatoriamente apll- 'I

rigorosa observânCla aos percentuals da particlpação da l

públicos

cados em

,-,,-- PLENAIllO/COI,lISSÃO/SUBCOWIS'ÃO-----------,

pu COMISSIlO DE SISTEMATIZAÇIlO
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r.T---------------- T~XTO/JUSTIFIC.\ÇÃO----------------___,

CONSTITUINTE JD~CI GOES

Emenda Substitutiva

Dê-se ao § lº e 2º do Art. 326 a seguinte redação: (continuação)

mais alto, mediante o recolhimento de tributos mais altos, e o ri~

co de, pagando tributos menores, receber uma indenização menor.

EMENDA CS02219-0
l:J
r.r---------- PLENARIO/CoI.lISsÃo/suacoNlssÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇ1l0

p:rP'''''''=:J• PMDB

anos,
emenda,

ensejará

um ano,
Suprima-se o § 49 para deixar margem a que os estados pos

~am atribuir a consultoria jurídica a outros órgãos, segundo a sua
conveniência, como ~cór~e com a União, que é representada judicial
mente pela Procuradoria Geral da República mas, ao mesmo tempo, ma~

tém a Consultoria Geral da República, que assessora sobretudo o Pre
sidente.

JUSTIFICATIVA

Art. 51 suprimir o parágrafo 4ºrepre
escolha

Dentre outras vantagens, a norma aqui proposta
ao poder público a possibilidade de oferecer aos Sem Terra,
sentados por suas categorias profissionais alternativas de
de várias áreas,em função, também, do valor.

A capitalização do poder público 'advinda desta
propiciará a redução go' prazo previsto no §lº, de 20 para 5
para resgate dos títulos de dívida agrária, e de dois para
o prazo de carência.

Acreditamos que esta medida seja capaz de elidir o con
fronto que, nascido na Sub-Comissão, pode desaguar no Plenário, no
estilo maniqueista prejudicial à busca do consenso.

CONSTITUINTE JOACI GOES

=~---------------TEXTO/"\JSTIFICAÇÃO--------- -,

EMENDA CS02220-3
t: CONSTITUINTE JOACI G;ES

PLE'l,UUO/cOI.lISSÃO/SUBCO...ISSÁO------------,

COMISSAO OE SISTEMATIZAÇ1l0

r-r_---------------n:xToIJlJsTlf"fC4çÃa-----------------,

Art. 389

Substitua-se no Art. 389 a expressão "As empresas comer
ciais e industriais ... ", pela seguinte: As empresas mencionadas no
Art. 388 o"

Emenda ao Art. 411, que passa a ter a seguinte redação:
" Art. 411, é assegurada aos partidos políticos a util!
zação gratuita do rádio e televisão e aos cidadãos e
associações difundir informações sobre questões de in te
resse da comunidade, segundo critérios definidos em

lei".

a

efet!

JUSTIFICATIVA

~ necessário assegurar o acesso gratuito também
outras entidades ou pessoas até mesmo para tornar
vo o direito à informação que tem o povo.

Empresas de Serviço. IIncluam-se nas exigências do Art. 388 as

= TEXTO/.luSTlFICAÇÃO _

EMENDA CS02217-3
ea CONSTITUINTE JOACI GOES

r.r---------- PLEHARIO/COUISSÃo/sUllCOIoIl5SÃo------------,

_tJ COMISSlIO DE SISTEMATIZAClIO

JUSTIFICATIVA

Não há razão para se excluirem da exigência legal as em

presas que integram um segmento tão amplo quanto o dos servlços, o~

de muitos dos seus funcionários são ~nalfabetos e precisam de ajuda
na educação dos filhos.

EMENDA CS02221-1
t: CONSTITUINTE JOACI GOES I

=_-- TEXTO/JUST1F1CAÇÃO -,

Emenda ao Art. 33, nº VI, com supressão dos parágrafos lº e 2º.

EMENDA CS02218-l
tJ CONSTITUINTE JOACI GOES

r.r----------------'rEXTO/olUSTlfICAÇ,iO------- -,

Suprima-se o § 2º do ArE: 391

Refira-se, no inciso, a "Ação Popular Penal Subsidiária",
ao invés de Ação Penal Subsidiária".

JUSTIFICATIVA

A Ação Penal Subsidiária é restrita, só podendo intentá
la a vítima ou seus parentes. Tratando-se de Ações Pública, a omlS
são do Ministério Público deve dar margem à Ação Penal Popular, com
a possibilidade de qualquer cidadão intentá-la.

Para compatibilizar a emenda anterior, relativa ao inciso
nº VI, do Art. 39, impõe-se a supressão dos parágrafos 12 e 2º.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02222-0
t: CONSTITUINTE JOACI GOE~
Li! PLENAR10/coI.lISSÃO/SUBCOMISSÃO

C- COMISSlIO DE SISTEMATIZAÇ1l0

ao Art. 192, nº I, acrescentar ao inciso nº I a expressão:
» Assegurada, na mesma ordem, a escolha das comarcas ou

pelo condidato aprovado".r:
.- - - - - - - - - - - - - - T EX l O / J USl' I F1CAÇ-i O

. ~.:Od'
JU1ZOS

'/ "

Sem preJulzo do recd~Hecimento do significado do trabalho
dos profissionais da arte e dos espetáculos de diversões, a exceção
que se abre a uma categoria profissional, erigindo-se a proteção do
seu aperfeiçoamento e sua regulamentação ao elevaQo posto de norma
constitucional, soa como intolerável privilégio e discriminação de

tantas outras profissões, muitas delas até mesmq mais dependentes
de amparo legal do que as previstas neste pará~afo.

I
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-'------ Pl-tNAFlIO/COlll'SÃo/sUBCOMI5SÃO _

,--"~,-"-,-"~",--"-,~--,,-,,,,,,,,,-- --,l tJ-;~;'~O~

P COMISS).'IO DE SIST,-'E'""M!!:A'-'T-=I-"Z""A.!<C!1Il"'O ~J rr;;~~~--;;]
r.r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO _

EMENPA CS02226·2
t:'CONSTITUINTE JOACI GOES

Não basta assegurar a ordem classificação na nomeação ini
cial do JUlZ, mas é fundamental que, na mesma ordem, se lhe dê opo~

tunidade de escolher a comarca, sem apadrinhamento.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02223·8
tJ' 'CONSTITUINTE JOACI GOES

r.'1 , T.EXTO/~USTIFICAÇÃO----

Suprima-se o Parágrafo 29, do Art. 197 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

Emenda ao Art. 389 mantem-se a redação, acrescentando-se: " ou con
tra atos celebrados entre quaisquer pessoas, resultantes de crlmes
praticados contra a Administração Pú"tilica "

, JUSTIFICATIVA

~ necessário ampliar o raio da ação popular,para alcançap
atos embora não necessariamente lesivós do patrimônio Público, são
condenáveis mas podem subsistir, mesmo que resulte, por exemplo, de
concuss ão., em que o servidor usa apenas da influência de seu cargo
para fazer, por exemplo, com que determinada pessoa jurídica de di
reito privado celebre negócio com outra pessoa de direito privado.

Trata-se de matéri~ que, a rigor, de~e ser disciplinada
no Código de Processo Cívil ou no Código de. Processo Penal. Além
disso a determinação no sentido de que o jUlZ profira sentença no
prazo de 48 horas, a contar da audiência preliminar; para s6 ~ntão

o feito seguir o rito previsto no C9digo, poderá redundar em maio
res delongas - que se procura evitar - no andamento, na medida em
que o juiz não cumpra o prazo. Mas, não é só - a sentença deve ser
pronunciada afinal. E não na fase prelimlnar.

EMENDA CS02227-1
t: CONSTITUINTE JOACI GOES
li] Pl.ENARIO!COI.lISSÃO/SUB/:OMISSÃOr- COMISSIlO DE SISTEMATIZqÇIlO
Õ-T_-------------__ TEXiO/JUST1FICA"Çio __,

Eme~da Modificativa
Dispositivo Emendado: Parágrafo Único, do Art. 24D

o Parágrafo l1nico, do Art. 24D do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:

________ Pl.ENAIl,IO/tololISsÃo/suacoNlssÃO-------- -,

DE SISTEMATIZAÇ).'lO Art. 240

r.'1_---------------TEXTO/JUSTlFICAÇiio----------------__,

Acrescenta-se um Parágrafo l1nico ao Art. 192

Parágrafo l1nico - Os tnbunais, no caso de acesso por mereci
mento, encaminhará a lista ao poder legislativo, que escolherá um dos seus
integrantes para nomeação, cabendo-lhe, também, aprova» a .nomeação no ca~

SO de acesso por antiguidade.

Parágrafo Onico - Ressalvada.a responsabilidade pelos ab~

sos que cometer, o advogado é inviolável, no exercício da proflssão
e por suas manifestações escritas e orais, sem que haja hierarquia
e subordinação entre eles.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Torna-se obngatória a intervenção do poder legislatlvo quando
se trata de nomeação de Juíses para Tr.ibunars, A exemplo do que prevê
o Art. 193, paragrafo único ,do anteprojeto, não deaxando margem a dúvida
quanto à existência de qualquer exceção .

Esse dispositivo constitucionaliza apenas em parte princi
pios já constantes do estatuto da ordem d~s advogados (Art. 68)
não faz mal, assim, que adote, também, o disposto no Art. 69, que
completa o anterior.

Õ-T---------------- TEXTO/Ju~TIFICAÇio----------_ _'_ __,

~"""OOfC]PMDB-PR
AU'tOR---------- -,

MATHEUS IENSEN

PLENAR10/COM1SSÃO/SUIlCOMISSÃO-- _

COMISSAU DE SISTEMATIZAÇIlD

EMENDA AO ARTIGO 375

EMENDA CS02228-9
t: DEPUTADO FEDERAL

COMISS).'IO DE SISTEMATIZA ).'lO
Õ-T_---------------TE1TO/,\\lSTlfIC:.Çi.O------------------,

r:-r---------- PLENAR10fco".~ssÃo/s..JBCONlSSÃO-----------.,

EMENDA CS02225-4
pu CONSTITUINTE JOACI GOES

~t '': ~

,E sabido que a Pensão ou Remuneração decorr::ente',' de
Aposentadoria, destina-se a sobrevivência da pessoa e ~eus d~pe~
dentes, ap6s uma longa vida de trabalho em que foram e~erc~\~pas

as obrigações. Agora o direito a uma vida digna, ap«s ta~~os

anos de trabalh~, é mister que seja de muita dignidade: h ~~~ mi
nimo, no caso de três salários, que se pode assegurar ao trab~

Acrescente-se ao Art. 454, das disposições transitórias, o

com a seguinte redação:

§ 49 _ As Assembléias Legislativas terão o prazo de seis

mêses, a contar da promulgação desta Constituição, para ratificar
as nomeações dos Juíses dos Tribunais dos Estados, que serão postos

em disponibilidades, se forem recusados.

JUSTIFICATIVA

Não há direito adquirido frente ao Legislador cónstituin
te. Portanto, se doravante vai se eXlglr a participação do Poder
Legi~lativo na nomeação dos Juíses para os Tribunais, nada mais ra
zoável do que adotar, também, a regra da ratificação dos já nomea
dos, para que não existam duas categorias de Juíses.

Art. 375
Parágrafo l1nico -

JUSTIFICATIVA

A nenhum pensionista ou aposentado, que
perceba até 03 (três) salários mínimos,s~

rão cobrados taxas ou contribuições para
a união ou estado a título de imposto ou
assemelhado .~
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lhador, sem dúvida, começa por favorecer a sua renda de maneira

a mais líquida possível, portanto isenta de taxas ou contribui
ções a mais, além das que já roram proporcionada por ele ao lon

go de sua attvidade de trabalho.

EMENDA CS02231-9
DEPUTADO FEDERAL "MATHEUS IENSEN"

,- PLf:..,I,~IO/COUI5SAO/stlecO ..hssio----_------__,e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

= -'-_--.!f-~--_--_---TEXTO/JuSTlrlc ...çic-----------------,

EMENDA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
PLENAA10/co"'ISSÃO/SUBCOhlISSÂO- _

EMENDA CS02229-7
[J DEPUTADO' FEDERAL MATHEUS IENSEN

~PA'mDOD
PMDB-PR

Substitui-se o termo "Saúde" do inc~so xx do
-artigo 14, "Dos Direitos soc í a i sv , do Arrt.epr-o j e t.o de Consti

tuição da Corn~ssão de Sistematização, e acrescente-se o termo

lIHigiene" adequando o texto para:

Segurança .!1. Hiqiene do 1 rabalho

contern-
~

JUSTIFICATIVA
=-----------~----TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO----- _,

EMENDA AO ARTIGO 13 ~ Inciso

Dê-se ao Inciso I, do Artigo 13, a seguinte Redação: pIado na
liA Saúde

o termo IISa~dell J~ est~ 1nserido e

Seção 1, liDa Sa~det', artigo 349 que diz:

~ dlreito de todos e dever do Estado'!; ora se é dJ.-

Art. 13

- A VIDA, DESDE A CONCEPÇAO, A EXISTENCIA DIGNA E A IN
TEGRIDADE FíSICA E MENTAL.

JUSTIFICATIVA

Os direitos e liberdade individuais devem ser i~

violáveis, não apenas no que tange ao apoio daqueles que nas
çam com vida para, a partir de então, obter gar~ntias de direi
to. Porém, à vida - desde a concepção - deve a sociedade ma
nifestar não apenas preocupação, senão, igualmente, todo o
apoio à ~xistência (que se efetiva desde à concepção) à manu
tenção e ao desenvolvimento Dio-psíquico-mental, pelas condi
ções de habitabilidade, repouso, habitação e condições ambie~

tais.

\
\

reito de todos, i~clue obviamente a classe trabalhadora, bem

como as dema~s. Portanto, é reduncância, repetJ.ção e o termo

é inadequado no artigo 14, inciso xx.
Mesmo porque o termo "Saúde" na área do tra

balho não é tão abrangente quanto o termo H~g~~n~. Enquanto
Saúde retrata apenas o estado de uma pessoa, a Hig~ene é par

te da rnedJ.cina e aos d~verso~ meios de conservar a Saúde~

No ambiente de tra~alho é preclso mUlto ma~s

que Saúde. A Segurança e Higlene do trabalho como está na

Constituição em vigor é mU1to mais abrangente, completa, evo

luida, dinâm~ca e assegura ao trabalh~dor a elim1nação dos

L ~"""'SC"~e ac:ttiéfltes e óoençob 60 tra ....alho. Com...., esta CO.lQCduQ

no AnteprOJeto de Const1tuição, ora em debate, houve um retro

cesso do direlto do trabalhador.

EMENDA CS02232-7 .

EMENDA AO ARTIGO 374

= TEXTO/JUSTIFICAÇAO ,

1VII do
Constl-

J
EMENDA

DEPUTADO FEDERAL "~'ATHEUS IENSEN"

COMISSÃO DE SISTE~ATIZAÇÃO

.Supr~ma-se integralmente o inciso

artlgo 353 da Seç~o 1, I'da Sa~de", do AnteprOJeto de

tuiç~o da Com~ssão ce Sl~~ematizaçãc.

...---------- p .. (I,/A'lIC/C:U s~Ão/S.J!lC""'lssi.o _

P-"'''''"Pi\]• PMDB-PRMATHEUS\IENSENDEPUTADO FEDERAL

EMENDA CS02230-1
{!J

Art. 374

Parágrafo Qnico -

JUSTIFICATIVA

Por motivo de novas
viúvo não perderá o
são a que fizer jus
samento anterior.

núpcias o cônjuge
recebimento de pen
em decorrêncla de cã

;: 'STIFICATIVA

o Lnc i so VIr que diz "controlar a oue Ladade------do meio ambz e n t e , incl .!,.3ive 52 do trabalho" é redundante, re-

petitivo e indevido, po~s no artigo 14, inci~o XXI ~á pre5cr~

voe o "cor-t r o l e .tecr:n l é :i l C ::J v1.sanco E.. eljIP~nacãc :lo riEco", na

área do trabal~~.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
...---------- PL~N"IUD/cc"'lSS;.O/su.cO"IlS5ÃO ..,

Co~ referêpcla a lê parte, referen=e õ~ ~€20

amblente, o inclso VI do art~go 4]4, Já prescre~e o mes~~ ccn

teúdo, alÉM de outras, que asseguram ao tra~al~ado~ e c=;~

n~dades a segura~ça e controle do me~o a~b~ente.

EMENDA SUPRESSIVA

AUTOJt--- _

"MATHEUS IENSEN"

Supr~ma-se integralmente o art~go 356 do
Constltu~ção da Comissão de Slstemat~zação,

Saúde".

teproJeto de
seção I, lida

DEPUTADO FEDERAL

r.T----------------TtxTC/Jl.ST'f"ICA:;ÃO _

.:
EMEl'lDA CS02233-5

/f?

O entendimento é que é inteiramente descabido, sus

pender-se o pagamento de pensão ou aposentadoria para quaisquer
dos cônjuges que venham a contrair novas núpcias. A pensão,ou
aposentadoria é decorrente de direito adquirido e seguido dos
esforços anteriormente dispendido por uma sociedade conjugal,

integrada por duas pessoas. Logo o usufruto da pensão após o
cumprimento de prazos legais para obtenção do direito não pod~

rã cessar em decorrência de nova sociedade, até porque a nova
sociedade para contribuir e : igualmente - dispender esforços
para a sobrevivênc~a dessa nova sociedade que ~o~ Sl adqu~re.n~

vos direitos em ra~ão de novos deveres. Suprlmlr-se o dlrelto
da sociedade anterior seria retroagir a lei para prejudicar,col

sa que é inteiramehte descabida nos princípios mais elementares

do direito.
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; ~' "

JUSTIFICATIVA

Essa matéria Já -está a n s e r i da e corrternp l e ãe

no artigo 14 do Capítulo 1'1, "Dos Dá r eat.oa soc í a i sv , portar~oh:

é redundante, repetitiva e ~ndevida, mesmo porque e~te aSSt.1

to não é para ser tratado na Carta Mêg~a e sim em Lel. Orà~ná

rl.a, além do que a Jurl.sprudência nacl.o~al e internacl.onal

mantém essa matéria na llPasta do Trabalho ll, e não na "de Sa~-

de".
Entende o legl.slador cue o Ólrel.to do traba

lho não pode ficar ;iV1d1do entre doas -M1nistér10s, .e í ém :do

que o termo nSaúde Oc upe caorie L'", vem atender aos 'lnt'ere~'s~s

do trabalhador brasl.lel.ro, pa15 o referl.õo artl.go vl.ola a ~~a

diçã~ nacl.onal e un1v~rsal àe que as r€laçÕe~ ; ~~r~l.çêe~'i~
trabalho são, e seJTpre foram, pertinentes ao Ml.nl.~tér20 ': do

t,
Trabalho e nãc ac Ml.nl.st.érl.D da Saúde. Tratar~ de~e:e a s s un-t c

-, I ,

na Carta !-\agaT'la é ~n'tervencion~5mo a.ndev i.ôo , ';tl.râr:Ico e .",'de
índole cartarJ?l.

saúde Ocupacional é uma de~om~naçào çorfusa

no Bra~i1, é CP orloern ln91esa e em ncss~_~~~~~a~er d2~

uSaúde nas a t i vadades de trabalho". As cond i çóe s de tratalho

é que vão determinar se há r1SCOS ou não à ~ntegridade fíS1
ca do trabalhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre

foi o Min1stério do Trabalho qu:, além de outras atribu1ções,
zela pela Segurança e dema1s dire1tos do trabalhador.

Corno pode a F1scalização Federal na área do tra-
balho, f a ca r d a VJ." ~ da entre dois MInJ.5tér,ios, ou r e r t enc e r

ao MJ.nistérlo da faúde? E como ficariam as Negociaçêes Cole

tivas na área de Segurança do trabalhador?
O M1ra s t é r ao da Saúde cuida da Saúde Púi:'lica, ou

seja: pratica a méàlclna preventJ.va, mas nos processbs produ

tivos e no 51stema àe trabalho cabe ao MJ.nJ.st~rio do_ Traca

lho a ação fiscallzadora e normatlzadora, em todos DE seºrre~

tos: Enç erihe r a e de Segurança, HJ.glene, MedJ.cina do Trabaj,!1o,

férJ.ôs, salárlo, lde~tlf~cação e duração de trabalho. ~

Se a flscallzação permanece no Ministério de

Trabalho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de

quatro anos ou, a1nda, a qualquer tempo por requerimento,
em juízo de quaisquer dos cônjuges, por comprovado adult~

rio.

JUSTIFICATIVA

A possibilidade de se obter o divórcio- por comprovado

Adultério, sem dúvida, é uma forma necessária, inclusive por precei

to bíblico, sendo possível examinar-se nos livros sagrados, conforme
cita em "Matheus" - Capítulo 19 - Versículo 99 (Edição Revis'ta e

Atualizada no Brasil, da Sociedade Bíbli~a do Brasil),ondé Jesus dis
se: "Eu porém vos digo: Quem repudiar sua mulher, não sendo por cau
sa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adult!
rio; ••• ". A possibilidade primeira e, diríamos quase que única,devia

restringir-se à prática de adu\tério. O homem e a mulher deixam seus
lares de origem, para formarem um novo lar. Consequentemente "tor

nam-se uma só carne", conforme ensinamentos milenares. A prática do
divórcio, surge, porém, pela aparição d~ prática do adultério, logo
esta possibilidade não pode estar excluída do texto que fala sobre o

divórcio_

EMENDA CS02235-1
tr=senador Const1tu1nte JUT~~~ MAGALHKE~-

r.l,---------------- TEXTO/.,IUSTlnCAçÃo

Supr~ma-se a alinea "au do ~tem I do art. 13, roaE,

denando-se as dema2S alíneas.

rIa de trabalhadcr bras~l~lro. Portanto, o artigo q~e se pre

tenôe Sup~lwlr é lnco~rer.~e, ~âo tem lógica, nãc ate~~E ae

Essa é 2 traôição do õireito do trabalnõcor, CC~

qu~s~ada eIT 1~44. COi. a criação da CIPA - éom2ssào intt~r.= àe

Esse dispositJ.vo J.gnora totalmente os dJ.reltos do

nasclturo, delxando-o à mercê de experlênclas, de ~gressões e de

S1mples assass1nato.
É urna afronta aos mais elementares princípios do

Dlrelto, mO~2VO por-que propomos a sua suprassão.

JUSTIFICAÇÃO

e nêo passá-

a neces226ade

corfll.\.o ãe

fíSl;:õ õ c t.r e>à 1.rtegrJ.àaõecorr rea~s

proLeção e segurança ao trabalhador, f2ca óbv2a

àe manutenção desse serv2ço naqJele Mln1stéri;:

10 para o M2Dlstér1o àa Saúde, onàe provocar12

J°1-T2S::1Çâo,

bclhad:>r.

r ança do Trabalhador. As relações capatal/trabalho são uni
versalmente pertinentes ao Ministéri~ do Trabalho.

t a organização Internacional do Trabalho
DlT o Fórum dessa matér2a e não a Or9aniza~ão Mundial da

Saúde.

EMENDA CS02236-0 <U'"R--------,

(SENADOR CONSTITUINTE JUTAHY MAGALHÃES
~P4RTlDO~

P~lDB

O Sistema Único de Saúdp é voltado a Saúde Pú

blica mas não deve intervir nos mei c-5 produtivos, pois a:í o

fator principal é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de

acidentes de trabalho, que deve cont inuar sendo de responsa
b111daàe ún1ca do M1nistério do Trabalho,

,..,.., PI.ENARIO/COlolISSÃO/SUllCOMI$sio-----------

tc0MISSÃO DE SISTE~lliTIZAÇÃO
r=-,,---------------- TEXTO/.,lUSTLflCAÇXO'------------------.

EMENDA SUPRESSIVA, nos termos do art. 1B, § 12 do

Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte:

r=-r TEXTO/.,IUSTlFrcAçÁo-----------------

A Bahia tem que permanecer unida.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do Anteprojeto o J.tem I, do art. 447 ,

renumerando-se os demais.

A proposta de criação do Estado de Santa Cruz fôi

inconveniente porque a força política do Estado da Bahia deve ser

,mantida pela força representativa de seu território atual.

MATHEUS IENSENFEDERAL

COMISSAO DE SISTEMATIVAÇAO

DEPUTADO

EMENDA AO ARTIGO 423, Parágrafo 5Q

Dê-se ao Parágrafo 5Q , do Artigo 423, a seguinte redação:
Art. 423. _ _: _- . - - -. - - - . - - - - - . - - . - . - - - - -

§ 5Q _ O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em
Lei, desde que haja prévia separação jud1cial por mais de
dois anos, ou com~rovada sep~ração de fato por mais de

w,---------- PL~HARIO/co",IS'M/sUDCOIolI'S.io

t
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Esse sentido de frustração vem se manifestando no

no sentido de uma part~cipação maior da região abrangida pelo Esta

do que se propõe criar, tendo em vista o cacau.

A força econômica do Estado, cuja criação foi pr~

posta, seria insignificante e os recursos disponíveis seriam insufi

cientes para se manter o desenvolvimento da região por ele abrangi

da, nos níveis em que atualmente se encontra, como parte de um Est~

do forte.
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Há, por outro lado, UM antigo discurso político

§ 29. A lei definirá as zonas pr~oritárias p~

ra Reforma Agrária e os parâmetros de conceituação de propriedadeD~

produt~va.

§ 39. A emissão de títulos da divida.agrária~

ra as finalidades previstas neste artigo, obedecerá a lim~tes fixa

dos, anualmente, pela Lei Orçamentária.
§ 49. t assegurada a aceitação dos titulos da

divida agrária a que se refere este art~go, como me~o de pagamento

de qualquer tributo federal, pelo seu portador de obrigações do d~

sapropriado para com a União, bem corno para qualquer outra finalid~

de est~pulada em lei.
§ 59. A transferência da propriedade objeto de

desapropriação, nos termos do presente artigo, não constitui fato

gerador de'tributo de qualquer natureza."

decorrer dos anos em virtude da contribuição que o Cacau proporcio-

noU para a economia ba~ana. Embora essa participação do cacau na ar

recadação do. Estado tenha diminuido $ignificativamente, é Justa a

pretensão de que O governo estadual apl~que na região um maior per-

centual de sua receita.

Não há, entretanto, qualquer interesse re~evante

na divisão da Bahia. Ao contrário, o Estado deve permanecer integro

nos limites territor~a~s, que h~storicamente lhe pertencem, v~ab~li~

JUS T I F I C A T I V A

A junção do parágrafo pr~meiro ao'''caput'' do

artigo esclarece, sem favorecer ~nterpretação dúbia, a forma de

indevização da terra nua.
A supressão da expressão "bem corno os módu

los de exploração da terra" no parágrafo terce~ro, agora parágra
fo segundo, na realidade, trata-se de dispositivo simplesmente pro

gramático, que não envolve matêria constitucional.

zando, assim, o constante fortalecimento de sua ,presença no contex

to da Federação brasileira.

SENADOR RACHID SALDANHA DERZI

EMENDA CS02237-S
-._-- -------- .Ul"OR----~_-- -.,

Senador Constituinte JUTAHY HAGALHÃI:S
tr}rARTIOO~

PHDB

EMENDA CS02239·4'
tJ
m PL[NARIOlcO&lI~5Ão/IUaCOf.llssÃQr- 'COHISsKo DE SISTE~mTIZArÃO

\ EMENDA SUPRESSIVA:

r:-t----------------TElCTO/JUSTlf'ICAÇio--------------__~

Suprima-se a alinea "d'" do item V do art. 13.

Sunrima-se .~ cláusula .. bem corno os módulos de exploração

da ter:t::a" do § 39 do art. 326.
'v

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um dispositivo s~mplesmente programát~co, que

não envolve matéria constitucional.

JUSTIFICAÇÃO

A matér~a está prevista l com maior abrangêné1a, no
art. 428 e seus parãgrafos.

, EMENDA CS02240-S
PJ: SENADOR RACHID SALDANHA'~;RZI

SENADOR~RACHID-SRLDANHA DERZI

rot I"Lf.HÂruo/Col.lISdo/IUICOWISSÃO

C . COHISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02238-6'
[J

AUTOft--------- -.,

Emenda supressiva de parte da letra "a" do § único do

Àrt. 325

ART. 325 •••••••••.••••••••••

§ ONICO •••.••••••••••••••••
a} é racionalmente an~oveitado

f':"r---------------- TEXTO/.lUSTIf'IC ..Çi.O'---------- --,

EHENDA MODIFICATIVA E ·SUPRESSIVA DE PARTE DO ARTIGO 326

"Art. 326. compete à união promover a Reforma

Agrária por desapropriação por interesse social, da propriedade teE
ritorial rural improdutiva, em zonas prior~tárias, mediante pagame~

to de prévia e justa indenização que, à exceção dos acessórios que
serão sempre pagos em dinheiro, será paga em títulos da dívida agr~

ria, com cláusula de exata correção monetária, resgatáveis em at~

vinte anos em parcelas anuais, iguais e sucessivas, acrescidas dos
juros legais.' I

§ 19. A desapropriação d~ que trata este arti
go é de competência exclusiva do Primeiro-Ministro.

,TUSTIFICAf~ÃO

A nresente emenda visa su,?rimir a exnressão "ou está em

curso de ser", que consta do texto do ante1]rojeto.

Na verdade a reforma agrária estaria sendo dificultada

com a_mantença do texto integral.

A~ei ordinária com,?ete determinar os critérios de im

nrodutividade e a partir de que momento iniciam.
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r::-r---------------- TEXTO!oJUSTIf"ICAÇXO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado : Artigo 262 § 4º

Dê-se ao § 4º do artigo 262 do Anteprojeto de Constituição, a seguinte redação:

§ 4º - As contribuições de melhoria serão exigidas dos proprietários de

imóveis beneficiados, tendo por limite total a des8esa realizada e por limite in

dividual o acréscimo de valor que resultar para o imóvel beneficiado.

Justificativa

máximo ou melhor,total de sua cobrança(que é a base de cálculo) ,mas. também o limite

individual(que' vem a ser-alíquota),sem o que se desfigura ~ tributo, em detrimento

do contribuinte,que acabará pagando como contribuição de melhoria uma verdadeira ta

~ , arbãtrérfa e prepotentemente lançada pelo Poder Público,sem nenhum corrtrnle
por parte do contribuinte,eis que o fisco,no caso,age discricionariamente.

Para que não se instale no País"um infernofiscal" já temos br.andido nossas ar

mas de constituintes em defesa do contribuinte,que,no caso da contribuição de me

lhoria é quem vai pagar, "in totum" ,o que o Poder Público dispensou com a obra rea

lizada.Não há, pois, como se olvidar o comesinho princípio ce justiça fiscal, liml

narmente báslco na ciência tributária., e segundo o qual deve haver um limite

individula .por força do acréscimo de valorização aufer'ida pelo imóvel
beneficiado com a obra pública de melhoria.

Que não se omita o que as Constituições anteriores tiveram o bom senso

de jamais esquecer, conforme as lições dos juristas, que nelas foram os responsá

veís maiores ~~là constitucionalização do tributo em causa, e que foram os eminen

tes Professores Bilac Pinto e ALIOMAR BALEEIRO.,

JUS T I F I C A T I V A

.'111/~/7

CiEL~

rr;;:;.~~
')

AUTOA---------------,

AUTDIt---------------

Pl.EHA'UO/COllISsio/suacOlllssio--------.--, Iila°ATA---;::;::\1
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EMENDA SUPRESSIVA

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Proteger a ecologia serla ~rote~er a dis~l91ina: Correto então'=àlar .

-se em "l?roteção ambl.ental" ou "proteger o ambiente".

-Emenda Aditiva
Dispositivos emendados : artigc 413 e seguintes

Onde estJ.ver escrJ.to "9 rotecão à ecolog1.a ll-ou "defesa da ecologia"

substitu3.-se por "ambiente" ou "ambiental".

ECOLOGIA é o camoo do conhecl.mento, o conjunto das discipllnas cien

tificas que estudam o amblente, os ecossistemas, os organismos VlVOS
em suas interações com o melO fisico ou en~uanto carte intelrante de

ecossistemas blóticos.

Deve-se corrigir o pleonasmo, que está tornando-se de uso corrente.

JUS T I F I C A T I V A

CO'IISSÃf) DE SIS'i'E"IATIZA ÃO

Veri<:icar, a propóslto, a Constitulção portuguesa (usa "ambiente")

e a Constl.tulção peruana ("ambiente").

EMENDA CS02244-1

r::-r -------TEXTO!oluSTlru:,.,çio-----------------,

De utaco Antonio Carlos Mendes Thame

m 'LI}ilUIO/cOM,niotll!leo.l.lio------------

é co-srssxo DE SISTEToIATIZAC1iO

EMENDA CS02242-4
wC Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

r:;,..----------- 'LUAIUo/COMluiotluttOal.•• io -----------.,

I I

Insistimos com a autoridade do melhor comentador do atual CTN (Código

Tributário Nacfonal) e senão o maíor-, pelo menos o mais festejado dos tributa

ristas do Brasil, ALIOMAR BALEEIRO, em que a redação desse texto constitucio

nal não pode ficar manco e capenga, como se insiste em mantê-lo na Constitui 

ção, que ora redigimos.

Regridir para a Emenda Constitucional 23/83, obra e fruto de entulho

do regime autoritário felizmente já passado, seria lamentável retrocesso jâ e~

calpelado pelo eminente Senador Nelson Carneiro, verbis : " Todavia, a Emenda

nQ 23/83 regrediu na matéria, ao substituir a valorização por benefício no im~

vel e suprimir novamente o limite individual" (Sugestão apresentada à Subcomi~

são em 22 de Abril último, grifamos)

E por que razão disse S. Exa. "suprimir novamente o limite individual"?

Porque, seguindo as pegadas do mestre. ALIOMAR BALEEIRO, f~càu bem salientado em

seus Comentários ao CTN, art. 81, o lapso na C.F: de 1967, logo corrigido pela
Emenda Constituclonal nº I, restabelecendo-se a tradição certa e escorrerts das.

Constituições de 1934 e 1946, com referência ao tributo de que tratamos.

Bem diz mestre ALIOMAR BALEEIRO nesses ,comentários:

" O art. 81 do CTN, como o Direito anterior; estabelece para limite

individual da contribuição de melhoria e acréscíno de valor, que, da obra, re-

sultou para cada imóvel beneficiado. Mas O- art. 19 § 3º da f.F. de 1937! inova.!:!

do, referia-se apenas ao limite total, que seria o do custo da obra, cã'bendo à

lei fixar o teto individual. Isto, a nosso ver, não autorizava a inteligência

de que o legislador ordinário poderia exceder o valor do benefício acrescido .

( ... ) Mas a C.F., na redação primitiva de 1967, foi con:igida pela Emenda nQ 1,

de 1969, que, no art. 18,110, estabelece "como limite individual" da contribui 

ção de melhoria " o acréscimo de valor que da obra resultar para c~d~ imóvel bene·

ficiado" (Direito Tributário Brasileiro, Forense, sa. eo, ( a última em,vida do

autor ALICMAR BALEEIRO) pág. 335)

Não é possível, pois, que (com a devida vênia) queiramos ~'i~sistir
no~ apontado por ALIOMAR BALEEIRO. • ~\h -:c

E tão maléfica e escabelada é a inovação' proposta, que a mes!"a Ja dei

xou sinais teratológicos em nossa literatura jurídica, como se pode ver por 'dois

curiosos artigos em ,ia Estado de São Paulo", um de 5/2/84, logo após a malf'adadà

E.C 23/83, de autoria de dois tributaristas, Geralélo Ataliba e Aires F. Barre'

to, sob o título "Contribuição de Melhória na Reforma Constitucionàl", onde sus- :

tentam: " O que se fez - e resulta nítido - foi transformar a contribuição de

melhoria numa taxa por obras públ1cas" (sic ! ). E mais adiante: "Diante do tex-,

to aprovado, passamos a ter três espécies de taxas: de polícias ( art. 18, I ,la.

parte), serviços (idem, 2a. parte) e por obras públicas (art. 18, 11). Desapare
ceu da Constituição a contribuição de meihoria, embora fique a designação para es-

se tipo de taxa. Assim, os le~gos, que sempre usaram a esdrúxula e aberrante desi
nação "taxa de contribuição de melhorias", foram os únicos triunfadores, ainda

que em detrimento de inúmeros valores consagrados tradicionálmente pelo nosso sis

tema jurídico". (sic ! cr, art. cit., colunas 2 e 3, da pág. 50 do referido " Es~

do"). E também, mas não menos calamitoso, porque nessa mesma linha de coerência

com a abstrusa eliminação do "limite indivisial", é a éonclusão do MM. Juiz do lº

TA Civ. do Estado de São Paulo, Regis Fernandes de Oliveira, que comentando a esas
trada EC.nº 23/83, acaba por concluir,conforme seu longo artigo,também êm "O Esta

do de São Paulo", de 25 de outubro de 1986, intitulado: "Inexistência da Contribui

ção de Melhoria de nosso Direito" (siç secção "Tribunais" do referido matutino).

Eis a que leva o prurido de inovações descabidas em matérias que tradicional

mente já se cristalizou em nosso direito, como devendoter, para caracterização ade

quada do tributo,além do seu fato gerador(a valorização do imóvel)também o limite

Dispositivos Emendados:

.Artigo 342, parágrafo único do artigo 343,

artigo 494 e 495
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El-ENDA ADITIVA

Dispositivo Emendado : ARTIGO 17 -

Artigo 17

Inclua-se no Art. 17 do anteprojeto o se9uinte parágrafo:

"Quem exerce atividade perigosa e que coloca em risco a terceiros tem

a obrigação de tomar providências necessárias à manutençâo da margem de segurança
para que a incolumidade alheia não seja atingid.a". (Apelação n, 63.981-1, 4a.

Câmara,j. em 03.10.85, ReI. Desembargador Freitas Camargo, in RT Vol.604,págs.

51/53) •

Tal posrçao se harmoniza com a legislação que rege a defesa do meío

ambiente (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 14, parágrafo lQ,

da Lei n9 6.938/81 e Lei 7.347/85) quando se adota, independentemente da exis

tência de culpa, a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio

ambiente e " a terceiros", afetados por sua atividade. Se compete ao Estado a

tutela do meio ambiente, inclusive o do trabalho ( inciso VII, do artigo 54,

da Seção I - Da Saúde - , do Anteprojeto da Comissão da Ordem Social) não ví.s

-lumbramos o motivo de tretanento diverso ao trabalhador, força viva na Nação

que produz e gera riquezas e que necessita de maior amparo e proteção legal.

No mesmo sent í r é a lição de PAULO AFFONSO LEME MACH~DO, "in" Ação Civil Pú

blica, R. T., 1986, pg. 46/49, com farta citação de orientação doutrinária e

jurisprudencial, inclusive do exterior ( Holanda, Suécia, República ~deral

da AIemanha) .

Haverá o dever de indenizar pelo simples fato de existir a atividade.

Segundo Walter Bloise, em sua obra" A responsabilidade civil e o dano mé

dico", na América do Norte, 42 Estados consagram a responsabilidade estrita ou

imanente, que obriga a indenizar pelo simples fato do dano.

E: uma evolução do conceito da responsabilidade civil onde há um elastério

pela obrigação da reparação do dano, mesmocsem.culpa, do seu autor, ao ofendi

do (ed. Forense,1967, pág. 5). Assim, o trabalhador e terceiros deverão provar:

a) Quem prat ícou a ação ou omissão;

b) D prejuízo e a incapacidade laborativa decorrente;

c) O nexo causal entre a ação e a omissão.
Evita-se com tal orientação doutrinária e jurisprudencial, a impotência do

autor em provar a culpa nesses casos, notadamente quando se alega as excludentes

do caso fortuito e da força maior ensejando, por outro lado, um maior rigor por

parte das empresas no cumprimento do mandamento constitucional, no que concerne

às normas de segurança e higiene no trabalho

sobre o possuidor, em razão da detenção da coisa: "Se qualificarmos l.!ma pes

soa de guarda, é para a encarregar de um risco". Assim, o responsável é, no
caso, a pessoa que assume o risco criado pela coisa que tem a seu serviço, por

ou para sua recreação". (cf'. José de Aguiar Dias; " Da Responsabilidade Civil,

ed. Forense, vol.ll, pág.32).

Há dever evitar perigos sempre que a falta de atividade para que a da

nosidad~ se afaste seria transgressão de direito de outrem. O responsável que

deixa que o dano ocorra,pois, se tivesse intervindo, o dano não existiria. A. .
caus~ está naq,uilo que estabelece a periculosidade, mas não teria havido c re-

sultado maléfico se o que devia praticar o ato excluente do risco, oc) emitir

algum ato, para que o dano não se desse, tivesse cumprido o seu.oever . ( ... )

Quem cria ou mantém um tráfego, movimento, ou irradiação, ou escoamento, algo

que seja- fonte de perigos, tem o dever de. segurança do tráfego, ou dever de evi

tar pancadas, golpes, contaminações" (cf.Pontes de Miranda, Tratado de Direito

Privado, Vol. rrr , págs.20912lD)".

E Aguiar Dias acrescenta:

" O guardião é responsável não em virtude do Llusrir ío poder de dÍ1'§ção,

mas porque, tirando proveito da coisa, deve, em compensação, suportar-lhes os

riscos". (obra citada, pág. 33).

Como se perceõe , assim vem entendendo a doutrina e também a jurispru

dência pátria a tornar viável a indenização pelo direito comum pois, se assim

não se entender, deixando ao operário o ônus de provar a culpa do patrão ou pre

posto, nestas atividades, dificilmente haverá lugar à indenização.

No episodio que enlutou a coletividade de Cubatão, em Vila Soc6, no

incêndio já mencionado, a Egrégia Quarta Câmara do Tribunal de Justiça ressal-:

tou:

cr=p.ltTl00=wJ
PEL

referidas na

existência a
participação

AUTOJt---------------

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se do anteprojeto:

a) o artigo 342

bi o parágrafo único do artigo 343

c) o artigo 494

d) o artigo 495

Com a supressão, as entidades

letra "p" do inciso IV do artigo 18 têm sua

tual garantida, bem corno garanriõR está a

tripartite nas mesmas.

Estas entidades são o SESC, o SENAC, o SESI

e o SENAI, existentes há mais de 40 anos, sempre em bene

ficio do trabalhador e sua familia, e da coletividade, tam

bém, promovendo a formação e a especia11zação profissio

nal e o bem estar social.

As disposições contidas nos dispositivos supr~r

dos chocam-se frontalmente com a do artigo 18, inciso IV,

letra "p" do arrtepro j et.o que determina que nas entidades

de orientação, de formação profi~sionall cultural, recrea

tiva e de assistência social, dirigidas aos trabalhadores,

é assegurada a participação tripartite de Governo, trabalh~

dores e empregadores.

É norma constitucional permanente e garantido

ra de direitos e liberdades invioláveis. A ela não poderá

se opor outra, que a contrarie. Ora, o artigo 342, contra

ria tal determinação, ao dispor que a folha de salários é

base exclusiva do Sistema de Seguridade Social, vedando que
sobre ela incida qualquer outra contribuição, tal corno a

que custeia as entidades de orientação, formação profiss10

nal. cultural, recreativa e de assistência social, onde é
assegurada a participação dos trabalhadores, dos emprega

dores e do Governo.

Além disso as demais disposições contidas nas

Disposições Transitórias do anteprojeto, por serem, exatamen

te transitórias, não podem prevalecer sobre a norma perma

nente.

§ 39 : Independentemente da existência de culpa é o em;Jregador ou

preposto obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos empregados

ou terceiros, em decorrência de exercício de at.ívtoaoe legalmente conside

rada perigosa.

PI.f:.NAAIOICOWISdO/SU8COU,SdO-----------

j
~D'A'A--=-=:l
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Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

= TEXTOIJuSTIF"leAçio ---,

EMENDA CS02245-9
l!J

JUSTIFICATIVA

A empresa que explora serviços e atividades perigosas, fruindo lucros

e proveitos que acarretam riscos e perigos diversos deve responder, objeti

vamente, pelos danos decorrentes de falta de cautela, de manutenção, de cui

dados, de precauções acima das elementares visando a segurança dos emprega

dos e terceiros.

A noção de guarda da coisa, em que repousa, a responsabilidade pelos

danos em cujo evento intervém como instrumento não pode ser a noção comum de

obrigação de vigiar, Ripert esclarece bem a 'qqestão, ao observar que se deve

tCJllá-la como noção nova, criada para definir ~a obrigação legal que pesa
. f,

EMENDA CS02246-7 .u •• ,-:--:-----.:---------,
~ Deputaào .Anton~o Carlos l1endes Tha:rle

tJ Comissão de Sistem~'t~~~çâ';i."u"••"'i.

EMENDA SUPRESSIVA

SUi'aI~~-S~ O ARTIGO 18, lI, letra (i)

tJ?"'''..~• i'FL-Si'
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JUS T I F I C A TI V A

Trata-se de d~sposição ant~deMocrãt~cáestabele=er-se o monopólio da
representação ~e interesses sociais ou comun1tár10S e~ favor ue uma
única e~~~dade associa~iva.

Além do g~e é matér~a a ser trata~a pelo legislador oru~nãrio, po~s
ser1a decorrêncl.a dos dJ.soosit1VOS relacionauos à 11.oerdacJe àe asso
c~ação (artigo 16, lI, ~etra (al, e const~tue restrição à prer~og~,
tl.VP asse9uraua às entl.àaces mencl.onadas no íncl.so VII; letra (c)
üo mcs~o artl.go 13.

EMENDA CS02247·5

~_--- "LUlÂluo/çOMlssio/sU8COMlssio--_.;- _
WC coxrssão DE SISTE!IATIZAÇÃO

rr;;,.ATA;-;jY 071
J '

Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais e

dos servidores públicos federais, estaduais, do Distrito Federal, dos Terri

tórios e dos Municípios, os seguintes direitos, além de outros que visem à me

lhoria de sua condição social:

JUSTIFICATIVA

A redação do art. 14 excluindo os servidores públicos, não observou _

o que foi a;rc5Vado na Comissão da Drdem Social, causando com isto, inúme;os ~~~f,; i,
prejuízos aos servidores públicos, tais como os estabelecidos nos itens V,IX, .-",

XIII ,XVI,XIX,XX, matérias estas que não foram tratadas na seç~i:J II dos servi, '

dores públicos civis em séu artigo 85, que assim reza (aplicam-se, AINDA, aos', ':.

servidores públicos civis as seguintes normas específicas). , ;.,"~;

e: claro que a colocação da palavra "ainda" bem como á. citação de "nbIt:

mas específicas" pressupõe a existência de outras normas, esp<Cialmente nor- ;~1

mas genéricas, que sâo indubitavelmente aquelas preconizadas nç ar'tigo 14. )"~
E~lEllD'; ~lODIF'ICATI!IA.

DIS1'QSI7IVO E'lJ,;:-I:lA:lO: 1\rt~go 49, anc í.so XI:<, iterr. e.

. . ,~

Inclua-se no:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADADO Artigo 49 inciso XIX item s

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

EMENDA CS022S0-S

~ -,,_-,--,-,.-_---:- PLl!NAAIO/co"IlSsio/suacOlulsio------------,

Comissão de Sistematização

,.,... TEXTO/olUITlf'ICAÇl0-------------------,

Dê-se a seguinte redação ao art~go 49:
Artigo 49

XIX - legislar sobre:

n a)ãl.reito cl.v±l, co~ercl.al, penal, agrário, a~iental,

ele~tcral, Marítimo, aeronáutico, espac~al, processual e do tra

balno e norráas gêuais de d1re~t:o fina:.cel.:::-o, trl.l>utárl.o, urcanl.s
tl.CO e àas exe~Jçõcs pc~a1s.

JUSTIF ICl'.TIVA Artigo 49- Compete à União:

Após contc~plat o D1re~to 1~~2ep.tal co~ ~~ capItulo

nesta Consti~uiçãol só, por certo~deV2do a ~~a ~~~ssão invo
luntária não constou co referiuo artigo.

XIX - legislar sobre

s- normas gerais sobre produção e consumo, bem como sua propagan
da comercial ;

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02248-3
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

I'LEHUIO/COIUS$iO/IUICOM'SSiO- --,j ~DAT"~
Comissão de Sistematização W 1JU J

EMENDA SUPRESSIVA

Dispositivo Emendado : Artigo 432 § 3Q

SUprima-se o artigo 432

§ 3Q

JUSTIFICATIVA

O Anteprojeto da Subcomissão da União, Distrito Federal' e terrrtõ _
rios consagrou a competência da União para .Ieoãsrar sobre a producão e consumo
e sua propaganda comercial.

Também o Anteprojeto não aprovado) da Comissão da Família, da Educa

ção, Cultura e Esportes" da Ciência e da Tecnologia e da Comunicação traz ao

seu final a "Proposta nQ 5", dando a União a competência para légis~ar sobre "cu.!

tura, comunicação social, propaganda e publicidade em todas as suas-formas •.•

Una das características fundamentais do Estado federal é a de que as

atribuições da União e das unidades federadas são fixadas na Constituição, por

meio de una distribuição de cómpetência ( cr. Dalmo de Abreu Dallari, "Teoria Ge
ral da Estado", pág. 225 ),

D:st~ ~orma, :tendo em vista as norn;as básicas constitucionais que ,
consagram o prancrpro da ~gualdade perante a le1 e as que dão competência à União

para legislar sob produção e consumo, impõe-se seja também deferida a União a com

petênc.ía para legislar sobre normas gerais à respeito da, propaganda ~omercial, como

medida de coerência e de justiça.

o referido parágrafo institucionalizaria a FUNAI, além de nâo
poder ser considerado como matéria constitucional.

AUTOR-- -,

CO;;STITur:,rJ.: A:ITO:.lIO Cl\~LOS 'lI::mLS TJlJ':::" EPART'DO~

,.LEHAR10/COIlISsiO/SU8COMII'iO

j
~D"TA--::-:l

CO'lISSÃO DE SIS'l'E:IATIZAÇÂO "ê2.JI] .is 7J

~--__----_------_TEXTO/olUSTlf'IC"çio----_----.:-------_,

_---------------- TEXTDI.JUSTlf"ICAÇio _,

EMENDA ADITIVA

EMENDA ao "caput" do artigo 14

o "caput" do artigo 14 do anteorojeto, passa a ter a seguinte reda-
ção:

B'~=~~!)r. ADITrlA

Dispositivo E~endado: Art~go 3~Q

Dê-se a seguinte redação ao

T.rtigo 38'=' - ~~al'Iuer cidadão, partido jYol!tico,ass2

ci~ção ou sind~cato, é parte legítima para pro~or ação c~v~l pú

blic~ oa ?arte legit~ma par3 propor ação civ~l pública ou ação

?opul.:.::- c:ua vise a ~nular ato i101].::11 ou Le s í vo ao patrinônio !J:i
b~~co, a Moralidade adrinistrativa, à cC~Jnidade, à socie~3de e~
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geral, ao !"leio aT)biente, inclusive ao do trabalho, ao p~trir.1ê.

nio ~istórico e cultural e ao cons~~~àor, ~~~ ceno a 2reservação

ou ra~araç5o dos danos cor.scquentcs.

A introdução da palavra "proventos" é necessana porque este instituto é pró

prio dos inativos e para que não haja interpretação errônea quanto a um assun

to de elevada importância.

da na de=esa dos direitos coletivos e int~resses U1ÍuSOS.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
AUTOR---------..-----~

PI.f:HAR10/CONISSÃO/SUIlCOIfISSiO-----------'j ~DAT4~

Comissão de Sistematização tv 9J'?7 J
~ ,.EXTO/olUST'Fl::A~io----------------~

EMENDA <::S02254-8

inêlusJ.vc .:to ~o

não ~oJc s~r Ol'l1~3
"

-, .
pl.lLJJ..l.ca.

JUS1'IfIC;~'rIVj\

Relator no arti~o 353, inciso VII, a

t.rabaLao , à. =rdnte era neio arnDie:l~e.

Por OJtro lüJo1 a~ão civil

..::;=-=::..:=:...::-=..:::..::.::=::..:=..~-AUTOR---- ---,

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

~---------- Pl.[Hi"10/cONISSÃO!SUICOWISSÁO ,

Comissão de Sistematização

EM~NOh MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDAOO: Art. 237 inciso H

Dê-se a seguinte redação ao:
Art. 237 - São funções institucionais do Ministério Público, na

área de atuação de cada um dos seus órgão:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : Artigo 14, inciso I, item ~

Dê-se a seguinte redação ao
Artigo 14

II - promover ação civil pública para a proteção do patrimônio

público e social, dos interesses difusos e coletivos, notadamente os relaci.2,

nados con o meio ambiente, inclusive o do trabalho, e os direitos do consu

midor, dos direitos indisponíveis e das situações jurídicas de interesse ge

rai ou para coibir abusos da autoridade ou do poder econômico.

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
AUTOR- ~ ~

Justificativa
No extraorrünãrto trabalho de sistematização, o Art. 237 inciso II

é orioinário não apenas do Art. 137, caput , inciso II, da Comissão III, mas

també; dos Artigos 27, 'parágrafo único, e art. 118, ambos da Comissão VII(da

Ordem Social).
Para tanto cumpre que se explicite o ambiente de trabalho , da mes

ma forma como o Senhor Relator, com absol~to acerto e propriedade, procedeu

ao redigir o Art. 353, inciso VII, em que dá ao Estado, mediante o Sistema

Unico de Saúde, competência para" controlar a qualidade do meio ambiente,

inclusive o do trabalho."

E àlém disso, imprescindível que se suprima a expressão" nos termos

da lei'''' pois a mesma faz mais que enfraguecer o 'artigo 237:tira-lhe~ sua

autoaplicabilidade e e autoeficácia.

EMENDA CS02255·6

,---------- PLE'tJ.lIll0/cOUlssio/suacOMlssio _l:J coníssãc de Sistematização
EJoE/'DA t-roIFICATIVA

A redação acima contempla de forma mais clara a preocupação do le

gislador em evitar a rotatividade de mão-de-obra.

eoníssão de Sistematização

d) superveniência, judicialmente comprovada, de fato econômico in
transponível, técnico ou de infortúnio da empresa, assegurada a prioridade

de recontrataçào ao trabalhador demitido, sob pena de indenização progress.!,
va e proporcional ao tempo de serviço, nos termos da Iea ,

JUSTIFICATIVA

~ PLUÂtllO/cOlussio/IUICOMlUÃO-----------,

_________________ TUTO/"USTIFICAÇÃO -,

El-EI'llA ao Art. 90 de Anteprojeto

Jlrt. 90 - O benefício de pensão por morte, do servidor inativo ou
ativo, corresponderã à totalidade dos proventos ou vencimento, gratificações

e vantagens pessoais do servidor falecido.

=---------------- TUTO/.lUSTlfICAÇio- --,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se nas Disposições Transitórias

JUSTIFICATIVA

No texto atual, não fica claro se se trata de morte do servidor i

nativo ou de ativo. Por esta razào, a nossa intenção é esclarecer este prime.!,

ro ponto.

O termo tecnico "renumeração" compreende o vencimento, as gratifi

cações e as vantagens do servidor. CO'IlO está no texto, há uma redundância,

pois as gratificações e as vantagens já estão incluídas na remuneração.
E mister, pois, fazer uma compatibilizaçãó da linguagem, no texto

constj.tucfonal , no que tange ao Art. 14, inciso V, Art. 85, inciso I~, Arts.

89 e 90, nos quais a palavra " remuneração" é usada indistintamente para ca-'

racterizar vencimento e para caracterizar o todo, isto é, vencimento, grati

ficação e vantagens.

A palavra " vencimento" esta tecnicamente correta no Art. 14, inci

so VI e XI" no Art. 85, inciso IH, no Art. 194, inciso IH, alínea "b", no

Art. 483, inciso 11.

Art. A União pagará, a partir do quarto mês a partir da promu.!.

gação desta Constituição, parceladamente em 36 meses, com a devida correção
monetária, as diferenças devidas nas prestações continuadas já pagas sem - a

observância da sistemática de cáiculo prevista nesta Constituição.

JUSTIFICATIVA

Nos cálculos dos reajustes dos valores das aposentadorias, efetua
das entre 1979 e 1984, foram tomados como base os salários-mínimos anteriores

ao da época dos reajustes, em flagrante prejuízo para os inativos.

Além disso, a sistemática de reajustes com base em salário refe
rência tem sido invariavelmente desfavorável aos inativos.

Nas disposições Transitórias da nova Constituição, pode esta so

berana Assembléia corrigir esta distorção - triste retrato do Brasil atual _

salvaguardando direitos de milhões de brasileiros.

O pagamento deve ser feito pela União, já que, nestes últimos
anos, constatou-se :
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Dep"tado Antonjo Carlos Mendes Ibamp

Comissão de Sistematização
r:-r---------- Pl.ENAflIO/coWISSÃO/SUBCOYISSÃO------------,

AUTOIII---------------

o-T---------------- TEXTO/JUSTIf"ICAÇÃO-------------------,

:EMENDA CS02258-1

f:
a) falta de cumprimento, pela União , da sua obrigação de contri

buir para a Previdência. Na lei que criou a Previdência Social, ficou estip~

lado que seu financiamento seria dividida em três partes iguais entre assala
riados, empregados e Governo. O Governo nunca chegou a cumprir Inteqralmente

a sua parte. Aliás, mesmo a const ítuícão atualmente' em vigor prescreve a 0- .
brigatoriedade da contr íbuíçào da União para a Previdência Social;

b) queima de reserva da Previdência, nos Governos anteriores, em proje

tas nababescos;

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. lll, parágrafo único.

c) enxugamento de eventuais "superavits" da Previdência, pela mudança

das regras. Assim, por exemplo, até 1982 a Previdência recebia um percentual so
bre o valor de cada litro de gasolina ou diesel vendida. Naquele ano, foi abo
lida a regra, com promessa ( não cumprida) de ressarcimento da diferença pela

União.

Dê-se ao parágra fo única do ArtigC1 '19 a seguinte redação:

_ Toda o poder emana do povo e com ele e para servi-lo é exercido, nas

termos desta Constituição.

JUSTIFICATIVA

Nada mais justa que a ressarcimento das prejuazos causados aos aposenta
das, pela União, que deverá alocar à Previdência as recursos necessárias. Cumpre explicitar a finalidade com que é exercida o poder.

CO:;STrrUIIlTI; ANTmuo CA~LOS :I=::<OES TIIA!IE

r:-r----------------TUTO/oJUSTl'ICAÇio- --.

"UTOR------- -,EMENDA CS02259-9

r - - - - - - - - - - PI.EN.lRIO/COUlssio/sU8COUISSÃO-___________ ••,.f: CO~ISSÃO DI; SISTE".ATIZAÇÃO I tBZio~

Deputada Antonio Carlos Mendes Thame

EMENDA MODIFICATIVA

Disposi tivo Emendado: Artigo 36, parágra'fo única.

EMENDA CSÓ2256-4

r.-r TElCTO/JUSTlrlcAçÃO ---,

Inclua-se artigo 36, parágrafo único in fine E:lE~DI'. !IODIf ICATIV1,

::nSPOSITIVO E!1EimA:JO: ARTIGO 153

O manda do de Segurança

membras ou associadas .e das interesses constantes de seus
estatutos.

Dê-se a segu~nte redação ao

Art1.go 153

JUSTlFlCATlVA

Esta é a redação que, ao nosso ver, melhor contempla o que a legisla
dor pretende neste artigo.

IV - pro~over a defesa do w~b~cntc, inclusive o do tra~a

1~o e dos dire~tos dos cons~~idores.

J!JSTIFIC~.7IVA

Deputada Antonio Carlos Mendes Thame o terMO a:1b~e:ltc:!, .1.:lclus!.vr: do trabalho, é ut~l1.Z:l

de nos demais art1gos desg.1. con~titui';ãc" fazendo-se r:.1.ster

co~patih~lizar o tcx~o, co~ u~a reaação ún~cü.

"'UTOIII---------------,

Comissão de Sistematização

EMENDA CS02257-2

l:r-----,------- PI.UA'UO/CONISSÃo/sulcowrssÃo----------_

r.-r--- TEXTO/JUSTlf'ICAÇÁO ---,

EMENDA ADITIVA
Dispositivo emendado artigo 362

Inclua-se na artigo 362:
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Comissão de Sistematização

Artigo 351, incisa I

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendada

JUSTIFICATIVA

Causa estranheza o termo comanda, além de considerarmos que a direção ex

~ pode não atender, em todas as casas, aos interesses dos,díversos
serviços e atividades.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 351 :

I - direção administrativa única em cada nível de governo

Além disso, a sistemática de reajustes COIT' base em salário referência

tem sido invariavelmente desfavorável aos inativos.

Deve esta soberana Assembléia corrigir esta dlst.orcêo - triste retra-

ta do Brasil atual salvaguardando direitas de milhôes de brasileiras

Parágrafo urucor Os benefícios de-prestação continuada já concedidos
pela previoência social na data de promulgação desta Constituição terão seus
valores revistas, para assegurar a isonomia entre o regime de aposentadoria
anterior e o prevista nesta Constituição

JUSTIFICATIVA

Cumpre ressal tar que nas cálculos dos reajustes dos valores das aposen
tadorias, efetuadas entre 1979 e 1984, foram tomadas cama base os salários mi

nimos anteriores ao da época dos reajustes, em flagrante pr~juízo para os inatl
vos.

I
_!~ ---4
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EMENDA CS02261-1
Dep.JtaJc l..ntonio Carlos ~1enues Tha:1I3

pr;!PARTlDO~
?FL-S.t."

r epara
::az8r
tos e

3C do dano c o cun~rl~ento das cbrliac085 ~~

de nãa.~~ze=, co~~rclaç,?o à~~~les ~~5~OS ulr~l
r;teressé'S. li

PflPA"'''~• PFL-SPOLIVEIRA LIMACONSTITU,INTE

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se a palavra "p~blico" do Artigo 379,
do Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização.

~_-----__--__---_TEXTO/JUSTlfIC.lÇÃO------_----------,

~ EMENDA SUPRE5SIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379

J V S T' I F I C A T I V A
~ ~ ,',

A aç50 c~~il pÚ=lica deve sei lncOr?orad3 e~tre os ~~=a~lS~os ?ro~es
SU~lS d~ qarar.~:a ~03~=:re~~cs colstivos,e lntcrcsses clf~sc=. A

:!;.~~~~~:~~~ú!~:;~~~l~~~n~~~ii~~~:;c~~};~~~i;~:~i~:~~;~::~~:~;~:~:~
cesso àç c onncc arient;o e SÜ")S~~luc~tes a este, C07.0 o proce s sc o e c>:e-
:::.1,;50. ), ~.

~ PLEHAA10/COl.llS~ÃO/SUBCOJ,lI"SÃO----------._ _,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

J v S T I F I C A T I V h

Art. 33 -

........
IX - pe La aç ao c ív i I púbíl.ca. n

___ -1. I,

EMENDA ADITIVA

A açãc C~Vl.: públl.c~ dcv~ ser Gor.sl.~erada ffi~c~nlS~O Ü~ co~trol~

COLs~~t~clo~al, ~01S 05 dlreitos colctl.vOS e lI}ter~sses ~lf~sos,

~~~s~~~~~~;~~!~~~~~~~~:~;~~~~!;~;~:~:~~;t~:;~~~Ii:~?;~:~~!~~~!~~:~
550 ~d a~io c~~l.l pfilJll.c3 no Tit~lo rcfere~tc ia G~r~~t~a5 CO~Stl~~

CiO:1alS.

I;~CLUl-.-SL, xo ~R.r.rJG() 33, I;:';7~}; 05 ·l=.CA..~IS~l~S DI.: GA!U~.~TI'; CO_';STITüC..!.O
:\"1\L:

~ PLEHA'UO/CONISSÃo/supeOIlI$sio------- _

SIS7E'lhTIZAÇÃO

,- TEXTO/JUSTIFICAÇÃC------------l.!.:54-'-''--4~H

F.

!:CO:USSÃO élI:

• I

EMENDA CS02262-9
l: Antonio Carlos Mendes Thame - Deputado

O dever doEstado é O de ministrar, de acordo com os
meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o menor gasto
e a obtenção dos melhores resultados, Por isso, não se deve restrin
gir sua atuação, de modo a não tolher, em cada momento e em cada lo
cal, a form~ possível e mais conveniente,

,- "LUI.lIUO/c:OIlIS.io/.u.COIIU...io- ,tJ CO'lISSÃÓ DE SISTEHATIZAÇÃO
~D"T.l_

r30/0ó/87

TIZIOl7V
A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restriti

va e discriminatória com o ensino p~blico apenas.

D~ENDA ~ODIFICATIVA DO ARTIGO 416, b:

PLENAIlIO/cO/.lI$$Ão/suaCOI.lISsio-----~- ~

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Dê-se à alínea (b) do art~go 415, do anteproJeto da Const~tuição,

a redação abaixo:

"b) a instalação, ou amp Li.a ção , de cent.re as 'udroelé

tr~cas de grande ,?orte, termonucleares, termoelé
tr~ca5, de U51nas de ~roce55arnento de rnater1alS

férte~s e físse~s, de ~ndústr~as de alto potenc~

aI ,?olu~dor, e de de?ós~tos de ~J~s nucleares,
após consulta ?leb~scitár~a à comun~dade local
lnteressáda."

,..

EMENDA CS02265-3
[J AGRIPINO DE OLIVEIRA'LIMA

tu
EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 386

Substitua-se o Parágrafo ~nico do Arti
go 386, do Anteprojeto do Relatof da Comissão de Sistematização,
pelo seguinte artigo:

JUS T I F ~ C A T I V A

Obedecendo às in~óes proclamadas ,?elo Relator da Com~ssão de S~ste

matização, Const~tuint~Bernardo Ca~ral, dlversas rezes nos órgãos

de lmprensa, e as diretrlzes seguida pelo ante?roJeto, à exceção do

ponto aqul levantado, deve ser mantlda a redação dada ao dlS0ositlVO

do anteproJeto or~undo da Com~ssão da Ordem Soc~al, prevendo a

consulta ~leb~sc~tár~a à comun~dade local interessada.

"Art. O ensino é :Livre à iniciativa privada
que o ministrará, sem ingerência do Poder P~blico, salvo para

fim de autorização, reconhecimento, credenciamento de cursos
e fiscalização do cumprimento da legislação do ensíno."

JUS T I F I C A T I V A

O'parágrafo está deslocado do Artigo 386, que
trata de aplicação de verbas.

= Tt.XTO/JUSTlfIC,l,çio-----------------

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:,ARTIGO 377

inge
deve

Supervisão de qualidade do ensino significa
rência na organização didático-administrativa, sendo que

competir à própria comunidade e ao usuário,

EMENDA CS02266-1
CONSTITUNTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMAEMEf'.D~ ADITIVA

ACR!.:BCE~;r:I:-SI; xo ,~ttTIG'J 38, in ::1.na:

"J\rt. ja - ,"")u31quer c1.êajão, .
à sO~led3de C~ geral, ao a~~lentc, i~clus~ve o do
t.rabe Lho , ao pe t.r a nôn a o h i s t.ôr a co e cu Lt.ur a I e ao
COHSJI~C.C':> e para propor açâo C1.Vll pública" V13.:l~'::O

a CO~C~5sao de rn;~iu;s caJ~êlures e li~inards~ d

,---------- PLENÁIlIO/coUI$$ÃO/SU9Cc:WI$sio----- ~=___,

t:conissão de Siste~at)zaç50

..,-,---------------- TEX'f)IJUSTlflt,l,l;i.tl --"Ó-L..lJ~LL,



Acrescente-se ao Artigo 377, do Anteprojeto do
Relator da Comissão de Sistematização, a expressão: "respeitado o
direito de opção da família".

JUS T I F I C A ç A O

o Estado Democrático deve respeitar as c~enças. con _
vicções e filosofias educacionais da família, não lhe impondo uma
instrução e~ choque com os seus princípios, pois contitui direito
natural dos pais a escolha da educação que pretende para seus fi
lhos.

_________ n:XTO'JUSTIFICAÇÃO _

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art.96 do AnteprOJeto, a seguinte redação:

Art. 96 - A Câmara dos Deputados compõem-se de até qu~

trocentos e oitenta e sete representantes do
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores úe de
vinte e um anos e no exercício dQs direitos
políticos, pelo sistema distrital misto,voto
majoritário, direto, secreto e proporcional,
em cada Estado, Território e no Distrito F~

deral, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

Achamos por bem a apresentação da presente Emenda, es
tipulando a idade mínima de 21 aoos para a Assunção ao cargo de
Deputado Federal, não só pela imaturidade político-representati
va do jovem de 18 anos nem cémo para que haja uma coerência mínl
ma entre a Câmara e o Senadop para o qeal estipula-se uma idade
mínima de 35 anos.

Sala de Sessões I em C2- de julho. de 1981il7

CO TITUINTE NAPHTALI ALVES

'-----------------+ltrJ~·"" ":k------------

PLENÂnIO!COJ.l·ssÃo/sueCo..'ss40-------

EM~:~":::::SIVA I
Suprima-se a expressão "público" do caput do artigo

471 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistemati
zação.

JUSTIFICATIVA

Compatibilização de redação.

Sala de Sessões,em 02 de julho de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

Comissão de Sistematização e 543'

EMENDA CS02269-6
~-{)N5'f-Hl}I~T€-NA~-IffAl:+-Ah.v~~S-To_. --iJ ~:~:=J

tcC-oMfflSA~~T~=:~::·Ãol'""O"'''Ão J ~-Z;~
r=-r---------------TEXTOI"U~T1FIÇACÃ(j-----------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o a~tigo 366 e seu parágrafo único do Ant~

projeto de Constituição da Comissão ae Sistematização.

JUSTIFICATIVA

Pela natureza da matéria, a mesma deve ser tratada no
âmbito da legislação ordinária e não constar do texto constit~

c.í ona.L,

Sala de Sessões,em021 de julho de 1987

l::':j êc;,'l CONS1)TUINTE NAPHTALI ALVES
s:J G.(j:.t,;~ r:~

EMENDA CS02270-0IIJ AUTOR

l~ CONSTI WlN.T.E-WlEJ:U1\U....ALVl:.E::..S .....J

0- J'Lc~F41o/eo).ll:;s;;O/SUBCO"t1i!SÃO I ~T:-I o~
L-...coMI-SSAO-OE-S:tS+EMAlUAÇAlAO"-------------', +--Q.J.J
=- TeXTo/,jusTlncAçÃO----------'--- ~

EMENDA ADITIVA

. Acrescente-se ao final da redação do item 11 do art.14,
o seguinte:

Art. 14•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11 ••••••••••••• , desde que o trabalhador co!
te com mais de 12 (doze) meses de trabalho
ininterrupto.

JUSTIFICATIVA

Neste ponto, deixa o Anteprojeto, uma lacuna, visto que
o trabalhador após pouca tempo de serviço, mesmo sendo des~edido

causa involuntária - poderia acomodar-se, recebendo os frutos da
segwro-desemprego, onerando sobremaneira o Estado.

Sala 'de Sessões,em lZ de julho de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES
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EMENDA CS0227~ AU"" rp~'~B-J
rr=;NS.IIIIJINTE NAEH.T.1U.LA'LLY-VE.ESS- __'

~------~,.--~cr:J<LI1l'";J:":.r,":z."JlO"r;"J.\"oO'-'-"'.-"-",-,,-iO----:_-_-_-:_-_-_-:_-_-_-_'~' _~_~ , C:=;::J&1]~AIssno ;;'SlSIEMATIzAçno ç- ur-
re-r- TElCTO/<Jl.ISTIFICAÇ:\O ____,

= TEXTOI,lUSTIFICAÇÃO _

E CM~NDA ADITIVA

EMENDA MODIFICATIVA Acrescente-se pa.a'é!rbi'go 1.'285' j tá~guinte â l,~..cr~1'tU
m~Iando-se o parágrafo único.

Dar a seguinte redaç~o ~o § 12 do artigó 471 do Ante
proJeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

Art.289 ••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••
••••••• oi •••• oi •• oi. oi ••• oi oi. oi ••• oi •• oi ••••• oi •••••

- A aplicaç~o dos recursos de que tr~fi este artigo s~
rá efetuada através do Banco dó ·Brasil S.A. 'a,; demais institui
ções financeiras oficiais federais.

••• • • ••••• • •••• • • • • .. • • .. •••• • •• oi ••••••••••••
r

ê 12- As empresas e entidades direta ou i~

diretamente controladas pela União, recolherão oorigatôriamente
todos os seus tributos nas instituicões financeiras oficiais f~

derais.

JUSTIFICATIVA

JUSTICATIVA

A aplicação de tais ,~ecursos através do Banco do Br,!
sil S.A. e demais instLtuiçDes financeiras oficiai~ federais~

permitirá melhor cont~!e ~ administração, por parte do p~

der"~úblico, permitindo a obtenção de resultados mais fav~
ráveis em termos de retorno econÔmico-social.

Sala de Sessões,em 02 de julho de 1987

CONSTI TUrNT~,NAPHTALI ALVES

A centralização da arrecadação de tributos efede_
rais nas instituições financeiras oficiais federais permitirá
melhor controle e aoministraç~o dos recursos pdolicos, pro
piciando, assim, a atimização do fluxo de caixa da União.

Sala de sessOes,em 02 de julho de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES

= -r --;__~TtlI;TO/.JU$T1f}CAÇio--------...."...--...,_-_.,...____,

'EMENDA CS02274-2w -AUT;:IR-----

C mN$TITIITNIE !!II? SOYER
_________ PLEHAflIO/cOIolISSÁo/suElCOMIS5ÃO-----------,

l::. . OJMISSOO Cf' STSTEMAiITLI7l1AlÇç:llnou... ~
rr-r- TEXTO/olUSTlf'ICAÇÁO ,

.r

EMENDA SUPRESSIVA

, Suprima-se o § 29 do artigo 288, transform~ndo-se o
seu p?r~gtafo lQ'em' parágrafo único.

JUSTIF-ICATIVA

O artigo 336 do referido anteprojeto em seu inciso
111 já prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá
so~r~õa organização, o funcionamento e as atribuições do Ba~

co sentral do Brasil. Desta'forma, entendemos que não sobr~

v~vem razões nem motivos para manutenção deste parágrafo no
texto constitucional.

Sala de Sessões, em 02 de julho de 1987

CONSTITUINTE NAPHTALI ~LVES

EMEl'IJA SU'RESSIVA

Suprimam-se o caput do art. 62 e o art. 3ll , cardo esse
IÚnero ao 49, com a seguinte redação:

"Art. 39 - O Estado bras11e,tro, instrumento- e mediação
da scberenía cio povo, exercenco ocmínío político e eccn&nico permanente 5.2.
bre todos os recursos do seu território e bens prcduzidos pelo trabalho de

seu povo, tem COll'O finalidades internas fundamentais:

I - construir una sociedade igualitária, quanto à
acessibilidade aos Valores materlais e oorais;

II - int6;lLar tocos os cidadãos nos processos de

decisão nacional, na política de procedimentos e nos
projetos e açces pare o desenvolvimento nacional;

, !I! - prorover a erradiação da pebreza €i a 000111
dada dos estratos sociais, yisando a una vida saudável
e digna para todos;

IV - favorecer o sentido social da liberdade, pela
intervenção equlizadcra do Estado;

V - prorover a justiça social, para q,,;e B felic1
dade de cada un comlenente a felicidade de todos"

JUSTIFICAÇf\O

Assim, em lK:l s6 artigo e seis itens! ficam condensados
os princípios ccntldos em ~atro artigos e cinco itens, esses reduzidos em
sua extensão, sem nada perder em clareza. I

L- ~
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o § 32 do art. 428 pelo seguifr
te:

" § 3!! - A guarda do menor será estimulada
pelos Poderes Públicos, com assistência j~

rídica, incentivos fiscais e subsídios, na
forma da lei".

JUS T I F I C A ç n O

Tentamos, em modesta colaboração, por meio
de emendas de redação, reduzir o texto do anteprojeto, qUe
se derrama em mais de quinhentas artigos.

o menor, no recesso familiar, não precisa de
amparo de outrem; isso acontece, soMente, com aqueles "em
situação irregular".

________ TEXTO/.... STIFlCAÇÃO ~

~."OO'F'C'T'V'
• De-SE AO IT~M.IV 00 ARTIGO 2!!, A SEGUINTE

REDAÇAo:

"IV - A dignidade intangível da pessoa humana,
assegurada pela impossibilidade constitucional de restrições
ao pleno exercício dos direitos e liberdades fundamentais,
ressalvados os estados de sítio e de defesa".

JUS T I F I C A ç 11 O

Procura-se dar uma melhor redação sem comprom~

timento do conteúdo do texto.

WTOA

.,..,- pl.r;NARIOICOlollssÃo/suecO'r.lISsio------------,

COMISSAD DE SrSTEI-lATIZACIIO
_--------------1Et.,O/4uSTtl'IÇAÇi.O---------------.,

a-aDA SlFRESSIVA

SU"BlMA-SE O ART. 471.

JUST!FICAÇIlO

EMEN[)A CS02276-9 .-AU •.".--.----~ ~'-"'T'DD-"]
L --CONS:rI'P1UI+E UJ!Z 00'iER'l--------------'~
@ J ~ôT~ailL.__. C()lIS~O tE-SIsm/PTIZA~
_---------------TUTO/JUSTlfICAÇÃO----------------,

BeDA tmIFICATIVA

Dê-se ao preântlulo a seguinte. redação:

Não é correta a transferência dos recursos púb.l,icos, destl
nados a operações de crédito de fomeoto para o Tesouro lfadonal.

Atualmente o Banco Central do Brasil, por sua carteira de
Crédito Rural e IndUstrial, tem atendido de maneira eXSIllJlar a seu mister.
Por outro lado, trata-se de assunto pertinente' à legislação ordinária e
nunca objeto do texto Constitucional.

,
(

Os representantes do povo brasileiro, de quem emana todo o poder,
5eIJllre exercido em seu nome, reunidos, sob a proteção de DEUS, em Assembléia
Nacional Constituinte, afirmam o propósito de construir uma grande Nação, b~

seada na liberdade, na igualdade e na fraternidade, fiel ~ observância dos
Direitos fundamentais da pessoa hunana, buscando a cOll\Ul1hão pacífica com t.2
cios os povos.

JUSTIFICAÇAO

Visando a uma Constituição tanto quanto possível sintética, é
nosso propósito transformar cada princípio desse texto na 'declaraç~o simplifl
cada, clara e objetiva que cumpre ao estilo da lei.

Tal como se encontra redigido, o preãni:lulo se apresenta literal 
mente enxundioso.

Assim é que, depois de afirmar o princípio da igualdade, vai d~

talhá-lo quanto à "distinção de cor, procedência, religião ou qualquer outra",
tornando-se, aqui, finalmente vago.

Gastos três períodos para dizer o que poderia expressar em um s6,
revelsndc-se o prop6sito de uma carta indesejavelmente delongada, perde em'
precisão e clareza o que ganha em abundância.

PI.E/rI~AIO/COIllIS$Ão/SU8CO ...lssio---------~

COMISSÃO DE SIETE~~TIZAÇÃO

_-------------- TElCTO/JUSTIFlCAÇÃO--------------~

Inclui! no artigo 65, onde couber, o seguinte parágrafo:

- A fiscalização financeira, orçamentár~a;oper!

cional e patrimonial do Distrito Federal,-enquanto 'não
for instalada a Câmara Legi~lativa, será exercida pelo S~

nado Federal, mediante controle externo, com o auxílio do'
Tribunal de Contas do Distrito Federal, observado o di~

posto no artigo 148 desta Constituiçâo.

JUSTIFICATIVA

A vingar a autonomia de que trata o artigo 65, as elei
çóes dos Deputados Distr1tais, coincidentes com a do Presidente da
Repúb11ca (§ 1 9 ) , só deverão. realizar-se dentro de dois ou três
anos, Nesse ~nterregno, com a promulgação ainda neste ano da nova
Constituição, ficaria o Governo do Distrito Federal sem ter a quem
prestar as suas contas anuais, porquanto desprovido de legislativo
próprio.
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<,"., ','

JORGE ARBAGE

Visa a emenda, por conseguinte, assegurar, durante esse
período, o exercício do controle externo nessa Unidade Federada,
mantendo-o a cargo do Sehado Federal.

EMENDA CS02282-3
l:J
=--------- PLENARIO/co.. 'ssio/SU8COlillssio -,

COMISSÁO DE SISTE~~TIZAÇÁO

5~~"":J

[INI';'0+]
r.T---------------TEXTO/JUSTlrlc:AçÃO--- ~

expressão:

ficando o
JORGE ARBAGE

= JOL.[H~1iI10/c:O ..155i.o/SU.COlillssio----------,

comssxo DE SISTEMATIZAÇÃO

,.,.,.- TEXTO/,JUSTlFICAÇ;i;o----------------,

Dê-se ao item XII dQ art. 49 a seguinte redação:
" i'

XII - orgari~zar e manter o Poder Judiciário, o Tri
bunal de Contas.áo Distrito Federal e Territórios, o M2

~l'l, • -

nistério Públicp~e a Defensoria Pública do Distrito Fed~

ral e dos Territórios.

Acrescente-se ao parágrafo lO do artigo 144 a
"direitos e vantagens" e o vocábulo "voluntariamente",
parágrafo assim redigido:

§ lO - Os MinIstros, ressàlvadas a não-vitaliciedade
na hipótese do exercício de mandato, terão as mesmas ga
rantias, direitos, prerrogatiyas, vencimentos e impedime~

tos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e so~e~

te poderão aposentar-se voluntariamente com as vantagen~

do cargo após cinco anos de efetivo exercício.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral, o Tribunal de Contas posiciona-se entre os Poderes políti
cos nacionais.

No julgamento das contas dos administradores e demais're~

ponsáveis por bens e valores públicos, o Tribunal de Contas exerce
função jurisdicional,

Ass~m corno o Tribunal de Justiça do D~strito Federal, o
M~nistério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e
dos Territórios devem ser organizados e mantidos pela União, o Tri
bunal de Contas, Corpo de magIstratura intermediária entre a admi
nistração e o legislativo, merece receber idêntico tratamento, por
quanto milIta a seu favor as mesmas razões que justIficaram ornes
mo apoio e tratamento dispensados ao Tribunal de Justiça do Distri
to Federal, ao Ministério Público e ã Defensoria Pública.

Ob j e t i va- se com a incIusão da express,ão "direi tos e vanta
gens", assegurar na sua plenItude a igualdade dos Ministros do TCU
aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se, ain
da, que o estágio de cinCO anos se refere ã aposentadoria vOlunti
ria, já que não se poderia afetar os demais direitos de inativação~

EMENDA CS02283-1
cr ~ONSTlTUINE FAUSTO ROCH;""

__________ I'I.ENAAlo/cOIolIS:sio/SIJIlCONISSio _

tJ COIHçM DE SISTEMATIZAÇi\O
,-,.---------------TEXTO/Ju:sTlfICAÇio---'- _

EMENOA ADITIVA

,.,.,.---------------TEXTO/JUSTlfICAÇio------ -,

JUSTIFICATIVA

AUTOI'!---------------

COMÍSSÃO DE SISTEMqTIZA~ÃO

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

Acrescente-se o ~arágrafo 2º ao Artigo 405:

Art. 405 Os Programas de Televisão, sa~vo os jornalísticos, serão
submetidos ao "Conselho de ~tica".

a) - Os integrantes do "Conselho de ~tica" serão eleitos
pelo Congresso Nacional e atuarão em relação ao Pro
gramas de Televisão que atinjam mais que um Estado

. da Federação.
b) - Quando atingirem apenas um Estado, esses Programas

serão submetidos dO "Conselho de ~tica" cujos inte
grantes serão eleitos pela respectiva Assembléia Le
gislativa.

JUSTIFICATIVA

EMSNDA

= TExTot"'usTIFICAÇ;,O----------------,

EMENDA CS02284-0
f:
,- PLENÃIIlO/COr.l\ssio/SUBCOMlssio----------

f:J

A telev~são entra em nossas casas, nos lares de todos os
brasileiros, indiscriminadamente. Com a ausência dos pais, que tra
balham, lecionam ou estudam fora à noite, os filhos ficam à mercê,
também nos horários noturnos, da Televisão, que nem sempre é educa

tiva e edificante. Assim como os medicamentos e os alimentos sofrem
acompanhamento e fiscalização, a comunidade tem que se precaver
quanto aos ..elementos formadores dos caracteres de nossas cr ã anças ,

adolescentes e jovens - as novas gerações sobre as quais temos res
ponsabilidades crescentes.

Organização

AUTOR--------------

Inclua-se no Capítulo V, do Título IV, da
do Estado, onde couber, o seguinte artigo:

Art. - O controle externo do Distrito Federal e
Territórios será exercidõ pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de ',Contas do Distrito Federal e Ter
ritórios, organizado e mantido pela Uniâo, cujos membros
terão asseguraãas as mesmas garantias, prerrogativas e
impedimentos dos Desembargadore? do Tribunal de -J~stiça

do Distrito Federal e ~erritórios.

Ao mesmo tempo objetiva assegurar as garantias, direi
tos, vencimentos e impedimentos dos Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Te~ritórios.

PLIEH..."'IO/cON1SS;.o/IiUICOIlllIS5io _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÁO

Pretende a emenda dispensar ao atual Tribunal de Contas
do Distrito Federal, que passará a denominar-se Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios, o encargo de auxiliar o Congr~~

so Nacional na fiscalização orçamentária, financeira, operacional
e pa tr~monial do Distrito Federal e dos Territórios, a exemplo, do
tratamento hoje dispensado ao Tribunal de Justiça do Distrito Fed~

ral e Territórios, ao Ministério Público' e ã Defensoria Pública do
Distrito Federal.

EMENDA CS02281-S
f? JORGE ARBAGE

Suprima-se integralmente'o inciso XX do artigo 14,

"dos direitos sociais", do ~nteprojeto de Constituição da Comiss~o
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de Sistematização, e inclua-se o termo: Segurança e Higiene do Tra

balho.
JUSTIFICATIVA

o termo Sadde não é tão abrangente quanto o turma

Higiene.
Sadde é o estado ue uma pessoa, enquanto higiene é

parte da medicina relativa à Sadde e aos diversos meios de a cQ~

servar. ~

No ambiente ~e trabalho é preciso muito mais que
saúde • A hiJliene e segurança, do trabalho como está na Constituição
v~gente é muito mais abrangente, evoluida e dinâmica.

Como está colocado no Anteprojeto de Constituição,
ora em debate, houve um retrocesso do direito do trabalhador c em

nada evoluiu.
Portanto, o termo "segurança e higiene do trabalho"

é abrangente, completo, assegura ao trabalhador a eliminação dos
riscos de acidentes e doenças do trabalho.

Se a fiscalização permanece no Ministério d~ Tra
balho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de prote
ção e segurança ao trabalhador, fica óbvia a necessldade de man~

tenção desse serviço naquele Ministério, e não passá-lo para o
M~nistério da Sadde, onde provocaria conflito de jur~sdição, com
reais prejuízos à integridade física do trabalhador.

Essa é a tradição do 9ireito do trabalhador, con
quistada em 1944, com a criação da CIPA - Comissão Interna de
prevên'ao de Aci~ente; e está registrada nos ~nais ~a Hist6ria

- '.
d& trabalhador brasileiro. Portanto, o artigo'que se pretende su-
primir é incoere~te, não tem lógica, não atende ao Interesse na
cional, nem sc ajusta: atual Política de segu~ança do trabalha
dor. As relações capital/trabalhosão universalmente pertinentes
ao Ministério do Trabalho. ~ .,

É a organização Internacional do Trabalho oi~ o
F6rum dessa matéria e não a Organização Mu~dial da Saúde.

O Sistema ~nico de Saúde é voltado à Saúde Púbii
ca mas não deve intervir nos meio~ produtivos, pois aí o fator é
a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes d~,trabalho,

que deve continuar"sendo de responsabilidade única do Ministério
do Trabalho.

CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA

PLENAAIO/COl.lISSÃo/sUBCOhlISSÃO-----------,

L_..f.QJ'J ~SlIo DE SISTEMATIZAÇllo

EMENDA CS02285-8

l!J
AUTOR--------------

EJ"~:~~~
~~
~OATA---,

'oy 07/B7 J

JORGE ARBAGE

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

~---------------TEXTO/JUSTlflCAÇÃO---------------_,

_________ TEXTO/~USTIF1CAÇio-------'-------

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se integralmente o artigo 356 ao antepro
jeto de constituição da Comissão de Sistematização, da seção I,

"da Saúde".

Inclua-se no Capítulo V, Título IV, da Organização do Es
tado, onde couber, o segulnte artigo e parágrafo único:

Art. - A fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Distrito Federal e dos T~~

ritórios será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, com auxilio do Tribunal de Contas do
Distrito Federal e Territórios.

JUSTIFICATIVA

<= TEXTOIJUSTIFICAÇio------------------,

De outra parte, não se pode desconhecer as inegáveis afi
nidades entre o Distrito Federal e os Territórios.

fPNPARTIDO~
• PMDB

O Tribunal de Justiça do Distrlto Federal e o Ministério
Público têm jurisdição nbs Terrltórios. A pretendida extensão da j~

risdição do Tribunal de Contas do Distrito Federal para alcançar os
Territórios Federais, além de estabelece~nmª simetria entre o TCDF
e o TJDFT, justifica-se pelas inúmeras vantagens que daí decorrem
para a União, para o Distrito Federal e para os Territórios Fede
rais.

Parágrafo único - 05 membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal e Territórios terão as mesmas' gara~

tias, prerrogativas, direitos, venClmentos e impedimentos
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito F~

deral e Territórios e somente poderão aposentar-se com as
vantagens do cargo após Clnco anos de efetivo exercíc~.

Assim, as mesmas razões que justlficam a abrangência de
-Jurisdlção do TJDFT aos Territórios, mllitam em favor do TCDF, mere
cendo a este ser conferido o mesmo ~ratamento dispensado àquele ór
gão.

Inclua-se, nas Disposições Transitórias do Anteproje
to de Constituição, o seguinte Art. 449, renumerando-se o atual Art.
449 e 05 subseqUentes:

,-- PLEHAAIO/COUlSSÃo/sUDCO"'ISSÃO-----------

f:J Comissão de Sistematização

EMENDA CS02287-4tJ Constitulnte CARREL BENEVIDES

JUSTIFICATIVA

Essa matéria não é para ser tratada na Carta Mag
na e ~~I' p.m Lei Ordinária, mesmo porque a jurisprudência nacio
nal e internacional mantém esse assunto na pasta do Trabalho.

Entende o legislador que o direito do trabalho
não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além do que o
termo "Sadde Ocupacional" não é abrangente e sim parte de um
sistema denominado "Segurança e Higiene do Trabalho".

A supressão do Artigo que trata de "Sadde Ocupa
cional", vem atender aos interesses do trabalhador brasileiro,
pois o referido artigo viola a tradição nacional e universal de
que as relações e condições no trabalho são, e sempre foram, pe~

tinentes 90 Ministério do Trabalho e não ao Ministério da Saúde.
Tratar desse assunto na Carta Magna é intervencionismo indevido,

tirânico e de índole cartarial.
Sadde ocupacional é um~ denominação confusa no

Brasil,' é de origem inglesa e em nossa língua quer dizer: "Saú
de nas atividades oe trabalho". As condições de trabalno é que
vão determinar se há riscos ou não à integridade física do tra

'balhador. Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre foi o Minis
tério do Trabalho que, além de outras atribuições, zela pela Se-
gurança e demais direitos do trabalhador. ,

Como pode a Fiscalização Federal na área do tra
balho, ficar dividida entre dois Ministérios, ou pertencer ao Mi
nistério da Saúde? E como ficariam as Negociações Coletivas na

área de Segurança do Trabalhador?
O Ministério da Sadde cuida da Saúde Pdblica, ou

seja: pratica a medicina preventiva, mas nos processos produti
vos e no sistema de trabalho c~~e ao Ministério do Trabalho a
ação fiscalizadora e normatizadGra, em todos os segmentos: Enge
nharia de Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, férias, sal!
rio, identificação e duração do trabalho.
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"Art. 449. Fica criade;o Estado do .t~rua, com
desmembramento da area qO E;tado do Amazonas abrangi
da pelos municípios de Amatura, Atalaia do Norte, Be~

jamin Constant?, Carauari, Eirunepê, Envira, Ipixuna,
Itamarati, Juruá, Jutaí, são faulo de.Olivença, e Tab~

tinga, tendo a cidade de Carauari como Capital'.
/

"§ 19 O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de~

membrado convocará plebiscito na área emancipada den _
tro de 180 (cento e oitenta) dias da data de promulga
ção desta ~onstituição.

§ lº - C~te -preferencialnnte a União organizar, oferecer o Ensino
~ei:ior, o Ensino Í"écn:'co Industrial e AgIo-Técnico de Nível
Médiq~'

Justifi~t!va - ConsideraJlXls de fundamental inportância a formação
de técnicos da melhor qualidade favorecendo a pró
pria Nação CCl1\ aquãsãção de una mão de obra cada •

.vez mais qualificada.

r-r--------------- TEltTO/.l1l5TIf'ICAÇÃO----------------

Suprima-se no artigo 13 , VII, c , a
expressão "salvo autorização judicial " .

EMENDA CS02290-4
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MAR~;'--------------l rr-;~T;~--,

tJ COMISS11'O DE SIST~~~;'~~o;~~~'""O.",iO J ro;;'~~

"§ 29 O Poder Executivo adotara todas as provi
dências necessárias para a instalação do Estado do J~

rua até 180 (cento e oitenta') dias. após a realização
da consulta'plebiscitária, se favorável ã sua criação.

'''§ 39 Aplica-se'ã criação e instalação do Estado
do Juruá as normas legais di~ciplinadoras da divisão
do Estado de Mato Grosso, f~~ando os dispêndios fina~

ceiros a cargo da União, em valores atualizados pro 
porcionais ã população, area e ao número de municípios
do Estado.

I"§ 49 A supcrHc i e territorial do Estado ser â

definida pelos limites externos dos respectivos muni
cípios constantes deste artigo."

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13 , VII , c

JUSTIFICAÇ/lO :

A criação do Estado do J?TUa é antiga e legítima rei
vindicação do povo do Alto Amazonas. A região, com doze municípios, .
e uma área de 304.089 (trezentos e quatro mil e oitenta e nove) qu~_

lômetros quadrados, é ,dotada de recursos de toda ordem que, conveni:
entemente administrados, lhe assegurarão independência econômica.

Esquecida da administração pública estadual, -por sua
distância de Manaus, tem sido, ao longo dos anos, a mais abandonada
e sofrida região do Amazonas. Falta-lhe, portanto, a autonomia polí
tica, para comandar séu próprio destino, desenvolver seu potencial e
concretizar as aspirações de seus habitantes.

Pretende-se com a emenda assegurar o ca
ráter absoluto da inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicações em geral.

As Constituições-anteriores, desde 1824,
não previram exceções, mantendo-se intacto o princípio geral da não
ingerência da autoridade nessa área. A brecha aberta contribuirá, com
certeza, para a prática de toda sorte de abusos, sob a máscara da 1e
galidade.

r.;--------------- TtXTO/.lUSTlfICAÇÃO----- ---,

MENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO ARTIGO 13 , XII , b

Suprima-se na alínea b , do inciso XII,
do artigo 13 a parte final assim redigida :

•......••. salvo o naturalizado, se
a naturalização for posterior ao crime que houver motivado o pedido "

e-r--PAIIITICO--

PMOB )
tJ PL••",,,,,.,,.io"""o.,,.io

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02291-2
tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

PU:NÂllilO/cou.ssio/SUBCONl!sio- _

lnlISSIID DE SISTEMATIZAÇJlO

EM'J'VA ADITIVA

Dispositivo Emendado: Artigo 382

Acrescente-se ao disposto neste Artigo Aos Centros dé Educação Tecno
.lógica e Escolas Técnicas do Sistema Federal de Ensino.
.lJstiJicativa - Quererros crer que, dando-se ao ensino técnico, cha
mado nível médio ~s mesmos subsídios dados à educação suaerãor es!:!!.
remos trabalhando no sentido de qualificar e especiaizar a mão de
obra disponível no país.

=--------------_TEXTO/JU5TIF1CAÇÃO _

EMENDA CS02288-2
tJ 1lEPUT1lOO.JOSE aIAS H.WlD

JUSTIFICAÇAD:

Não há porque discriminar o brasileiro
naturalizado. Nenhuma Constituição o fez, nem mesmo a Carta outo,ga
da pelos Ministros militares, em 1969.

AUTO"'--------------
L.-..=..:.::.;-=-:.::=-=~~----------'J,rrf'r8°:J

'LINÁ'uo/co"ISS{o1IU.CO"'Jss.io~_--------_. ~DAT"~

l--__lnl_ISS1\_O~·~"'-'.:::...:;~IS_TEMA_T_I_ZA...:.ÇAO ----,J CYoW J
= Tl"XTO/olU$l'IfICAÇio----------------

EJ.EMJA HJDlFICAT!VA

DISPOSITIVO CGlEI'VIlOO: Art.383 ,. § lº

Cumpre, pois, manter o princípio longa
mente sedimentado, segundo o qual se assegura tratamento idêntico a
brasileiros natos e naturalizados, em matéria de extradição.

Altere-se o § lI! do Art.383 oara a segJinte redação:
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pelo voto direto , secreto e
proporcional ~.~m cada Estado, Territ6rio e Distrito Federal 11

Dê-se a parte final do artigo 96 ,
ap6s a expressãp "no exercício dos direitos políticos", a seguin
te redação :

COMISS~Q OE SISTEMATIZAÇ~O

,..,.., Pt.EHAIIlIO/CON"SÃD/.u.co..lssio----------~

= --:;- TUTO!oIUSTII'"ICAÇÃO -,

Há mais de cinqüenta anos aboliu-se da
lei brasileira a pena perpétua. A Constituição de 1934 já prescrevia:
11 Art. 113 _ Não haverá pena de banimento, morte, confisco ou de ca
ráter perpétuo ••• ". Desde então, as Constituições mantiveram o pr~

ceito. D texto adotado no ante-projeto, representaria, sob esse as
pecto, lamentável retrocesso.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

do artigo ;3

perpétuas ".

ARTIGO 13, XV , ,u •
Acresente-se à alínea u , do inciso XV,

" in fine n

11 Artigo 13 .
XV .•••••••...•....••.••.•.
u .•••.••••••.•...... , não haverá penas

JUSTIF.ICAÇI1O :

JUSTIFICAÇAO:

Procura-se garantir a representação
partidária propQrcional. Na verdade, o sistema eleitoral proporci~

nal revelou-se no curso da rri~t6ria política dos povos o melhor
instrumento para a reali~aç§o democrática, assegurando a represent~

ção das minorias e, por esse meio, o pluripartidarismo.

Em contraposição a esse, o siste~a di~
trital majoritário, uma invenção conser~adora das classes dominantes,
sufoca as manifestações inovadoras da sociedade, elimina os partidos
de maior conte~do ideo16gico, levando as atividades políticas ao bl
partidarismo que, na verdade, mascara autêntico unipartidarismo. Ai~

da há pouco, de passagem pelo Brasil, afirmava o escritor americano'
Core Vidal, em entrevista à imprensa, que os Estados Unidos estavam'
reduzidos ao partido único, tamanhas as similitudes, tal a identida
de entre conservadores e democratas.

EMENDA CS02293-9
p: CON~TITUINT~ ~NTO~IO MARIZ

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO : ARTIGO 275

Acresente-se ao artigo 275 , o

I
I

seguinte'

C'AIlTIDO--
1

pEI .J

'LlNA'UD/CONI35iO/IUICOW.SsiO-----------

j
~OATA---

COMISSAD DE SISTEMATIZACAO loY o+/cN J

= TEXTO/.luSTlfICAÇio _

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 366

inciso , que tomará o n2 VI :

VI - grandes fortunas , nos termos de-
finidos em lei complementar •

Suprima-se o Artigo 366 e seu Parágrago tlnico da Seção
II, Capítulo II tlo Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇAO:
JUS T I f I C A ç AO

o dispositivo sugerido visa corrigir as
graves disparidades econômicas existentes entre pessoas e classes s~

ciais. Com efeito, ~tilizando-se a função extra-fiscal da tributação,
poder-se-á influir para que se reduzam injustiças sociais, como as
provocadas pela obtenção e acúmulo de grandes fortunas, muitas vezes
decorrentes até mesmo da sonegação de impostos diretamente pelo bene
ficiário ou por seus ancestrais. A tributação normal dos rendimentos
ou mesmo a tributação das heranças e doações nem sempre serão suficl
entes para produzir as correções desejáveis, daí a necessidade de u~

novo imposto que alcance apenas essas situações anormais de riqueza ~

cumulada e não produtiva.

Acrescenta-se, pois, entre os tributos
da competência da União o imposto sobre as grandes fortunas.

Ddispositivo cuja supressão é proposta fixa limite de
participação dos órgãos e empresas estatais no custeio dos planos de previdência
das entidades fechadas, por eles patrocinadas, estabelecendo a paridade na con
tribuição de empregados e empregadores, estendendo a regra à previdência parla
mantar.

Além de constituir matéria cujo tratamento extrapola
aos principios que devem informar o texto constitucional, já se encont~a ela di~

ciplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regulamento, Decreto nº .....
81.240, de 20.01.78, quanto pelo Decreto nº 93.597, de 21.11.86, em vias de ser
alterado por iniciativa do pr6prio Poder Executivo,visando a aperfeiçoar os dis
positivos nele criados.

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigl
do, o texto atinge instituição de indiscutíveis propósitos sociais que integrall

zam benefícios securitários, contemplam grandes massas desprotegidas, geram pou
pança, abrem frentes de emprego e dinamizam o desenvolvimento econômico e social.

Não é demais lembrar que,na manutenção da previdência
complementar privada, hoje já com mais de 6 milhões de trabalhadores e dependen
tes associados, não é equitativo limitá-la apenas e de forma diferencial para
aqueles ligados ao Setor Público. O Estado e suas empresas possuem a mesma nece~

sidade de retenção de mão-de-obra especfal Izada que o Setor privado, o que justl
fica a flexibilidade na concessão de benefícios. Caberá à legislação ordinária a
regulamentação da matéria.IARTIGO 96 11 in fine "

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02294-7
tJ CONST~TUINTE ANTONIO MARIZ

= TEXTO/JU'TIFICAÇio----------------

1'":""1--------- P1.t.l\l."lD/cO"I"lo/.u!leO"I!osio----------~
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Artigo 477 - Ficam criados os sei~intes Esta
dos: SA..'lTA CRUZ, TRIA..'1GULO, MARA.'1HÃo DO SUL, TAPAJOS E SAO FRMlCISCÕ.

i2:J
EMENDA ADITIVA

ITEM V

e culDai, as origens e vinculos h1stóricos
turais do Estado de são Franc~sco com a região Nordeste.

Em 1840, o Senado do Império aprovou Emenda
Const~tuc~onal, cr~ando o Estado de são Franc~sco, que visava.un~f~
car o Territór~o da ant~ga Capitani~.de Porto Seguro, tendo s~do p02
teriormente vetada.

-Em 1842 o grande estadista Theófilo Otoni i~

conformado com o veto imper~al, se colocou à frente de um Mov!mento~

Separatista, que tinha por objetivo lutar pela autodeterminaçao pol!
t~ca econômica e administrativa do Vale do Mucur~ e do Vale do J~

quitinhonha. A rebelião durou por mais de dois anos, tendo sido sufQ
cada pelo Duque de Cax~as. Theófilo Otoni foi preso e conduzido para
o Rio de Janeiro onde foi julgado e condenado a quinze anos de_pr!
são pela Justiça ~litar e i~dultado ~rês anos depois Fale ~mperador
I:. Pedro 11.

na fase colon~al do Brasil, quando D. João VI, v~sando preservar a
influência do domín~o da Fazenda Real Portuguesa, promulgou, em 180~

o Alvará de criação da comarca de são Franc~sco, vinculada à Capita
nia de Pernambuco, que se estendia pelo Oeste da B~~a, alcançando o
Norte e Noroeste de Minas Gerais ao longo do Rio Sao Franc~sco.

Em decorrencia da Revolução de 1817, Pernamb~
co, como punição, perdeu Alagoas; seu territór~o foi seccionado e a
Comarca de são Francisco, que atravessava a Bah~a e chegava a ~nas

Gera~s fo~ extinta como pena imposta por D. Pedro I à rebeldia de
1824.

..
o s~

do Ar-

c '?' ~;~~
o §:1129
n9;'2i, ,.

" ~ '

Inclua-se no Artigo 477 do 'Antepr~~to

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 477

guinte:

De conformidade com\o Artigo 19 do Regimento Interno
(Resol~ção n9 1/87-CS) da Comissão de S~stematização e
tigo 23 da Assembléia Nacional Const~tuinte . (Resolução

~ 1'I.CI(A"'OICOIlIS$ioISuaCOlll"$.io _

f:.J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02296·3
l: CONSTITUINTE FARABULINI JUNIOR

ITEM V - g criado o Estado de são Francisco,
mediante o desmembramento de 9arte da área do Estado de Minas Gerais
e de parte de área do Estado da Bahia, abrangendo os Municípios:

Do Estado de M~nas Gerais: Bonf~nópolis de
~nas, Unaí, Arinos, Burit~s e Formoso, na m~cro-reg~ão Chapadões de
?aracatu; Buritizeiro, Pirapora, Santa Fe de Minas e Sao Romao, na
micro-região Alto Méd~o são Francisco; Montes Claros, ':êngen!?e~ro . l'ê
varro, Claro dos Poçoes, Coraçao de Jesus, Mirabela, Sao Joao da Po~

te, Capitão Enéas, Francisco sá, Juramento, Bocaiúva, Francisco Du
mont, Lagoa dos Patos, Ubaí, Brasília de M~nas, Varzelând~a e Janaú:
ba, na micro-reg~ão Montes Claros; Grão Mogol, Cristália, Botum~rim
e Itacambira, na micro reg~ao Mineradora do Alto do Jeguitinhonha;Pa
dre Paraíso, Cara!, Araçua~, Coronel Murta, Itaob~m Med~na, Comerci:
nho, Pedra Azul, André Fernandes, Virgem da Lapa e Novo Cruzeiro, na
micro-região Pastoril de Pedra Azul; Malac~chet~, Poté, Ladai~ha, T§
of~lo Oton~, Ita~pe e Pavao, na m~cro-reg~ao Teof~lo Oton~; Sao Fra~

cisco, Január~a, Itacarambi, Manga e Montalvan~a, na micro-reg~ão
Sanfranc~scana de Január~a; Porteirinha, Mato Verde, Mo Azul, Es
pinosa, Riacho dos Machados, na m~cr re ião Serra aI de-Minas; :
Taiobe1ras, são João do Paraiso, A9ua~ '~r~Qlh I Sal~nas, Rubelltô,
Rio P&~2~ C~ 1_~~5, Ouro Verde de ~fas, ~s~gasl Nanugue, Se~

~ra dos Aimorés, Umburatiba, Machacalis, ~guas Formosas, Fronteira
dos Vales e Bertópol1s, na ~cro-reg1ão Alto Rio Pardo; Rubirn, ~o
do Prado, Fe11sburgo, Jeguit1nhonha, Almenara, Jac1nto, Santo Antoni
O do Joaíma, Bandeira, Jordânia, Salto da Divisa e Santa Mar~a dõ
Salto, na m~cro-região Pastoril de Almenara; Felixlândia, Morada No
va de Minas, Tres Mar~as, na micro-regiao Tres Mar~as; Lassance, Vár
zea da Palma, Augusto de L~ma, Buenopol~s e Joaquim Felício, na m~
cro-região Médio Rio das Velhas; Itamaramd~ba, carbonita, Turmalina,
Capelinha, Minas Novas, Chapado do ~orte, Francisco Badaró e Beri
lo, na micro-região Mineradora de Diamantina; -

Do Estado da Bah~a:Mucuri, Ibirapuã, Lajedão,
Medeiros Neto, Alcobaça, Itanhaem, Prado Itamaraju, Guaratinga, Po~
to Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Itagimirim e Nova Viçosa.

A - Todos os Municípios acima integrantes do
Estado de são Francisco ficam na área de atuação da SUDENE - Superi~
dencia para o Desenvolvimento do ~ordeste, passando fazer parte da
Região Nordeste.

B - A União providenciará as medidas .. neces
sar~as à cr~ação, instalacão e funcionamento de uma Un~vers~dade Fe
deral do Estado de são Fr~nc~sco, com sede em Montes Claros. -

C - t criada a Zona Fra~ca de Porto Seguro, §
rea de livre comérc~o de importação e exportaçao e de incent~vos fis
cais especiais, com a f1nalidade de criar no Estado de são Franc1sco
um paIo 1ndustr1al, cornerc1al e agropecuár1o, dotado de cond1ções e
conômicas que estimulem seu desenvolv~mento, em face de fa~ores 19
cai~ lim1tativos e dev~do â s~tuação geográfica, e distãncia em r~
laça0 aos centros fornecedores e consumidores.

D - F~ca autorizada a inclusão no Plano Nacio
nal de Viação, q Ferrovia Trans-são Francisco, ligando Brasília (DF)
Montes ClarOS-Porto Seguro, a ser construída em bitola larga, para
transporte de carga e de passage~ros.

E - Fica autorizada a inclusão, no~tlcíi~aci
onal de Viação, do Porto mã~ítimo de ~orto Seouro, e~ocação de
recursos da paRTC'~MS para construção/ de Forto JXof"êapac~dade de 02
~:' 400m de extensão e 12m de ca~ado, c e~entando com _

talaçoes de armazenamento ~ equ~pamentos para cara e descarga.

JUSTIFICAÇÃO

Razões de natureza histórica, problemas de or
dem administrativa e sócio-econômica - que hoje afligem o NOrte de
Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha - e a necessidade de trazer â
população regional a perspectiva de um futuro melhor são aspectos
fundamentais em que se base~a a cri~ção do Estado de são Francisco.

Conforme expoe o economista Exped~cto Roberto
Mendonça, cujos estudos subsid~am a elaboração do Projeto de Emen
da à Constituição que ora apresentamos, pode-se afirmar que o primeI
lO passo objetivo para a criação do Estado de são Francisco ocorreü

Em 1946, o então Governador de M~nas Gerais,
Milton Campos e seu colega da Bahia, Otávio Mangabeira, rec~~e7e 
ram válida a alternativa de desmembramento de ~arte do terr~tor~o -
do Noroeste, Norte e Nordeste de Minas Gerais, anexand~ parte do
Sul da Babia e formando um Estado com saída para o Atlantico. .

Milton Campos reconhec~a que o Estado de ~

nas Gerais, a norte do Município de Corinto, apresentava c~r~cter~2

ticas que por raízes históricas, etnicas, culturais, geograf~cas, ~

conômicas e políticas mais se identif~cava com a Bahia e o Nordes
te do que com o resto do território mineiro ~o sul do Rio,p~raopeba.

Otávio Ma."'lgabeira diz~a: "O Te;r;:~tor~o ca C~

pitania de Porto Seguro nunca fo~ Bahia nem Minas Gerais, a sua
extinção e conseqllente desmembramento por atos subseqllente~ .do Ma~

quês de Pombal e do Imperador D. Pedro I foi equívoco pol~t~co. e
histórico. Hoje, defendemos a sua unificação. Num Estado que ~nt~
gre sua cultura, suas trad~ções e sua gen~e e qu~ seJa uma ponte de
ligação entre os dois brasis, o do Sul, r1co, prospero, desenvolvi-
do e o do Norte, pobre e subde~envolvido. _ .

A criaçao do Estado de Sao Franc~sco, abran
gendo a região mineira acima do Paralelo 189 e o Sul,da Bah~a, ?Om
saída oara o mar e tendo Montes Claros como Cap~tal e a alternat~va

para o·desenvolv~mento de toda essa ~mensa ár;a que a~re~enta, os
mais baixos níve~s de qualidade de v~da do Pa~s. A cr~açao do novo
Estado ~rá unif~car essa extensa região (antiga Capitan~a de Porto
Seguro) que, por um casuísmo polít1c0 1 no inéio d~ S~culo XIX, teve
suas fronteiras violadas e perdeu o acesso ~o Atlant1co, ma~. que
permanece una, ~nd~visível na~ suas tradiçoes, na sua H~stor~a ~

na sua cultura. Esssa região nao nasceu mine~ra. Incorporou~se a M!
nas Gera~s após 1825, mas encontra-se à margem do desenvolv~mento ,
apresentando um quadro de estagnação econômica dos ma~s graves do
País e com uma dívida social alarmante.

SAODE - Enquanto a OMS recomenda S ie~tos hospitalar~s por 1.000 h~
bitãntes, as regiões NO, N e NE de Minas Gera~s contam. com, apenas
1.28/1.000. - . 1-
Em 5B% dos Mlli,icípios nos quais vivem 70% da popul~çao reg~ona -nao
há hoso~tais e, e dos hosp~ta~s existentes na regiao, apenas.3l% 
são ma~tidos pelo poder pÕbli90' Ma1s de uma dezena d~Mun1c~p~os
não conta com prof~ss~onôl~ med~cos n~m com,Po~tos-ae Saude~
A cada 3 horas morrem 2 crianças n~ fa~xa e~ari~O a 1 ano, p~r

desnutr~ção ou por doenças ev~táve~s. Em 1981, confoEme estatístic~s

do SES-MG, morerram S.760 crianças. Enquanto os padroes da OMS sao
de 3.130 kg para_uma criança, ao nascer, nesta região, devido à de~
nutrição das maes, as crianças nascem, em médi~, com menos de 2.300
kg, nivelando-se ao Laos, Etiópia e Bangladesh.

EDUCAÇÃO - Das crianças em idade escolar, a~~nas ~/~'conseguemmatr!
cuIa na escola e dessas, apenas 50% chegam a 29 ser~e do 19 grau. Em
1985, 213.000 crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, em 108 Muni
CíP20S das regiões ~O, N e NE de M1nas Gera1s, Íicaram fora da esc2
la, condenadas ao analfabetismo e, de acordo com a SEE-MG, o ensino
da regJ.ão se enquadra na faixa de "Regular ll

, "Defic1tário fl e IJAlta 
mente Def1citário". Em 97,2% dos Municípios o ensino é deficitário;
em 2.8% altamente deficitário, com as mais baixás taxas de escolari-
zação do planeta. _
Na zona rural, quase a totalidade das escolas sao de uma sala só, on
de se misturam alunos de séries d~ferentes, o que faz o rendimento:
ca~r a níveis baixíssimos, sendo a média de meuos de 1 (uma) sala de
aula por escola, evidenciando-se o funciona~nto d~s escolas em po
rões, paióis, na casa da professora ou debaixo de arvores.

SAODE E EDUCAÇÃO - são essenciais par~ assegurar um mfnim~ indispen
savel de qualidade de vida da populaçao e sem o que nao ha desenvol
v~mento. Esse abandono da população da zona rural é uma das causas_
do exodo das populações do campo para ~periferia~ urbanas, fazen~o
aumentar a marginalidade soc~al e econom~ca, a cr~m~nal~dade, agra 
vando o quadro de penúr~a e pobreza das Cidades e r~fletindo a i~

potência do governo para resgatar essa extensa regiao do sub-desen
volvimento.
DISPARIDADES ~A pOL1TlCA-ADMI~ISTRATIVA, ECONÔMICA, FINANCEIRA, DE
RENDAS E NA REPRESE~TAÇAO POLITICA A NlVEL ESTADUAL E FEDERAL

Dos cargos de confiança do Governo de Minas, 93% são entregues ao
Centro Sul e Tr~ângulo de Minas Gerais; das 53 vagas de deputado f~
deral,'estas mesmas regiões de~ém 52 e das vagas par~ deputado est~
dual aoenas 6 são preenchidas por deputados das regioes a, clE € ~o
de Minas Gerais .. O poder econôrru..co do Sul, sustenta a f1p i r a t ar i a ll do
voto e o "paraquedismo" eleitoreiro, levando 2/3 dos votos da reg~

ão, concorrendo para seu enfraqueci~nto polítiCO, uma v~ que inv~
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"

I

Acrescente-se ao artfgo 85 do anteprojeto o seguf.·-,
te fncho:

Substftva-se o artfgo 387 do anteprojeto por:

As Yfnculações que sempre se propoe. no servfço pú.
blfco. desorganftaa a estrutura ~dmfnfstratfva e tornlm clrrefras.
cargos ou funções autônomas presas a outras carrefras cos que nada
tê. a ver.

JUSTIFICATIVA

XI· nao seri per.ftfda ~ vfnculação de Sl
lirfos ou beneftctos de uma carrefra a outra. ou' entre cargos oa
funções.

Emenda Aditiva
Dispositivo Emendado: Artigo 85

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EBERDADO: Artigo 387

..,..,- TUTotolUSTIF1CAÇio -,

r:-r--------- PLENA'UO!COIlllISsio/auBcOMISlÃO----------,

= TEXTO!JUSTlFICAÇÃO -,

r:-r--------- PLENARIO/COl.lISSÃO/6UBCOM.ssio-----------,

EMENDA CS02298-0
l: DEPU'T~DO ALVARO VALLE

\

abiliza o cresciMento ãe ll==ranças próprias. ~
A gula do fisco estadual sufoca os producors3J a~lqui~~ ~s ativ~
dades produtivas da pequena e média empresa regional, arrancando trl
butos e multas de forma ávida e ferrenha, a qualquer custo, reviven=
do as práticas de Dario I nas antigas satrá9ias, empregando fiscais
e pollciais armados para coagir os produtores como vem ocorrendo em
Mato Verde, Espinosa, Porteirinha, prejudicando o bom desempenho da
atividade econômica. O produtor rural da reglão paga 17% da produção
ao Estado sob a forma de tributo e mais 9% quando o produto vai para
outro Estado perfazendo, então, 26% de carga tributária sobre o se
tor primárlo, inviabilizando a agricultura. Muitas vezes o tributo =
arrecadado na região é investido no Centro e no Sul de Minas Gerais.
Pelo Censo de 1980, ,o plano de divisão de rendas, constatam-se con
trastes chocantes. A renda "per capita" da, região do Estado de sãõ
Francisco (NO; &E e N de MG), girava em torno de US$392,OO, contra 
U~$1.540,OO do restante de Minas Gerais, podendo-se concluir que ,
de cada CZ$4,OO de renda gerada no Estado de Minas Gerais, CZ$3,OO 
vão para o Sul enquanto apenas CZ$l,OO vai para o Norte.

NO Relatório da Sub-Comissão, objeto da pre
sente Emenda, na parte "Exame das Sugestões", o ilustre Constituinte
Relator Slquelra Campqs'reporta que dada a exigüidade do tempo, de=
xou de discorrer sobre as propostas de forma mais completa".

~o entanto, na parte específlca da Análise
das Sugestões objetivando a criação de novos Estados, "os critên,Qs
usados para efeito dessa criáção foram históricos, de intuito desen
volvimentista, ou de ordem político econômica".
Quanto às sugestões aprovadas, Estado de Santa Cruz (antiga Capitani'
a de Ilhéus), que f 01 lncorporada à Capitanla de Todos os Santos ,hõ
je Estado da Bahia), apresenta superposlção de área com a presen=
te proposta'.
No que tange ao Estado de Santa Cruz, a questão da superposição de á
rea, obJeto de debate na cidade de Goiània, torna-se oportuno que es
sa Comissão reveJa e reexamine com base nos critérios anteriormente
referidos, as lmplicações históricas e geográficas da aludida propo
sição de forma que, seu autor examine a possibilidade de elaborar um
substitutivo delimitando o território do Estado de Santa Cruz, ao
Sul, até a fóz do Rio Jequitinhonha, como entendia o ilustre histori
ador, jurlsta e Governador baiano, Otá~lO Mangabeira, que a área dá
fóz desse rio para o sul faz parte do território da antiga~~~~a

de Porto Seguro (Estado de são Francisco). Asslm, fic~llMinac~

o confllto de s~?erpoeiçã~ da área, ~ando ao Est~ são FranC1SCO
saída para o Mar. ~~ -

Portanto, a criação do Estado de são Franc12
co, abrangendo a região mineira aciMa do Paralelo 189 e Sul da Be
hia, com saída para o mar e tendo Montes Claros como Capital, f 01
aprovada'por unanimidade pelos Prefeitos que compareceram ao FQ
RUM DE DEBATES DOS PREFEITOS na referida cidade, nos dias 22 e 23
de maio (86) cópia anexa da publicação do Diário de Monte~ Claros ,
para o qual foi co~vidado o ilustre Relator da Sub-Comissao dos E2
tados, Constituinte Siqueira Ca~pos. _

Por todas essas razoes, acreditamos que a _~

menda que apresentamos com o objetivo.de criação do Es~ado, d7 _Sao
Francisco recéberá o mais inteiro apOlO do ~o~o_e das_~nst~t~~ço~s,
ouvidas através de plebiscito, quanto a deflnlçao em ultima lnstan
cia, da convenienCla da nova unidade federativa.

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE,
Art. 387.- As escolls publicas de 'rfaefro

Grau serao admf.fstradas coa I partfcipaçto dos
pafs de seus alunos. nos terDOS qve a lef ,effnfr.

Constituinte FARABULINI JUNIOR

JUSTIFICATIVA

r-r-r- TEltTO/oIU·,TIF1CAf;io --,

Emenda 5upressiva

Comissão de Sistematização

O artigo 387 do Anteprojeto obrfga ã formulação de um
Plano Nacional de Edueaç~o. o que nio deve ser aaterfl constit.
cional. O texto que sugerfaos. cabeF1'ã1nesta parte do anteprojeto•
logo IPÕS a referência às escolas públfcas.

A escola publfca deve ser comunitãria. e este i o esptrf
to da e.enda agora apresentada.

C"A"TIDO~
4 PMDB ,MANUEL VIANADeputado

..,..,- PI.ENAAIO/COM15SÃO/SUDCOUIISio-----------,

EMENDA CS02297 -t
(l

Dispositivo Emendado -.309

Suprimam-se do Anteprojeto:

A) D paragráfo 3Q.

JUSTIFICATlVA:

°paragráfo 3Q do Art. 309, confronta-se em sua totall

dade com o Art. 403 e seus paragrafos.

Não entendemos como as t:II,presas de pesquisas, os centros

universitários e outros que tenham a mesma finalidade devem /

competir em igualdade de condições com as empresas privadas

com fins lucrativos.

EMENDA CS02300-5
(l CONSTITUINTE A~CIO DE BOR;;'
r:-r--------- f'1.'lMJl.1uo/t.oKI",io/&Uaçolf.luio-----------,

~o DE SISTEMATIZA ~o

= TIEXTot.lUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA MODIFICATIVA - AOEQUAC~O

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO '89

Inclua-se no artigo '89 do Anteprojeto da Constitulçfto,
após o tereo "industriais" e antes das expressOes ·sRo obrigadas"
as palavras "e agr!colas·.
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JUSTIFICATIVA

Se ê exigida da empresa agrrcola, paritariamente as c~

~ercials e industriais, a responsabilidade pelo ensino fundamental
gratuito de seus empregados e dos filhos destes, nlo ê admissivel
exclui-las da obrigaçlo de assegurar a capacitaçlo profissional de
seus trabalhadores.

, Parece-nos, portanto, l6gic&'8 incluslo das empreaas a-

gr!colas no art. 389 como foi no 328.
Na Comiss§o VIII, na discusslo do substitutivo, o rela-

.tor informou que a omiss§o das'palavras "e agrícolas" foi um lapso
que seria consertado no texto definitivo e talvez por outro lapso
nlo foi. Mister se faz que a Comisslo de Sistematizaç§o corrija' o

equIvoco.

EMENDA CS02302-1
~--~O~~ENO PAIXI\O

COMISSI\O DE SISTEMATIZACAO
r.:-t--------------- TEXTO/olUST1FICAÇÃO'---------- ----,

Substitua-se o texto da letra "ma, do inciso IV, do a"t.

18, do Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematiza~ão,

pelo ,~?nstante .nos incisos II e I1I, do art. 69 , do Anteprojeto da

co~is~jo da Ordem Social, do seguinte teor: (reordena~do-se as le

tras referidas):

" 11 - oãoõserá constituída mais de uma organização sindi

cal em qualquer grau, representativa de uma categoria pro

fissional ou econômica, em cada base territorial;

EMENDA CS02301-3tJ CONSTITUINTE MARIO LIMA ."o.____ "] trp~~"~'OO~

PlEHÁR10/CO"llS:sÃO/SU8COMI'SiO--------=:J ret='L0ATA~fl COMISSI\O OE SISTEMATIZAÇI\O r--02. ''10/ J'-~ -=--________ '- 02 I 0]87

r.:-t---.------------ TtXToIJUST1FICAÇÃO-----------------,

rII - os empregados de uma integrarão um mesmo sÍl,cicato,

constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da

empresa, garantida a representação dos sindicat~s das ca

tegorias diferenciadas nas negociações coletivas;"

JUSTIFICAÇãO

Substitua-se a texto da letra "ma, da incisa IV, ao a·t.

18, da Anteprojeto de Constituição, da Comissão de Sistematização,

pelo constante nos incisos 11 e 111, do art. 69 , do 'Anteprojeto da

Comissão da Ordem Social, do seguinte teor: (reordenando-se as le

tras referidas):

" 11 - Dãoõs~rá constituída mais de uma organização sindi

cal em qualquer grau, representativa de uma categoria pro

fissional ou econômica, em cada base territorial;

.111 - os empregadas de uma integrarão um mesmo s Lr.oí ca t o ,

constituído segundo a ramo de produçã~ ou a atividade da

empresa, garantida a representação dos sindicatos da~ ca

tegorias diferenciadas nas negociações coletivas;"

Os princípios instituídos nos incisos supramencionado~ fo

ram mutilados, com redação posta em uma dnica letra, a letra "m"

do incisa IV, do art. 18 do Anteprojeto de Constituição da Comissão

de Sistematização, devendo ser restablecidos os princípios originais.

EnqlJanto nas incisos mencionados da Comissão de Ordem So

cial afirmou-se a unicidade sindical par categoria, a unicidade

sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias

diferenciaoas nas negociações coletivas, princípios que merecem

ter acolhida no texto constitucional, em sentido contrário estabe

leceu-se na texto da Comissão de Sistematização a pluralidade sin-

dical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a

nível de catêgoria e dentro das empresas, cama também não se res-

t: P;~'o: -"]
r:õi703fmCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 105

peitou a c~pecificidade das categorias diferenciadas.

O texto da Comissão de Sistematização além de não corres

ponder ao aprovada pela Comissão da Ordem Social, trará, evidente-~

mente a caos na organiza~ão social brasileira, com a pluralismo,

apesar da possibilidade de representação unitária, mas permitindo

sob1etudo a organização sindical fracionada, em muitas empresas e

sem proteção das categorias diferenciadas.

r.:-t--------------- T[J[TO/.IUSTIF'ICAÇ;,C------------

r:-r--------- PL!:N."IO/cO ..lSSio/su.COMIS5io----~-----...,

EMENDA CS02303-0
(J DEPUTADO ENOC VIEIRA

JUSTIFICAÇãO

leceu-se no texto da Comissão de Sistematização a pluralidade sin

dical, conforme a lei, podendo ser estabelecida a pluralidade a

nível de categoria e dentro das empresas, como também não se I~S

peitou a especificidade das categorias diferenciadas.

",
Os ~rincípios instituídos nos incisos supramencionad03 fo-

ram mutilados, com redação pasta em uma dnica letra, a letra "m"

do inciso IV, do art. 18 do Anteprojeto de Constituição da Comissão

de Sistematização, devendo ser restablecidos os princípios originais,

Enquanto nos incisos mencion~dos da Comissão de Ordem So

cial afirmou-se a unicidade sindical por categoria, a unicidade

sindical dentro de uma empresa e a representação das categorias

diferenciadas nas negociações coletivas, princípios que merecem

ter acolhida na texto constitucional, em sentido contrário estabe-

O texto da Comissão,de Sistematização além de não corres

ponder ao aprovado pela Comissão da Ordem Social, trará, evidente

mente o caos na organização social brasileira, com o pluralismo,

apesar da possibilidade de representação unitária, mas permitindo

sobretudo a organização sindical fracionada, em muitas empresas e

sem proteção das categorias diferenciadas.

Suprima-se o artigo 105

JUSTIFICATIVA

A matéria tratada no artigo acima referido d~

ve figurar no regimento interno de cada Câmara e não no te~

to constitucional.
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DEPUTADO ENOC VIEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEX ..o/~l,ISTlFltAÇ;.C-----------

1njustiças produzidas por discr1m1nações não eV1tadas, ninguém'
será privilegiado ou preJudicado em razão de nascimento, etnia,

raça, cor, ida8e, sexo, estado civil, natureza do trabalho, re

ligião, convicções políticas ou f1losóf1cas, def1ciênc1a fís1ca

ou mental, ou qualquer outra condição soc1al ou 1nd1v1dual.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO El~NDADO: ARTIGO 13, INCISO V

Dê-se nova redação ao art. 13, inciso V

Art. 13 - ••.•..••......••........•...•

V - a constituição da famí11a, pelo ca

samento, baseada na igualdade entre o homem e a mulher.

JUSTIFICATIVA

A redação ora proposta exclu1 do texto original a

expressão" comportamento sexual ". Este tem significado grand.E!:
mente contraditório, tanto do ponto de vista sociológico, como

moral e religioso.

A expressão referida, a cont1nuar no texto da Con~

tituição, ao invés de favorecer uma rninor~a de hornossexuais,peE

mitirá à degeneração da moral e dos bons costumes·

JUSTIFICATIVA

o texto const1tucional ora alterado, em sua red~

ção original, é atentatório à dignidade e à mora11dade da so

ciedade brasileira, pois esta só reconhece a const1tuição da
família através do casamento. Esta é a tradição brasileira e

a norma escrita.

À n un1ao estável n é a mesma coisa que o amanc.E!:

bamento, o concubinato, largamente condenado pelo cristianis

mo, com base na lei sagrada (a Bíblia).
Eis que o casamento civil ou o casamento religi~

so com efeitos civis, na forma da lei, deve continuar a ser a

única forma legal capaz para a constituição da família.

DEPUTADO ENOC VIEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r- ttxTO/JUSTIf"lCAÇÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 112

Dê-se nova redação ao art. 112

DEPUTADO ENOC VIEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02305-G
[J
r-----~---- 'LENARIO/cON1SSÃO/SUBCONI5SÃO-----------,

tJ
= TEXTO!oIUSTlf'ICA(;i.C-----------------,

Art. 112 - Deputados e Senadores perceb.E!:
rão valores idênticos de subsídios, representação e aJuda de

custo, fixados ao final da legislatura anterior.

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO ENOC VIEIRA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ART. 59

Dê-se nova redação ao caput do art. 59

Art. 59 - O Município reger-se-á por
lei orgãnica municipal, respeitados os princípios estabele

cidos nesta Constituição e na Constituição estadual, em es
pecial os seguintes:

JUSTIFICATIVA

A redação or1ginal deste artigo contém normas

que devem figurar em legislação ordinária.
A redação proposta nesta emenda visa excluir

do texto constitucional aquelas normas.

A redação ora proposta objetiva excluir do te~

to original matêria pertinente à leg1s1ação ordinár1a.

Entendo que o parlamentar deve pagar Imposto I

de Renda como todo assalariado. Apenas, que essa obr1gatorie

dade seja explicitada na legislação pertinente.

EMENDA CS02308-1
t?
wr---------- PLENAR10/CON1SSÃO/SUIlCOMIS3ÃOr: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;-r----------------TEXTO/,)\)STI'i'ICAÇio------- -,

E~mNDA MODIFICATIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "c" do inciso 11 do art1go 270.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO -,

Dê-se à ali.nea "c" do inciso 11 do artigo 270, a,seguinte redação:

C - patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclus!
ve suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores e

das instituições de educação e de assistência social sem fins
lucrativos, observados os requisitos estabelecidos em lei com
plementar federal;

AUTO".'---------------

DEPUTADO ENOC VIEIRA

EMENDA CS0230G-4
l!J

__________ PLEH.."IO/COIolISsÃo/suacoNlssÃO------------,

[J

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, INCISO III, LETRA "f"

JUSTIFICATIVA

Dê-se nova redação ao art. 13, inciso 111,
letra "fll

Art. 13 - ••••.•••••...•.•......•..•.•..•.

111 - .....•••.••••••.•...••..••..••......

f) - ressalvada a compensação para igualar
as oportunidades de acesso aos valores da vida e para reparar

g entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais

nacionais, que a lei complemen~ar regulamentando disposições con~

tituc10nais deverã emanar do Congresso Nacional.

Propõem-se pela emenda o acréscimo do termo "federal" r ,

para afastar-se as contínuas e reiteradas 1nterpretações diverge~

tes de órgãos~unicipais, que tem disposto em seus cód~gos Tribu
tários, uma série de requisitos não existentes no Cód~go Tr1butá

rio Nacional, obrigando às instituições de educação e ass1stência _
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$ocial a penosas e custosas ações judiciais para verem reconheci

dos os seus direitos.

A interpretação municipal, ampara-se na redação do vi

gente texto constitucional, de que as imunidades do Imposto Terr!

torial e Predial Urbano, Imposto Sobre Serviços de Oualquer Natu

reza e outras, por serem de competência municipal, devem ser reg~

ladas pela Lci Municipal e não Federal. Adotado esta interpretação
adviri~ o inconven~ente de diversidade no terr~tór~o nacional de

condições, requisitos e normalização, em prejuizo do funcionamen

to eficiente das inst~tuições que o anteprojeto pretende proteger.

Leia-se:

planos para a erradJ.cação da pobreza .... 1I

JUSTIFICAÇÃO

Dcvemos,na med~da do possivel,erradicar a pobre

za em geral '"e não apenas a pobreza absoluta ..

Sala das Sessões, 02-07-87.

SENADDR CHAGAS RODRIGUES

.------~- Pl.ENMltJ/t:f)N/SSZO!SUBCQIIIISSÃO _

Emenda Subst1,ut1va

Ao art. 13, I, alínea II e11

Dê-se a segu~nte redação

JUSTIFICAÇÃO

_____ PLE'.1.1110/cOQISSÃo/sU6COI.!IS!ÃO-----------

"0 lucro e){cess~vo será punido na forma da lei ll
•

COIIISSÃO DE SISTI:llA'UZ,ÇÃO
--------------

r.r-------' --------- -- '''-)I,TO/ TlFICAÇÃO-------- _

Emenda mod~ficat~va:

Âo art. )3, 111, alínea "E"

Dê-se à parte in eial a segu~nte redação:

"f) ressalvada ~ c,?mpensação para igualar as opo!:

tunidades de acesso aos valores da v2da e para re

parar desigualdades resultantes de sltuações não

desejadas, ninguém será ... 11

EMENDA CS02309-9
tJ

.--------------- T!XíOIJUSTlnc..çÁo _

:rc... COIIISSÃO DE SlS'fEHA'l'IZAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO A redação proposta é ma~s s~ntét~ca e nos parece

malS técnica.

Não há falar em "reparar ~nJust~ças produz~das,por

dl~cr2minaçõl s não evitadas". A redação sugerlda nos parece rnalS

consentânea.

Sala das Sessõcs, 02-07-87.

Sala das Se"sões, 02-07-87.

f!r--------- PLt"t.~lo/eol,lJ~sÃo/tuacO~llasi:o

l~ COilISSÃO DE' SISTE11ATIZAÇÃO

f:J P;:~;oo- ]
l:;-7~7/8J

seNADOR CHAGAS RODRIGUES

:;] TEXTOIJU5Tlfll:AÇÃO-----------

COHISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

EMENDA CS02313-7
l:

SI:NADOR CIIAGAS RODRIGUES ...JJ tJY;;~T;O-J

_~ tJ-;2;;~782J

EMENDA CS02310-2
t?

m----------------- TEXTO!JUSTlfIC/lÇÃO .

Emcnda Subst~tutiva

~menda Substitutiva
Ao art. 13, 111, a1inea ll e " :

Ao art. 12, § 29:

Dê-pe a segu~nte redação:

Os tratados e comprom2ssos lnternacionalS terão

força de le~ c somente deixarão de vlgorar, na forma prevista

em suas cláusulas ou por determ~naçãD legal.

Dê-se à alínea a segu~nte redação:

" e) o homem e a mulher são J.gual.S perante a 181.

e têm os meslnos darea t.os , deveres e obr i qaçôes ,

JUSTIFICAÇÃO

referente à gestação, par-JUSTIFICAÇÃO

Tratado, d.v., não "revogaUleJ. nem é ''revogado''

por le~ nem por "Emenda Const~tuc~onal".

A "exceção" prevista,
to e alel.tamento deve ser excluida.

C8-nos mais adequada e técn~ca.

A redação proposta, par~

Sala das Sessões, 02-07-87.

~'la das Sessões, 02-07-87.

Ao art. 13, incJ.so Ir alínea "d"
Onde se lê:

" ...• planos para a errad~cação da pobreza abso

luta ..... 11

- ----- TeXTO/JUSTifiCAÇÃO -------------

~OATA------,"v 7/ L7!

~'AftTIDO---,

L....E~

MO D I F I C AT I V A

AUT::IIt----------------

E ME ND A

DEPUTADO FERNANDO BEZERRA COELHO

']l'~ISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

o parágrafo 6º do Artigo 344 do anteprojeto, passa a ter a se
guinte redação:

Dispositivo Emendado: Artigo 344 ,parágrafo 6g

~,

EMENDA CS02314-5
f:J

=r----------------TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO-----------------

l

r=PARTIDO~

PllDB_-.J

Emenda Supressiva:

-- PLENt.RIO/cOl.ussÃo/sUBCO"'lssio- _

~ISSÃO DE SISTEllATIZAÇÃO

EMENDA CS02311-1
~, SENADOR CHAGA~I;U~~'
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r.r---------------TEX...oIJUSTltICt,ÇÃO----------------

JUS T I F I C A T I V A

O parágrafo, na forma redigida no anteprojeto, refere-se ao Fun

do de Garantia do Seguro-Desemprego, o que conflita com.a parte final do Ar
tigo 345.

a POLICIA CIVIL, compatibilizando o inciso XIII do art. 49 com o I
caput do artigo 260 do Anteprojeto. Mas não o fez em relacã~ à
POLICIA MILITAR E O CORPO DE BOMBEIROS (vede art. 259 caput).
COMPATIBILIZOU PARCIALMENTE, pois.

No mérito, é questão de sobrevivência das instltui
ções em comento serem mantidas pela União, porque o Distrito Fe
deral não dispõe de fontes de recursos bastantes para prover os
gastos ~om o seu sistema de segurança pública, cuja eficiência
máxima é exigida p'or sediar a Capital da República e todas as re
presentações diplo~át:cas estrangeiras, que devem ser protegidas
pe'to Estado brasileiro. por isso, SEMPRE FORAM, aqueles órgaõs
de segurnaça pública, MANTIDOS PELA UNIAO, ônus desta por ser o
Distrito Federal sua Capital.

Por outro lado, os órgãos de segurança pública dos
Territórlos são organizados e mantidos pela União, porque não dis,
põem de autonomia administrativa e dependem totalmente de recur
sos federais.

Vê-se, oortanto, que a emenda nada acrescenta ao q~

foi aprovado pelas Comissões ~emáticas, adequando os textos Já
existentes às demai; disposições do Anteprojeto.

fIYP1PTlDO--J
P~1DB

~o"'~r 02/07J87
0':::: PL.Er.AR10/COJ,fI$SÃo/sU!lCONI5SÃO

~:USSí!O DE SISTr,:MQnZpçAO

EMENDA CS02315·3
~UTÃÕÕIT;~NDo.BEZERRA COELH~'o'----

Artigo 344 - .

Parágrafo 6º - Os recursos do Fundo de Garantia do Patrimônio Individual ,
serão ap) Icados em programas de investimento com critérios de . remuneração
def'Iní.dos em lei.

E ME ND A S U P R E S S I V A

Disposi tivo EmE:ndado: Artigo 493

Suprima-se do anteprojeto o Artigo '193

JUSTIFICATIVA

o Artigo 345 já estabelece que as funções mencionadas no Artigo a ser
suprimido serão da coopetêncí.a de uma instituiçdo financeira governameiotal, oeven
do essas funções serem exercidas pelas instituições mais aptas a fazê-lo em fun
ção de sua eSPFcialização.

= TEXTO/.ruSTIFICAÇÃO --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, inciso XXVI

Inclua-se no Art. 14 do anteprojeto o seguinte

inciso:

EMENDA CS02316-1
tJ Deputado JOFRAN FREJAT

[=JCõMrssAD DE Sr:rEMA;~E~;~~~NISSÃO/SUB~ISSÃO

Art. 14

I -

II-

------------- TEXTO/J~$TlnCAçÃo----------------,

EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA III

Dê-se ao inciso XIII do artigo 49 do Anteprojeto
de Constituição a segulnte redação:

Art. 49 - Compete à União: XXVI : Garantia de assistência, pelo empregador, aos

XIV ao mesmo

XIII - organizar e manter a Polícia Federal, bem
como as polícias civil e TIlitar e o corpo de bom
beiros mIlitar dos TerrItürios; -I'
EM CONSEQUENCIA, acrescente-se o segui~te inCISO I

artigo, procedendo-se a renumeração dos seguintes:

Art. 49 - Compete à União:
•••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••

XIV - manter as polícias civil e milltar e o corpo'
de bombeiros militar do Distrito Federal;

JUSTIFICAÇAO

filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até 6(seis) anos Ge

idade, provendo salas de amamentação no ~al-de trabalho, no periodo

de aleitamento materno exclusivo, creches e pré-escolas, nas empresas

privadas e órgãos públicos.

JUS T I F I C A T I V A

A sala de amamentação,ptende o bebê até à idade

de 6 (seis) a 8 (oito) meses de vida, época em que o leite materno de

ve ser o único alimento.
Trata-se de emenda essencialmente técnlca, vlsando

compatibilizar corretamerte o que dispõem o inciso XIII do artigo 82
da Comissão de Organização do Estado com os artigos 259 caput e 260

caput do Anteprojeto em exame.
Uma vez que as Polícias Civil e Militar e o Corpo

de Bombeiros Militar do DISTRITO FEDERAL estão sob a autoridade do se
Governador, efetivamente constituiria uma ingerência indesejável a

--compe-t-êrrci-a-o~cre---e-e----e-r-gttfti-ra.F-ô Que: c $ ÓI 9 g : c d G es t r d ~ Y-r-ê--..& .;:!..T....1-'1..i..s.

_I tratiVa-=._DF. -
_ O nobre Relator optou por suprimi, do texto apenas

A facilidade em se instalar uma sala de amamen-

tação nos locaJs de trabalho, favorecendo o acesso da mãe ao filho.

Maior garantia do aleitamento materno ~xclusivo

e por conseguinte, da saúde da criança., quandD comparada aos índices

observados nas creches.

Baixos custos, com ótimos benefícios.
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EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 410 - parágrafo Onico

r---------- PI.ENARlO/COIJISsÃo/suaCOr.llssÃO----------~t; comissllO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02320-0
tJ CONSTITUINTE JOíRAN FREJAT

r.r--------------- TEXTO/JUSTll'lCAI;Ão------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 14, inciso XIX

~ PI.ENAl'llo/ccJ.lISSÃo/sUBCOhlISSÃO--------t? ,COMISSAO DE SISTEI~ATIZAÇAO

'--- --->1 ffi~~·~';o~

'--- =-- ==OJ UlIilli
TEXTO/JUST1FICAÇÁO--------

1

EMENDA CS02318-8
tJ CONSTITUINTE JOFRAN FREJ~~'o.

inciso:
Inclua-se no Art. 14 do anteprojeto o seguinte

O Art. 410 do anteprojeto passà a ter a segui~

Art. 14

I -

II -

te redação:

Art. 410

Parágrafo único - ~ vedada a propaganda comer
cial de alimentos sucedâneos do leite materno, de medicamentos, fo~

mas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoólicas e agrotóxicos

JUS T I F I C A T I V A

até o quinto dia após à alta hospitalar ou parto domiciliar.

Participação efetiva do pai, neste período crí

licença paternidade r~munerada, durante o período natal e pós-natal,

JUS T I F I C A T I V A

A promoção ao aleitamento materno dever ter lu
gar de destaque na política de nutrição e alimentação de cada país p~

ra ãssegurar a saúde da criança e dIminuir as l:8XaS oe morbiàaoe e

1
mortalidade infantis.

O aleitamento materno é prática natural e fund
mental da vida humana. Nada e ninguém deve modificá-la. f alimento
e amor perfeitos, vínculo e segurança nos primeiros meses de vida.

O aleitamento materno tem significância social
e econômica única à nível da sociedade e um valor psico-social ímpar

à nível do indivíduo.

XIX - Licença remunerada à gestante, antes e de-

e

I
período não inferior ~ 120 (cento e vinte) dias,

I
pois do parto por

infantil
A violação publicitária à prática do aleitamento

materno é comprovadamente nociva à Quaisquer interesses da promoção

e preservação do bem estar social.

Existe um Código Internacional da Organização
Mundial de Saúde e UNICEF, estabelecendo padrões internacionais mini

mos, ~. Que devem seguir todas campanhas de leite artificial

ríodo, para estabilidade emocional familiar.
Cumprimento das obrigações legais relativas ao

tico, em relação à prevenção do desmame.

nascimento do filho.

Importância da presença do pai, máxime neste p~

EMENDA CS02319-6
l!J CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT 1 trpFD~;--,
~--------- PI.ENARIO/cONISSÃo/suElCOr.lISSÃO----------- ~OATA

[:J COMISSM DE SISTEMATIZAÇAO l 0JilflJ

EMENDA CS02321-8P DEPUTADO J-O-R-G-E-U-EQ-U-E-D--
AOTo,--

) F;-~~~oo~

PLEJ._Rl0/COl.lISSiO/SUBCOr.l15SÃO

j
~c:'1"A~

l: COMISSAO DE SISTnlATIZACAO _ f"02 /07~~.2J
r=-r---------------TEXTO/JUSTIf"ICAÇÃO------------ ---,

r.r---------------TEXTOIJUSTlfICAÇ,i,O---------- -------

EMENDA MODITIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 361, inciso 111

DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

~. OS BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA JA CON-

RESTABELECIDO O PODER AQUISITIVO QUE OSTENTAVAM A fpOCA DE SUA

CONCE55AO, CALCULADO EM 5ALARIO MINIMO.

Art. 361

I 

II -

111 - Proteção à maternidade e à paternidade, n~

turais e adotivas, notadamente à gestante, assegurada licença antes
e após o parto, e redução da jornada de trabalho de mães e pais, co~

forme a lei dispuser.

CEDIDOS PELq PREVIDENCIA SOCIAL A DATA DE PRDMULGAÇAD

CONSTITUrçAO TERAO SEUS VALORES REVISTOS, A FIM DE QUE

DESTA

SEJA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

EMENDA CS02322-G
~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VI

D inciso VI do art. 85 do anteprojeto, passa
a ter a seguinte redação:

Art. 85 ..••.••..•.....•.....................

VI - f vedada qualquer diferença de remunera
ção entre cargos e empregos iguais ou assemelhados dos ser
vidores do mesmo poder Ou entre os servidores dos poderes
legislativo, executivo e judiciario, ressalvadas as vanta _

r.r---------------TEXTO/JUSTIfl'ICAÇÃO--- _

[$)r--------- PLIE!:N"R10/co"'ISsÃo/Guneo.ussio _

ê

Conotação pejorativa do termo Pdescanso'·.

ça.
Maior garantia da saúde mental e física da cdBn

JUS T I F I C A T I V A

Necessidade de intensificar a afetividade do
trinômio PAI-MIIE e FILHO.

Minor~r as conseQuências psico-sociais advindas
da separação precoce e súbita entre mães, pais e filhos e atenuar os
efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou

domiciliar das crianças.
otimização da relação custo-benefício, à médio

e longo prazos, relativa à manutenção de crianças em creches em pe

ríodo integral.
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gens de caráter individual e as relativas à natureza e ao
local de trabalho.

JUS T I F 1 C A ç ~ O

Nada mais justo do que aplicar-se o princ! 
pio salutar da lnsonomia salarial entre servidores do mesmo
poder, antes mesmo1~Plicá-lo para servidores de poderes di
versos como já está previsto no inciso.

____ n:xTo/.ruSTlfICACÃO _

CMENOA MODIFICATIVA
OISPOSI1IVOS EMENDADOS:

JUSTIrICATIVA

Incluir a termo "f i nenr.ea r-es " na alínea "c" UO lnC1SD I.

- Da Tributação e do Drçament.o

- Da S~Dtcma Trlbut~rla Nocl0nal

- Da rcpart2çõo das receltas tributárlBS

T1lUlO VII

CAr!TUlO
SEÇAo VI
ARTIGO 202

o item "c" do a nc i eo 1 do Ar-t • 2137 tem como objct r vo .dl'~,lln.:Jr uma

parcela llo~ recursos orieinárl0s do arrecadaçiio da UniDO às ROBlôes Uorte e r!ar

deste, através de seus üencos ReglDrliJis, cebando , ar.t âo , e ancIusjio co t.er mo

"f'artencna r-as " de Fo rtno a una Fornuzor a redclção dns La cr-t a.go r-om u t,s -,lo restan

te, especa f.i cemcnt s quanto aos er-t í.gos Uo CêlpíLulo III que t re t.e do Sistema Fi

nanceiro ofICIal.

lEMENDA MODIFICATIVA'

Dispositivo emendado: Art. 277 r 6º

Modifique-se a redação para:
Art. 277 ..............••.......•.......•................•...

" § 6º - Em relação ao imposto de que trata o item
111, resoluç50 do Senado redral cs~abele

cerá.

G]-''''''''--]
J C rvs .

PLENAH10/COl.l'SSÃO/SUBCOI,lI:lSÃO-----------i ~-OA'4---]tJ....'_C_O_f.l_I_SS_i\_O_O_[_S_IS_l_E_~_IA_T_I_Z_/\.:.Ç_iíO ~__ [:=Ui / Ol/ 'J7

EMENDA CS02323-4l
~NSTrTurNTE JARBAS PASSA;;~~----------~

JUS 1 I F I C A T 1 V A

~ eliminada a expressão " por dois terços
de seus membros ...• 11

2 - Estabelecer quorum qualificado para decisão
do Senado Fedral é inadequado em Ante-Projeto que, em todos os dis
positivos de mesma natureza, inclusive o § 4º do mesmo artigo 277,

disciplina deliberações do Senado, em matéria tributária, com maio

ria simples:
3 - Além de inadequado aos critérios adotados, na

redação de dispositivos de mesma natureza, o "quorum qualificado" ,

do Senado Federal versando sobre os interesses dos Estados Federati
vos desnatura a Federação.

conrsszo OE SISTElIA I IZ.~çÃD

. 'f"lI'o/JU~TlrlCIlCÃO ____,

EI1ErWA lIUOIFICATIVA
DISPOSITIVOS EtlENOADOS:
l1TULO VIII - Da Ordem Econônuce e Financeiro

CAP1TulO III r- 00 Sistema Fa nencm ro tJacianal

ARTIGO 336 - Inclso IV

Adila eo Lnca so IV do Art. 336 o ccgurnt,e exrres~.,jo:

"e demc í s instltulções ranancrn rcc o Fa c í o Ls "

Nova radação - Art. 336

EMENDA CS02324·2
Cl'NST 1rUI ,~l L JAIU,AS PASSAR I NilO

II

III
IV - Rcqua s í tos pcro deGienaç50 t.JQ membr-os da üir o

toria do [-l:JIlCO Cont r o I do Brasil, e deme.í s ms t.a tuiçôes financeiras of i cz aí n

bem corno seus Lmped tmerrtc s cpós o e...arcfcxo do cor-go •

._--~'----__ TEJTO/JUSTlftCAÇÃO-------,,- ____,

Ef.:![ND/\ <;\1I'HESSIVA//\DITIV/\.
JUSnnCflTIVfI

componentes do que truta o CopíLulu, pals não apenas o U"lnco CE='IlLral uo BraSll

mes todas as domais in5tituiçõas firlrJllceirüs o r i ca oa s preca sem sal' rrotcr,u1.:ls

de sdmirll s Lr ador 85 rlnt.quc I 1 ric.ucJo<.. p.u-o o ruoçôo ,

Dispositivos emendados
Título X - DisposiçÕes 1 rans i t é r í as - Art. 471, ~. rlisp·.sup;imido·

TitGlo ~III - Capitulo 111 - Da Ordem Econômica Flnanceira -
Sistema Financeiro Naclonal - Novo dispositivo

Sem alLerar o contl;úLJo do texLo, a ernBtlcfd eyplJ.clteJ 05 dCOl:JlS

- Suprimir o art. 474, do Titulo X, das Di5posiç~es:'irBn~i

tórias.
2 - incluir, no Titulo VIII, Capitulo 111, da Ordem Econômlca'

Financeira, Sistema Financeiro Nacional, artigo a ser nu
merado, com a mesma redação do art.-47n, retro mencionado.

EMENDA CS02327-7
~c= Constituinte Gilson Machado

..,----------------n:xTo/.rUSTlflCAÇio------- -,

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA MODIFICATIVA 00 ART. 326 DO ANTEPROJETO DA CDNSTITUIÇtJ

O texto do art. 474 constitui norma permanente do

funcionamentu do "Sistema rinanLeiro Nacional", não cabendo, porta~

Lo, sua inc!uspo nos "Disposições lranslLórJos" e si," no Capllulo
111, do TiLulo VIII, que dIsciplina o "Sislema rinanceilo Nacional'l.

EMENDA: Dá nova redação do artigo 326.

ART. 326- A desapropriação por interesse social
de imóvel rural, para fins de reforma agrária somente se efe

tivará quando:
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a)- o imóvel expropriado, situado em zona prio
ritária, esteja class~ficado como latifún 
dio improdutivo;

b) disponha o órgão executor de recursos finan
ceiros para integ!al pagamento da indenização
devida.

PARAGRAFO ÚNICO: - O pagamento da indenização ,
~e que trata este artigo, será feito em títulos
da dívida pública, com relação a terra nua e em
moeda corrente no que se referir às bonfeitorias.

JUSTIFICATIVA:
Sendo a desapropriação por interesse social uma

exceção à regra geral da justa e prévia indenização em dinhei
ro, é indispensável sejam seus contornos básicos definidos no
corpo da Constituição

JUSTIFICATIVA:
Atribuindo-se aos beneficiários da reforma

agrária a responsabilidade de tornar as glebas adquiridas em
áreas produtivas e cumpridoras da função sociGl da terra, e
vitar-se-á a distribuição de terras a pessoas que não tenham
vocação ou tradição agrícola.

Este é um aspecto que, no passado, foi o
bservado corretamente, chegando a provocar descrédito na se
riedade e aplicação do Programa de Reforma Agrária, instituí
do pelo Governo da Nova República.

Ademais, tentar-se-á ev~tar o abandono das glebas
adquiridas po~paTte dos beneficiários, tão logo acabem os re
cursos alocados,~u-mesmo diante das primeiras dificuldades
em razão das safras e invernos escassos.

~r-----------------T[X,.oIJUSTlFICAÇio-------~ _

Na sessão IH, do Capítulo VI, que trata do JUDICIJlRIO E 00

MINISTIÕRIO PiJBLICO, acrescentar o parágrafo 49 do Art. 150 com a segui~

te redação:

r-->----------------TExtOlolUSTlfIC...ÇÃO-------- .....,

~MENDA MODIFICATIVA AO ART. 325 DO ANTEPROJETO DA CONSTITUIÇ~O

Ementa: O art.325 passa a ter a seguinte redação:
Art.325- Ao direito de propriedade sobre imóvel rural garantido

nos termos desta Constituição, corresponde uma Função
Social, devendo a exploração da terra .ser eficiente e
correta na forma do disposto em lei.
Parágrafo único- O_imóvel rural cumpre sua função so
cial quando, simultaneamente:
1- É racionalmente aproveitado;
11- Conserva os recursos naturais renováveis e preserva

rela-

Art. 123 -

................- .

§ 49 _ Os Ministros aposentados do Tribunal Federal de
Recurso, que foi transformado para Superior Tribunal de
Justiça, a este ficarão integrados para efeito de per
cepção de proventos, assegurando-se-Ihes os mesmos di
reitos, vantagens e prerrogativas dos Ministros em exer

cício.

Art. 150 - _.. _ _ - ; .

Na seção VII, que trata dos TRIBUNlIIS E JUIZES ELEITORAIS, o pará
grafo únicodo Art. 123 e parágrafo único do Art. 124, passam a ter as seguin

tes redações:

EMENDA CS02331-5
fi DEPUTADO EXPEOno MACHAOO

~r----------------'-- TEXTO/JUSYlFICAÇÃO----------__ ---------,dos

mais técnica a redação proposta,
direito de propriedade e sua 11
da função social da terra.

o meio ambientej
III-observa as disposições legais que regulam as

::--ções-de-trabalho;
IV- favorece o bem estar de proprietário, usuóric c

trabalhadores que dela dependam.

justificativa
Procura a emenda tornar
explícita a garantia do
face ao não cumprimento

tornando
mitação,

Parágrafo- único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Pr~

sidente e Vice-Presidente dentre os Ministros do -suoremc Tribu
nal Federal e o Corregedor Eleitoral dentre os r"inistros do Su

-períor Tribunal da Justiça .
...uTon'------~-------::.,

Constituinte Gilson Machapo
Art. 124 -

r.r---::-----:---::---:---::-:- ~LfN;.JllO/çOUlssloISU!leO"'J~3io-----------_,
Comissao de Sistematização

r=l---------------- TUTO/olUSflflCAl;ÃO------------------,

EMENDA MODIFICATIVA AO ART 330 do ANTEPROJETO oÀ CONSTITUIÇÃO

Parágra fo único ;- O Tribunal Regional Eleitoral elegerá Pres í 

dente um dos dois desembargadores do Tribunal de Justiça, cabe~

do ao outro a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional Eleit~

ral, ao Juiz Federal componente do Tribunal.

EMENTA: O Art. 330 passa a ter a seguinte redação:

ART. 330- A concessão de títulos de domínio defini
tivos aos beneficiários da reforma agrar1a,
dependerá da condição resolutiva de fazer
com que a gleba adquirida se torne produ
tiva e cumpra a função social da terra.

EMENDA CS02332-3

Parágrafo Único: Os títulos de domínio se

rão gravados com ônus de inaliebilidade p~

lo prazo que a lei determinar.

r-->----------------- TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O- ---,

Inclua-se na letra "b'' do artigo 205: "os Conselheiros dos
Tribunais de Contas dos Estados, do Oistrito Federal e dos Municipios"_
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Suprima-se do item I, do artigo 196 a expressão' dos Conse
lheiros dos Tnbunais de Contas local."

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02335-8
t: C~Sllt~,~~ BOCAYUVA CUNHA

As presentes emendas objetlvam adequar o foro e Julgamento
a que ficaram sujeitos os Conselheiros dos Tribunais de Contas dos Esta
dos, do DIstrito Federal e dos I~unicípios, de molde a manter coerente o
princípio de equiparação em relação aos Desembargadores dos Tnbunais de

Justiça.

~----------------TEXTO/olUSTlfICAÇ40------------. --,

EMENDA MODIFICATIVA

OISPDSITÍVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO I, b

O inciso I,b do Artigo 14 do Anteprojeto passa a ter
a seguinte redação:

EMENDA CS02333-1
fJ DEPUTI\DD EXPEDITO ~1I\CHADD
~ m.e ..,,ol"''''ÃoI'",,,.,,,,o

COt~iSS!\O DE SISTEMATI7AÇ/lO

Artigo' 14- ..•....••.. ~ .•.....•.•..•.•...•••.......•

1- ....• , '.'" .

b - O direito à estabilidade nãº se aplica aos tra
balhadores das empresas cuja atividade econômica se exerça através
de contratos de prazo certo, ou de objeto determinado.

r.1,----------------- TEXTO/oIUSTlfICAÇio--------

Suprima-se no inciso XV do Artigo 39 , do Relatóno da Comissão da

Soberania e dos Direitos e Garantia do Homem e da Mulher as alIneas d, e. f,

g, h, i, j;

2. Inclua-se no mesmo inciso a seguinte alínea .9.:

"d - A lei assegurará aos autores de Inventos Lndust.rí.ai s pnvil~

gio temporáno para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de in

dústria e comércio e a exciusividade do nome comercial"

A eficácia e estabilidade de norma constitucionai ne~

sa matéria pressupõe generalidade que conceda espaço às novas circunstâncias

da política e da tecnoiogia. O detaihamento limita sua reí.evêncra e pertinê!::
cia a um curto horizonte de tempo, o que lhe retira prestígio e enseja a oco.r:.
rencia de limitações danosas ao interesse nacional. Dessart,e , mais próprio e
adequado o texto que se propõe, que repete a norma gerai da atual Const i cuí 

ção , sob a qual elaborou-se um sistema moderno de propriedade industrial, ql'P

pode ser mais eficazmente reforrnulado em face das mudanças justamenle por'.

ser de natureza infra-constitucional.

JUS T I F I C A ç A O

Exemplo claro de empresas com atividade econômica
vinculada a eventos, são: os projetos, construção civil e montagem

industrial. Com obras localizadas em todo território nacional e pró_
ximos ou distantes de grandes centros urbanos (Itaipu) representam

para centenas de milhares de trabalhadores a introdução no mercado

de trabalho e na económl a "de mercado. O .instituto da estabilidade é

incompatível com esse ~ipo de atividade. E necessário, pois, que a
Constituição reconheça o caráter especial do trabalho no projeto, na
construção civil e industrial. Por outro lado, interessa às empresas

sérias que todos os demais direitos sejam reconhecidos e implementa_
dos com fiscalização rIgorosa, para que essas empresas não sofIam
a concorrência desleal de emrresários lnescrupolosos que não re~gis

tIilln~".m.Qregados ou abusam de SU8 boa fé OU..9llil.ri)D.C.ÜI... -

Emenda Aditiva

Dispo~ítivo Emendado: Art. 53 - inciso 11.

~-_-_-----__------ TEXTO/olUSTlfICAÇÃO'---------------,EMENDA CS02334-0
tJ Constituinte BOCAYUVA CUNHA 1 Vo"T'''--)
r:-,----------- PLENAPto/cOIlISsÃo/sueCO/,llssÃO'------------ DATAf: Comissão de Sistematização J rt!i/o ):7,i?J
r=-,---------------- TEXTO!JJSTlfICAÇÃO--------------------;

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 277, PARAGRAFO 10 9 , INCISO 11

Inclua-se no Artigo 277, Parágrafo 10º, Inci~o lI,

o seguinte item:

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 53:

- Organizar .a sua J,usti.c.'k observados os pr incí
pios desta Constituição; a representação de in
constitucionalidade de norma municipal caberá ao
Pfõcurador Geral da Justiça, perante o Tribunal
de Justiça do Estado, que julgará em única e úl
tima instância.

Art. 277 - •.••.••..••............••..•••.•......

c) sobre a extensão de incentivos à exportação ao

setor de serviços de engenharia, inclusive isenção de impostos no

país e não incidência de contribuições já pagas nos países nnde se

executa os serviços.

JUS T I F I C A ç /I o

A Constituição deve reconhecer a importância das
empresas de serviços técnicos de engenharia para o advento no Brasil

da sociedade pós-industrial.
A exportação de equipamentos se faz de forma efici

ente sempre que as empresas nacionaIS de serviços de engenharia con

seguem vender seus projetos no exterior.

J U.S T I F I C A ç Ã O

Os Tribunais de Justiça do Estado vinham julgan

do representações e inconstitucionalidades de normas municipais, ar
gUldas tanto pejo Procurádor Geral da Justiça, nos casos de represe!::

tação interventlva ( Consto Rep., art. lO, inciso VII ), como Procu

rador Geral do Estado, nos demais casos, mas o Supremo Tribunal Fed~

raJ passou a recusar as argüições não interventivas, sob o fundamen

to de que essa representação de inconstitucionalidade não está pre
vista na Conslituição da República. Ficou, assim, a maIor parte das
normas inconstitucionais dos MunicíploS, sem controle jurisdlcIonal
por ação direta. É de absoluta conveniência que as normas municipaIs

tenham o controle Judicial de inconstitucionalidade, com as normas
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federais e estaduais. Sugere-se; apenas, que a inconsLituclonalidade
,das leis e atos municipais seja julgada em únlca e últlma lnstância
pelo Tribunal de Justiça do Estado, para aliviar o Supremo Tribunal

Fcderal de mais um recurso.

lentes a mais de oitenta bilhões de cruzados, ou seja, mais de treze
por cento do Orçamento de Despesa para o exercício financeiro de 19B~

fixado pela Lel NQ 7544, de 3 de dezembro de 1986, em 591 bilhões de

cruzados.

EMENDA CS02337-4
~nsLituinte T~EOOORO ~IENOES
0--------- PLEht.I'IlO/CO\l15SÃO/SUSCO'llSSÃO

~ COMISSÃO DA SISTEMATIZAÇÃO

~ r='~~'~'~-~

t7JZ;~;l]lJ

Ora, comprometlmento tão significativo de recu"
sos orçamentários, no~a~a~ente uma fase de extremas dificuldades fi

naneelras, só deveria ser admitido após prévia manifestação dG Con..
gresso Nacional o que, por certo, contribuiria para maior seguranç~

do anvcs t íment o e escolha do momento oportuno para sua e f'e t i vação , c.2

mo convém ao interesse público.

EMENDA CS02339-1
l?_ Constituinte THEODORO MENDES

- TEX'D/JUSTlrlC:.ÇÃO--------------- -----1
I

Emenda Modificativa.

Redija-se assim, o art. 364 do Anteprojeto:

Dispositivo Emendado: art. 364.

- É vedada a acumulação de aposentado

dorias pagas pelo Sistema Nacional de Previdên

cia Social.

0--:: PLEr.JlAIO/CCWS$Ão/s'.J8COM 5:;.10

l~MISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~----__---------_TEXTO/JUSTlfICAÇ:.O------------

Emenda modificativa.
JUS T I F C A ç Ã O Dispositivo Emendado: letra X, do ínciso XIX, do

art. 49 do Anteprojeto.

Há cidadãos que trabalham_no serviço públlCO e,

simultaneamente, na inlciativa privada. É o caso, por exemplo, do
servidor público que exerce, no período noturno, o magistério em es
tabelecimento particular. Contribui para os dois Institutos de Prevl
d'ência.

Não é justo que, nessas circunstâncias, traba-
lhando e contribuindo de forma dobrada, não se lhe permita acumular"
duas aposentadorias.

Redija-se assim, a letra X, do inciso XIX do art.
49 do Anteprojeto:

aet. 49.

XIX.
X - normas gerais sobre defesa e proteção da sa
úde e do meio ambiente; e

2 -

JUS T I F I C A ç Ã D

EMENDA CS02338-2
~on~tituinte THEODORO MENDES

TElCTO/JUSTlflCAÇÃO'-------------~---l

Emenda Modificativa.

Dispositivo Emendado: letra "a", inciso XVI, do
art. 99.

Redija-se assim, a letra "a", 00 inciso XVI do
art. 99 do Anteprojeto:

art. 99 

XVI - ....
a) a realização de obras e serviços de valor su
perior a cinco por cento do Orçamento Federal.

A proteção do meio ambiente é tão importante qua~

to a proteção da saúde; pois é imprescindível desta. Entretanto, não
há na ConstltulÇão da República disposição específica sobre proteção

ambiental, salvo a recomendação programática do parágrafo único, do
art. 180, assim redigido: "Ficam sob a proteção especial do Poder Pú
blico os documentos, as obras e os locais do valor histórico ou ar
tístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as
jazidas arqueológicas ll • Isso só não basta. É imprescindível que a u
nião estabeleça as normas gerais de proteção ao meio ambienle, dei
xando para os Estados e Municípios a legislação de proteção ambien

,tal regional e local, sob o tríplice aspecto do controle da poluição,
da preservação dos recursos naturais e da restauração dos elementos'
destruIdos. Es~a legislação estadual e municipal deve conter-se no

.âmbito das normas gerais editadas pela União, até mesmo para evitar

excessos e inconstitucionalidades causadas por campanhas emocionais
como está ocorrendo em nossos dias.

AIJT.:""--------- _

El·IENDA ADITIVA

OI~fDSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383, § lQ

CAPITULO 111 " Da Educação e Cultura "

Inel~a-se no Art. 383 , Capítulo 111 , § 19 , do an

teprojeto o seguinte:

Art. 383 -

=---------------- TEXTOI"uST'FICAÇAO--- ~

EMENDA CS02340-4
1:-DEPUTADO Sn:=L""I~O....!D"'Io-,A"'S~ ___'

Determina a presente proposição seja incluída e~

tre as atribuições privativas do Congres?o Nacional a aprovação pré

via da realiza,ão de obras e serviços públicos cujo valoF ultrapasse
a cinco por cento do Orçamento Federal. Com a redação proposta, def~

ne-se a obra de grande porte prevista no AnteprOJeto.
Inspirou-nos na formulação desta emenda, a obsti

nação do Ministério dos Transportes em realizar, a qualquer preço e
urgentemente, a despeito da grave crise econômica que assoberba, no

toriamente, o País, a famigerada ferrovia Norte-Sul, de custo eleva
díssimo, estimado que f 01 em dois e meio bilhões de dólares, equiva-

JUS T I F I C A ç Ã O
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recer o f:nsino Superior , o Ensino Téc. "_, ) Jnjustrial e Agrotécnico de nível m~

dio.

Conquanto seja przit i ca ndolúdJ por muitas empresas pi ívadas em
funcionamento no pais , a participação dos empregados nos lucros das empresas

Justificativa .públicas e sociedades da economia mista , através de ações ,ainda não

implantada.

foi

Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico podem vir a ser de responsabilidade do

Estado ou Munic'ípio , o que viria a ferir profundamente expectativas de todos

Tal pleito decorre de que mantida redação tal como está , o
Nesta proposição. ' o que pretendemos é introduzir essa sa l~

tar medida no contexto da Administ.raçao Federal , tendo como projeto pãonerro

o Banco do Brasil.

os

os servidores dessas Instituições, que oferecem ensino da maior qual Ic'ade e

dentro de padrões reconhecidos por todas as comunidades onde estão .inser.id-is ,

surpreendendo a op.iní.ão pública , que acompanha a longa t.radí ção de formação de

Prof'Lss.íonaí s de nível médio , com grande acaí tação no mercado de irabalho

e tom largo rcconhecãrrento por parte de todos áqueles que vivem a Educação nes

te país.

._------------_.

PLIt~"iIl0/cOwlssio/$UllC,)1IIS'io- _

COMISSÃO DE SISTEMATILACPO
r.r TItXTO/,!USTlfICAÇ;,O ,

Na verdade , esse estabalecirr,ento oficial de crédito, sem

eebarço de seu enorme potencial financeiro-econômico , vem reduzindo drastica

mente as v, 't~gens pecuniárias de seus funcionários , como medida de economta ,

após a instauração do denominado " Plano Cruzado ".

Assim , como contra-prestação pélos prejuízos que os ernpre-

gados em questãb vêm sofrendo , cremos ser plenamenie jusio participem eles ,

de alguma forma , dos lucros do Banco do Brasil.

Dessa forma , preconizamos que , sempre que houver auO'ento

do capital do Banco do Brasil .s.A,pelo menos quinze por cento dessa majora-

ção serão reservados para serem distribuídos , em forma de ações , entre

errprcgados , em forma a ser deternunada em regulamenio , observando-se se"';Jre

a ani~goidade e a remuneração do funcionário.

ê-se ao inciso XVIII, do artigo 14~, do Anteproj~to de ConstituIção da
Sistematização, a seguin~e rednção.

Comissjio de

Assim, não e.recomendável que a explicitação de detalhes e tondições para o exercí
tio cfruição'd(' tais direitos fiquem limitados no texto da Carta Magna, sobre tuco '
no tocante a férias remuneradas cuja discussão em convenções ou acordos coletivos já
vem trazendo sugest rvas e oportunas i novações.

Além disso, a remuneração em dobro das férias S;~,l:í;ca a instituição de um décimo
-quar to salário que virá acrescer todas as folhas I.Id pagamento em mais 8% (oito por
cento), onerando a economia globalmente e' inflacionando os preços.

"XVIII - férias anuais remuneradas ;"

JUSTIFICAÇÃO

Cabe ã Constituição fixar princípios gerais e garantir direitos que poderão
a Iterações na sua a.p I i cação através dos tempos.

sofrer

) [-J .~~~

. J tQiffi'l/7,'7 J
. TExTotJUS-· ~t.;AO----------------____,

EMEND~ MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 323

o Artigo 323 do anteprojeto passa a'ter a segui~

te redaçao:

a naveqação de cabotagem nacional e parcela nacional da cabotagem Internecí.o..

EMENDA CS02342-1
tJ DEPUTADO ST(ôUO DIAS

Artº 323 " São pr i va ti vos de embarcações nací.onaãs ,

--------------TExTotJUSTII"ICAr;Ão------------

EMENDA ADITiVA

DISPOSITIVO EMENDÁDO: ENTRE O ART. 481 e 483.

T1TULO X

DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

Incluir nas Disposições Transitórias entre o Art. 481 e 483,

renumerando-se.

Art. 482 - Aos empregados do Banco do Brasil S.A .l

nal , a ~~veçação interior e as atividades pesqueiras , salvo os casos de ne

cessidade pública."

Parágrafo Único - Somente poderão explorar empreendimentos

pesqueiros , navegação inierior e de cabotagem , as empresas nacionais , pa-

ra estes fins constituídas.

A propositura se deve ao fato de a redação anieri or do Mrº

323 não ter :oniernplado a diferença existente entre os diversos t ipos de ern-

presas , explorando tipos distintos de naveqação , embora todos sejarn proprí.e

tários de emoarcações nacionais.

jcração para serem distribuídos entre os empregados , sob a forma de ações.

distribuídas periodicamente- ações dessa instituição financeira ,na forma

anterior ocorrerá sempre que-houver aumento do caplial do Banco do Brasil. S.A,

devendo ser preservados , pelo menos 15% (quinze por cento} da respect ívs \"a-

prevista nesta .lei.

~t.

Art.

- A participação acionária de que trata o artigo

- A dí.str.íb.ríção das ações obedecerá a critÉ'xj o

Como exc:rplo , terros a diferença de estrutura , calado ,r:'lu~

pamont.os de bordo C outros , enlre os navíos de longo curso c cabot snem

podendo os ~rimeiros invadirem o mercado dos últimos, sem a

contrapari~da recíproca , e~ face daa limitações destes.

Virá, portanfo , a presente proposta , at ende r ta Ile

cessidade de proteçao áqueles que desiguais, devem ser trataoos

com desigualdade.

fixado em regulamento , levando em consideração a antigtli dade e a remuneração'

do emrrpgarln.

Trata-se de uma emenda já apresentada pela Deputada Sandra Ca

valcanti que pela importâncià da matéria também a subscrevemos.
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EMENDA CS02344-7
(!:r- D~.f.:.~TA[)_º-.?]'=IJ_O DIAS J ~~:.-=:J

rr.r---- -- PLEtl'flO/cNolISSÃo/s\Joco,,'ss;':o r.~r o... -::-1
L.....çy~IJ~~~ __D,... SIST"E"'t..::.iA'-CT-'..J"'LA-'>,ÇC!\,,,O J eõ=i/ ()'l.D;1 J

_. ------------ TC"'TO!J/JS7'IO"/CJ.'Ç'Ão _

Suprima-s2 o §> 2º do ArtQ 324

Justi ficati va

o dispositivo supracitado é, no todo, redundâncIa do

Art. 373 , dizendo, com diferentes palavras, o mesmo que este

diz.

~,~ortanto , imprópria sua permanência no texto.

.---------- TEXTO/.lt.wTIFICA';ÃO---- ...;.. -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:ARTIGO 62, § lQ , INCISO VI.

o in~iso VI, § lQ do Artigo 62 do anteprojeto

passa ter a segui~te redação:

Capítulo IV

Dos Municípios

Saúde é o estado de uma pessoa , enquanto higifne é parte da

mecücína relativa à <aúde e aos diversos meios de a conservar.

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que Saúde. A hi

giene e segurança do trabalho como está na Constitui.ção vigente é multo maí.s

abrangente , evoJuída e dinâmica.

Como está colocado no Anteprojeto de Constituição , ora em di?

bate , ouve um retrocesso do direito .do trabalhador e em naoa evoluiu.

Portanto , o termo ffsequrançn e higiene do trabalho" é abran-

gente, completo, assegura ao trabalhacor tá eliminação dos riscos de aciden

tes e doenças do t.rabalho ,

At,.TOR

e:r---------- f'LEh.r.<l'O/COl.1lSSÃo/sua.:;Ol.'IS:;ÃC

l- CúMISSAO DE_SI~S~T~E~M~A~T~I~Z~A~ÇA~O~ __

.--------------TEXTO/JUSTlfICAI;Ão-----------------,

EI'IENDA ADFIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Capítulo VII, onde couber.

Art. Fica mantido o Instituto.do Congresso N!

cional, beM como, dos demais Estados da Federa~ão, a serem re

gulamentado. por lei própria.

Justi ficativa

Associações de Bairro.

sob todas as formas as entidades de Organizações Comunitárias e

Art. 62

§ lQ

VI - Estimular a criação a regulamentação e apoiará

Trata de matéria visando reconhecer os Institutos de

Previdência dos'Congressistas e deputados estaduais mantido com

recursos próprios. Abrindo por outro 'lado condições de ampliá-los,

dando-lhe maiores condições de funcionamento e fiscalização por parte da so

ciedade e Conpressfstas ,

Justificativa

Slo entidades que hoje fazem parte do poder de pa~

ticipação global da sociedade nos mecanismos institucionais den-

aclministraç1iotro do espírito de descentralização das ações da

participativa e da democraLizaç1io do poder político.

J
~---------------TrXTO/JL~TlflCAÇÃO------------------,

EMENDA ADITiVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14

EMENDA CS02346-3
CYEPUT~DO STi:LIO D~IA:;,S:C- ~J tJ-";~~O J
~ PLEN~RIO/~"'ISSÃo/susCO"'ISSÃO ~DJ.I'~

~~íJSSIID DC S_"'IS"-T"'E:.:.M::..A'-'.T"'-I"'ZA"'Ç"'A-'-'O'-- J ~M./o'"uJz!~
r=;----------------- TEXTO/.luSTifICAÇÃO-------

Capítulo II

Incluir no Art. 14 do Anteprojeto, o seguinte I~ciso

aprovado na Comissão da Ordem Social,

Et1ENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XX

Art. 14

X - 'As conquistas tecnológicas , a automação não

Suprima-se integralmente o inciso XX do artigo 14, "dos r:i

reitos sociais", do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistem~ti.3:.~0,

e inclua-se o tei mo: "Segurança e Higiene do Trabalho "

I,
JusU f,icativa_

O termo Saúde não é tão abrangente quanto o termo ~:l,t' ~.

prejudicará o trabalhador dos direitos adquiridos.

Justi ficati va

As novas conquistas tecnológicas não deve eximir Estado

de seu dever de proteger o trabalhador que deve ser reciclado pa-

ra esta nova era que estamos entrando da informativa e da automa

ção dos meios de produção.
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[J--- .------------ PLf·/e.r-I::J/'=O<,JISSÃ-::/SUPCOP1SS:'O--

~:'IT~~flOJ1.S...~ISTEIi!)-'l!."C;"O_o.

p---'~~;:'---)

c-T;·~t~m

EMENDA CS02351-0
~;'lI]P'D; $,lôl_ TO 0,:01":.::\5"- --'

..:] TEXTO/JU"TlflCAÇÃO ---------------TfXTO/JUSTlFlC.lÇ;,O-- _

EI~mDI\ 1\01 TI 1/A

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 382 , § ~NICO

Dê-se ao JrlCISO XV, do a r t i qo 111°, do Anteprojeto de Constituição da Comissão
SI s t.ema t Izaç50r a segu i fi le redação:

de

CAPITULO 111 "Da Educaçlo e Cultura"

Inclua--se § Onico ao Alt, 382 do anteprojeto o segui~

"XV - fi Jornada 111ii"ima se:nil'nal de trabalho é de 1,,, (4udlenta e oito) horas, podendo
sei reduz r da med'mltc e co r-do ou convenção coletiva ele trabe l ho i !'

te: JUSTI F ICI\CM

Justi ficat' '2

I:ducação Fecno.lóqica e Escolas Técnicas do .3istema Federal de Ensi no.

A garantia por parte da Uní.ão da oferta de ensino de carãter PlO--

f rss íonal i zanle tecnológico e lndustrJ.al VIsa assegurar a formaç80 cierit í fica 1

Conc e s scc s e bcncf lc los ad t c i cna r s queu-cp r-cs ent.am aumento de .cus i o devem sei re su l
Lado de r-cqocr açjio enll e empregadores c entpr-cqado s , Esta é a ún rca forma de lr.,pedlf
que hclja Injustiças ou des cqur I [b r lo s ao se atingir, a nível nac l oua l , todos os set~

ros c tod~s a~ regi~es.

o processo dc dcs envo l v rmento do Drasil'irlpõe a necessidade de todo o povo par t rc l par
desse es í or ço com fi"J·'" cr ebe lho e dedicação.

A redução de jornada unpl l ca ob r l qa tor ramcn te em l nve s t rmen to s ,indispensáveiS. - .ne
aqu í s l ç áo de cqu r parncntos pura manter o n lvc l de produçâo , si tuação esta que c t l nqe
de forma diferenciada, setores r ndus tr ra í s c regiões distintas.

.Devido n5 férlils e I e r redos , o Brasil já tem uma média anual de horas e te t lvan.cn tc
trab;!lh':':':dS menor- do que vâr io s p§íscs, neles Inc l u ldos os mais ricos e dcscnvol\,.!..

. dos,
Aplica--se o disposto neste artigo aos Centros eCo

ArtQ 382 --

§ üru co

o desenvulvímcnto da tecnologia e das potenc.lalmades da nação , respaldenoo-ce

na exccr iêncí.a adquirida ao longo de quase oitenta anos de cret iva conLnb'-';ç&~

por nossas Inst i Luí.ções na Const í tuíçào de Prof'rssrono.i s Técnicos , CUja forma-

ç~o dlfE:'re largúrnenle daquela e t'et uada no ensino propedéut rco , rnvest.Jndc-se

da carectci Ist icas própnas que demandam da políllc-a a nível nacional psrú os

cursos Lécrucos pIO f i ss í.onal j zantes especí.al azaríos ,

EMENDA CS02352-8

l~~!,..!:!:flD:J Sli~!O DIAS, _ rr;;~"~

t:m;~i~w '
,-------- l[XTO/JUSTIIIC4Ç!.O --,

--._------- -.------------------------------- --- ._---_.....
~'!\SlDIFICATI~

DI SPOS Ir 1\/0 EIIENDADO. ARTI GO~, I NCI SO .!J.

Dê-se ao InClS\." I?J do artigo I!', do Ant cpro je to ele Constituição da Ccmrs sác de
Sistematlzdção J a seguinte redação,

EMENDA AGlTIVA

DISPOSITIVO EII,ENDADO: ARTIGO 11, rncisv IV,

EMENDA CS02350-1
pr-~Ec~r.~~~!Iô-LIO_D_=I'_'I\_=S__-_·u_'_'"_-- =:J P--'~";~'--]

Er----------- rlEI(,1l10/CCI.IISSÃo/sU"CO/,lISSÃO --, [!.~~[lol.'o\---l

l- (,OI':~~~_DE SISTEt,II\TIZAÇA.:.:O'--- ~_ .:» ~ru.o·'7/W7_I

"1l? - garantia do direito ao t r aba l ho mediante relação de emprego êstáveI"e<;5s..!
vados:

- -----_._--,---- 1'(1(To/olUSTIFIC:.ÇÃO- _

,,)
b]
c)

d)

e)

contrato a termo;
ocorrência de falta grave;
prazos def rn rdos em contrato de experiência, atendidas' as pecu l jarid~_
de e do traba1ho a ser executado;
S~l~l rvcn rênc l a de fato econômico intransponível, técnico ou de Infort_~

ruo da empresa, sujeito a comprovação judicial, -'
prévio fl<Jg2mento de Indenização proporc.ional c. progressiva tendo como
base o -se l do do Fundo de GarüPiltô do Tempo de Serviço na data da dc nrs
são sem jus to causa, na forma-da lei.

O Inciso IV do Artigo 11 do ant epr o je t o , passa

ter a segu3~te redação:

a
JUSTlr1CfI~

Pr e l rml na rme n t c , pretende-se e l iml nar a ex l qênc l c de comprovação prévia da falta
gl ave capav de pôr lermo ao conr rn to de t raba l ho .

Justi flcaU va

mentos nuclcares; armas e armamentos nucleares espaciais; guerras

bacterioj~ylcas e uso de biotecnologias como arma de guerra.

Ar t . 11

IV - Condenação e proibição de ar~as e arma-

Com cs t a mcd lda , é ev l dc-nt e , não se está t l r-eado do._CD'.pregado o d l r e i to de' apc lo
ao j ud i c r à r lo , sempre que en t ende t arbitrária a a t l t udc do empr cqadcr . PrC'tC'~

de-se, so.nen t.e a j t l rza r o proccs so de ccnt ra tnçào de nOV05 empregados e, C'11 con
s equáncr a , cv Lter- a c c t eçneçâc da e t i v i ded e p r'odu t t vu ,

o empr eqo e s táve l é. parte r n t eq rant c do pat r lmónlo do t r-abe l hador e da sun f,lní
lia, de soi t.c que as regras ~OC:Ii1IS devem e s t.abe l ccc r r Iq i do controle sobr e <JS
POSSIDlliJ.:rdc<, de r ovcr sjio do contrato. 1\ melhor f or-me de cv l t e r e-sc. o 16'lli'IíN.!'

lo seli; .Jll~t<1 causa dc-ssc vínculo (. a oneraç;icl proqres s l ve ao cmpr cqador • que
ti-tntCI I1lJ'IS pagdr.:i <'o cmpr cqedo d('II~1 Lido qu.in t o 1,1c.lIOr for seu tempo de t r abu l ho
na l'i',prl!;",

O País nlo deve entraI na corrida armamentIsta. Sue

(1 emenda or a propos t a decorre de I o to J5 pr ov.rdo c.n no s sa h r s t ó r re de t.ur invl<Í
ve l 'lua I quci 5 I <'dem.! que, apur cn t dl'do pr o t ClJ('í OU tJdl ant 1r o empl CÇlt), ;:\Ctlt •c po-r

4

.crlru unta r l q l de z do 11IC I cndo -dc tr ..rbo l ho que pr c j ud i quu c e I r on te d lllllrd.llll'

tradição , sua cultura não recomendam, Seu estágio SÓClO cconômí.co pro íbe -EMEliDA liODIFICATIVA

corrida armemaní.Lsl.a sem freio leva a novas conqua stas tccno) ógicas cue já

e51..50 sendo usados como arma de guerra e a Carta f.'iagna Lem que prever.
de contratar, transformando-se, na verdade num obstáculo ã criação de empregos,

Estabilidade no emprego sem a contrapartida de. garantia dos nesócio5 é u!f1ô__ equação
insolúvel. As eventuuls instabilidades da economia, fatalmente, compro:netç-rào a
produtividade, a e.ficiência e a competitividade, transformando a criação ·dc-~rnprcgo
num vel'dadai ro f· nlaS'11S a asso..,brar o empreendedor.
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~""187l'o1?'07/87

I.1ITOR-- -,

Iõl--------- 'LIIt.(l\ltl/tOUIl'lo/JU~CO"I•• lo _,

COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02355-2
mc: DEPUTADO NYDER BARBOSA

m-PAR'IOO~

L-.E.EL-J

SISTEt4ATIZAÇAO
,-- PLEH.lRl0/CON\SsÃO/suaCOl,lls'>ÃO- _

~ COMTS?~9 _"-"E"-="-="-'-="-"= ~

EMENDA CS02353-G

tJ DEPUTA0; Srl:LIO DIAS

----------TEXTO/JUST,n::AçÁo-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Título X , incluir onde couber.

Dê-se a seguinte redação ao paragrafo Gnico do artigo
289 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematiza9ão:

Aos Portugueses com residência permanente no país,Art.

Título X

~~sições Transitórias

_-::::.....-- ParãgrafoFl:n)lle.~rQ\s disponibilidades de caixa da União
e das entidades sob seu controle serão depositadas em uma Gnica
institulÇão financeira oficial federal. As dos Estados, do Distri
to Federal e dos !.lúnlclpios, bem como dos órgãos, entidades e em
presas por eles 'controladas, em instituições financeiras oficiais.

havendo reei pruc í dade em favor de brasileiros , são atribuidos os direitos

aos brasil ~ aos natos , salvo o de acesso a Presidência e Vice-Presidência da
JUSTlFI CAÇl\O

República.

Justificativa

Não há como negar esta conquista por reciprocidade

aos portugueses. Uma Constituição que ostenta uma língua expressa

no seu texto a uma cultura impressa através dos atos, gestos peJos tempos

tem que registrar este desejo que é , a um só tempo de brasilpiros

e portugueses.

A União dispõe de instituições financeiras para a exe
cução da polTtica econ~mica do Governo. Como forma de maximizar a
utilização dos recursos publicas ê de fundamental importância que
tais recursos, gerados e geridos, por organizações do governo, se
jam depositados nas instituições financeiras da união, ae maneird
a formar um volume maior de recursos disponlveis para aplicações
prioritârias, que induzam o desenvolvimento econõmico e social,
criando empregos e empreendimentos produtivos.

~ uma medida que, antes de tudo, permite melhor e mais
racional utilização dos r~cursos pGblicos em prol da sociedade.

7T"" AUTOk ,

..l.~lo(b,O/COWlt.lo/IU"o"I.. ,le; _, O.lt"'~

l: COHISS7\O DE SrSTEl-lATIZAÇl\O J ~(ll1!87 J
,.,., 'lX1DIJIJ.TII'GA,lO 1

JUSTl FI CAÇM

Suprima-se a palavra "pagador" do artigo 289 do Ante
projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

EMENDfi CS02354-4

[J DEPUTADO ST~LIO DIAS j tJ '~~::=J
'---=-=-.::..:.:..:::..:....::..:.===--::..:....::...-_------~------'

PLENARIO/CO""ISSÃO/SUBCOMISSÃO----------j ~OATA-:--,

t:::S9mSSI':J DE SISTEMATIZAÇAO r-cvor;i?,g J

r=T----------------TEXTO/~U$Tlflr:: ...ÇÀO---------------__,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 440

A nqva redação visa proporcionar maior flexibilldade
para a execução financeira do orçamento da União.

O artigo 44D do anteprojeto • passa a ter a segui~

'U-.c.,'o/cow... lo/IUllcoluulo ---,

t: çomSSJ\O DE SJ STE1·1ATIZAC1IO

te redação:

Art. 440 - O pagamento ce sub5ídios e demais bené

ficios dos Ex-Presidentes da República , ex-Governadores de Estado e de

ex-Prefe.ít"G MJnicipais • obtidas em função do exercício do cargo serão re

EMENDA CS02357-9
fiC DEPU::ADO NEm" BA01BOSA

."'TO..---- -,

guIadas por lei no prazo de 180 dias a contar da data da promulgação desta

Carta.

Justificativa

r;-r---------------'UTOIJu.nrltl.çlo -,

Adite-se a seguinte exp~essão "bem como de seguridade
social e de previdência" ao inciso XV do artigo 99 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização.

A matér-ia não pode ser tratada de maneira tão abrupta como

foi. A matéria não deve ser desconhecida pela nova Constituição quê reconh~

ce possíveis abusos , mas por outro lado devemos regulamentá-la com vistas

JUSTIFI CAÇÃO

ao futuro e no dever de preservar a figura do homem e de um ex-Chefe de Es-

tado.
Pela importância da seguridade social e da previdência

na economia brasileira e na vida de cada cidadão, em particular, o
Congresso Nacional não podera, em nenhuma oportunidade, deixar de
acompanhar e f i s cel i za r- as a t í víd ades relativas a esses setores.
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r.-r---------------ttno/JuunlC:...~;.O----------- __.

(D
- - - - - - - - - - I'LIM4'llo/cOWI•• lo/.u.ttUII'11o..-

_ cnMIss~n nE SISTEMATIZACAo

Acrescente-se a seguinte expressão "de previdência"
no inciso VI11 do artigo 49 do Anteprojeto de ConstitulÇão da

Comissão de Sistematização.

JUSTlFI CAÇM

o artigo 336 do referido Anteprojeto já prevê a estru
turação do Sistema Finaceiro Nacional, que deverá compatibilizar
as funções de todas as in?tituições financeiras, inclusive as ofi
ciais de credito da União.

lo"tOIl. --,

DEPUTADO In.'DE::l :3A::l30SA

EMENDA CS02358-7

tJ

J "r-''''rM.ICJ!iIs 7

AVfOIl- _

m- .. Lt~l.tlIO/(:OIlII.lo/~u.c:OIlI •• lc

L.cOlolISS7iO DE SISTE'IUIZAC)\Q

EMENDA CS02362-5
(!J ] r:r:"""'-
_ D"'D[T~'nr' 'y:r:" 1l·T>.,,~AA----- . _...,). " Rr.D:B__

JUSTIFICAÇM

o setor de previdências i de fundamental importãncia
na vida econômica e social do Pars, devendo, pois, ficar sujeito

ã fiscalização da União.

I!J

r.-r--------------- f[noIJu.tulc.l.çlo---------------......,

·EMENDA CS02359-5'
mC DEPUTADO rç:rn'SR BARBOSA

Io\lfOIl------ --,

~''''7B7l'OB'07/87

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do artigo 336 do

Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização:

V ~ A criação de fundo mantido com recursos das insti
tuições financeiras privadas, com o objetivo de
proteger a economia popular e garantir depósitos e
aplicações ate determinado valor.

Acrescente-se parãgl-afo ao artigo 289 do anteprojeto de Consti

tuição da Comissão de Sistematização, com a seguinte redação:

parágrafo 22 - As empresas e entidades dir-eta ou indiretamente
controladas pela União recolherão, obrigatoriamente, todos os seus tributos nas ins

tituições financeiras oficiais federais.

JUSTIrICAç)\O

A centra'l i zação da arrecadação de tri butos federa i s nas i nsti
tuições financeiras of í cí ai s federais perní t u-â melhor controle e administração dos
recursos piihlicos , propiciando, assim, a otimização 00 fluxo de caixa da União.

JUSTIFICAÇ1\O

Com esta emenda dispõe-se que a União não deve conti
nuar assumindo a responsabilidade pelo ativo e passivo de insti
tuição bancária ou financeira privada insolvente e, menos aindo,
pelos danos ou prejurzos que aquelas causem a terceiros.

~demais, as instituições financeiras federais oficiais
são garantidas pelo Governo Federal, não cabendo, portanto, sua
participação no referido fundo.

fIãi/'''' ls7J'oí/07/87

do empregador para o Fundo de Garantia
prego serã proporcional ao rndice de
mão-de-obra na empresa.

e redação ao § 5Q do artigv 344 do
da Comissão de Sistematização:

USTlFI CAÇA0

e dispor de instrumentos que inibam
a mão-de-obra.
o no Anteprojeto incentiva a dispensa
pois sô terão a contribuição acresclda
o de €mp~cgadcs dispe~~~no~ superar os
ade do setor. Ora, quanto maior for a
maior s e r-â :o 'índice medio do setor. Por
quer inibidor c na verdade estimulador.
entido de se dar nova redação ao § 5Q

tttlO!oIUITIIIC:IÇ10
i!J

i!J
Dê-se a seguinte redação ao artigo 290, do Anteproje- Dê-se a seguint

to de Constt.tui ção, da Comissão de Sistematização: Anteprojeto de Cons ti tui ção

"A União não se responsabilizã por depõsitos e aplica- Art. 344 ....
ções nas i~stiuições financeiras, salvo se realizados § 5Q - A contribuição

nas instituições controladas pela prõpria Unlão. do Seguro Desem
rotatividade de

JUSTIFICAÇÃO
-

J

A proposta visa compatibilizar com a nova redação

sugerida pa ra o inciso V, do artigo 336, que exclui a ob r r q a t o r i e Pi sociedade dev

dade das instituições fi nancei r-as federai s oficiais participarem a pratica da rotatividade d

do fundo para proteção da eco nonn a popular e garantia de depósitos O texto inserid

e aplicações ate determinado valor. em massa dos trabalhadores
de adi ci ona i qUdntiu Ü li;jmei"

rndices medios de rotativid
.EMENDA CS02361-7 . dispensa de trabalhadores ,

(!J
AUTO.

) rr;'UTIOO~ tanto o instrumento que se
:DEr:'::~:JO :rr::)';i7~l ::"!.::11305"" PED:B

Por isso a nossa emenda no s

tJ
"" IW,(1l,10/coWI,.101fUloeO.,IUlo

1 tI 02/ô'i fll7jcotUSS1\O DE SISTEHATlZAÇ1l0 do artigo 344.

~
1tno/JunUII;Açl0

ISuprima-se o inciso VIII do artigo 287 do Anteprojeto

de Constitui ção da Comissão de Sistematização. -



566 :• Comissão 'de Sistematização

"VTOlt-------------~

..". tLtlH.IIlr./cOut.llo/llacOIlIl.lo _

conrssxo DE SISTEIlATlZAÇiiO

r.;- ltrlo/~unUlt'~.i.o--------'---------_,

EMENDA CS02367-6

1:3
"U1'Ol'-------------_,

D3.!:UTADO IrIDZR BA!l3QSA

e-r-r PLt_4Jllo/tOUllllol.u.CO.,IUM----------~

COHISS~O DE SISTEnATIZAçAO

EMENDA CS02364-1

I:

1":"1....,---------------1tnoNul1lrICAÇio-----------------,

Dar a seguinte redação ao § 19 do artigo 471 do Ante
projeto de Constituição da Comlssão de Sistematização:Supr tma-r se o artigo 366 e seu parágrafo iin í co do Ante

projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

JUSTlFI CAÇÃO

- A aplicação
rã efetuada
i nstitui ções

dos recursos d~ que trata este artigo se
atravês do Banco do Brasil S.A. e demais
financeiras oficials federais.

ãmblto da

Pela ~atureza d. materia, a mesma deve ser tratada no
lesgilação ordinãria e não constar do texto constitucional] JUSTlFI CACÃO

A aplicação de tais recursos atraves do Banco do
Brasil S.A.e demais instituições flnanceiras oficlais federais
permltirt melhor controle e administração, por parte do poder
publico, permitindo a obtenção de resultados mais favorãvels
em termos de retorno econõmico-soclal.

..JJtOlt----------~---...,EMENDA CS02368-4
I? J pJ ;;;:=J
l:? COlllSSAO DE SISm;~~'t;~e~;;'t"u" .....lo-----------J tJot],;~'il-;B7 J

Suprima-se a expressão ·publicol do caput do artigo
471 do Anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização.

r:T ltuoIJUll'UIl:.AÇlo -,

JUSTIFICAÇM
re-r 1tnotJUITUIl;....çlC'------------------,

Compatibilização de redação.
Inclua-se no Anteprojeto de Constitu~ção da Comissão

de Sistematização, onde couber, o seguinte artigo:

JUSTl FI CAÇ7iO

Art - Lei municipal disciplinarã as côndições para abertura
e funcionamento de dependencias de instituições fina~

ceiras no .municipio, subordinando-as aos interesses
da comunidade. IAt/TOk--------------

DEPUT,iDO 1iP..":J3R BARBOSA

EMENDA CS02366-8
(:J J p:r;;:;;;=:J

I'l.I.I(I"lo/tou••• lo/cu"eOwlulo----------- '

lB COlms1\O DE SISmlATlZACM . ] tJ'~i'~';!!i!l
r.r--------------- fu:toIJIJ't1t"A~ÃO---------------__':

Dê-se a seguinte redação ao artigo 474 do Anteprojeto
de Constituição da Comissão de Sistematização:

Art. 474 -Os recursos financeiros relativos a programas e proje
tos de carãter regional de responsabilidade da União
e das entldades sob seu controle, serão deposita~os

em instituições financeiras.oficjais federais de cre
dito e por elas aplicados.

As instituições financeiras, especialmente os grandes
conglomerados, arrecadam recursos financeiros no municipio e 05

destinam p~ra aplicações onde i possivel' obier melhor remu~era

ção, prejudicando, muitas vezes, a economia do municipio atravis

de um processo de descapitalização.
Tem-se que preservar a autonomia municipal, pois i

a comunidade que, em ultima analise, deve manjfestar-se sobre a
conveni~ncia ou não para a instalação e funcionamentn de qualquer

depend~ncla de instituição financeira.

JUSTIFICAÇM

A....--------.

J
E:J·~~·ii~~

,lEPü'CADO lilu:;;:;?' BARBOSA . L-=:=~

Dâ-se a seguinte redação ao artigo 493 do Anteprojeto

de Consti tuição:

m tt1l10tJUlTUltI.Ç ..O -'- --,

EMENDA CS02369-2
[JO tratamento a ser dispensado às instituições finan

ceiras oficiais federais não pode, nem deve ser discriminatório.
A redação ora proposta enseja dar condições ao Gover

no Federal de dispor de maior flexibilidade na alocação dos recur
sos destinados a programas e projetos de desenvolvimento regional,
isto porque são raras as instituições que dlspõem de dependência~

em todos os pontos do território.

"Art.493-Caberã às instituições financeiras oficiais federais
assumir ds funç6es a 9ue se refere o art. 343 desta
Constituição, nas cõndições e prazos fixados em Lei
complementar."
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JUSTI FI CAÇÃO JUS T I F I C A C Ã O

A proposta objetiva permitir ao Governo a possibilidfde

de, mediante lei complementar. utilizar, alem da Caixa Econômica

Federal. as demais instituições financeiras oficiais federais na
operacionalização do Fundo Nacional de Seguridade Social. de acor
do com conveniências futuras e peculiaridades regionais e setorIais

que venham a oc?rrer. Visa, ainda, harmoniza~ o tratamento dispe~

sado is instituições financeiras oficiais federais na aplicaç~o de

recursos publicos em program~s do Governo.

Tal como está redigido a proteção e estimulo cobrem

até a adoção de brasile~ros poi estrangeiros domiciliados em
outros países. O que se pode tolerar, mas não, estimular e prQ

teger.

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA
EMENDA CS02370-6m ~ tUTOltC DEPUTADO HY'JSR BARBOSA

EUftT'~O~·E.::vn

EMENDA CS02373-1
(l
l:c--::C=O:-M::I::S::S::Á;:-O::-D=E-:S::I::S:::TÉ~trTOÍZAÇ·ÃÕ'"'OOM,..io-----------

17t Ttxl0IJUITUIC.I.~.i.O----------------__,

r:-r TUTO/olU5TlfICAÇio --,

EMENDA SUPRESSIVA

A proposta de criar Estados nas disposições transitó
rias já e inconstitucional no nascedouro, pois o próprio Ante
projeto fixa o processo de incorporação e divisão dos Estados

no artigo 44, §§ 39 e 49.

E o processo exige aprovação das Assembléias Legisla

tivas, das populações diretamente interessadas e do Congresso
Nacional por lei complemen~ar.

Logo será uma violência contra o texto constituciona~

no dia de sua promulgação, criarem-se Estados por simples disp~

sição transltória em evidenté desobediêncla ao comando constit~

cional.

Suprimam-se os artigos 446 e 447 das Disposições Tra~

sitórias do Anteprojeto do Relator da Comlssão de Sistematlzaçãn

JUS T I F I C A ç Á O

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO' EMENDADO: ARTIGO 451

Suprima-se o § 2Q do artigo 288, transformando-s~ o
seu parãgrafo 19 em parãgrafo unico, todos do anteprojeto de Const~

tuição da Com.issão de Sistematização ..

JUSTIFICAÇ1\O

D a~tigo 335 do referido anteprojeto em seu inciso 111

Ja prevê que Lei do Sistema Financeiro Nacional disporá sobre a
organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central do
Brasil. Desta forma, entendemos que não sobrevivem razões nem mo
tivos para a manutenção deste parãgrafo no texto constitucional.

!J
r:.c- TuTo/olurtl'luI;ÃO ---,

DISPOSIÇÕES TRANSIT6RIAS

Dê-se ao artigo 451 a seguinte 'redação; suprLman-.
do-se seu parágrafo ún~co.

"Art. 451 - O dispostb nesta constltu~çáo, relat~

vàmente ao Sistema de Governo, entrará em vigor com a posse dO

Presidente da República que suceder o atual".

EMENDA CS02374-9,...... ~:....:.....:... ...UTOR--- -- _

t: DEPUTADO CARLOS SANT'A~~!A
__________ 'U:N""IlO/CO"'lsdo!'uacollll!Ss.lO------------,t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

rr:PA'lTIDD~

'DE

JUSTIFICATIVA r.l---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇio----------------,

O atual governo, de transição, terá cond~ções de'
adaptar a legislação complementar e ord~nária para dar ao país
o ~nstrurnental juríàico necessár~o ao novo s~sterna.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, ALíNEA J DO ITEM XI

A Alínea J do item XI do Artigo 13 do anteproJeto,

passa a ter a ~eguinte redação:

EMENDA CS02372-2
tJ DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

por=;PAIITIDO~
PMDB

j) jPor necessJ.dade social, a autoridade púbLa.ca com

petente poderá ~eterminar a imed~ata ut~l~~a~ão de resultados
de pesquisa cientifJ.ca ou de desenvolvimento tecnológico, asse

gurada Justa idenização.

..., PLENAJllO/coJ,lls:sÃo/sUICOlll.ssio----------__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO JUS T I F I C A ç Ã O
= n:xTO!JUSTIFICAÇÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 13, ITEM V, ALíNEA A

A Alínea A do item V do artigo 13 do anteproJeto,

passa a bar a segu~nte redação:

a) A lei estimulará e protegerá a adoção de brasile~

rcs por bras~le~ros.

Obra científica é, comumente, uma publicação; des

provida,portanto, de qualquer segredo ou reserva. Por outro la
do, a pesquisa cJ.entífíca não é sigilosa a Tal não acontece, to

davia, com o desenvolv1mento tecnológico a

Dai a necessidade de mudar o texto da alínea J,pa

ara que atinja o que parece estar irnplíci~o corno objetivoa
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA
pr;PAftT1DO~

PHDBDEPUTADO CARLOS SANT'AlmA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ I'LtMA"10/CONlssio/SUBCOw:lssio-----------

l!J
..,.,r---------------- TtXTo/Jusn"cAçÃO'----------------,

EMENDA CS02377-3'

t?
r---------- PlENARIO/cONlsslo/SU8CO.lussio,-----------

t:

EMENDA CS02375-7

r:
r;"l---------------- TElI:TO/.lUSTlfIC...çio,----------------~

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA
DISPO~TIVO EMENDADO: ARTIGO 403, CAPUT, § ÚNICO

Art. 315 - No aproveitamento de recursos naturaJ.s, a

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 315, CAPUT

compatibilizar seus interesses, visando sua

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 403 - (Dos Recursos em CJ.ência e Tecnologia-Ar

tigo 32 do Relator Bernardo Cabral) A UnJ.ão, os Estados, o DF e

os Municípios propiciarão, na for~a da lei, incent~vos específ~

cos para o ensino e a pesquisa científica e para a produção e o

desenvolvimento tecnológJ.co de acordo com os obJetivos e as prig

ridadés nac~onais.

§ Único - A lei fixará a parcela dos orçamentos ~ da

União, dos Estados, do DF, dos Municípios, das ent~dades da adm~

nistração indiret~ e dos organismos públicos de desenvolvimentb
reg~onal, bem corno, regulará a concessão de incentivos e outras

vantagens a empresas e entidades da iniciatJ.va privada, vJ.sando

a capacitação c1entifíca e o desenvolvimento tecnológico nacio

nal.

O ca~ut e o § Único do artigo 403 do anteproJeto,paa

sÊ a ter a seguinte redação~

JUS T I F I C A C Ã O

deverãoUnião, os Estados e os MunicípJ.os

A redação aquJ. proposta e mais adequada e precisa.Além

disto, o possessJ.vo~ é impropriamente usado, por não perten

cerem os recursos hídrJ.cos aos Estados e MunJ.cípJ.os.

O caput do Artigo 315 do anteproJeto, passa a ter a se

gUJ.nte redação:

ut111zação racional e seus objet1voS socia1S.

A redação aqui proposta é mais sintética, menos re

dundante e apresenta claramente a ind1spensável dist1nção,cQ

mo categorias dJ.stintas, das atividades em CJ.ência e em Tec

nologia.

DEPUTADO C~~LOS SANT'ANNA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I'l.u."'10/COY1SSio/su.COU1Uio,-- _

o:::MIssJIo DE SISTEMl\TIZAç.l\o

EMENDA CS02378-1
liI . AUTO"

r- DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA
trPARTIDD=:J

p~mB

..-- PLUlAlllO/CONISsio/IUICOIl15Sio, _

[!J

EMENDA CS02376-5
[B

r:-r---------------- TEXTO!.JUSTI'ICAÇio,-------------------,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMEN~ADO: ARTIGO 401, § ÚNICO

O § Único do Artigo 401 do anteprojeto passa a ter a

seguinte redação:

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 309 do Anteprojeto

Dê-se ao parágrafo 39 do art. 309 do Anteprojeto a seguinte
redação:

Art. 401 - •.•...••.••••••..••••

§ Único - O Estado e as entidàdes da administração di
\,

reta e indireta privilegJ.arão a capacitação científica e a produ-

§ 39 - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as

fundações públicas não poderâô gõz~ de benefícios, prJ.vilé
gios ou subvençõe~ não extensíveis, paritar~amente, às do
setor privado, ressalvadas as que desenvolvem atJ.vJ.dades es

senciais, estratégicas ~u sociais que a 1eJ. definJ.rá.
ção e o desenvolv1mento tecnológico naciona~s para a concessão de

incentivos de compras e de acesso ao mercado brasileiro e utiliz~
JUS T I F I C A T I V A

rão, preferencialmente, na forma da lei, ben~ e serviços ofer~a

dos por empresas nacionais.

JUS T I F I C A C Ã O

Ciência e Tecnologia são C01sas distintas, a2nda que

Justapostas pela ciênc~a aplicada; raramente qualif~cam bem o rne§

mo substantJ.vo, sobretudo quando se refere a mercq~9'

A emenda visa a garantia do funcionamento de J.nstJ.tuJ.ções pú

blicas responsáveJ.s por atividades que, dadas suas característJ.cas,

não podem ser interrompJ.das mesmo quando não for possível desenvolvê

las a custos que permitam a eXJ.stênci~ de lucratividade. ~ita-se co~·
mo exemplos a fabr~cação de medicamentos essenc~a~s ao tratamento de

patologJ.as prevalentes no-país, a mànutenção de Fundações lJ.gadas a

UnJ.versJ.dades Federais ou destinadas a ensJ.no especJ.alJ.zado em qual

quer nível,· a manutenção de serV1ços de saúde.
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DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

rnr-------:--- 'LIHÂR'tO/cowl.llo/IU.COWIIlÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~'ARTIOO=]
• PMD!'

AUTOR---------------
EMENDA CS02381-1

l:J
EMENDA CS02379-0
f: DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

r---------- PlEHAI'IIO/COMlssZ.o!suacOlflssÃO-----------

r: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

!J
rer ftltTOt.oIU."'ICAGÃO -,r::-r TEXTot,lUSTlF1CAÇio --,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 316, ITENS IV e V

Os itens IV e V do Art~go 316 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPQSITIVO EMENDADO: Art. 187 do Anteprojeto

Dê-se ao Art. 187 a seguinte r~dação:

Art. 187 - Qs M~nistros de Rstadp ~erão esco~hidos C1entrp brasiiei-

Est& emenda fix~ limi~e etário mínimo para efeito dp invp~-

Art. 316 - •••••.•••••••••••••••

Item IV - A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a

industrialização e o comércio de minérios e substâncias radioati

vos, férteis e. físseis.
lltern V - O transporte, armazenamento e utilização

c~vil de minérios, substâncias ou fontes férteis, físseis ou ra

d~oativas serão feitos sempre sob custódia da União.

ros natos, maiores de. trinta anos e no exftrfício

direitos políticos.

JUSTIE'ICATIVA

dos

JUS T I F I C A T I V A
tidura no carqo de Ministro ôe ~stado, cuias titulares, np.ce~saria-

mente brasileiros natos, dpverão ser maiorps de trinta anos.

EMENDA ADITIVA

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r::-r ,.E'X'TOJJ\)$'Tlflelt,ç~O----------------...,

na vigência de seu

estranhos ao exer-

Acrescente-se, onde souber:

JUSTIFICATIVA

"Art. O Presidente da República,

mandato, não pode ser responsab~lizadopor atos

cicio de suas funções".

A palavra NUCLEAR adJet~va comumente, hoje, miné

rios e substâncias contendo elementos de grande secção eficaz de

fissão, CUJO uso adequado pode levar a uma reação em cadeia, se

Ja controla~a (em usinas de potência), seJa descontrolada (em

artefatos explos~vos) e é imprópria, latu senso,para qual~ficar

uma fração dos elementos quím1cos conhecidos, face à pluralidade

isotópica natural e artif~c~al; 'Não des~gna, adernais, para o sen

50 comum, substâncias e fontes de uso corrente na rnedicina,agri

cultura, tecnologia de alimentos e pesquisa cientifíca, portado

res de elementos de elevada atividade o< , (3 , '(' ou de produtos

de fissão espontânea, tais corno Cobalto 60, Iodo 131, Césio 137,

Rádio 226, Cal~fórnio 242 e outros. O Rádio 226 é encontrado,

na natureza, na pechblenda (uran1nita), e os dema1s são geralmen

te produzidos em reatores, até de pequeno porte.

O Art. 316, no seu item IV, tal corno está redigido,

não tem a abrangência da redação aqu~ proposta - que impossibili

ta perigosas interpretações excludentes - assim corno não cuida

do transporte, armazenamento e utilização civil, principalmente

no que tange a substâncias e fontes radioativas e físseis.

Esta emenda visa a preservar o Presidente da Repúbl~ca

no exercíc10 de seu mandato.

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

EMENDA CS02380-3

l:
AUTOlll--------------- FP,uTIOO=]

PMI1"

A norma proposta institui, em favor do Chefe do Poder E

xecutivo da União, a garantia da imunidade por atos estranhos ao

exercíc~o de suas funções.

,.,.,,.- PLINÂft'tO/cOIlIS.lo/.UICOlllllio-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

r."Ir- TUTOl.oIUITIrICAGÃO -,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMFNDADO: Art. l5B do AnteprOJeto

Dê-se ao art. J.58 ét seguinte redação, môntidos os pAráqrafos )2 p 2!!:

Arrt. 15B - O.mandato do Pre"ioente da Replíblic;, é C1e fi (se~s) ano"

vedada a reeleição para o período subsE'qtlent'l".

EMENDA CS02383-8
tJ

__________ 'U:NÃIUO/COUISSio/IUICOIfISsÃO-------------,

t:
r::-r uxTol-JuSTIFICAGÃO ...,

EMENDA SUPRESSIVA '

DISPOSITIVO EMENDÂDO: ARTIGO 179

J U· S T I F I C A T ~ V Â

Suprima-se o §.49 do art. 179

Com o regime pa~lamentarist~ do anteprojeto, aconselhável se torna

que o. mandato presid.enc.ial seja de seis anos, b í.pôt.ese que. enae je r é

JUSTIFICATIVA
maior hrmonia entre o Presidente e o parlamento no caso de dissolg

ajustadàs com o .programa do P~esidente. ~á França o môndnto p õe 7

(sete) anos, com reeleição. Seis anos, sem reeleição, é a mai~ pru-

ção deste e novas eleições de deputados quP. o povo entender mai~ Esta emenda amplia a prerrogativa de o Chefe do Poder

Executivo daJUnião exonerar, ex off1C10, o Primeiro-M1nistro,p~

ra contemplar a h~pótese de fundada incompat~b~l~dade política

que inv~abilize a convivênc~a governamental harmon~osa.

dente quantificação.
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DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

EMENDA CS02384-G
tJ DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

~"AltrIDO~

PHDB

EMENDA CS0238G·2

l:J
AVTOIt---------------

~ PLEHAllfO/c:ONf5$;.o/cllOCaItISsio-----------p: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
' ..:oI.lltlQICO"',••10/.U.CO.,NiO-----------] ~"T"~tJ COMISSJ\.O DE SISTEMTIZAÇÃO tu 071a7 J

_---------------- TEXTo!JusTlru::Açio-----------------, ____ TI'll:'!'O/oIlISTI"G'A"io-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 175

DISPOSITIVO EHENDADO: ARTIGO 402, § Único

o § Único do Artigo 402 do anteprojeto, passa a ter
O art. 175 passa a ter a seguinte redação, sendo supressos

os seus itens I e 11 e parágrafos I" e 2":

a seguinte redação:

Art. 402 - ••••••••••••••••••••••••

§ Único - É considerado controle tecnológico nacio-

nal o exercício, de direito e de fato, do poder de gerar,desen

Art. 175 - O Presidente da República, ouvido o Conselho

da República, também poderá d~ssolver a câmara dos Deputados e con

voca; ele~ções extraordinárias após três moções de desconfiança

consecutlvas, aprovadas na mesma sessão legislativa

volver, absorver, adquirir, modificar e transferir tecnolog1as

de produção.
JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A C Ã O

A nova redação ao § Único do art. 402 visou, pri-

Esta emenda amplia as hipóteses de dissolução da Câmara

dos Deputados, paralelamente ao que Já d~spõe o texto, ensejando ao

'President~ da Repúbl~ca, o exercício dessa prerrogativa após trípl~

ce censura aprovada ao longo da mesma sessão legislativa.

meiro, ordenar os verbos pela 1mportância decrescente da ação

e, segundo, síntetízar,por desnecessária repetição.
AUTOIt-- ~

DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA

EMENDA ADITIVA

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

EMENDA CS02385-4
l:J DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

• Lt:IIl.....ltllcoWlssio/cu.CO..,UÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMAT~ZAÇÃO

~"OTODO~• PMDB

Art. • t declarado empossado, de pleno direito e pa-

ra todos os efeitos, no cargo de Presidente da República Federat~

va do Brasil, a 15 de março de 1985, o Presidente Tancredo de Al
meida Neves •

~-__-_---_---_--_Tt:XTO/"USTlflC...Çi.O~.---------------__.,
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 312, CAPUT Cumpre-se com esta dispos~ção uma vontade da Nação.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

cr='AItTlDOQ
J?:IiDB

AUTOIt------- _

DEPUTADO CARLOS SANT'AN~A

,------------ 'l.f.MiluolcoIlISS,io/sUICIJIIISsio _

tJ

EMENDA CS02388-9

tJ

O Caput do Artigo 312 do anteproJeto passa a ter a

seguinte redação:

Art. 312 - As jazidas e demais recursos minerais

as fontes naturais de energia e os recursos hídricos subterrâ-

neos constituem propriedade distinta da qo solo para efeito de

exploração ou aproveitamento industrial e pertencem à União.

. ,§ I" - idêntico

.-.r----------------n:xTo/"U5Tlflc::AÇio---- ~

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 313, CAPUT

2" - idêntico
O Caput do Art~go 313 do anteproJeto,passa a ter a

seguinte redação:

JUS T I F I C A C Ã O

A redação proposta pelo Relator lim~tou de modo im

próprio as fontes naturais de energia apenas àquela na forma

Art. 313 - O aproveitamento das fontes natura~s de

energia e recursos hídricos subterrâneos e a lavra de Jazidas ~

nerais em faixa de fronteira somente poderão ser efetuados por

empresas nacionais.

hidráulica e ~gnora os potencia~s hídr~cos subterrâneos de JUS T I F I C A C Ã O

altíssimo valor estratégico e de v~tal segurança das

ções.

popula-
o caput do art. 313, corno proposto pelo Relator,não

inclui outras fontes naturais de energia e desconhece a expIar-ª.

ção de recursos hídricos subterrâneos.

Por tratar de áreas de segurança nacional, sua red~

ção deve ser mais abrangente.
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-EMENDA CS02389-7
[!J
r:-r---------- 'LENAAIO/cOlouuio/su.COIlIS5ÃO-----------

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO
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EMENDA CS02391-9
l: DEPUTADA MARLUCE PINTO

,-,__--:"' 'LlHAIIoIO/COlllSSiol.u.COIU.do-,-------:""'"-----.,

(JjYAJ.:/,Y-. oS- d..l. $..,'s.,krr.o.1;:-:< .çoS)
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o.r---------------- TEXTO/.lusTlf"IC.r.Ç,i,O-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 168

r.-r-~~-------------TEXTO/.lUSTIFIColÇio-----------------,

Dar ao texto do Art 21, a seguinte redação:

Dê-se ao artigo 168 a segu~nte redação: "Art 21 - A le1 nao poderá estabelecer distinção entre

sileiros natos e naturalizados. 11

bra-

JUSTIFICAÇÃO

carreiras de Diplomata, de Oficial da Na r-Lnha , do Ex~rcito e da Aero

náutica.

II Paragrafo unico - são privativos de brasileiro nato os car

gos de Presidente da Rep~blica, Primeiro-Ministro, Ministro -de Es

tado, Ministro do.Supremo Tr~bunal Federal, do Superior Tribunal M!
litar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Tra

balho, do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal de Contas da

União, Pocurador-Geral da Rep~blica, Senador, Deputado Federal, Go

vernador do Distrito Federal, Governador e Vice-Governador de Esta-

"Art. 168. O Governo é exercico pelo Presidente
da Repúbl~ca, com o auxíl~o do Pr~me~ro M~n~stro e dos seus M~

nistros de Estado e a participação do Conselho de Ministros".

JUSTIFICATIVA

Esta emenda proclama o caráter unipessoal da
Chefia do Poder Executivo, cometendo-a ao Presidente da Repúbli
ca, que desempenhará, ao lado das funções de Estado, 'aquelas ine

rentes à própria chef~a do Governo.
Esta emenda apenas explicita a estrutura mon~s

ta do Poder Execut~vo.

Com a proclamação da República, em 1889, inaug~

rou-se, na prát~ca das ~nst~tuições bras~le~ras, a observãnc~a

do modelo pres~denc~al, sob cuja égide passou a estruturar-se o
Estado.

do e de Território e seus substitutos, os de Embaixador e os das

Esta proposta repudia o caráter dual~sta que o

Substitutivo pretendeu impr~mir ao Execut~vo, vedando que se com
partilhem as atr~bu~ções ~nerentes ã Chef~a de Estado e à Che
f~a de Governo entre o Pres~dente da República e o Primelro-Ml

nistro.
o texto preconiza um Execut1vo rnonocrát1co, em

que as funções de Estado e de Governo acham-se concentradas no Pr~

sidente da República, que as exercerá com o auxílio do Pr~meiro-Ml

nistro e do colég1o min1sterial.

DEPUTADA MARLUCE PINTO

r:-r---------- ..l.ENAAIO/co..ISsÃo/suecOMlssio-----------

COMISSÃO DE SISTE~IATIZAÇÃO

o.r TEXTO/JUSTlFIC.lçio -,

'Pela relevância dos cargos e o alto nível da responsab~lidade

que ~ atribuir aos seus ti~ulares, se justif1ca a presente emenda.

no interesse da Soberan1a e da Segurança Nacional.

EMENDA CS02392-7
e: DEPUTADA MARLUCE PINTO

,-, ..l.ENl.i1110/co.. lssiO!su.CO ..ISsio----~-----__,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.-r---------------- TEXTO!,JUSTlfICAÇÃO-----------------,

Emenda Substitutiva ao que fora capitulado do inciso lI, do

Art 483, do Anteprojeto de Constituição da Com~ssão de Sistemati

zação, relativo ã concessão de importância adicional correspon
dente ao vencimento de 29 Tenente das Forças Armadas ,aos Ex-Com
batentes: ,

Dê-se ã alínea ,"g", inciso VII, do Art 13, a seguinte re da-

ção:

"g) Na esfera policial e militar o Estado poderá operar se~

viços de informações que se refiram, exclusivamente, ao que a
lei define como delinqUência; às atividades-que visem' subverter
os funda~e~tos constitucionais ou que sejam anta~ônicas aos in-

,- 'te'résse-s' da Nação. ,,'

JUSTIFICAÇÃO

I -

II - Aposentad~!~a' int;egral' a05,'vint.l! e .cí.nço

de serviço público e privado.

JUSTI FI CAÇÃO

.anos

Os fundamentos constltucionais e os interesses da Xação de

vem ser preservados de quaisquer atividades que possam subvertê
los e não apenas aquelas praticadas "pela violência". são va Io
res que se sobrepõem ao indivíduo e aos grupos, como patrimônio
do Bem Comum.

O objetivo da emenda substitutiva é assegurar o direito já
conquistado pelo Ex-Combatent~ de se aposentar aos 25 anos, evi
tando, porém, a concessão do adicional que muito oneraria os or
çamentos militares.
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DEPUTADA MARLUCE PINTO

cas e essenciais para inumeros campos do interesse público, tà2S c~

mo: pesquisa e exploração de recursos mlnerals e energéticos, plane
7

jamenta regional e urbano, uso e ccnservação do solo, mapeament~ na
vegaçao aérea e maritima e muitos outros.

= TU10/.lU5Tlflcal;;,0 ,

Suprimir, do Art 232, os parág!afos 19 e 29 •

JUSTIFICAÇÃO

Além disso, tais atividades proporcionam informações detalha

das e precisas do território nacional, as quais são de alto valor

<estrat~g~co.

A emenda supressiva tem por objetivo assegurar ao texto da

Carta Magna uma redação calcada no estabelecimento de princí
pios, como recomenda a boa técnica legislativa.

A lei ordinária definirá os crimes militares, disporá so

bre o funcionamento e atuação da Justiça Miljtar.

Por estas razoes, tais atividades sao consideradas indispen

sáve15 para a Desenvolv1mento e a Segurança Nacionais, pelo que o

seu discipl1na~ent~ deve ficar a cargo da União.

DEPUTADA MARLUCE PINTO

= TE:nO!olusTIFICAÇÃO ,

AUTOR--------------,

PINTODEPUTADA MARLUCE

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 162, INCISO I

EMENDA MODIFICATIVA

= TEXTO/,JuSTltlCAÇio --,

r---------- PLEN""IO/eOI,"sSÃo/IUIlCO..ISsio-----------

P? COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS02396-0
(!J

&UTO"---------------,
EMENDA C802394-3

l:
=-----,f'------ PLfHf,'uo/cOlolISSÃohlUllCOWI::Iio-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao Art 351 a seguinte redação:

o Inciso I do Artigo 162 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:

"Art 351 - As ações e serviços CJ.VJ.S de saúde integram uma

rede regionalizada e herarquizada e constituem sistema único, or
ganizado na forma da lei."

Art. 38 -

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e,por

indicação deste, os Ministros de Estado, salvo quanto aos se-

JUSTI FI CAÇA0
guintes, de livre escolha, os quais não estarão sujeitos a mo-

ção de desconfiança:

A presente emenda objetiva preservar a sobrevivência e in
dependência dos sistemas de saúde das Forças Armadas, bem como

remeter para lei ordinária a forma de organização e funcionamen
to do sistema de saúde administrado pelo Estado.

a) Ministro da Marinha;

b) Ministro das Relações Exteriores;

c) Ministro do Exército;

d) Ministro da Aeronáutica;

pre vinculado à indicação feita pelo Pr1meiro-Ministro,consoan

te Já dispõe o artigo 51, n 2 III, do SubstitutJ.vo.

EMENDA C802395-1
1!1c= DEPUTADA MARLUCE PINTQ

=r---------- ',LI!NA"'O/COlll5Sio/.u.coJlJ...,io- ...... -,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

JUS T I F I C A T I V A

O'provimento dos cargos ministeriais será sem-

= TlXTO/,/USTlfICAÇ;,O -,

Acrescentar ao Art 49 uma alinea atribuindo a União a compe

tência exclusiva para legislar sobre as at1v1dades de levantamentos

e pesquisas aeroespaciais, aqu~ticos e terrestres, nos seeuíntes te~

A proposta inova ao permitir ao Chefe do Execut~

vo a livre nomeação dos M~nistros que relaciona, os quais, pr~

cisamente por serem de sua pessoal e imediata confiança, esta-

rão imune~ ?O Juizo de censura eventualmente man1festado pela

mos: câmara dos Deputados.

l'Art 49 - Compete ~ Uni~o:

....................................................................... . .- .

"XIX - Legislar sobre:
EMENDA CS02397-8

l?

fiZ) ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t .

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

",,----------------TEXTO/,JU5TIFlCAÇio -,

atividades de levantamentos e pesquisas aercespaciais, ~

quaticos e terrestres. 11
Dê-se ao inciso VIII, do § J2, do Art J66, a seguinte reda-

çao, acrescentando-se; também, ao artigo, um Parágrafo Segundo:

JUSTIFICAÇÃO
"VIII - Todos os Ministros de Estado das Forças Armadas".

A União já vem dispondo sobre a matér~a e a manutenção dessa

compet~ncia é recomendável e necessárIa. Tais atividades são bási-
1I§ 2~ - O Conselho da República .c;ontará com uma Secretaria CO!!

forme disposto em lei."
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EMENDA CS02398-6
Lsenador Constltuinte IRI,M SARAlv:A"'- ~J t:~:~;o-~

membros permanentes, ob j e t.Lva per-ma t.ã r- assessoramento e s pec La La z a do

mais amplo para os assuntos relacionados com a Segurança Nacional.

tornando o Colegiado mais representativo no que tange a essa area.

A prevJ.são de uma SecretarJ.a obJeti~a dotar o Conselho da Re

p~blica de um' ~rgão de apoio, necessário ao cumpr1mento de suas am

plas e complexas atribuições.

~-f'ARTIDO--,

L~Hnª----l

AUTOR-----------------,

Senador Constltuinte lRAM SARAIVA J

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao Art. 370 o lnC1SO V.

TEXTO/JusTlrltAÇÃO---------------·

~ - Custeio, pelo Poder públlco, de tratamento re~

bllitador, da aquislção de equlpamentos ortopédicos e outros necess~

rios ã adaptação e ã garantia de adequada qualldade de vlda aos lndi

víduos portadores de deficlência físlca, sensorlal e mental.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ 1'LC11i.RJ';)/COl,lJSSÃO/SUtlCOUISSÃO

EMENDA CS02400-1

tJ
como

JUSTIFICAÇÃO

A 1nclusão dos Ministros de Estado das Forças Armadas,

. TEXTO/JI..STIFlCr.;ÃO _

CAPíTULO VII - Da Famllia, do Menor e do Idoso

cônjuges, é assegurada ao cônjuge sobrevlvente

ou a seus dependentes pensão de valor não infe
rior ao da remuneração, ou dos vencimentos, ou
dos proventos de aposentadoria do cônjuge fale

cido. lI

A deflciêncla severa exige uma tecnologia educaclo

~al dlferente, que leva em conta o tipo e o grau de dericlêncla. Al~

da que considerável número de crianças, adolescentes e adultos seJam
portadores de deficlênçla, mas áptos, medlante a educação especlal,
a lntegrarem-se no contexto soclal e produtlvo do pais, as polítlcas

de educação até agora não contemplaram devidamente esta expresslva

faixa populacl0nal, o que a condena a uma vlda marginallzada e fora
da força de trabalho, constituindo-se em mais um peso para a Nação e

cllentela obrlgatórla dos serviços da Prevldência Social.dos- Em caso de falecimento de um

Inclua-se:

"Art.

PLEUIRlo/cclllSS'io/su:lCOIlISSÃO-----------

Comlssão de Sistc~atlzação

JUSTIFICAÇÃO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/JuSTlruaçÃO--------------

Nada mais justo do que conceder à mulher e
marido direitos iguais a pensão por morte.

ao
Acrescente-se ao capítulo I, dos Direitos Indlvi

duals, ltem III a segulnte alínea.

Nos dias que correm, ambos os conJuges contrib~

em para a receita da famllia, e é necessário garantir que o nível

de vida dos filhos não será modificado no caso do falecimento de
qualquer um dos pais.

h) Os órgãos públicos e as empresas com mais de

100 (cem) funclonários obrlgatoriamente empregarão no mínimo 5%

( ca.nco por cento') de portadores de deflclência nos seus quadros,

em funções compatíveis com suas aptidões.

JUSTIFICAÇÃO

=------------..------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---- ---,

conhecida a

capacidade de

pois ê freqüe!l
vicar1antes e

alguma def.:!;
comum no desem

Senador Constituinte IRAM SARAIVA

Na verdade, o cidadão portador de

ciêncla pode atê ser mais produtivo que o indivíduo

penho de funções compatívels com a sua deficlêncla,
te a ocorrência do aguçarnento de outras faculdades

compensatórias ao t~po de def1c~ência. ~ sob:jarnente

~levação do poder discriminatório tátil nos cegos, da

concentração dos surdos, etc.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Nosso lntento, COm a presente proposta de Normà

Constltuclonal, é o de garantlr acesso, aos portadores de deficlên

eia, no mercado de trabalho do país, acesso este sistematicamente
obstaculizado pelo preconceito ?oclal, pela deslnformação e pela

19norâncla.

liJ
I

_________ TEXTO/JUSTlFIC4l;;.O- _

"Art. 307 - Será considerada emp'r es a nacional
a pessoa jurldica constitulda e com sede no

Pais, cujo controle decisório e de capital est~

ja, em caráter permanente, exclusivo e incondl
cional, sob a titularidade direta ou indireta
de brasileiros ou de entidades de direito públl
co .... interno.
§ 12 -

§ 22 - As empresas nacionais terão' preferência
no acesso a créditos públicos e no fornecimento

de bens e serviços ao poder póblico."

Dê-se ao artigo 307 e ao seu parágrafo 2º do
Anteprojeto da Comissão de Sistematização a segu~nte redação:

JUSTIFICAÇÃO

Emenda que visa compatibilizar o esplrito
norma com a constante do artigo 308, que admite a participação
capital estrangeiro em caráter de complementariedade.

da
do

A~tere-se a redação do Art. 314 do Capítulo I, do
Título VIII e acrescente-se o § 19, renumerando-se o segulqte:

Art. 314 - A pesquisa e a lavra de recursos min~

rais, o aproveitamento industrlal dos bens mlnerals, bem como o ~

proveltamento dos potenciais de energia hidráUlica dependem de a~

tor1zação ou concessão federal por te~po determ1nado, a bras11e2ro

, ,
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ou sociedade de ~apltal nacional maJoritário, e não poderão ser

t~ansferidos sem prévia anuêncla do poder concedente.

§ 19 - Cabe ao Congresso Naclonal apreclar e aut~

rizar todas as concessões a empresas que tenham particlpação de c~

pital estrangeiro, para assegurar a defesa dos interesses naClonalS.

Comparando-se a pena disciplinar cem e pene no d1
reito criminal, nota-se que as penas leves sequer servem para
efalto de reincidência e as penas greves são esqueclàes paIo
jus persaquendi e puniendi após cJnco ano" de cumprimento de mes
ma. ~a me~ma forme se procada com efeito'à prescrição. Este:
contudo, nem é anali~ada no direito administrativo.

JUSTIFICAÇÃO

'\rti~o 53

~-PAkTIOO-J

PMDB

--- Pt.tNÃf:lIO/COlollssÃa/SUBCQNISSÃO

~._I_5..:3_-...':'_'_=-_J...:=...:5_'_::_,_'T_~_Z_1.:.;-_~_;: _

r.,ciso

EMENDA CS02405-2
t: Senador Constltuinte IRAM SARAIVA

O objetivo maior desta Emenda para setor mineral

é o de garantir a soberanla naclonal sobre os recursos minerais e

o pleno aproveitamento destes pelo povo braslleiro, agora e nas ~
rações futuras.

Para resguardar alnda mais a soberan~a naclonal ,

só será permitida a exploração mineral por empresa que tenha, no

mrnimo, 51% d~.~eu capital pertencente a brasileiros ou a pessoas

jurrdicas de capital maJoritarlamente nacional. Àdiclonalmente, a

quelas empresas que, embora majoritariamente naciona1s, tenham a!

gu~a participação de capltal estrangelro, serão obrigadas a subm~

ter seus contratos ã aprovação do Congre"so Nacional.

.(U1'OR-------- pi- ;r'\ .:os;

Senador Constituinte IRAM SARAIVA

Acrescentam-se ao art. 216:

§32- Onde não houver Junta de Concillação e Julga

mento, os ju~zes de qireito exercerão as funções de Juízes do trA

balho.

§4~- Considera-se relevante e penoso o exercício da

função de Juiz do trabalho por Juiz de direlto, contando-se o

tempo para todos OS' efeitos até quatro anos.

Justificação

Não se deve obrigar ao povo a procurar a justiça

longe de sua residência. Se se exclui da justiça comum o conhec1

mento de matéria trabalhista, obrigará patrões e empregados L se

demandarem ém locais distantes, já que não e~i~te Junta de Conci

liação em todas as cidades. Existem lugares distantes das Juntas a

mais de duzentos quilômetros.

A classificação do serviço em penoso e relevante

propiciará aos magistrados que exerçam tal atlyidade serem promo

vidos com maior rapidez em detrimento daqueles que somente gostam

de trabalhar em varas especializadas~

A computação do tempo servirá para enseJar a promo

ção por antiguidade. o que já acontece em alguns Estados quanto à

Just~ça Eleitoral.

s~l~ria e U~3 car~nci~ ae 6e c~ntr~bu1ç;9S (cinco e~os) e ,-=ia l~ ~or

-------- PLE:h.c.Rla/tcf,lISS40/SUI.>CONISSÃO----------••-J t§02-/'·o'<?-_! -;8-.;17
e ÜOl:ISEbO"DE SIE'.rEr(J~TIZA<:ÃO ~

~· T[XTO/JU$TIFICAÇÃO · • _

Acréscimo ao &rt. 192 e modi=ice o inc~so I do ~rt. 19~:

.~rt. 192 - •••

x- todos os mGgis~rados elegerão os ór6ãos a~r~tivos

dos tribunais a ~ue ~8rtença~ e op2n&rão senTe o or~a~e2to.

EMENDA CS02404-4 '"TO"

~~nador Constltuinte lRAM SARAIVA

Art. 195 -

1- retJ..rar as palavras: llele.:;er seus órgãos d~re~~vosll

Jus:e:LfJ..ct~Ç:ão

~~---------------TtxrO/JUSTlrICAçÃo-

hcre~centa parégrafo ao arigo 93:
Farágrafo ún1co - Quel~uer ~ena aàmin1~trativa nao

poderá ultre~2'3~Br e 'seis mese s , exceto a exoneração.

JU"TIFICA;;:ÃO

t preciRo re~guarder o direito co ~ervlàor fúblico
de se recompor administrativamente. No sistema atueI, alguo8s
penes duram a vida intaire, ~rajudlcando te~oém a eficlênc1a do
serviço. Da mesma forma que no direito disciplinar a ser ela
borado deverá con~tar expressamente a duração das penas disci _
plinares, no texto constitucional àeverá e~tar patente o te~po

máximo da punio21~d2de.

:rão há razão para ç,ue o ?oder ~Tuàici~r~o seja cO:IGt2zi

ao por ~a ~inoria sen representação. Todos os oenoros do ?oder Ju

diciário de~er~o ~er e~es~ o~ortunidade ~ue os ~e~ais b~g~õs p~ra

escolher se~s namoros diretores. Assim acontece com o Senado, co~ a

Cânara e ;'B3e~blé2as de ~ayutaaos, core a câoer& de VeTea~ores e Ca3

o ~ró~rio ~inistério ?Úblico (ar~. 235, §lQ do anteproJeto) e co~ a

Ordem dos Advogados do Brasil.

O nÚMero de representantes dessas en~idades é bem maio

e mais disperso. Con esse dispositivo estar....sc-J.a esteniendo a demo

cracia ao nais tr~dicio~al e oligárquico dos poderes.
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CO.:ISS710 DEl SISí'B.:.TIZ1,Ç:W

EMENDA CS02409-5
t: SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
.... PLENÂIlIO/cor.ussi.o/suBcor.nssio-----------

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r;,----------------TEXTOIJL.STIFICAÇÃO-----------------,

Art. 22$ - ....

:Parágrafo t:Dico - O tempo de serviço prestado à Justiça 3D..eit.9

toral é conaaderado penoso e rela:v...~teJ devendo ser contado até o liwJ.te de

cinco anos, paz-a todos os efeitos.

Justifica,5o

cs Juízes .el.1ujore.!s prestam um serviço relevante e desgastante

para o país, b.::n a1suns Estados Já exaste o reconhecic-ento desse serviço, vê,

rJ.é.Uldo apenas o período, que não é inferior a três anos, nem superuor- a 01..

to.

E neceosário que haja u..'1if'ormização no tratar.::ento, Já que a tu!!"

ção eleitoral nunca é exc'lusava, aas concom1tante com a juddcabur-a cocum, d,ª

mand~do mais dedlcaç-ão e Ir'aior disponibJ.l1dade para o serviço.

A class1ficação de servJ.ço como relevante e ~~noso Si~11fica ~

..,- TEXTOIJUSTIFlc,\r;Ao -'--- -,

Inclua-se no Capítulo I, do Título VII, do Antepr~

jeto da Comissão de Sistematização o artigo lZ do Anteproj~

to da Comissão VI - Da Ordem Econômica, no seguinte teor:

"Compete ã União legislar sobre o uso dos recursos

hídricos integrados ao seu patrimôn~o, definindo:

I - um sistema nacional de gerenciamenteo de re
cursoS hídricos, tendo como unidade básica a
bacia hidrográfica e integrando sistemas esp~

cíficos de cada Unidade da Federação;

II - critérios de outorga de direitos de uso dos
recursos hídricos".

JUSTI FI CAÇM

conhecimento pelo trabalho realizado e servirá para a promoção por

mento.

mereci..
A matéria fora aceita pela Comissão VI, em face da

sua importância e relevância, tendo sido suprimida no Ant~

projeto da Comissão de Sistematização.

EMENDA CS02410-9 .•,,' --,
~NMDR IRAPUAN COSTA JUNIOR

LP'\RTIDO~
PMDB '

r;,--------- · TEJIITO/JUSTIFJC,\ÇÃO

Modihca redação do art. 86,§39:

§ 39 - A proibição de acumular ~o se apl~ca aos ap~

sentados.

JUSTIFICAÇÃO

S preciso levar em conta que o aposentado não ocupa

nenhum cargo e nã o exerce nenhu_ma fun çã o.
O Atual anteprojeto prevê três exce çóe s para o caso

dos aposentados, excetuando apenas o de ocupação de cargo por COl1

curso públ1co. Ora, justamente os que ma1S prec1sam de um comple 

mento salarial é que estão ~mped~dos, pOLque os funcionários nâ~

são todos formados em magistério, nem senadores, deputados, verea

dores ou prefeitos e governadores. A exceção ae r aa od~osa,. Levando
.se em conta que a maioria dos casos permit1dos se referem a pe~

soas que Já têm contagem especial para se aposentar: professores

com 25 anos, deputados com oito ou quatro anos, vereadores, prefe!

tos e governadores com t r arrt a anos.

,- PLEN,\RIO/COI.lISsAo/suecONlssÃO _t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
..,- TEXTOIJUSTIFIC,\ÇÃO -,

EMENDA

Substitua-se o artigo 434 e seus parágrafos 19 e 29
do Anteprojeto da Comissão de S~stematização pela redação do

Art: 10 do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, no
seguinte teor:

"O aproveitamento dos potenciais de energia hidráu

lica e a lavra de jazidas minerais em terras indi
genas somente poderão ser efetuados por empresas,
nacionais".

JUSTI FI CAÇÃO

o conce~to aprovado pela Comissâo VI - Da Ordem Eco
nômica é menos restritivo e defende amplamente o interesse dos

indígenas, não criando limitações ~ priori.
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EMENDA CS02411-7 '"'0'f: SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIO-R-----------..,

físicas ou jurídicas domiciliadas no País, ou de
entidades de direito público interno."

PlEU1&Rl0/CON1SSÃO/SUDCONISSÃO-----------j ~DATA-----,

f:J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO bz;07~ J
= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA

Suprima-se a letra "a" do inciso XIV, do artigo 13,
do Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICAÇÃO

O conceito aprovado pela Comissão VI - Da Ordem Ec~

nômica é mais abrangente, tendo a Comissão de Sistematização
mudado a matéria conceitual de fundo e de direito já aceita
pela respectiva Comissão.

JUSTI FI CAÇÃO

Trata-se de matéria de lei ordinária e não constitu
cional.

EMENDA CS02414·1 AUTO'--------
fJ SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
,-".. PLENARIO/cO"'ISSÃo/susCOhlIS~io----------..,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

trPARTlDO~

PMDB

EMENDA CS02412-S
I: SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
..,.,- PLU/AI'IIO/cOll.SSÃo/sUBCOhUSSÃO-----------

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r--------------- TEXTO/JIJSTlFICAÇÃO----------------,

EMENDA

Suprima-se o art. 64, parágrafos e incisos, do An
teprojeto da ~omissão de Sistematização .

r.r- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -..,

EMENDA

Inclua-se no art. 310, do Anteprojeto da Comissão
de Sistematização, o § 29 do art. 69 do Anteprojeto da Comi~

são VI - Da Ordem Econômica, no seguinte teor:

"As pequenas e as micro-empresas não serão abra!!
gidas por normas federais, estaduais ou municipais
que versem matéria de natureza trabalhista, pr~

videnciária, tributária, comercial ou admini~

tra~iva, exceto quando nelas expressamente men
cionadas, para assegurar-lhes tratamento adequ~

do. 1I

JUSTIFICAÇÃO

o parágrafo a ser incluído não colide com o teor

do art. 272, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização,
que trata exclusivamente do aspecto tributário. Com este no
vo parágrafo pretende-se, acima de tudo, proteger as pequ~

nas empresas de legislação genérica que lhes poderá acarr~

'tar ônus insuportáveis, sem que esta tenha sido a intenção
do legislador.

JUSTIFICAÇÃO

O "Conselho de Ouvidores" proposto, conflitará
com a Cãmara ~unicipal e será motivo de perturbação políti
ca no Município.

Cumprindo a Câmara Municipal suas atribuições e o
Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios fiscalizando
a contento e com seriedade as despesas feitas pelos Ordena
dores de Despesas, desnecessário se torna a criação de mais
um Orgão de fiscalização da administração pública munkipal.

Daí a razão da emenda supressiva.

ffiMENDA CS02415-0 .o'o.--------.J r-r-. 'P'MRTD"Bo~
r: SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR . C- _J

Pl..ENARIO/cONISSÃo/sUIlCONICsÃO I ~OATA-----,f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Coz;07J87 J
= TEXTO/"USTIFlCAÇÁO ---,

EMENDA

Suprimam-se as letras "b" e "d" do inciso XIII, do ar

tigo 13, do Anteprojeto da Comissão de Sistematização.

JUSTI FI CAÇÃO

EMENDA CS0:2413-3
tJ SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR

r:;---------- I"LENAAIO/coUISSÃo/susCOlollssio----------..,f? COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

A matéria Ja está amplamente prevista no art. 306 do
próprio Anteprojeto, quando estabelece os princípios sobre os
quais se fundam a ordem econômica.

= TEXTO/JUSTlfICAÇÁO -,

EMENDA

Substitua-se o "caput" do artigo 307 do Anteprojeto
da Comissão de Sistematização pelo "caput" do artigo 39 do An
te~roj eto da Comissão VI - Da Ordem Econômica, no seguinte
teor:

EMENDA CS02416-S
f? SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR

__________ "LENARIO/COI.lISSÃo/sUBCONISSÃO --,

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TEXTO/,lUSTlFICAÇÃO ---,

"Será considerada empre s a nacional a pessoa jurídi
ca constituída e com sede no País, cujo controle

de capital esteja, em caráter permanente, exclusi
vo e incondicional, sob a titularidade de pessoas

Substitua-se O § 29 do artigo
Comissão de Sis t'emat Lzaçâo pelo § 29 do

to da Comissão VI - Da Ordem Econômica,

312 do Anteprojeto da

art. 89 do Anteproj~

no seguinte teor:
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"A título de indenização da exaustão da jazida, pa,E.
cela dos resultados da exploração dos recursos mi
nerais, a ser definida em lei, será destinada ã for
mação de um "Fundo de Exaustão" para apoio ao de
senvQlvimento'socio-econômico do Município onde se

localiza a jazida".

EMENDA CS02419-2li] AUTOR,

ê: Constituinte VIVALDO BARBOSA
- PU:NÂAIO/cOIllISSÃO/SUacOMlssio----- ....,

fl COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
r:-r---------------TEXTO/JUSTIF1CAÇio------ --,

JUSTI FI CAÇÃO

EMENDA AélITIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: Art. 13, inciso XIII.

g importante que seja definida a formação de um Fun
do específico para garantir a proteção do Município.

- Acrescentar alínea ao inciso XIII:

EMENDA CS02417-6e: SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR
,- PLENAlIIo/CONISSÃo/sUBCONISs.lO------------,e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r::T--------------- TEXTO/JU5TlFICAÇÃO----------------,

e) Os critérios para determinar o valor e a forma
de indenização por desapropriação, constem eles da Constituição ou
de leis, sempre levarão em conta o não uso, o uso meramente esp~

culativo do bem desapropriado nos últimos três anos e r se bem de
produção a média da produtividade no mesmo período, além da sign!
ficação econômica do ato expropria tório em relação ao patrimônio
do expropriado, con~iderada a base de garantia de seus depende~

tes".

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

No artigo 309, § 29, do Anteprojeto da Comissão de
Sistematização, substitua-se a ~xpressão "art. 397, § 19" por
"art. 270, § 19".

A alínea ~, do inciso XVII do art. 3º da Comissão
I trata de critérios de avaliação da propriedade desapropriada que
não choca com nenhuma disposição de outra Comissão.

JUSTIFICAÇÃO

,
Corrigir referência em desacordo com o texto.

EMENDA CS02420-6
e: Constituinte VIVALDO BARBOSA

PL[""AIOIco ',1I5SÃolSUBtOM! ssÃoe: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r=-r-------------.---- TEXTO/JUSTIf'lCAÇÃ'l-------------------,

EMENDA SUPRESSIVA
OISPOSITIVO EMENDQDO: Art. 13, inciso XI, alínea ~

A supressao fa~-se necess'ri~ pois a expressâo nao
tem sentido na frase.

JUSTIFICAÇÃO

Suorimir a expressa0 nou não"
\

Deputado VIVALDO BARBOSA

!J

,- PLENAAIO/c:ONISSÃO/suDtOUISSÃO------ _t: COMISSAo DE SISTEMATIZAÇAO
r::T TCXTO/JU5TIFICAÇÁO -,

EMENDA CS02418-4
e:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 13,inciso XIII.

r::-r--------------- TEX10 ! JUSTl FICAÇi o - - - - - - - - --,

-- PLEHARIO!c:OMISSÃo/sUDCO..ISSÃO-~---- ....,

pu COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO Art. 312, § lº

~.EMENDA CS02421-4
[J. Constituinte VIVALDO BARBOSA

- Introduzir ~linea ao inciso XIII:
e) A de bens de uso pessoal ou f~miliar é in

suscetível de desapropriação,salvo por inar
redável interesse social,ou uti~idade ou
necessidade pública,mediante ~usta e ime 
diata indenização em dinheiro,se assim ex!
gir o expropriado."

justificati va - Substitua-se a expressao "do solo" ppr, '·fundi~

rio" ..

Não é incompatível c~m nenhuma outra norma aprovada
por outra Comissão.Original da Comissão I,artigo 3º,inciso

XVII.

JUSTIFICAÇAD

A palavra fundiario é mais apropriada no con
texto do art 312 por ser também t~cnicamente a mais correta
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EMENDA CS02422-2L!J AUTOR

(- éonstituinte VIVALDO BARBOSA

r;; Tl:XTO/.lUSTlfICAC;io --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSTITIVO EMENOADO: art. 48, § ~º

- Substituir a expressão "do subsolo" por " e os p~

• tenciasi de energia hidráulica".

EMENDA· CS0242S-7
CU Constituinte VIVALDO BARBOSA

tJ COMISSÃO DE SISTE~~';~~;~";~"I'U"O"'''''----------) f:o-2-;;~J?J

r;;---------------- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO--- --,

EMEND~ SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMÉND~DO: Art. 255"

- Suprimir o art. 255 .

JUSTIFICAÇIlO

A emenda visa manter a corência entre este disposi
tivo e o inciso VIII do mesmo artigo.

(
JUSTf.FJfACÃD

I
O dtsposto no artigo fere o estabelecido no

34 inciso lI.
art

~ redaçao melhor acolhe o
VI, art 8º com o inciso VIII do art. 7º da
a tradição Constitucional brasileira desde

EMENDA CS02423·1
l: Constituinte VIVALDO BARBOSA

....... PLl!:HARIO/cOUlSsÃo/suaCQNlssÃO----,..------,

~ COMISSIID DE SISTEMATIZACAO
= TEXTO'JUSTIFIC.lt;ÃO ---''--- --,

EMENDA SUBSTITUITVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 48, inciso VIII

Dê-se ao inciso, a seguinte redaçao:

" VIII - as jazidas, minas, e demais recursos mine
rais e os potenciais de energia hidráuli _
ca. 1I

JUSTIFICAÇJlO

disposto na Comissao
Comissão 11 e continua
a Constituição de 1946

= Pl..llNÁtt/olc01ol1:Jslo/Stl8COAlI:Jsio

re-r TEXTO/JUSTlfICAÇÃ:>- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 318

Transferir o art 318 para a Seção V, art. 278,
como o inéiso IV.

JUSTIFICAÇÃO

Como se trata de imposto municipal, a sua melhor
localização é na Seção que trata de Tributos Municipais

EMENDA CS02426-S
CU Constituinte VIVALDO B~RBOSq

....... Pl,.ENARIQ/COI,IlSsÃo/su13COM'SSÃO---------'---,

e= COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TUTO/JUST1.. 'CAt;ÃO --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. ,196

- Suprimir a palavra "privativamente" do art.196

•
JUSTIFICAÇÃO

A manutenção desta palavra tornaria exclusivo do
Judiciario,iniciativa do processo legislativo nas matérias pr~

vistas nas alíneas do inciso 111 do mes~o artigo, o Que é inco~

pativel com a am~litude do processo legislativo previsto na s~

ção VIII do Capitulo I do Titulo V, bem como com a natureza das
atribuições do Congresso Nacional e dos Oeputados e Senadores ,
previstos nas Seções 11 e V do mesmo Caoitulo

EMENDA CS02427-3
l!l ) ~P"DOTT"o------,
C Constitujnte VIVAI DO BARBOSA . C- _J

e=-C-O-M-I-S-S-A--O--D-E-S-I-S-T-E~;;~'~~~~~'I'U'""'''''----------J' [ló2 ;;1 In J
r.r--------------- TUTO!JUSl'IFlCAÇÃO--- --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPDSITIVO EMEND~DO: Art. 486

- Revogar o art. 486

JUSTIFICAÇÃO

A promoção de professor adjunto a professor titu
lar fere os principios do art. 84, inciso lI, que disciplina as
condições de promoção do servidor público em geral.
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EMENDA CS02428-1
Constituinte VIVALDO BARBOSA

cr;~~RTIDO~

_______ PLEN"AIO/COI.lISSÃO/SUBCOMISSÃO ] [il"-DATA---::::I

~MISSÃD DE SIS~T~E:.::M:..êqc:.T.=.IZ~A~Çi!:Ã~O:....- . [=0.2 /07JP J
re-r TEXTO/JUSTIF1CAÇio -,

r.;-r TEXTOI"'USTlf"lCAÇÃ" ~

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 96

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 28, inciso lI, alínea i.

- Substitua-se as palavras "Sistema distrital mis
to, voto majoritário .•. " dJ art. 96 pelas "voto direto, secreto e

proporcional".

- Acrescentar à alínea i do inciso 11 do art 28:
"O militar indicado em convenção partidária deve

rá se filiar ao partido dentro de dez' dias da convenç'ão'"

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇÃO

o voto proporcional foi a decisão tomada pela Co
missão lI, art. 2º e Comissão I' artigo 5º, inciso I, alinea ~

O acréscimo possibilita compatibilizar ás condi
ções da alínea ~ do inciso 11 do art. 28 com a exigencia do art.
256.

... TEXTO/..rUSTIF1CAÇÃO----------
r.r--------------- TUTOI"'uSTlFICAÇÃO---------- ~

EMENDA CS02432-0

~
LP;~;o--J l!J Constituinte VIVALDO BARBOSA I L;~;o~

l!J
PLEHARIO/cOUISSÃO/SUlICOr.lISSÃO

fb-"TA~
] CP2 ;;; /R) )

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ] ~.2- IOvn

EMENDA CS02429-0
f: Constituinte VIVALDO BARBOSA

EMENDA SUBSTITUTIVA

DISPOSITIVO EMENDqDO: Art, 263

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 44, § 39

Transferir o art 263 para após o art. 278, na Se

- Incluir entre as palavras "mediante e aprovação"
fJ oalavra "orévia".·

ção V.

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

Como se·trata de imposto municipal, a sua melhorIa
calização é na Seção V que trata de Tributos Municipais

. i D acréscimo esclarece melhor a antecedência
'decisão da Assembléia Legislativa.

da

~.

.iEMENDA ADITIVA
, !
'(

• 'DJSPDSITIVD EMENDAQO: Titulo I

tJ I IcrJ.1ISSAO DE SISTB..,qT;~~~;~CO"'I"i.O/SU8COMI5SÃO

r=-r--,--------------- TtxTO/JU5T1FICAÇÃO---------------~

&NDA CS02433-8
PJ IConstituinte VIVALDO B'<RBOSA

EMENDq SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Inciso X do art. 207.

r.;-r n:xTO/JUST,FICAÇÃO -,

EMENDA CS02430-3
PJ Constituinte VIVALDO BARBOSA

- Acrescente-se ao Titulo o art 89 da Comissao VII

_ Substituir a redaçao do inciso X do art 207 ó~

la seciuinte: "os órgãos de grau máximo das entidades sindicais"

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta previne a alteraçao da denomi-

nação ou a criação de outros órgãos que venham substituir ou

existiram paralelamente as condições sindicais.

" Art. 89 - D Brasil nao manterá relações diplomáticas
nem firmará tratados, acordos ou pactos com

países que adotem politicas oficiais de dis
criminação de cor, bem como não permitirá;

tividades de empresas desses países em se~
território."

JUSTIFICAÇ/lO

Este artigo propost9, aprovado pela Comissão VII, não
encontra incompatibilidade com'qualquer outro dispositivo devendo
ser acolhido.
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EMENDA CS02434-6
f: Constituinte V~"~~~;O BARBOSA

r.r--------- PLENAlIJo/co .. Jssio/s1l8CDlollSS.ÃD- ,

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

m2 - Os empregados de uma empresa integrarão um
mesmo sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a ati
vidade da empresa, garantida a representação dos sindicatos das
categorias diferenciadas nas negociações coletivas".

r.;---------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃ<)------------ -,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO:. art. 312, caput.
'o

- incluir a palavra "minas" logo após a palavra "jazi-
da".

JUSTIFICAÇAO

A proposta visa manter a coerência com a redação pro
posta para o inciso VIII do art. 48.

EMENDA CS02435-4
tJ Constituinte VIVALDO BARBOSA

-:-r--------- PLE~ARll)/cOI.lIS$ÃQ/sUBCO.. I:5SÃO- _

t? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r::-r---------------TEXTOIJUSTIFICAÇÃO----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
OIS~OSITIVO EMENDADO: Título IX

~ Substituir a expressão ~DA ORDEI~ SOCIAL" pela "DOS

PR!NCIpIOS DÊ PDLItICA SOCIAL".

JUSTIFICAÇÃO

As opções feitas pela Comissão da Ordem Social que
cuidou dos Direit~s dos Trabalhadores e sua Organização devem
p~valecer sobre eventuais conflitos com disposições de outras
Comissões da matéria de sua competência.

EMENDA CS02437-1
l: Constituinte VIVALDO BARBOSA ) L;~~oo~

,.LEH ..RIf)/~O~J5SÃolsIJ9CO.w15'.iO----------, ~~.lT~~

tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO ] ~i%!.-J
r.; TEXTO/JUSTlfICAÇÃ1J -,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 23

- Suprimir a expressão final' "adotada na data da
promulgação da Constituiçao".

JUSTIFICAÇÃO

JUSTiFICAÇÃO

A visão da ordem já fez muito mal ao nosso Pais,ao
lOngo da nossa história. Inverte a visão correta das coisas e tor
fiám tortuosos Os êaminhos mais retos à democracia e a vida civili
zada,

A supressã3 tem respaldo com o que foi
cido Delo art. 22; § 1º da Comissao 11.

EMENDA CS02438-9
r: Constituinte VIVALDO BARBOSA

estabele

pr;"ARTlOO~

PDT
Êm hême dos compromissos democráticos desta Consti

tuinte, vámos séguir os caminhos retos.

Pôr outro lado,os Capítulos tratados neste Título,
COndiz mâis têm a idéia de bem estar social do que com ordem soc!
à!. EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Alínea e, incisõ XI dO art. 49.

EMENDA CS02436-2
f: Constituinte VIVALDO BARBOSA

fi 'LENAftIO/CONlsSÃo/suaCONI$.sÃOr: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

- Suprimirõe acrescentar inciso com a seguinte reda
çãoj renumerando-se os demais:

XII - Explorar diretamente os serviços e instalações
de energia nuclear de qualquer natureza.

=---------------Tt:XTO/.lU$TI,.ICAÇio-- ~ --,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art 18, inciso IV, alínea m.

- Dê-se a alínea ~ a redação do artigo 62, incisos
11 e 111, da Comissão VII. Em consequência, acrescenta-se alínea

"ml - Nãoserã constituida mais de uma orga~izaçao

sindical em qualquer grau, representativa de uma categori~ pr2'
físsional ou econômica, em cada base territorial.

JUSTIFICAÇÃO

Permitir a exploração da energia nuclear mediante
regime de concessão ou permissão conflita com o art. 31p, que re
produz o art. 14 da Comissão VI.
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COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Constituinte VIVALDO BARBOSA

EMENDA CS02442·7
tJ

~--------- PLENAR10/cOMISSÃo/sUBCO..ISSÃO-----------.

CDMISSAo DE SISTEM~TIZAÇAo

EMENDA CS02439-7
tJ Constituinte VIVALDO BA~u~~SA

EMENDA SUPRES5IVA
DISPOSITIVO EMEND~DÕ: Art. 333, § 22.

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMEND~DD: Comissão VIII e art. 307.

JUSTIFICAÇÃ'J

- Acrescente-se artigo ao Anteprojeto do Relator
referente à matéria competente da Comissão VIII e ao.Capítulo IV,
e revogue-se em consequência o artigo 307.

D disoositivo suorimido já está contido no oar!

grafo 22 do artigo 310.

"Artigo : É considerada empresa nacional aqu~

la constituída no pa~s, que nele tenha sua sede e cujo controle
decisório e de capital esteja permanentemente sobre a titulari_
dade direta ou indireta de brasileiros ou de estrangeiros resi
dentes e domiciliados no País a màis de 21 (vinte e um) anos,o~

de Entidad~s de Direito Público interno.

EMENDA CS02440-1W AUTOR----_________ I WP~7'oo~

c= Constituinte VIVALDO BARB05~ ----l ~ ~

,.,.,--------------- TEXTOIJUSTlFlCAÇ;.;)---- • --,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO fMEN~ADO: Art. 333º, § 12.

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta é mais consistente éom aidéia
de empresa nacional. Como é permitido emendar o projeto do Re
lator em relação à matéria da Comissáo VIII. Acolhida a emenda~

torna-se incompatível o artigo 507 do Anteprojeto, razão porque
deve, em consequência, ser revogado.

JUSTIFICAÇÃO" .1

O disoositivo suorimido já está contido no artigo
500. EMENDA CS02443-S J ~pPD"TTIO'~

P: ,Constituinte VIVALDO BARBOSA . ~ _J
'lENARIO/cOMISsAO/sUBCOMISSÃO----------] rer-:--0ATA----"I

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO • CdJ.IO}ffi J
=+- TEXTO/JUST1fICAÇÃO -,

EMENDA CS02441-9I' AUTOR-------

pu Constituinte VIVALDO bARBOSA

~--_-----_ ..l.ENA"10/eo..15'i.o/aullcO"'ISSio----------,

COMIssAo DE SISTEMATIZAÇÃO

~:EMENDA SUBSTITUTIVA
t:~ISPOSITIVO ÉMENDADO:

I:

SkçãO I, Capítulo 11 do Título;IX.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso IV

- Dê-se r Seção 1, do Capítulo 11 do Titulo IX 
OA SAÚDE o tratamento dr Capítulo.

JUSTIFICAÇl\O_ Acrescentar alínea ao inciso com a seguinte reda

ção; revogando-se em consequência, o artigo 253, § 1º.

Itf) aos ~onvoca~os a prestar serviços ao Estado, é
concedido o direito de' :invoçpr a objeção de ccnsc í ênc í e , sujeita
a apreciação judicial, que, admitindo a legitimidade da alegação,
determinará prestação alternativa".

I
I

I!íj A Saúde não se insere propriamente na'Seguridade

S • 1 d t t t de Cap'tulo pro'prl'o',da OrdemI~ oc i a , merecen o o .ra .amen .0 um 1 . I I

1Social. .,

JUSTIFICAÇÃO

A alínea que se pretende recuperar da Comissão I,

é mais adequa~a porque sujeita a excusa à apreciação judicial.

ltxTO/...USTlF'C"ÇÃO---------~.,.-,I
:EMENDA ADITIVA
'OISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso 11, alínea f.
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Acre~entar após a e"pressão" convicção poli
ca ou filosóficas", a expressão "militância sindical doença"

JUSTIFICAÇÃO

A enenda visa assi~ilar o disposto no art l Q , in
ciso VI da Comissão VII.

Acrescente-se ao final do § lQ a expressão "úteis
e necessárias", após a palavra "benfeitorias"

. - Suprima-se o § 3Q.

JUSTIFICAÇÃO

A redação proposta melhor ,reflete a compatibiliza
ção dos artigds 34 da Comissão VI, art 3Q , parágrafo único da C~

missão VII e art. 3~, inciso xviI,alínea b.

EMENDA CS02445-1
Constituinte VIVALOO BARBOSA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

\

\

= TtxTO/"usTlncAçÃO ~ __.

EMEND~ SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENO~DO: Art 162, inci~o 111

EMENDA CS02448-6 .,TO.-------
fOI Constituinte VIVALDO BARBOSA

r.r--------- PLEHAAfO/cOl(fSSÃOlsutJCOMfSSÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

- Suprimir do inciso 111 do art 162 a e~pressão

"Do Tribunal de Contas~.

JUSTIFICAÇÃO

A expressão suprimida é incompatível com o art 144

... " .
-,

EMENDA CS02446-0
t: Constituinte VIVALDO BARBOSA

r.r--------- PLEHMI)OJCO.uIS~ÃO/StJDCOMI5"ÃO----------....,t: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= lEXTO/JUSTlfICAÇÃO -,

EMEND~ SUPRESSIVA
DISPOSITIVD EMENDADD: Disp3siçoes Transitórias (art 437 à 501).

- As disposições t~ansitórias deverão ser destac~

das do corpo da Constituição e figura~como Ato das Disposições
Çonstitucionais TransitÓrias.

r=-r TEXTO!olUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA
'DISPOSITIVO EMEND~DO: Art. lQ.

_ Substituir o art. 1Q pela redação d~da pelo art.

le da Comissão I.

"Art. lQ - O Brasil é uma naçao fundada na comu

nhão dos brasileiros, irmaaada num povo independente que visa a
construir uma sociedade livre, JUSTa e solidária, segJndo sua in

dole e a determinação de sua vontade.

JUSTIFICAÇÃO

A redação dada pelo art. lQ da Comissão I é mais
consentânea com a organização desta matéria no Anteprojeto. O

art. le do Anteprojeto diz respeito a organização do Estado.

JUSTIFICAÇÃO

A semelhança das Constituintes de 1946 é de toda
a conveniência separar do corpo da Constituição as disposições que
se consumarão no tempo.

EMENDA. CS02449-4
lU Constituinte VIVALDO BARBOSA

r:-r--------- PLENARIO/cOI.l15SÃo/SUtlCOWISSÃO-----_---_-,

COMIssAo DE SISTEMATIZA ÃO

EMEND~. CS02447-8 '"'0'-----_--,
~stituinte VIVALDO BARBOSA

~PAIfTIOO~

por

r=-r
TtXTO

! IlUST' Flc Aç l o -,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: Inciso IV do art lB.

__________ PLENARIO/COIolISSÃO/SU8COhlIS'ÃO---- _

~ COKISS~Q DE SISTEMATIZAÇ~O
= TE"-TO/.lUSTIFICAÇÃO ---,

- "
EMENDA SUBSTITUTIVA i

DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 326

- Dê-se nova redação ao "ca;lUt" do art, 326:

"Art. 326 - Compete a cUniãõ promover reforma agra
ria, pela desaproprfãçao por interesse social de imóvel rural des

de que, neéessária a execuçao de planos, programas de desenvolvi~
mento social e econômico, mediante justa indenizaçao".

- Substitua-se ro inciso IV do art. 18 "O SINDICATO"

por nA SINDICALIZAÇÃO"

JUSTIFICAÇÃO

A substituição visa adequar o inciso ~ sistemática

dos demais.



EMENDA CS02450-8
tJ cons t í tuírrte VIVALDO SqRBOSA _----'

t: COMISSÃO DE SISTE~~;~~;~~~'I,""'.''''o-----------l cç;;;;JPJ

EMEND~ SUPRESSIVA
DISPOSITIVQ EMENDADO: Art. 325 e seu parágrafo único.

'\
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EMENDA CS02453-2
p:, Constituinte VIVALDO BARBOSA

EMENO~ SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Titulo V, e oütros

• 583

- Revoga-se o art. 325 ~ seu parágrafo único.

JUSTIFtCAÇÃO

\
A função social da propriedade já é definida pela

- Dê-se ao Título V a seguinte redaç~o: "DO LEGISLATIVO", e
transforme-se as sessões do Capitulo I do Titulo V, em capitulos.

- O Capítulo II passa a ser Titulo VI' e as suas seções a C~

p í t.u l.ns .

- O Capítulo IV passa a ser Titulo e suas Seções à Capitulas.

alínea b do inciso XIII do art. 13. Por outro lado,
sequentes não fazem qualquer referência ao art 325
cionam ao exercício das desapropriações.

os art igos s~b

nem o condi
JUSTIFICAÇIlO

EMENDA CS02451-G
~ Constituinte VIVALDO BARBOSA

~ PLENAAlO!CONISSÃo/sUBCOIiISSÃO-----------,t9 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_--------------- TEXTO!JUSTIFICAÇÃO---------------,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso I, alínea b.

A emenda visa apenas retirar a expressão "O~ Organização
'dos Poderes" como um titulo isolado, erigindo-se os Capitulos em
Titulos especificas do Legislativo, Executivo e Judiciário, por
ser mais consentânio com a sistemática do AnteprOjeto

EMENDA CS02454:1
PU Constituinte VIVALDO BARBOSA

PLENAJllO/COr.lISSÁO/SUBCOfrllISSÃO- -, DATA--:::-l

tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J ffi!07J?? J

na alínea.
_ Acrescentar a palavra "justa" apos "remune~ação"

I,

i,'

JUSTIFICAÇÃO

EMENJA SUBSTITUTIVA

I;, DISPOSITIVO EMENDAjO: Titulo VIII
l~

- Dê-sr ao Titulo VIII a segJinte redação:,,
A ementa visa restabelecer o que ficou consagrado

no art. 1Q , inciso I da Comissão VII.
aVIII - Dos Principias de Politica Econômica :e Finan

ceira ", e ao Capitulo I o seguint.e Titulo
"Dos Princípios Gerais da Atividade Econômi -
ca fi

E preciso não repetir o equivoco àe den~mi~ar este Ti
tulo " DA ORDEM ECIDNOMICA", pois todos os seus dispositivos não vi
sam estabelecer qulaquer ordem·na economia, mas sim fixar principi
os gerais de politica econômica,

D Título dado ao Capitulo, repetiu a denomjnaçao da •
respectiva Subcomissão. ~ t um Titulo longo que poderá 's~: adequad~
mente substituido pelo proposto acima.

EMENDA" CS02452-4
4UTOIt------ _w I~c= Constituinte VIYALDO:~ARBOSA

PLENAAIO/CcI.lISSÃO/SUBCOMISSÃO _

~ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 2Q.

- Acrescentar inciso ao art 2Q.

VII - O caráter pluriétnico da sociedade brasilei

ra, reconhecendo-~e as formas de organização próprias das naçõ~s

indígenas.

,I
IL,
~:..
•r ,

JVSTIFICAÇIlO I.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição visa restabelecer o art, l Q , inciso

V da Comissão I.

EMENDA CS02455-9
tJ Deputado VIVALDO BARBOSA

_________ Pl.ENAFll0/COl.l15SÃO/suBeOMlssÃO-----------,

PU COMISSAO DE SIsTEMATIZAÇAO

~--------------_TEXTOIJUSTIf"ltAÇÃO----------------,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX

- Criar Capítulo no Título IX,que reuna as seguintes Seções:
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"Da Pessoa Portadora de Deficiência" ,que
a 94 da Comissão VII.

Seção .!-"Princípios Gerais" , que enq.loba os artigos
87,88,89 da Comissão VII.

Seção 11 - "Dos Indios" , que engloba o Capitulo VIII
do Títuilo IX.

Seção III
reúne oa artigos 90

EMENDA CS02458-3 ."TOR-----__] ~PD"T"'oo~
tJ Constituinte VIVALDO BqHBDSq _ c=.~ _J

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUBSITTUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO' Artigos 150 à 154.

- A seção X que compreende os artigos 150 à 154 d~

verá ser deslocada para o título 111.

A proposta conceotra dispositivos que merecem um
tratamento específico pois constituem-se em situações especiais
a merecer salva-guard?s também especiais. JUSTIFICAÇlíO

cosrssno DE :;SISTEMATIZAÇÃO

,
PLENÂR1Q/CONI5SiO!SUBCOhlI 5 SÁO _

por
prev.ê.

consta

o deslocamento desta Seção torna-se necessário
ser de natureza da Defensoria d~ Povo a vigilância quanto a

.lência da Constituição por sobre os poder ,:do Estado como
do art. 154.EMENDA CSQ2456·7 '"'0'----,...------

e"J Constituinte -hVALDO BAR8OSA"

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENOAOO: Alínea d, inciso XIII do art. 13.

EMENDA CS02459-1 .0'0' -,t: Constituinte VIVALDD BARBOSA
,..-- --'.'- I'l.ENÁAIO/COIlIS SÃo/sUBCON"SÃp _

EU COMISslío DE SISTEMATIZAÇlío

- Sup~ima-se a expressão final da alínea d do i~

ciso XlIX do art. 13, a expressão final "em dinheiro".

=--------------- TE1tTO/.lUST\flC..Ç;.O--- ,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Genéricos

JUSTIFlCAÇlíQ

A expressão suprimida inviabiliza a idéia central
da~alínea e não resulta da compatibilização de outros artigos.

- Substituir no texto óo Anteprojeto a palavra
União por República. Alternativamente, dependendo do contexto,p~

derá ser usada a palavra federação.

JUSTIFICAÇÃO

JTMENDA CS02457·5 ·",.'- 1 ~.P'D'"T"OO----,
C- Constituinte VIVALDO BARBOSA . C- f J

r:"I---------------TtxTO'JUS'l'lfICAÇi.~~ '__~ __,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIvO EMENOqDO: Art. 22 , inciso IV, Capitulo I do ~itulo VI

- Suprimir d~ inciso IV do art 22 a expressão ~e

o Estado pe Defesa" e todo o Capitulo I do titulo VI .que cOll)lJree!!
de o art. 241 e seus parágrafos.

JUSTIFICAÇlíO

Oeve prevalecer o que foi decidido pela Comissão I
em seu art. 2), inciso IV, que admit;iu como possível de acarretar
restrições de/direitos apenas no Estado de~ítio, nao devendo se
admitir, em cPIlsequência,. o Estado de Defesa

Desde o início da República que a palavra União tem
sido inadequadamente utilizada nos textos constitucionais e na
legislação em geral. Deriva de tradução da palavra Union, utili
zada nos Estados Unidos para designar a unidade das colônias por
ocasião da Independência, na formação da República e da Federaçào
americana. A Union tornou-se entidaoe de cunho forte e marcante na
vida institucional americana e ~azão de ser de sua indendência

No Brasil, nossa trajetória foi diferente a Imp!
rio, já Unitário, foi substituido pela República e não pela União.
O relevante foi a substituição do império pela República

Por o~t;ro lado, os ide<>is republicanos precisam ser
m~is cultivados e a idéia de 'República, mais cultuada, respeitada
e praticada. Induz melhor o sentimento de civismo, de interesse~

blico e de igualdade.
Poderá haver algumas dificuldades de substituição,

por isso propõe-se o~tras expressões que podem ser melhor adaptadas.
A mesma dificuldade que existe com a palavra Un~o (ou República):
em um momento, estabeleceqque a União compõe-se de Estados e Mun!
cípios e, em outro, estabelece competências separadas e concorre0. . -
tes, e permite celebração entre si, como a sé tratar de entes sep~

rados e antagônicos.

É opo~tuno lembrar que a Constituição Ital~ana ref~

re-se sempre, a República em tod3 o seu texto. A Constituição Al~

mã utiliza a palavra Federação em muitas situações onde a nossatr.ê.
dição Constitucional usa a palavra União.

Mesmo diante de algumas difiçuld3des será muito mais
apropriado utilizar-se a palavra República.
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EMENDA CS02460-Se: Constituinte VIV;LDO BA;~~SA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~0

r;-r TEXTOI,llJSTIF'lCAÇÃO -,

.)USTIFICAÇÃO

Por ser incompatível co~ a parte tributária e com
óutta 6isposição deste título, que prevê a contribuição dos tra
balhadores para fundos e previdência de natureza privada assegu
fados nesta Constituição -

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 501

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

_ Suprima-se o art 501.

JUSTIFICAÇ~O

A revogaç~o do art. 501 impõe-se por dois motivos:

__________ PLENARlo/cO"lISSÃo/sUBCOM1SSÃO~_~---------,

l:
r;-r TEXfOlolUSTIF1CAl;ÃO -,

lQ) é um dispositivo desnecessário, pois se existem di
reitos, eles já são assegurados pela ordem juridica vigente e pe 

los dispositivos do Título I do Anteprojeto

2Q) Poderá ser dada interpretação ao art 501 conflitu~

sa com o disposto no art.3l4, que impõe que as concessões sejam
feitas no interesse nacional .• Se alguma concessão estiver,hoje, •
sem atender ao interesse nacional, ela se chocará com o art 314
não podendo ser preservada pelo art 501.

Pode ser dito ainda que o artigo 501 estabelece em ter
mos diferentes o disposto no art.21 das disposições transitórias'
da Constituição de 1946 e o art 12 das Oisposições Transitorias da
Constituição de 1934. 'Na epoca houve grande controversia sobre as
reais intenções e os interesses envolvidos com aquell dispositivoJ

de um lado, e a defesa do interesse nacional de outro lado. Tal
controvérsia não deveria pairar sobre os. trabalhos da atual Asse~

bléia Nacional Constituinte.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Capitulo 11

- Acrescente-se ao Título VIII, Capitulo 11, o ar
tigo 3º "caput" da Comissão VII.

"Art 3º - Todo trabalhador rural terá direito as
segurado à propriedade na forma individual, cooperativa, condoml
nal, comunitária ou mista para o desenvolvimento de suas ativi
dades".

JUSTIFICAÇÃO

o restabelecimento deste artigo é imperioso por
não ter nenhuma outra disposição que o contrarie.

COMISSÃO DE SI..,SJ.:TE"-!M~AiJTc.lIJ.ZliAl".ÇÃ"-'O"--'- J tb:z. ;;11.ri]
r;-r__~------------TEXTO/JUSTIFICAÇi;)------_ _:_-------___.

,..". PI.EHARIO/cOl,lISSÃo/sUBCOhlISSÃO----------

EMENDA CS024f?4-8 0.To·--------,1 E:lp"D"T'o.~
.(3 Constituinté VIVALDO BARBOSA . L___ _1

= IEXTO/JUSTIFICAÇÁO _

EMENDA CS02461-3 J.~'pn'r"'''°--=-t[J Constituinte VIV~~L:.=D~O~B~A~fl~B~O,-:!S~A,----,- . l~ PL --J
PI.EHAAIO/CONISSÃo/SUISCONISSÃO 1 g-CATA----:l.tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ~o7~

EMElmA AOITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 13, inciso XV.... --

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EM~NDAOD: Artigo 13, inciso XIII

Restabelecer a aline3-~ do inciso XIX-do art. 3Q
da Comissão I como alínea do inciso XV do art 13 do Anteprojeto.

Suprimir a alínea ~

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICllçÃO

o diSPosto nesta ~linea ja está comoreendido
alínea ~ do mesmJ inciso.

na

Embora alguns. dos princípíos destas alíneas est~

jam díspersos no Capítulo I do Titulo VII, é da tradiçao Constl
tucional ter os seus princípios editados como uma das garantias.
Constitucionais básicas.

,..".--------- PI.EHAR10/cOM1SSÃo/sUBCOMISSÃo _

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

EMENDA CS02462-1
t: Constituinte VIVALDO BARBOSA

- Pl.!:NARIO/cOMI$SÃo/SI18CONISSAO-----,-- ~e: COMISSÃO DE SISTEMQTIZAÇÃO '
r;-r- TEXTO/.:JUSTIFICAÇÃO ---, -,

=---------------TEXTO/.ruSTIFtCAl;ÃO--'-----'-------- --,

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se à letra "r", do inciso IV, do art. 18, a expressão
"desde que previamente aqertado com a direção da empresa".

O Sindica.to
ao dirigente
exercício de

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 342

~ Suprimir o art. 342.

Art. 18
IV 
f)

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

sindical é garantida a proteção necessária ao
sua atividade, inclusive o acesso aos loc~is
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autoriza
de cunhõ

inconve

CDMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

o texto original prevê que caberá ao Congresso Nacional
autorizar, previamente os Planos e Pro~ra~as relativos ã util iz~
ção da Floresta Amazõ~icª, da_Mata Atlantlc~, do p~ntana~,d~ Zona
Costeira, bem COmo a instalaçao, ou ampl iaçao de_h~droe!etr~cas J

termonucJeares, de Usina de Processamento de Mater~a~ Fertels e
Fósseis, t ndú s t r l a s potencialmente poluidoras,.deposltos de d;:.
Jetos nucleares, ou que causem impacto ambiental.

A matêria, sem dúvida alguma, é de grande r~levância, e
realfuente se faz neces5irio adotai fi,êdidas de pravançao .

Contudo, a Proposta con~id~ no ~nte~r?j:t? ~ u:ópica. '
eis que causará õbices íntransponlvels, _nao 50 a fnlcl~tlva f?rJ~~

da como também aos Projetos do Poder Publico, e que sso VitaiS
pa~a o desenvolvim~nto da Nação.

Com efeito a necessidade de se obter prévia
ção do Congresso Nacional colocará a_matéria sob_a égide
político que, conforme o caso, podera gerar obstaculos
nientes e desnecessários.

Ademai~, seria atr!buir ao Congresso Nac!on~l uma maté
ria que não lhe é própria, tao pouco de sua competencla.

Entende-se destarte que afora os preceitos já estab~
lecidos nos artigos 413, 414, 415 e 417, cabe~ia a Lei O~dinária
estabelecer os parâmetros técnicos, e bem assim as condJçoes de
implantação e operação dos Planos e Projetos descri tos nas letras "a!' e "b"

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICATIVA:

Suprima-se o artigo 419, que assim está redig~do.

r,r----------------TEXTO/,Ju$TlrlC.t.çio~_-- -,

Lei federal disporá sobre:

art.' 416

a) ----------------b)-----------------

EMENDA SUBSTITUTIVA:

SUBSTITUA-SE A REDAÇÃO DO ARTIGO 416, POR:

EMENDA CS02469-9
c: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

...,., TEXTO/.,1USTlf'IC.lÇi.O------------------,

r:-I---------- PLE:NÂAIO/ccuuss.io/suSCDUI~SÃO-----------_,

EMENDA CS02468-1
e: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

que

~PARTIDO~

MDR

de trabalho na sua base territorial de atuação, desde
previamente acertado com a direção da empresa.

JUSTIFICATIVA:

Art. 69 E Incisos - SUPRIMA-SE

jeto da Comissão da Organização do Estado, cujo anteprojeto apro
vado foi relatado pelo Senador José Richa.

Neste último, a abordagem do assunto é feita de forma
inatacável sob d ponto de vista jurídico-legal, portanto, inexpll
cável a opção pelo texto que ora se pretende ver suprimido.

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 69 E INCISDS

o poder de mando e comando da empresa deve ser éxer
cido em sua plenitude, sob pena de ficar descaracterizado.

Em consegUência, o acesso aos locais de érabalho de
ve ser precedido de autorização, pois entende-se que a empresa
tem que controlar a entrada e saída de pessoas em suas dependên
cias, principalmente de estranos à relação de trabalho.

Portanto, não se trata de proibir ao dirigente sinoi
cal acesso aos locais de trabalho de sua base territorial de a
tuação, mas, sim, de subordiná-lo ao conhecimento prévio da empr~

sa.

Homem c de Mulher, muito embora seja muito mais afeta ao Antepro-

JUSTIFICATIVA:

Este artigo é repetitivo.
O § único do art. 19 já é taxativo quanto à subordi

nação do poder ao povo.
Os incisos, por sua vez, se encontram contemplado~

nos dema~s títulos e capitulas, de forma até mais precisa, embora
menos poética.

A matéria, de outra parte, foi extraída do Anteproje
to aprovado na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

EMENDA CS02466-4
t: DEPUTADO IVO VANOERLIND~"'o.

= TExTot.lUSTIFICAÇi,O ---,

.,-- PLENAfllO/COIolISSÃO/SUtlCOI,lISSÃO-----------

t! COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

EMENDA CS02467-2 mo.------~
(:J DEPUTADD JVO VANDERLINDE

fT:P.lII:TIDO~

MOR

Artigo 419 - O Congresso Nac~onal estabelecerá normas para a convo

cação das forças armadas, na defesa dos recursos natura~s e domo-io

ambiente, em caso de man~festa necess~dade.

JUSTIFICATIVA

éEvidente, po~s, que o art~go que se pretende ver supr~m~do

redundante.

Preceitua o Parágrafo único, do art. 251, que lei complemen

tar estabelecerá dentre outras, as normas de emprego das forças aE

madas. Ainda, o artigo 252 ~stabelece que as Forças Armadas dest~

nam-se também à manter a ordem e a Lei.

----------_---.Jt

EMENDA MODIFICATIVA AO ART. 59 DD ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇ~O.

i
EMENDA: Modifique-se a redação do art. 59' que ficará

com a seguinta forma:
Art. 59 - O Estado Brasileiro exercerá soberania per

manente sobre todo o seu territór~o e bens.

~-__-- ----_TEXTO/.luSTI"ICAÇÃO----------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~D

...,., PLENÂRIO/col,1l5SÃo/SUBCONISsio---~------_,

".., TEXTO/,JUSTIFICAÇÃO _,

Emenda aditiva ao art. 351

,- I'L~N.. /ilID.lt;O"'I"S.iD/SV&COIl'''''.iD- ~ _,

t=COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

auTOR------ _

Art. 351 - as ações e serviços píib l icos de saúde imegram uma
rede reglonalizada e hierarquizada, e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

EMENDA CS02470-2
e?DEPUTADO IVO VANDERLINDE

JUSTIFICATIVA:

A soberania política e econômica do Estado Brasileiro
excede ao simples limite dos recursos nacionais e ao produto do

lavor de seu povo.
Existe todo um com8~exo imaterial de cultura, de von

tade, e de raízes hi5tóricd~ que também precisa ser preservado p~

rante as demais nacões.
Com a modificação feita elimina-se a especificidade

que é característica de leis ordinárias e dá-se uma total amplit~

de.
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",.,_--"' TEXTO/olllSTlfICAÇÃO------------------,

11

III

IV

EMENDA CS02473,:,7t: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

__________ Pl.EHAR10/col.lISSÃo/sUbCOI.lI~SÃO-----------

t? COMISSAO OE SISTEMATIZAÇAO

cPPARTIDD~
PMD8

JUSTIFICAClIO::

Es
pr!!,

priv~

Art. 349 - A sa~de é direito de todos e dever do
tado, assegurada a liberdade do exercicio
fissional e de organização dos serviços
dos.

Emenda aditiva ao art. ~4~o acriscimo de palavra "p~blico" ao art. 351 visa
deixar claro que o dispositivo tem por objeto a estrutura publica
atravis da qual o Estado cumpre' os preceitos dos arts. 349 e 350.

EMENDA CS02471-1
tJ DEPUTADO IVO VANDERLINDE 1 prPMÔrBo~

PLf:HAAIO/COUIS:lÃo/sUIlCOI,ll'sÃO----------- ~OAT"'~tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO I M O~ J

~c---------------- TEXTO/"'USTlfICAÇio----------------~

Emenda supressiva do í ncrs c III do § 19 do art. 341.

JUSTIFICAC)!;O :

o acriscimo deixa claro não estar proibido o exercI
cio proflssional na área de sa~de; enquanto a sa~de i dever do
Estado, i faculdade da inic~ativa privada.

Ressalte-se que o texto aditado i o do art. 56 do
anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Soclal, que fica as
sim compatibilizado com o anteproJeto em foco.

r.'I "TU:TO/,IUSTlnca,çI.o----------------...,

,.,, -'~ PLEN ......lo/eol.ll'sÃollUIlCOMISsio------------,

p:r_PAlltlI)O~

PMD8 ,

§39, art. 326

..

EMENDA MODIFICATIVA DO

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02474·5 &oro.t: DEPUTADO IVO VANDERLINOE -::------------)

Art. 341

§lQ

1-------------

11 ------------

IV

V --------------

111 - Suprima -se

VI ------------

Trata-se de imposto sobre o mesmo fato gerador, o
que tecnicamente não i correto. Por ou!ro lado, o produto agric~

la, componente essencial da despesa de todo cidadão, jã suporta
a maior carga final d~ mundo.

JUS IIFiCATIVA:

pois a
Renda.

o
renda da
Segundo

presente lnciso corresponde a uma
atlvidade agricola já i tributada
disposto no art. 275 111.

bitributação,
pelo Imposto de

Suprima-se a expressão 11 bem .como os módulos de expl~

ração da terra" , ficando, assim, com a seguinte redação:

·Art. 326 •••••.••••••••••••.••••••.•••.

§39 - A l e b definirá as zonas prioritárias para refor

ma agrária e os parámetros de conceituação de propriedade improdu

ti va ,

JUSTI F I CATIVA

Trata-se de um dispositivo simplesmen
~e programático, que nao ehvolve matéria constitucional.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~c---------- PLf.,;,lIIID/c:oWIS.;.ot.'"COMI.IÃO----------...,

I':"1c- TIXTO'JUSTI'lcarcio----------------'

tr}"AItTIOO~• PMD8,)
EMENDA CS02475-3t: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

AUTOJl--------------jEMENDA CS02472-9' ,
tJ DEPUTADO IVO VANDE.RLI NDE

EMENDA MODIFICATIVA
r.'I---------------- TUTO/olUSTlfICAÇ;,O-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Modifique-se'a redaç~o do inciso I, do § 19, do Art!
90 341, para a seguinte:

Suprima-se o art. 481 e seus parágrafos (19,29 e 39).

.1' _ contribuiçio dos empregadores. incidente sobre a
folha de salários, faturamento ~ lucro, conforme se dispuser
em' te i.

JusJificação:

JUSTIFICATIVA:

A norma ~nserida no disposit~vo do art. 481 e seus

parágrafos colide frontalmente com o d~sposto no inc~so 111, do

art. 14, deste AnteprOJeto.

A incidência deverá ser fixada tomando-se como base
as pecul iaridades de cada setor, pois, por uma questão lÓ9 i c a
nenhum setor poderá ter a contribuição incidente sobre os
três itens sjmultâne~mcnte.

Adema~s, a norma que Sg postula supressão fere os

dire~tos consagrados do trabalhador, determ~nados pelo FGTS, re~

tr~ng~ndo ainda mais a possib~l~dade de saque de seus valores ( §

39 i ,
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EMENDA CS02476·1 _4UTO'tJ DEPUTADO IVO VANDERLINQE
~ ~ P1..ENÀRIO/colotlSsio/SUBCOlllssio ---,

COM'I55AO DE 5I5TEMATrZAÇAO

JUSTIFICAÇÃO:

A inclusão do Distrito Federal no texto prende-se ao fa

to de que no art. 65 do anteprojeto lhe é outorgado autonomia p~

litica, administrativa e financeira.

~-- -_-_-_--_-_TEXTo/,JuSTIFICAÇio----------------___. Como entidade autônoma, embora sem a denominação de

Emenda supressiva de oarte do Inciso XI do art. 14

art. 14 ------------------------------------

tado, o Distrito Federal deve, no mínimo por boa técnica juríd!

cO-legislativa, ser mencionado como formador da República Federa

tiva.

I a XIV ------------------------------------

XV - duração do trabalho não excedente a 8 (oito) ho

r a s diárias, Com interva lo para repouso e e l ímen

tação;

Aliâs, a Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias

do Homem e da Mulher já havia se apercebido deste fato e descrevia,

em seu art. la o Brasil como 11 ' •• uma Federação indissolúvel de

Estados - membros e Distrito da Capital " •

JUSTIFICATiVA:

Conforme dispõe o inciso XVI do mesmo artigo, o re

pouso semanai- remunerado i de um dia.

EMENDA CS02479·6
I~' .l OEPUTADO IVO VANDERlINDE

AUTOR

remunerado,

Mantido o 1 l ml te de 40 (quarenta)

diárias, um dia da semana do trabalhador não

configurando-se grave injustiça social.

horas, com oi to

r.;'T---------------- T[XTO/"'U5TlncAçio----------------~
A lei ordinária poderá dispor sobre a matéria com

maior acuidade, possibi] itando adequar.a norma ã conjuntura sem

que se altere o prfncipio da Constituição.

EMENDA MODIFICATIVA DO § ONICO DO ART. 1 1

Emenda modificativa

Modifique-se a redação do artigo 59 para a seguinte:

Art. 59 - O mun;clpio reger-se-ã por 1ei or9ãnica municipal,

atendidos, dentre outros, os seguintes princípios:

I - eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores

mediante sufrágio, dJret~ e secreto, e simultâneo em todo o

País';

11- estabelicimento de incompatibi1idades para o exercício da

ve re e nçaç ob s eeve do o disposto nesta Constituição para os

Membros do Congresso Nacional é na Constituiç~o do res

pectivo Estado federado para os Membros da Assembléia le

gislativa.

Art. I? -

§:Onico - Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido.

lU-organização das funções leglslativas e fiscalizadoras

Câmara Municipal.

da

." JUSTIFICAÇAQ

O Art. 2? consagra o regime reoresentativo.

A expressão "com ele (= o povo) é exercido" limita e, mesmo impede, a
representatividade.

Ao consagrar a representatividade não se estâ retirando do povo o po
der politico, mas se estâ fortalecendo os õrgãos que atuam por delega;: ão
da coletividade é por ela escolhidos.

Estranho venha a Assembléla Nacional Const i tutnte retirar, se aprove
da a norma contida no Anteprojeto, a representatividade da Câmara e do /
Senado, das Assembléias legislatlVdS e das Câmaras de Ver-eadores, .como I
se sõ ela g rr'ais nenhum outro Erg50 legislativ'o apôs e Ia, t lvesse ie~pt:2.
midade oara ser representante do DOVO bras i1 ei ro.

A vigorar a proposta é necessár-io que se altere o art. 2? do Antepfoje
to, prevendo-se, então, a forma "semi-representa t iva" de governo pelos 7
cidadãos eleltores com o dos seus representantes.

A reda; âo que foi adotada é onginãria da tomssão da Soberania e dosl
Direitos e Garantlas do Homem e da :.Iulher- mobstante este fato, a Co-lI
Missão da Organiza;: ão do Estado, a quem compettr ta a anâl ise da matéria,
pelo seu Anteprojeto anrovado, _adota a re"rese~!atividade e el untna qua]..
quer poss ibil idade de util iza; ao do regime "Semt-r-e-ireserrtat.tvc",

Assim a emenda proposta visa' compattb i l tzar o reglme consagrado com I
as demais normas previstas para o seu funcionamento e aplica;: ão.

.-.,.- lUTO/.lIJSTIFICA~io-----_-----------_,

EMENDA M:JDIFICATlVA :: :LETRA "E" ,INCISO ry,ART.18 "" ••
Modifique-se a redacao da letra ~ do 1nC1SO IV"do

art.lB (li ã entidade sindical incumbe a defesa dos direitos e i~
teresses dã~ categoria, individuais ou coletivos, inclusive com&
substituta processual em questões judiciárias ou administrativas)

..IJTOlll •.

JUSTIFICAÇJ\O:

As normas básicas de organização dos municípios hão

de' ser compet~ncia do Estado; no mínimo, para obter-se coerên

cia em sua estruturação.

~

Art. 18 ••••••••

IV - O Sindicato.

ti) - ã °entiaade sindical incumbe a defesa dos diseitos e ioteres
ses da categoria, individuais ou coletiv~s; nos processos
de interesse coletivo, o sindicato poder a funciona~ como
substituto processual, quer sejam questões judic!~is ou a~
mínístrativas, desde que-autorizado pela AssemDle~a Geral

EMENDA CS02480·0e: DEPUT~;~~~ ~-;~DERLINDE

rr;;UU1D0=:J
PMpB

EMENDA CS02478·8
f: OÉPUTADO !~C VANDERLINDE

__________ .L.'l"J,k\O/COUISsio/sut.eOvlt.siG ,

p? COMI55AO DE 5I5TEMATIZAÇAO.

~__-_-__--_-_-_-_TOTOIJUSlI',C...Ç40-----_-------------.

Art. 29 ( Emenda modificativa)

A República Federativa do Brasil é constituída, sob o r~

aime representativo, peia união indissôlúvel dos Estados e do Di~

trito Federal, e tem como fundamentos:

Justificativa

A substituição processual é mater~a de relevância si~

nificativa e não pode ser decidida apenas no âmbito da diretoria
da entidade.

S imprescindível que o assunto seja considerado na
pa~te relacionada aos int:resses coletivos da cate?oria:. leva
do à discussão em Assemhleia Geral, para que a ent~aade ~1que •
ou não, autoriiada a funcionar como substituta processual da e~

tegaria que representa.
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comParágrafo único - O controle externo será exercído

o aux I t ia do Tribunal de Contas do Estado Federado".

Justificação:

A COnstituição estadual disporá sobre procedimentos de
fiscal l zac âo , sendo inconveniente manter-se a redação do arti
90 63 e parágrafos.

J

EMENDA MODIFICATIVA

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDJ\" CS02481-8
[JDEPUTADO IVO VANOERLINDE

r:-r fUfOIJlJ'nnCAç.\Q-,. ,

r.-r---------- PLuÂlllo/Cow".iotluleoMI88Ão-----------,

Modifique-se para a seguinte a redação do Artigo 90·:

AUTOR---------------

J
r:=-p'M"D'Bloo~

DEPUTADO IVO VANDERLINDE "~ ~

COMlSSAD DE SIST~~~~o;~;lç;~suBcoNlssÃo-----------J

EMENDA CS02484-2
I:

"ART. 90 - O benefício de pensão por morte correspond,!:.

rã â totalidade da remuneração, gràt1ficações e vantagens pe~

soais do servidor falecido, observado o disposto no artigo a~

terior".

JUlitificação; =-_~-_-_---------Tr.:llTO/.,lU$TI'ICAÇlo----- •

A emenda i~sere a paridade nO benefício de pensão.
~: Emenda modificativa ao art. 341 e

supressiva dos artigos 342 a 348.

EMENDA CS02482-6 '
f? DEPUTADO IVO VANDERlINDE

""' fElCTot"'un1rICAçÃo -;

"ART. 341 - A seguridade social será financiada compu.!,
soriamente por toda a sociedade de forma diTeta e indireta me

dian~e con~rib~i:ões soc~~isJ bem Como ~ecrsos provenien~es d~
receita tributaria da Unlao, que comporao Fundo Nacional de Se
guridade Social, na forma da lei, nele incluído O Fundo de Gara;
tia do Seguro Desemprego, Sistema de Saúde, Previdência e Assis
tência Social.

EMENDA ADITIVA

§ Onico - ~ proibida a instituição de contribuição que
de qualquer forma impl ique na bitributação•

JUSTIFICATIVA:

"nos servlço~ pITb11cos e atividades essenciais executados dlre
tamente pelo Estado ou administrados sob o regime de permissão
ou concessão, haverá obrigatoriamente uma comissáo da qual qual
participarão representantes do órgão COncedente, da empresa COn
cessionária ou permissionária, de seus empregados e dos usuários,
para efeito de fiscalização e planejamento, na forma da lei."

JUSTIFICATIVA:

A matéria constitucional deve se restringir a prin

cípios fundamentais. A lei compete dispor pormenorizadamente as
situações previs-tas a partir do artigo 3

'
n . Por isso que na !..

menda proposta ressalvou-se a atribuiçio da lei para dispor 50

bre a matéria.

Er.I::~~":lDO--,

~---.J

EMENDA CS0248~- ~ •
tJ DEPUTADO IVO VANDERLINO~

expres-Acresecente-se ao arttgo 18, inciso VII, a a1inea "e",
sio "ou permissionária", ficando assim a redação:

o pr5prio inciso refere-se aos serviços ddulillistrados sob o re
gime de permissão ou concessão, assim como os integrantes da co
missão que irá fiscalizá-los e planejá-los: Portanto, para que
permaneça a igualdade de participaçáo desejada pelo lnciso, e
necessário que possa a permissionária fazer parte da mesma.

f:J"'·,-C-O-M-I-S-S-A-O-D-E-S-I-S-T-E-M-;~~'~'~~;~oÃOI'""O"'".0-----------1 ~~;787J
=- TUTO/.,luSTII'ICAÇÃD----- ,-_-,

EMENDA MJDIFlCATIVA N) pl\MGAAFQ 59 00 J\RI'IOO 326 00 ANTEPInJEIO DE CONSTITUIÇÃO.

~: Altere-se a redação"Clc5-§-"S'rdo Art. 326 excluIfdo do ~

to a expressão "pelo seu portador" I resultando ao novo

texto a segumte fonra:

EMENDA CS02483-4
(J DEPUTADO IVO VANOERLINDE ____________J çrPM;.~'''0:J

J

§ 59 - f: assegurada a aceitação dos títulos da dívida agrária a

que se refere este arngo I • cerro meio de p;l9atrellto de quaJ,
quer, tributo federal ou obngaçoos do desapropnado para

cem a União, bem corro para qualquer outra finalidade es

tipulada em lei.

""'----------------TExrO/.,lU5TlrlCAÇi,O------------------,
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA

Mod'fique-se para o seguinte a redaêão do artigo 63:

·'ART. 63 - A fiscalização financeira e orçamentária do
município será exercida pela Câmara de Vereadores, mediante coo
tro1e externo, e pelo sistema de contrble interno, na forma

de· lei orgânica es cadue l .

Permanecendo a expressão n ••• , CCt10 rneio de pagamento de qualqueJ:

tributo federal, ceIo seu portador ou obrigações do desapropnado••• , n abre-se a

possibilidade de o expropraado transfer= a qualqueJ: pessoa, e esta terJ.a que ser

considerada ro=roR, os titulos da dívida agrária recebidos, utilizãndo-os caro

fonra de pagamento de tributos devidos e de conpatência da união.

Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos

titulos enu.tidos em data anterior a estipulada para o resgate, a,carretando, por

certo, transtomos para os Orçamentos lmuais.
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", TEXTO/,lUSTIFJCAl;io -,

EMENf)A SUPRESSIVA VE PARTE VO INCISO 1, VÕ § la, VO ARTIGO 341

não

EMENDA ;CS02486-9
tJ DEPUTifDO IVO ;;N~~RLIN;~T"
r,-,---------- PLEHAAIO/coJ,lISSÃo/sUBCOloll"ÃO-------'- --,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

tr=;PA"TIOO--]
MDR

rr;;."";zJO I o I

11 --------------------------

JUSTIFICATIVA:

o verbo "pertencer" está mal ap l icado •. Pessoas

podem e nio devem "pertecer" a ninguém e a nada.

Pessoas são sujeitas de direito,e como tal possuem

e têm direitos e deveres. Assim, o melhor é expressar afirmativa

mente o dlreito.

ART. 341-

§ 19

1 _ CorWúbtÚçã.o dOá emp!l.egado!l.e./>. EMENDA CS02489-3o A"".-------------J Er'P"M'D"8°~
~ DEPUTADO IVO VANDERLINDE _ ~ J

________ ..L!NAIlIO/cOl.lIS,io/cu8eOUlss.o --, ~OAT,L~

tIYJi.....'__C_O_M_IS_S_A_O_O_E_S.;..I_S_TE_M_A_T_I...:Z:....A~Ç_A.c.0 -.-JJ Co2! 071B7 J

O paM.g!l.a6o pJ!-imwo el1Urne!l.a a oJÚgem das corWúbtÚçõe./>

110 e.ntan.to, de6.i.rúJL a ~ua .útudêne-út, com exceçã.o do .iI1WO 1.

ça do~ dem~ .útwo~ e coma boa .te.cn.ica jur.2rLi.co-.eeg~.f.o;t..i.va,

~e!I. a ma.t"éJW:t de6Wda em .eú O!l.rLi.náJúa.

.60c..úu.ó, .bem,

Ã s V11e.eItC~

.tambe.m dec'c.

",,- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-- -'---,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se as letras "a", "b", "c" e "d" do inciso I, do artigo 14, bem co-

mo a palavra "ressalvadas", que deverã ser substituida pela expressão "na
forma da lei."

EMENDA CS02487-7 m"
[:J DEPUTADO IVO VANDERLINDE ------------

r:. TEXTO/,1USTlfICAÇÃO -,

Art. 14 - .

1 - Garantia do direito ao trabalho mediante relação de emprego estável, na

forma da 1ei •

JUSTIFICATIVA:

dos deficientes fLSicos.

dezoito anos, dos analfabetos, dos maiores de setenta anos e

EMENDA MO'DIFICATlVA ã letra "b",lociso I do art.28

b) é obrigatório o aI istamento e facultatIvo O voto dos maiores de

Histõricamente, a busca de maior segurança nas relações de emprego com a ne

cessária estabil idade e aspirações ã permanência da prestação de ser-viço na

mesma empresa, tem sido uma constante. Os trabalhadores precisam ter a cer

teza de que a sua relação de emprego não poderá ser romprda unilateralmente,

de repente, colocando-o, de inopino, sem a sua fonte básica de subs í s tênc ia,

O contrato de trabalho e um bem fundamental que deve permitir o atendtnento

das necessidades pessoais e famlliares do trabalhador. )l; lei ordlnárla com

petirã definir o âmbito e as condições necessárias.

art.28Nova reda ção:

. ,-

JUSTIFICATIVA

EMDlOA M:DIFlCATIVA DO INCISO XVIII DO ARr. 14

~ "L!N"'''ID/tOIlI~,io/cu.to"""iD

~SSAO DE SISTEMATIZAÇAO
r.T------ TUTO/JUSTIfICAÇÃO ...,

gozo de 30 (trinta) dias de férias anuarsr

ARI'. 14

I
rI a XVII

XVIrI-

EMENDA CS02490-7
f: DEPUTADD IVO VANDERLINDE- A"'"

o "caput" do .artigo trata dos à.lreitos.

ora, não tem muito sentido obrigar alguém a exercer due1to. A
obrisatoriedade deve cingir-se aos élaveres.

AClmite-se ai q~"".do {!!I.1íto; a obr~gatoriedade db alist:.aIrer.,to, /

pois dela deCorrerão diversas conaequâncaas ta~s =: número de parlamenta-I/

res nas diferentes esferas legislativas, etc ••
QUanto ao voto, 1..lIIa. vez que não se imped.e o voto em branco, d~

ve ser permitida a abstenção, à.lreito este consagrado até weSl"!O para os se-//

nhores Constituintes, que não são obrigados a votar as d1ferentes I1'atér~as.

EMENDA CS02488-5fi A,mlll

[= DEPUTAdo IVO VANOERLINDE

r---------- 'LfHAflIO/cOulssiotIU.COUIUÃO- _

e? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA

",.,.---------------- ftJ:TO/JUSTIFICAÇio r-,.-,

Emenda modificativa do art. 20

Art. 20 - são cidadãos brasileiros

a) ---------------------

b) ---------------------

c)

A nova redação visa preservar a isoncmia e o realism:> da norrra

constitucional.
A isonania quando se tem presente que o repouso sem:mal não é

pago em dobro.

O zeaãasno na medida em que a imposição de condaçóes cada vez/

mais onerosas ao empregador acabarão por fazer dinumrrr o nÚIrero de empre
gos pela smples razão de que os custos ser~o ansupoz-tâvea,a,

A ConstitUJ.ção não pede desconhecer a reahdade. Se lhe carpe

te de um lado assegurar direitos, não po:le a esse pretexto propiciar venha
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a ocorrer dínunucão de errg;>rego, este sim urn dos naaores dJ..reitos dos bras.;!: _

le.u:os, dos que Já trabalham,nas, principalnEnte, C1aqueles que, anualm8I11:e,

aportam ao rrercado de trabalho.

Tamp:lUco é lTl8l10S verdade que, ã ConstJ.tuição ccmpete defanaz /

prãncãpaos , cabendo ã Lei ordinária a defmi.ção de cáro serão ap1:Lcaàos / /

tais prãncípaos,

.., -'-_ TEXTOIJUSTlfICAÇio--- ---,

EMENDA MJDIFlCATIVA IX> INCISO XIX IX? ART. 14

Art. 14 - .

1- ..

11 a XVIII - .

xrx - licença renumerada à gestante, antes e depoa.s do parto, por

periodo não anferaor a 90 mas, ressalvada determinarão rré

dica;

JUSTIFICATIVA

A proteção dada a gestante não pede e não deve va.r em/

seu prejuazo, A foma = está redigl.do o Inoa.so no AnteproJeto, em prl.-/

meiro lugar, 1lrIp8de a gestante de retarer suas atuvadades normai.s apás o /

parto e a afastar-se do trabalho com anteceôêncaa mn.to rraaor do que aque

la preconizada, hoje , pelos prôpraos médl.~s.

A ressalva incluída na emenda penníte, nos casos médl.

camente recanendável.s, se prolongue, até por roai,s terrg;>o, o afastarrento.rras

garante à gestante o di.reato de escolher o I1"CIreI1to e o tanp:l de seu afas~

mento de acordo com sua vontade, permanecendo o Poder Público no dever de

proteger a materrudade,

Ora, COtlO exp1:Lcar o interesse público de que nmguém possa traba

lhar quando bem lhe aprouver, desde que receba correta remuneração e res-/

peito pela sua mamfestação de vontade ?

EMENDA CS02493-1
AuTD"P: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

________ "L!.HU;loJCOlns,io/.u'CO"I'5Ão---~---

~SSAD DE SISTEMATIZAÇAD
,.,.., TI:XTO/olUSTlfICAc;io -,

Emenda aditiva

Acrescente-se a letra "c" ao inciso lI, do § la, do artigo 277, com a seguin

te redação:

fl C) _ sobre o transporte urbano de passageiros, nas ãreas metropol itanas e

microrregiões. "

JUSTIFICATIVA:

Os seeviccs publ icos de transportes dados em concessão ou permissão estão su

jeito~ a diversos tributos.

iUC.ldf;:!1II o ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qua1quer ~J~tureZil, tendo como fa to

gerador a própria prestação dos serviços; do ICM - Imposto sobre Circulação de

Mercad~rias, quando da compra de peças, pneus e demais componentes para o se

tor; e, IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando da aquisição de

velculos. °Tais impostos oneram sobremaneira as tarif'as com reflexos diretos na
locomoção da população.

Isentar o setor do ISS ã semelhança do que foi feito em outros, só vir-ta cola
borar com a acessibil idade do transporte ã todas as camadas socia ís ,

EMENDA CS02492-3
- ~TOR-

t:}DEfUTAOO IVO VANOERLINOE ~ J PTPrAIITlOO~

PMOB .

________ I'L[uÃ''lO/cor,lIs,io/SUIlCOloll"ÃO

~SSAO DE SISTEMATIZAÇAO
,.,..,__. Trx...O/,luSTlfICAÇio ..--,

EMENDA MJDIFlCATIVA IX> INCISO XVII IX> ARr. 14

Art. 14 

1-

11 a XVI - .

XVII - proibido o servi.ço ext.raordíriârao, salvo negociação

indl.vidual entre empregador e empregado, garantl.da/

renumeração superior àquela do horãrao nomal e

nos casos de emergência ou de força maior;

JUSTIFICAÇÁO

A maior garantia consta.tucaonal. é a ll.berdade de cada urn.

As chsposições de ordem pÚD1~ca, i..Inp:=rativas e J..rrentL.'1c~áve~s, ]a

mal.S poderão Vl.r em prejuãzo do andavâduo , especaahrente do trabaL'Jador ,deE

de que não tenham por motJ.VO o arrterasse púb1:Lco.

,.,.., T[l(TOI..uSTlfICAÇlo -,

EMENDA SUPRESSIVA IX> § ÚNICO IX> ART•• 15

Art. 15 - ..

§ ÚNICO - SUPlIDIA-SE

JUSTIFICATIVA

o trabalho danéstioo do menor jã está regulado no "caput" do artigo

na medida eu que se assegura ao trabalho danéstico dispostivos previstos/

no Art. 14 e seus incisos, entre os quais está o direito de receber o sa

lário lllÍnLT':), c via reflexa a prcíbacão da gratuídade; bem caro, as J.&-/

des em que se permi.te o trabalho do menor - ancãso XXII.

De outra parte, a COnstl.tuição deve aprcxirrar-se ao mâxnro da real20

dade. Proilil.r que menores, aínda que estranhos à família exerçam traba-/1

lho cloméstJ.co é, no miru.mo utôpaco, r:: mai.s canum do que se pede l.magmar/

O fato de menores afilhados e protegidos da familia, especialrrente no in

terior, hospedem-se can una famíll.a para estudar na cidade. Assim caro os

própnos menores da fami1:La,realizam tarefas danéstl.cas. Proilil.r este fa

to é inviabl.1izar a vada futura de um granàe núrrero de bzasa.Lea.ros ,
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EMENDA CS02495-S i ntere s ta dua 1 de passageiros em r odo v t a s e ferrovias federais e

l!J DE.f'UTADO IVO VANOERLINOE t:PM~;""~ de t ra n s por te aereo, vem r-e t i r e r de õrgãos.como o Departamento
Nacional de Estiradas de Rodagem a sua principal competência

tJ
,U.N,.,uo/eOlfl"Ão/CU'COWISsÃO

~."'~ na da mais é do concessão e fiscalização serviçosCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO YOU87
que que a dos a
ele subordi na dos.

~ TtxTol"USTlfICAÇio .....,

Emenda supressiva

Supri'ma-se da letra "c", do inciso lI, do art. 270, as ex
pressões de "de trabalhadores", "de educação e de a s s i s tjinc i a sê
cial". O texto, apõs as supressões propostas, terá a seguint~
re daçá o" ,

c - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos politicos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais e
das instituições sem fins lucrativos, observados os
requisitos da lei; e".

JUSTIFI CA.TI VA:

Ó texto primitivo, resguardando apenas, as entlda
des sindicals dos trabalhadores afronta o prtncipio da isonomia
contido na letra "a", do inciso IlI, do artigo 13 deste antepr~

jeto.

Não há porque dlferenciar-se as entiaades classis
tas, seja de empregadores ou trabalhadores.

A diferenclação transgride tambem o preceito conti
dQ no inciso IV, letra "a", do art. 18 deste anteproJeto, QU~

não dlstingue para o llvre associatlvlsmo entldades de trabalha
dores ou empregadores.

De outro modo, limitando-se a imunidade às entida
des educativas e de assistêncla social, impede a extenção ãque
las de pesquisa, extensão e outras, tão valiosas quanto as enun
ciadas. -

Desta f~rma, entende-se ser conveniente deixar p~

ra a lel ordinária regulamentar o tema.

EMENDA CS0249G-G
f:J DEPUTADO IVO VANDEHLINDE "".--------

• Pl[tlAAIO/co 1ml' Ão/ cu8cowr" Ão - - - - - - - - - - --.,

t:=COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~~ ,.r:XTo/JU'Tlfll::;Ç;;O-~--------------_,

EMENDA SUPRESSIVA

Transferindo a competência desses nrgãos para o Co~

gr~sso Nacional, este dlficilmente te rã possibilid~de de avaliar
a correta e real necessidade de ser ou não implantado determina
dos serviços em determinado local do P~. Tal providência ger~

rã forte trãfego de lnfluêncla em detrimento do povo.

EMENDA CS0249S-2cr DEPUTADD IVO VANDERLINDE

,..- .-_ f'f.t:IlAR.l0/eoulssÃo/~UBCOUI'''ÀO-----------tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

~ TEXtOJ'.lU3TIfICAl;ÃO-----------------,

Eme nda ModificatlVa

Suprima-se do parãgrafo 29, do artigo 262,as expressões "por
principio", "terão carater pessoal" e "adminlstração trlbul!
rna, especialmente para conferlr efetlvamente a esses objetlvos,
poderá identlflcar respeitados os dlreitos lndlciduais e nas ler
mos da lei, o patrimônlo, os rendimentos e as atividades econõmT
cas do contribulnte".

Apõs as supressões sugerldas, o parágrafo te rã a seguinte r!
dação:

"os impostos serão graduados segundo a capacidade econômi
ca do contribuinte",

JUSTIFI CATIVA:
O preceito contido no § ?9, do ártlgo 262, como

consta do Anteprojeto, aplicarã o imposto ao cidadão de forma
pessoal e dt f e re nc t a da , podendo assim, 1 ivremente, escolher a
forma de trlbutá-lo, omitlndo que a lei deva ser norma geral.

Ademais, fere o principio da isonomla aceito neste an
teprojeto, conforme se constata a letra "a", do inciso lII, do
art. 13.

Por derradeiro, a parte final, a ser suprimida, permi
te a crlação de um cadastro indlvidual do cldadão, ferindo-o em
sua privacidade e llberdade.

EMENDA MODIFICATIVA

I - Segurança conLra o desemprego mediance:
a) Fundo de garantia de participação indIvidual;
b) Indenização do tempo de serviço, proporcional e progressl

va, complementar ao Fundo de Garantia do Patrimônio Indi

vidual I em C8S0 de dispensa sem justa causa;

C) Seguro-Desemprego, em caso de dese~prego involutário.

Emenda ao art. 14, itens I, lI, 111.

Dê-se aos itens I, 11 e 111 do art. 14 a seguinte redação:

=-------~--------TEx.TO/.lUSTI~-- ~

r.r- PLENARIO/cOMISSÃo/sUIlCOr.lISSÃO _

~MISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02499-1
~IITAOO rVQ.-vI'JA:IlN~Ol!JEi;JRt1CLb.1..rN=O;;.E _=="_ ~

Procedimentos das COffi2ssões do Congresso, Ou de qualquer àe

suas Casas, devem, ser regulados em Regimento Interno, salvo quanto

às de Inquérito que devem ter suporte const~tucional.

JUSTIFICAÇÃO:

SuprJmam-se o art~go 114, parágrafo ~ncisos, mantendo-se como artigo

da Seçáo-YI, o artigo 115, e transformando-se o § 29, do art~go 114,

em artigo autônomo com a seguinte redação:

"Art. 114 - As comassões Parlamentares de Inquérito, que goz","

de poderes de investigação próprios das autor~dades Jud~ciár~ab,

serão criadas pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em

conJunto ou sepradamente, para apuração de fato deterrn1nado e por

prazo certo, median~e requerimento de Um terço de seus membros, se~

do suas conclusões encaminhadas ao M~nlstér~o Públ~co ,para f~ns de

promover a responsabl1idade clvil ou crirn~nal dos lnfratores, se

for o caso";

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02497·4
~UTADO IVG V;.:~u::RLINDE

~---- - I'Lf.:N,lIUo/c:ou.,'io/IUlc:OVllllio-----------

tJ
""~---- TEXTO/JU'tlflC,l';ÃO-------------;------,

Emenda supressiva

Suprima-se a letra "b " do inciso XVI do art. 99.'

JUSTIFICATIVA: ~

são amplas as ~ompetências do Congresso Nacional.

Atribuit-lhe a aprovação prevla para a concessão de

linhas çomerciais de tr~porte maritimo, fluvial, de transporte

JUSTIFICATIVA:
O Art. 14 no itens I, 11 e 111 procura outorgar ao

trabalhador a segurança de emprego, a tranquilidade ~ontr~.o de
semprego, oferecendo alternativas que na verdade tem·um únICO e~

jetivo: a segurança do emprego, 8 reIação_~stável de trabalho.
Por ocasião da instituição do Fundo de garantia de

tempo de serviço preocupou-se com a equivalência deste instituto
com o da indenização e u da estabilidade aos 10 anos de casa. A
presente emenda atende esta velha reivindicação. Por outro lado,
a estabilidade no emprego sob a forma de proibição de rescisão ..
revelou-se duplamente inconvenientemente: 12) pela diminuição de
poder de gestão do empregador e 2Q ) pelo abuso do emprego pelo
trabalhador.

Tudo isto criando um clima de hostilidade recíproca
entre patr§o e empregado, com inúmeras reclamações trabalhIstas.
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quolas SOCi~1S pelo empregado, conforme definido

em le~,

29) - distingue o lucro da propriedade, dois institutos

distintos;

t verdade que a participação nos lucros pode ser paga me

diante subscrição de aç5es, mas nao foi 15to que se colocou n6

texto.

em

':.
todas

A presente emenda apresenta as s~guintes vantagens:

19) - torna a participação nos l~cros extensivo a

as empresas, inclusive as que não são d~ capitaldividido

39) - a partic~pacão na propriedade se faz pela subscri-

ção do capital social, ainda que com capital advindo da parti

cipa~ão nos lucros.

o texto de anteprojeto nia retrata, com a,devidd precisio

o instttuto da part]c~pação nos lucros, que difere da ?articip~

ção na propriedade da empresa..
Sal lente-se que o texto apresenLa a participaçio como faL

ma-alternat5va: nos lucros ou nas ações; e circun~creve a part~

cipaçâo a um único tipo de sociedade, a sociedade anônima, única

que tem o capital dividldo em ações.

empregados;

dividual.

62 ) oferecer ao trabalha~or um regime mixto, melhor e
mais vantajoso que:

a) o antigo regime da indenização e estabilidade e
b) o atual sistema do simples fundo de gerantia;
72 ) realiza os objetivos das propostas constituclonais

consolidando-as numa solução que abarca as vantagehs dos 2 sisle
mas, sem QS seus incovenientes.

Ademais a progressividade da indenização tornando-a
mais pesada não só pelo número de anos de serviço mas pe~o índice
de agravamento do seu valor - conforme conta com 01, co~ 05 ou com
10 anos, acaba por constltuir um ônus para impedlr a despedida ou
valiosa compensação'se ela se efetivar. J

Tudo isto a par do Fundo de garantia de Patr~mônio In

A presente emenda:
19 ) r ea I i za o objetivo da e s t ab í Lí zaç ão d,a relação

de trabalho, da segurança contra o desemprego;
2 9 ) concilia a segurança do emprego, o fundo de gara~

tia e o seruguro desemprego;

32) aceita a divergência entre empregado e empregador;
4 2 ) afasta a convivência forçada - que acaba odlosa

~e emprego mantido artif~cialmenle pela proibição da rescisão;
52) estipula a seleção democrátlca e valoriza os bons

~_--------_Pl.ENAfllO/cOJolISsÃo/suacollllssÃO-----------,

EMENDA CS02500-8
[1 DEPUTADO IVO VANDERLINDE

cosnssnn O T MAT

o texto modificado colide, fta·parte que determina párti

cipação acionária, com todos os dispositivos do anteprojeto que

garantem a propriedade privada, citando-se especificamente o

art. 29 d~ texto aprovado pela Comissão da Ordem Econômica e o

iaciso XIII do art. 13 do Anteprojeto em foco.

~---__--_------__-_TEllTO/"uSTIFICAÇi.O-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA 00 INCISO X, 00 ARTIGO 14

Art. 14

1 a IX -

EMENDA CS02502-4
tJ DEPUTADO IVO VANDERLINDE
r=-<---------- P1.ENARIO/cOlolISSÃO/SllSCOllISSÃO-----------,

COMISS/lO DE SISTEMATIZA /lO

x - O salário do trabalho noturno será superior
= U:XTO/olVSTlfICAÇÃO-----------------,

ao diurno. EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO IX DO ART. -14

JUSTIFICATIVA: ART. 14 - •..•••..••..•.•.•...•••••...•...•.•••.,f ••••

básicos
'aos percen-

Trata-se de matéria de lei ordinária. O preceito como

disposto acima já está contido no atual texto Constitucional, es
tando a fixação do percentual a ser adotado expressamente na le
gislação ordinária, sendo muitas vezes alterado nos acordos e co~

venções coletivas de trabalho em benefício do trabalhador, deven

do assim permanecer.
A Constituição só deve conter os direitos

dos trabalhadores, sem considerar o mérito em relação

tuais.

I a VIII - .••..•.••...•••.••.•......••......••...••

IX - gratificação ~atalina.

JlJ5TIFICAçno:

A outorga genérica de di~it~-~~ função da Constitui

ção.
Quando se dispõe, na forma como está na parte suprlml

da, casuisticamente, se está vedando melhorias e conquistas futu

ras.
Se após a promulgação da Constituição houver possibi~

lidada de melhorar a ba~e de cálculo da gratificação natalina, s~

rá necessário mudar a Carta Magna, daí decorrendo inúmeros probl~

mas.

EMENDA SUPRESSIVA

COMlSSAD DE SISTEMATIZAÇAD
~-__--_--__ Pl.ENAIIIO/COIoIlSS;.O/SUDCOWISS;.o--------:-----,

rrr -r-' T}XTO/olusTlncAç;.o ,

Modifique-se a redação do inciso para o seguinte:

EMENDA AO ART. 14 ITEM XIII:

r:-r---------- ,.LlU;'.Il10ItOIlISSAo/CUfll:OlolISSÃO

• COMISSAO DE SISTEr4ATIZAçAO
r=-< ltllTO/JUSTltlCAÇÃO -,

XIII - Participacio nos lucros, facultada a concess~o da

quota-parte dos lucros em subscrição de ações ou SUPRIMA-SE o ARTIGO 274
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JUS1'IFIC)l.TIVA: JUSI'IFICAÇXO:

o texto constante do anteproJeto ~ê ?onstitu1Çâo é, em

si, .incongruente, eis que deternuna ao p.rôp.ra,o legJ..slatlvo ava l i.ar

d1SpOS1t1VO por ele aprovado.

~om efeito, segundo consta do anteproJeto de const1tu~

cão , o ato de legislar compete excLus a.vament;e ao Congresso Nac aona L r

sendo que o poder Execut1vo somente poderá em1t1r Decreto com for

ça legal, quando autor1zado.

ASSJ..ID considerando, submeter ã ava11ação do üongresso

NacJonal Um ato dele ~manado ou autor1zado, conflgura J..ncongruêncla.

Destarte l deve o art1go ser suprlrnldo.

\
O. assunto Já foi tratado nos artigos a n t e r Lo r e s ; esp~

c1fica~ente nos arts. 351, 352 c 353, sendo O art1go em foco deE

necessário por redundante.

EMENDA CS02S07-S
t: DEPUTADO IVO VANDERLINDE
.., PLEUARIO/COl,lISSAO/SUBCOl>l15S40 ,

t? CO/-lISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
= TEXTO/JUSTII'IC.l,Çi.O ----.,

O' presente parágrafo conflíta com o art. 13, l,nC,i
so XIII, letra "d" do anteprojeto, e, como matéria geral, já está
regulada em outro Tltulo.

EMENDA CS02S04-1
t:DEPUTADO IVO VANDE~LINDE
-,.,. "L!N" ...IO/COU15:s.ÃO/IU8COIU5Sio-'-----------

tJCOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

b,.. "l"[XTOI"u~Tlrl~..çio-----_--__-_----_,

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO XIII DO ART. 49

ART. 49 - .

Emenda supressiva do art. 355 § 3Q

Art. 355

§ 3Q - Suprima-se

JUSTIFICAÇÃO

,I

priJ'Cl..... --
cont,

~~nL---:-l

~ZLê1.J

Lel o;dinária deverá regulamentar os
pios básicos dos meios de transporte
dos neste artigo".

Acrescimo do parágrafo unico ao art. 322. com a segulnte

r,e,dação:
I'Parigrafo Gnico -

COMISSAO DE SISTéMATIZAÇAO

Emenda Adltiva

""' 'LfuAII,O/eo.."ssio/IUbCOWIUÃO------.------..,

= TtllTO/JUSTII'ICAÇÃO --,

EMENDA CS02S08-3
tJ DEPUTADO IVO VANDERLINDE

JUSTIFICATIVA:

Em nenhum outro dispositivo se encontra menção a quem cabe
organizar a Polícia Federal nos EsLados. Ora) esta função compete
ã União, com exclu~ívidade. Assím ao não nencíonar os ESLados se
estaria cingindo a atuação dá Políc1a Federal ao D~strito Federal e
aos Territórios.

De outra parte) na me~ida em que foi outo~gada autonomia
pnl{tica @ admi~ist~~tiva ao Di~~rito Fed~~21_- Ar!t. &5 - = c~tc
compete a organ1zaçao e manuten~ao da Po11c1a e cor?o de b~be1ros

militares. .

XIII - Organizar ~ manter a Polícia Federal no DistriLo
Federal, Estados e Territórios, bem como a poli
cia militar e o corpo de bombeiros militar dos
Territórios.

r.-< ------------TEiTO/JUSTlFICAÇÃO-------'-------------,

EMENDA SUPRESSIVA :!_
r ,

EMENDA CS02S0S-9
[?_ DEPUTADO IVO VANDERLINDE

PLUI....!lIO/CO"'lS5;.o/suacO"'lssÃO-- .~

t? COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO J

~P~RTIDO~

PHOB

~''''---:-l
~_LJUJ

JUSTIFICATIVA:

A medida proposta vem combatlbil,zar o presente a~

t,go com o 16 do anteprojeto da Comissão da Ordem Econ5mica e
unificaria as legislação existentes sobre a materia. Evitarla

tamb~m, a desuniformação entre os Estados não deixando que cada
um legisle e aplique normas dlferenciadas, benefié,ando uns e
Drej~di~,ndo outros~ quando da fixaçio rie determin~das norm~r

pois -de í ka r ta de existir o c r í t ê r t o d~ comparação. t ,

Supr1ma-se O § 29, do. art. 428;

, JUSTIFICATIVA

ús d1reitos do ~rabalhador, seJa o se~v1dor púb11co

ou pr~vado esgota-se no art. 14 deste AnteproJcto l havendo, ass~rn,

C011São entre o d1Spositivo do § 29, do art. 428, com as normas do

art. 14 e incisos.

Além disso, seria crJ.ar mais um ônus e embaraço à

empresa p~~vada, decorrente de fato estranho à sua natureza e ob

jetivo, ou seJa, terna de adoção de menor. t um entrave a ordem ec~

nôm~ca.

EMENDA CS02S09-1
PJ DEPUtADO IVO VANDERLINDE

• ..LEJliRl0/COLlI.5S;i.o/sUBCOIU~!IÃO ,

t9 eOMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO,
= TEXTO/JUSTlI'ICAt;i,O -,

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 355. § 19

ART. 355 - .

§ 19 - Suprima-se. ~

JUSTIFICAÇÃO:

Ê matéria a ser disciplinada por lei ordinária dado o
seu caráter regulamentar de situações específlcas J sendo além dis
so discriminatório J em relação ã atividade hospitalar.

De outra parte J no art. 403 J § 29 ficou estipulado que
a lei regularã a concessão de incentivos e outras vantagens a
entidades privadas que e p l r q uc m recursos visando ao d e s e n v o l v t me n
to em todas as áreas da ciência.

frontalmenDesta mancira~ o texto a suprimir se choca
te com o citado artigo.

EMENDA CS02S0G-7t: DEPUTADO IVO VANDéRLINDE

~
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

, EMr.NDA SUPRESSIVA DO ART. 354

ART. 354 - Suprima-se
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r.1--------------~-TEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------ -,1

ART. 13 - Os direitos e liberdades individuais obser
varão os seguintes princípios:

EM~NDA MODIFICATIVA DO ART. 13

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:

§ 21 - Não haverá fôro priVilegiado, nem juízo úv

de investJgação pert2nentes à deliquênc2a e subversão da ordem
constitucional;

§ 13 - ~ assegurado aos respectivos autores o di
,eito ex~lusivo à ut2lização, publicação e reprodução de suas
obras, transmissível ao~ herdeiros;

§ 14 - ~ assegurada a proteção, conforme a lei,às
participações indiv2duais em obras coletivas, e à reprodução da
imagem humana, inclus2ve nas atividades esportivas;

§ 15 - ~ garantido ao inventor o priv21égio tempo
rário da utilização do invento;

§ 16 - A desapropriação por utilidade pública e por
interesse social obedecerá processo definido' em lei, com ampla
defesa adminlstrativa é judlcial do desapropriado, assegurando
idenização justa, prévia e em dinheiro, ressalvado, quanto a e~

ta forma de pagamento, a desapropriação'da terra nua improdutiva

para fim de re,orma agrária;
§ 17 - t assegurado a todos o acesso à justiça, me2

tendo o Poder Público o serviços de assistência judiciária aos

necessitados;

§ 22 Não há crime sem lei anterior que o def2na

nem pena sem prévia cominação legal;
§ 23 - Nos processos contenciosos, a instrução será

contraditória, e em todos os casos o julgamento será fundament~

do, sob pena de nulldade;
§ 24 - A le2 assegura ampla defesa em qualquer pro

cesso, com todos os meios e recursos a ela inerentes;

§ 29 - Qualquer declaração obtida sobrcoação não te
rá validade como prova, exceto contra o coator;

§ 30 - Presume-se a inocência do acusado até o trân
sito em julgado da se tença cond~natór2a;

'§ 31 - Aquele que for civilmente ident2ficado não se
rá submetido à identificação criminal;

§ 32 - r manita a inst2tuição do Juri, com a organiz~

ção que lhe der a lei, assegurado sigilo das votações, a plenitu
de da defesa do réu e a soberania dos veredi t os, com os recursos

previstos em lei, e a competência exclusiva para o julgamento dos

§. 18 - A lei não poderá excluir da apreciação do Po
der Judiciár10 nenhuma lesão de direito;

§ 19 - A lei não P!ejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada e só terá vigênCda após
a publicação e, se for restritiva de direitos e liberdad7s, não
comportará exceções e não poderá ter efeito !etroativo, salvo se

for mais benéfica;
§ 20 Não haverá pr2sao civ21, salvo o caso de res

ponsável pelo inadimplemento de obr2gação alimentar, na forma da

lei.

tribunal de exceção, salvo as excessões constantes desta Consti
tuição. Ninguém será processado nem sentenclado senão pela auto
ridade competente.

§ 25 - Ninguém será preso senão em flagrante delito,
ou por decisão e ordem, escrltas e fundamencadas, de autoridade
judiciária competente;

§ 26 - O preso será informado de seus direitos e das
razões de sua prisão, tendo d2reito à assistência da família e de
advogado, e a com ele entrevistar-se antes de ser ovido pela auto
ridade competente;

§ 27. - A prisão de qualquer pesso será comunicada
dentro de vinte e quatro horas ao juiz competente e à famí12a ou
pessoa indicada p'elo preso e, quando for ilegal, o juíz determin~

rá a sua soltura, promovendo a responsab21idade da autor2dade co~

toraj

§ 28 - Ninguém será obrigado a dar testemunho contra
sua própria pessoa; o silêncio do indiciado ou acusado não será
incriminatório. ~ vedada a realização de inquirições ou de inter
rogatórios sem a presença de advogado;

GPARTtDO~

MDR

I - a vida, a existência digna e a integridade fí5i
sica e mental;

11 - a nacionalidade;
111 - a cidadania;

IV - a liberdade;
V - a constituição de família estável;

VI - a honra, a dignidade e a reputação;

VII - a privacidade da vida individual e familiar;
VIII - o acesso às referênc2as e informações sobre a

própria pessoa;
IX - a informação;

X - o lazer e a liberdade de disposição do tempo li
vre;

XI - a expressão da atividade 2ntelectual, artística,
científica e técnica;

XII - O asilo e a não extradição;
XIII - a propr2edade privada, assegurada e protegida p~

10'Estado;

XIV - a sucessão hereditária;
XV - a segurança jurídica;

§ 1º - Todos são iguais perante a lei e o Estado, sem
d2stinção de sexo, cor, raça, natureza do trabalho, idade, ~e12

gião, convlcção políticas e filosóflcas ou qualquer outra condição
social ou individual.

A violação desta igualdade será punida na forma da lei.
§ 2º - Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer

alguma coisa senão em v2rtude da lei;
§ 3º - ~ livre a locomoção no território nacional e ,

em tempo de paz, a entrada, a permanênC2a ou a saída do país, res
pe r t ada a lei;"

§ 4º - ~ garantido o exercício de qualquer trabalho
ofício ou profissãu, ressalvadas as qualif2cações profiss20nais
que a lei 'estabelecer;

§ 5º - ~ assegurada a livre manifestação 2ndIv2dual
de pensamento, de princípios éticos, de convicções re12g20sas, de
idé~as f210sóficas e políticas, vedado o andnimato e exrl"írl~< ~s

que lncitem à v~olência, defendam discrimlnações de qualquer ~at~

reza e atentem contra a ordem democrática assegurada por esta Con~

tiruição;
§ 6º - As diversões e os espetáculos públicos, incluí

dos os programas de televisão e rádio, f í c'am sujei tos às Lei s de
proteção da sociedade;

~ 7º - ~ assegurada aws palS plena llberdade na educ~

ção dos filhos;
§ 8º - ~ assegurado a todos o direlto de resposta a

ofénsas ou a informações incorretas;

§ 9q - A moradia é invlolável; nela ninguém poderá

penetrar ou permanecer senão com o conient2mento do morador ou
por determlnação judicial, salvo o caso de flagrante delIto ou
para acudir vítima de crime ou desastre;

§ 10º - ~ assegurado o sig210 da correspondência e
das comunica~ões em geral, salvo autorlzação judicial;

§ 11 - A imagem pessoal bem como a vida íntima e
famillar não.~odem ser divulgadas, publicadas ou invadidas,sem

a autorização do interessado;
§ 12 - ~ vedado o serVlço, oúblico ou privado, de

investigação e prestação de informação sobre a vida íntima ' e

familiar das pessoas, salvo os serviços policiais e militares

EMENDA CS0251 0-5
f:' IJEPUTADO IVO VANDERlINOE

r;r- - - - - -- - - - PLENMI.10/COM1SSÃo/suecO"'lssÃO----------~

t? COHISSf\O DE SISTEMATIZAÇf\O
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rr;;"""O~PI·IOS
AUTOIl--------------~

Suprima-se o item VIIJ do Art. 48, a saber, "os recur
sçs n í ne ra í s do subsolo", renumerando - se os s equ intes ,

Supresslva:

DEPUTADO IVO VANDERLINDE

A justiça agr5ria prevista no inciso VI I I do Art.
tem sua competência definida no Art. 215.

Na verdade a justiça agrária teria dois !undame~to~
principais4 O primeiro seria o de confirmar a.au~o~omla do d~re~
to agr.6rio como ramo do direito. O segundo, viabilizar sua 9Pl.!
ca ção ..

Com efei~o enbora proposta na"Subcomissio d~ Pcl ftica
Agrícola e Fundiãria'e da Reforma Agrária, a instituiçao de uma
jU$t:ça ~gr5r:~ fc: m~ter:~ vcnc:d~, cpt~~dc c~ mCmbõo~ dü S~~
comissão pela Inst~tuição de Varas Agrárias na Justiça Federal.

De sua p~rte, a Comissão da Ordem Econ6mica I desde
Relatório Preliminar do Constituinte Severo Gomes - Art. 35
propugnava pela criação de .ffVaras Especiais para dirimir conflitos
fundiários".

Esta proposta, com pequena modific~çã~, foi a preponde
rante no anteprojeto final aprovado pela Comlssao da Ordem Econ~
mica - Ar t , 41 -

Ademals, o dispositivo do § 19, confllta com o
caput do art. 423 deste anteprojeto.

No que tange ao contido no § 29. o tema jã esta
previsto nos'cânomes do dlreito penal, cuja competência é da
lei ordinãria r sendo matérla estranha ã Constituição.

EMENDA SlIPRESSIVA DO INCISO VIII DO ART. 191 E ART. 215

ART. 191 - .

Com efeito, sabe-se que uma ação de investlgação
de paiernidade tem çonsequêncla nocivas, prlncipalmente sob o
aspecto psicológico re1atlvamente i fam11ia do acionado, sendo
este casado, e nesse caso deve ser resguardado o bem maior.

VIII - Suprima-se

ART. 215 - Suprima-se

A c r Laçji o de Tribunais e Jurzos.Ag~ários inobstante .. c:
fato de ser p r-o pc s t a contida já na Subromlssao.do.Poder JUdICI~
rio e do Ministério Públ l c o - Art. 10, VI - e artigo 8~ da Coml~.
são da Organização dos Poderes e Sistewa de ~over~o! nao .en:o~

trou entre os Senhores Constituintes aprovaçao una~lme e maJorlt~

r i a.

lf -
Esta cojnp e t ên c l a , no entanto, por mais paradoxal ,que:

pareça. não é a do DireitO Agrário4 Assim não compete à jusliça
agrária l segundo o anteprojeto, julgar questões relativas aos di
reitos e obrigações relativas aos bens imévei5 rurais e os IndT
vfduos que os exploram em suas diversas formas. -

Ao elaborar a nova Constituição. de outra parte, d~ve
o legislador buscar soluções estruturais, deixando para a Lei. Or
dinária a abnrdagem de problemas conjunturais.

A Reforma Agrária. a discriminação e titulação de ter
ras. por exemplo, são problemas conjunturais. Desaparecerão icem
o correr do tempo, de forma até natural. t

Assinada criação da justiça agr,ária até seu efetivolfun
cionamento, muitas das questões por ela abarcadas estariam su~era
das e aquelas que efetivamente exigem pronta manifestação c9ntT
nuarjam a ser processadas e julgadas pela justiça já existente. -.

O mais efetivo, portanto, é a implantação das varas Ilagr~

rias. no n\imero que se fizer necessário e na forma em que foi sü
gerida no anteprojeto aprovado pela Comissão da Ordem Econ5mica.-

JUSTIFICACIlO

EMENDA CS02513-0
tI OE-;~~'AO~-;VO VANDERLINDE

~_---'- 'Ltli,lJll0/CO UI ' ai o/ l ullCOUIIl'io-----------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02512-1
[TI

.-. ~= TU:TO/.JusTlrll::"çio----------------,

r
------------- Ttltt>/JU51IfICJ.çlc.

• Emenda
---=-"-"-'-=-=-=-.:..-'-=-'-

A presente emenda e~ullleluu os aireltas enunClados,com
simplicidade e mais ênfase.

E destacou em parág~afor específicos cada uma das sim
pIes alíneas que mereciam maior ~estaque.

Foram éliminadas as ~atérias repetitivas e as impró
prias da declaração de direitos [ndividuals como, por exemplo, o
direito de patentes e marcas que é direito de ordem econômicâ,per
tinente inclusive a pessoas jurídicas. 1-

Enfim, expurgou-se o desnecessário e explici~ou-se
mais os direitos e garantias individuais. '

Houve apenas nova sí.steoatização do texto, utilizando-se a maté-
ria de mérito (arte contida no diSllO:V·jvo mOdifi,çall"'d"'o"'. -t

Emenda supressiva

Suprima-se os §§ 19 e 29, do a rt. 424.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFJCATIVA:

Sem embargo, o disposto "no § 10, do artigo 424

conflita com a norma exarada no artigo 423, vez que não prevê
nenhuma pr~t~çio_i famtlia.

O detalhamento tornou-se impróprlo e inadequado para
este capítulo.

Ademais como se vê do item I por exemplo, repetiu-se,
neste capí~~10 matéria própria do capítulo da Ordem Social e de
outros.

crimes dolosos contra a vida.

§ 33 - Os presos têm direito ao respeito de sua dl~

nidade e integridade física e mental, à assislência espirltual,
educacional, jurídica, sanitária, à sociabilidade, à comunicabl
lidade, ao trabalho produtivo e remunerado, na forma da lei;

§ 34 - Nenhuma pena passará da pessoa do responsável;
a obrigação de reparar o dano e o perdlmento de bens poderão ser
decretados e executados contra os sucessores, até o limite de
valor do patrimônio transferido e,de seus frutos;

§ 35 - O Estado lndenizará o setenciado que ficar pre
50 além do tempo da sentença, sem prejuízo da ação penal contra a
autoridade responsável;

§ '36 - A lei assegurará a individualização da pena e
não adot8rá outras penas além das de privação da liberdade, perda
de bens em caso de enriquecimento ilícito no exercíc~o de funç80
p~blico, c de oGtras entidades, conforme definido eOI l~l; prest~

ção social álternativa, e suspensão ou interdiç80 de direitos;
§ 37 - O processo Judicial que versar a vida íntima

e familiar correrá sob. segredo de justiça;

§ 38 - Os abusos que se cometerem pela imprensa e de
mais meios de comunicação serão punidos.

§ 39 - Nenhum tributo será exigido ou aumenLado sem
que a lei o estabeleça, nem cobrado em cada exercício, sem que a
lei que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes
do início do exercício financeiro, ressalvados a tarifa alfande
garla e a de'transporte, o 4mposto sobre produtos industriallza

,dos e outros especialmenLe indicados em lei complemBntar, além do
imposto lançado por motivo de guerra e demais casos previsLos nes
ta Constituição.

Trata-se de artigo que contém a declaração dos direi
·tos e garantias lndividuais.

A forma adotada de itens e alíneas tirou a consciên
cia, a precisão e a clareza que deve ter uma declaração de direi
tos.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
________________ TEXTO/JUSTlfleAçÃo -,

r.-r---------- PLENAAloteOl.llssÁo/SU9COIolIS6ÃO------------,

EMENDA CS02511-3
f: DEPUTADO IVO VANDERLINDE
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iUSTIFICATIVA:

A permanência do incIso cItado, a par de romp;r

com a tradiçio do tratamento constItucIonal da mlneracão no
Pais, e incompative1 com a opção do presente anteproJeto
constitucional que, em seu art. 306, estabelece, com meridla
na clareza, que a ordem econômica e fundada na lIvre InIcIa
tiva. Sua manutenção sIgnIfIcará a estatlzação do setor
mineral do Pals, com reflexos serlsslmos na descoberta de no
vas jazIdas e na conseqOente oferta de bens mIneraIS, sem OS

quaIs a moderna civilização, a agricultura e a indústria não
poderâo se desenvolver ou mesmo existir.

EMENDA CS02515-G.r: DEPUTADO IVO VANDERLINDE

r.t:crC-0-M-I-S-S-A-0-D-r::-S-I-S-T-EM~L~H;;.0~ç;1~SiO/'U9C OW I " io

r.T---'~-------------TEXTO/JUST.,ICAÇio----------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se para a seguinte redação o artigo 51:

"Art. 51 - Os Estados federados se organizam e regem pelas Cons
tituições e leIS que adotarem, observados os prlnçíplos desta
Const t tu t ç âo , "

EMENDA CS02514-S
PJ DEPUTADO IVO VANDERLINDE

,- P'Lr:Il'Ãluo/coUIS.lo/IUICDlllUÃO _e: COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

§ 49 - A eleição' do Governador do Estado, do Vice-Governador, dos
Deputados ã Assembléia Legl1atlva, do Prefelt~ de Muniçiplo, do

Vice-PrefeIto e dos Vereadores ã Câmara MunIcIpal serã por sufrã
gio universal, direto e secreto, para mandato de ~ (quatro) anos."

...----------------Tr:no/ofusTlrlcAçÃo------------ -----, JUSTIFICAC)(Q:

EMENDA MDDIFICATIVA

Modifique-se a redação do artigo 3Jl para a seguinte:

A emenda compatibl11za a eleição, nos nlveis estadual e muniçlpa1,
com a do PreSIdente da República.

,=-r----------------TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO-----;:-------------,

Art. 325

§ UniCQ

EMENDA: DE:-SE A LETRA "a" DO § ÚNICO DO ART. 325, A
SEGUINTE REDAÇAO:

EMENDA MODIFICATVA A REDAÇAO DA LETRA "a" DO PARAGRAFO ÚNICO 00
ARTIGO 325, DO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇAQ...

e:c;~~~

[IõV..~.;;-~PLENA1UO/COr.llS'io/SU9COMI'SÃO ---,
li]
l_ COMISSgQ DE SISTFMATI7AÇSO

EMENDA CS0251G-4
l:J DEPUTADO IVO VANOERLTNDE

- o regime das empresas concessionárias e permjssi~

nárias de serviços púb l r c o s , o caráter especial e de prorrOl1a-
ção de seu contrato, e fixarã as condiç5es de ~aducidade, ~es
c l s'âo e reversão da concessão ou permissão;

II - os direitos do usuário;

Irl - o regime de fiscal lzação das empresas concessioná
rias e permissionárias;

IV - tarifas que permitam satisfazer-se o custo 1 a re
mune ração do capital, a expansão e o melhoramento dos s e r v r c o s I

V - a obrigatoriedade de manter o serviço adequado;

VI - a p r Lo r l z a c âo dos transportes públ icos de p a s s a q e l
ros sobre os demais na organização da circulação dos centros u!
banos.

"ART. 311 - l,.ccumbe ao Estado, diretamente ou sob c i r e
gime de concessao ou permissão, por prazo determinado e sempre
através de c o nc o r r ê nc l a públ ica, a prestação de serviços púb1l
cos.

Parágrafo Onico - A lei disporá sobre:

JUSTI FICATIVA:
a) é racionalmente aproveitado.

( necessário que seja dispensado tratamento igual para
todos as permissionárias e concessionárias de serviços públ icos
nas três esferas.

Fixando expressamente os itens que compõem a remuneração
dos serviços prestados haverá sempre uma co-relação entre custos
e despesas, possibilitando ao poder público realizar projetos e
planejar sobre a melhor forma de viabi! izar os sistemas p úb l icos
de prestação de serviços ã população.

A redação dada ao caput do artigo permite ao Estado ueci
dir sobre o regjme de concêSSãO ou permissão, porém, em seu par~

grafo único só dispõe sobre o instituto da concessão.

Nenhum serviço pode ser explorado sem previsão de poder
expandi-lo e melhorá-lo.

A hodierna preocupação COM a qualidade de vida, com a
distinção dos poderes e a efetiva prestação das servIços essen
c l a-l s perfa/em alguns dos principais pontos discutidos para a
nova Constituição.

.Para a manutenção de qualquer segmento da iniciativa pri
vada é necessário a garantia da revisão periódica das tarifas e
ret~rno do empreendimento.

( necessário também haver priorIdade para a coletivld~

de em todas as atividades a ela destlnadas~

Atualmente, um em cada três brasileiros, mora em um gran
de centro urbano. Daí a necessidade de os serviços metropo! i ta:
nos se adequarem aos novos tempos. O transporte representa ser
viço público essencial e, portanto, deve ter preferência, a fim
de que a maioria da população do País, ou seja, a de baixa renda,
tenha me}horada a sua condição de vida; reduzindo o seu tempo
de deslocamento residência/trabalho.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda sugere alterar a redação d~ letra

"a" de - !' ou está em cu~so de ser, racionalmente aproveitado 
suprimindo as expressões OU ESTA EM CURSO OE SER, visto não ser

possível u ent~ndinlento de um imóvel ser raciünalmeGte apruv~iL~

do quando, efetivamente, seu aproveitamente está por acontecer.
Da emenda conlida no Anteprojeto não se pode enteder

o que vem a ~er cumprImento da função social por imóvel rura~

uma vez que a função social foi literalmente vinculada ao use
atribuído às suas respectivas áreas exploráveis.

Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER
IMPLANTADO, considerar a uintenção" de aproveitamento racional

como parâm~tro caracterizador do cumprimento da função social
é equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORADAS - desde
que para elas se tenha 1ntenção de torná-las um dia produtIvas ,

ao mesmo nível das áreas efetivamente utilizadas e cumpridoras ~a

função social, nã~ apenas pelo fator da utilização mas, també~,pe

los demais pardmetros citados nas letras l1b", "c" e "d!', do mesmo
dí spcs i t í vo.

A expressão - ~ RACIONALMENTE APROVEITADO -, como su
gerido na presença eme'lda, desfaz quaisquer dúvidas que porventu-.

. ra surfam e, 'devolve ao texto, por outro lado, a proposição inicl
almente defendida no Substituto Rosa ~rata, além de caracterizar,
com JUSTIÇA, O que deve ser FUNÇAO SOCIAL DE IMOVEL RURAL.
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..,.., TE:XTO/JIJST1F1CAÇÃO----------------,
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EMENDA CS02517-2 .
tJ DEPUTADO DOMINGOS JUVEN~ut
c---------- PLtNAR10/cONISSÃo/SUElCON1SSÃO------------,

1:

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Ar-cago 312

TITULO VIU - Oa Ordem Econômwa e Financena

CAPITULO I - Dos Pr-ancIpãcs üer-eas , da Intervenção do Estado .. do Regame

Propriedade do Sub-solo e da At i.ví.deds Econôlillca

de

dita a ne cees i.dada de se emprestar a este ou aquele bem natural a condi.çéo es

tratég~~a. Desta f'orma , o que hoje é fundamental à econonu e e à segurança da Na

ç~OJl poderá, amanhã ou depca s , não mais o ser.

Atualmente ~ a úmco monopólio estatal sobre recursos nu.ncr-ea s

existentes no País~ á o do pe tr-d lao , que está resguardado pelo Art. 169 da Car

ta Vigente, embora esta não autorize ou proiba a existênc~a de outros monop"ª,

lias sobre bens mdner-ea e , O pr-ôpr-ac urânio e os demais mater-xea s r í s sea o • que

na prática são explotados axcjusavcmerrte por uma entJ.dade estatal. u NuclE't>rilr;.
não têm a proteção constitucional para tal ccndãcéo •

A nova Constituição BraSlle~ra deverá deaxer em aberto a possib~

lidada de a legislação cr-oanér-ie estabelecer regime de monopólios de acordo com

a evolução da, polít1.ca e da econorm.e a nível nacaone I e internacional<.

Acrest:enta-se ao Art. 312 do Anteprojeto de Const i tua..çào , par-ª.

grafo .. com a seguinte redação:

como prtipr-a.edede" dos Estados. as JBzJ.d2S de subat.êncaee minerais de emprego im~

diato na construção civil. as águas mi.ner-ea s e as águas subterrâneas.

Art. 312 -

S, - Para D5 fl.ns previstos no caput deste er-trgo , excetuam-se.

EMENDA CS02519-9 .U'M----__------,tJ DEPUTADO DOMINGOS.JUYENIL

17>---------- PLENAflIO/CONIS<;ÃO/SUBCONIS$ÃO ~

f:J COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo

JUSTIFICATIVA

r:-r---------------- TEXTO/.,llJSTIFIC/l,ÇÃO--- _

o bem mineral é ãmpr-e scandfveI ao progresso da Nação Br-esa Jeãr-e

e como tal deve ter o seu aproveitamento voltado para o benerIcao da população

coma um todo e do desenvolvimento do. Pafa , Por essas razões e pelo fato do setor

mineral revestir-se a cada momento de uma importância e de uma grandeza fundam!]n

tais e por que não dizer yitais à Naçâo , é que deve ser edmíru.s t redo pela União~

como aliás é da tradiç.5o ccneta tucional br-os í j ear-a estabelecer.

O parágrafo única ora proposto, no entanto ~ encerra pr-r.ncfpa.n de

descentralização econômico-administrativa, que visa permitir o crescimento e a

agilização não sá do setor rrn.ner-eI ~ como t emcém, o da 'fom!trução cd va I e da in

dúst r-a.e, além de fornecer aos Estados a posaaba l Ldede de aumento, de Sua renda p~

la receita tributár~a decorrente da efetJ..v.,a fa scaLizeçêo que advir..3 da at1.v'idade.

00 ponto de va sta t écru co , pode-se dizer que t eas recursos min!!.

rais exigem ccnhecarnerrtc s relativamente simples e que podem, par-eaa temente ser

avaliados~ no seu bom epr-cvea t.emerrto , pelos órgãos estaduais La gados ao setor.

EspecifJ.camente referJ.ndo-sa às águas subterrâneas, o seu uso

no Brasil nunca foi r-egu l edo , o que demonstra o atraso do setor em r-eleçéo à m~

tária. A nova Carta Magna deverá tratar adequadamente o assunto criando as con

dições que levem a lei ordinári~ a regular o apr-ovaat ernerrto cesse recurso nat,!!

ral de grande ãmccr-têncaa para as gerações e tuer s e futur-as de Pais. Quanto às

águas rrunar-aãs , elas são sub-utilizadas justamente pela pouca ega Lddede das n0E.

mas que regulam a sua extração e pelos entraves burocráticos impostos pela lei.

EI1ENOA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Ar-ta go 307, do Anteprojeto

TíTULO VIII Da Ordem Econôrmce e' Fr.nencea.r-e

CAP!TULO I - Oos Princípios Gerais ~ da Intervenção do Estado. do Reg Ime de Pr-c

pr-a edede do Sub-solo e da AtivJ..dade Econêrmce

o Art. 307 passa a ter a aeguarrte redação:

Artigo 307 - Será cons i der-ede empresa necacne l a pessoa Jur:ídics

constituída e com sede no País, cujo controle decJ..sório e de ca;::Jital estejam, err

caráter permanente , exc lusavo e anconda.ca.onej ~ sob a t~ tularidade ca r-et e ou ind~

reta de cidadãos bras11e~ros domiciliados norPafs , ou por ent i dades de da r-ea to pú

blico e arrterrio ,

JUSTIFICATIVA

substatue-se a expressão "pesscers fds a.cas" por "ca.dedâos brasilei

ros" ~ pois a redação do Art. 307 tal como está na Anteprojeto. perrru te ao cepa t e l

estrangeiro, que se anste Ia na Br-aeã L, até mesmo di spensenco quaisquer parcE'l.ros

br-esa l ea.r'os e ainda e saam seja cons i.dar-edo como empresa nacaonaj , com ~gualdade

de direitos em concor-r-àncae direta com empresas genuânernente necaone í s pertencen

tes a br-eaf l ea r-o s , z ncLuaz ve o Lavr-e acesso aos cr-écn tcs públ~cos strtrvenc í onerms ,

aSS1.m como o pr-eccru.ze o per-éigr-e-so 2 9 do mesmo er-tn.gc ~ bem assim a todas a's ou

tras pr-er-r-cget.avas de empresas nem.onea s , contempladas no atual AnteprOjeto COIlS

ti tlJcional.

= . TEXTO/JUSTIF'C/l,Ciio ~--------_·-,

ENENOA AOITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 316

TITULO VIII - Da Ordem Econôm,ca e Finance'c~

CAP!TULO I - Dos Pr-ancfpaos Gerais, da Intervenção do Estado, do Reg,me de

Propriedade do Sub-~blo e da Atava.dede Eccnônu.ce

I
Assam, levando em conta a ccnda çâo não renovável co bem mineral.

sua exaurJ..bilidade e o seu inequívoco caráter eeta-at égaco , a ecber-em.e ndciona!

sob tais recursos deverá estar resguardada de forma ~nal~enável e ::Lmp!"2scr1tível

na próxima Const~tu~ção do Brasil~ garantindo-se a sua adm~n~stração por smpt~

ses realmente br-aea Lea.r-es , em benefício do seu povo e da Nação.

i No CaSO per-ta cu.l er- da mineração, por exemplo. é altamente preoc~

pente Q atlJal grau de concentr-eçâo da produção nuncrnt "'brasJ..le~ra nDS mãosl do c~
i

pJ..tcll es t.r-enge Lr-o, que controla epenea nu área doe met St acos, cerca de 4-1% da prE,.

produção naclenal, atingindo em alguns m~nérios cemo o chumba e o nl.óbie~1 este

a1 to grau estratégico e do qual o Brasil detém cerca de 95% das reservas mun

dí aí.s , o controle da totalJ..dade da produção necaonaj . Na área dos não meF~licos.

a situação é semelhante~ at~ngl.ndo em alguns casos~ como a amJ.anto~ IDO~ da pr~

ôuçêc' do País. No cômputo geraL cerca de 36% da produção rruner-e l está sob o con

trole dar-eco de cap í t aa s e l ãenfgenes ,

tr=;~~~~

ey2;"'õ1ã7Jconrssxo DE SISTEMATIZA,AO

EMENDA CS02518~1 .u'o,_--L- ---,

tJ DEPUTADO DDtHNGOS JUVENIL

17> Pl.EHAI'IIO/COI.l:ISSiO/SUBCONlssko-------------,

Acrescentar parágrafo ao Art. 316 do Arrtepr-c j e t.o da Cons t i.cut çêo,

com a se~uinte redação:

Art. 316 -

- A lei poderá estabelecer regime de monopólio e s t e t e I aer-e .

minérios que venham e ser considerados estratág1cos para o País, OJ 'lOS casos

em qua o anter-esse nacional assim o exigir, ouva do o Congresso Nacaonal , vede

dos acordos ou contratos .. de qualquer natureza, que representem eIaenaçêo ," as

sociação ou tornem ambíguo o poder de dec~são sobre os mesmos.

JUSTIFICATIVA

o caráter astr-atégaco de qualquer recurso natural é concaa tuedc

não de forma estática e sim dinâmica .. posto que ~ a c~nj untura do momsnt.o é que

TEXTO/.,lUSTIFICACE,O-----------------1

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENOAOO: Artigo 306 J
T!TULO VIII - Da Ordem Econômica e Financeira

CAPlTULO I Dos Pnncíp,os Gerais, da Intervenção do Estado. do Repme de prE..

priedade do Sub-solo e da Ativ,dede Econôm,ca



Comissão de Sistematização • 59!:f

Acrescente-se ao Art. 308, parágrafo único. com a segui.rrte r-ede

ção:

Art. 30a - ........

Parágrafo Ilru.co - A Lei estabelecerá reg~me e speca.e I com Lmu tes

máximos de remessas ao exterior. a qualquer título. tornando obr-a gatrir-a e a davul

gação das atividades e resultados das empr-eaas ,

lEXTO/JUSTlfICAÇÃO------------

Etl,EHDA SUBSTITUTIVA
JUSTIFICATIVA

Tal como preconiza o er-t i.go em tela, ao qual ora se pretende eda

cf.oner- parágrafo. serão edrru 't a.dos os 'tnvestnmerrtos de cepatal e s t r-angear-c no

País. No entanto, é curia! aflrmar-se que tais r.nves tamerrtos , benva ncos por pe.!:.

mitirem a obtenção de t acno Ioga e avançada e o aporte de recursos Pa.nerrcea r-cs na

cessários ao desenvo!vimento econômico. tem a sua corrtr-aper-ta.da , uma vez que es

se capital e Li.anfgene quando se instala em qualquer pafs , escolhe setores de seu

mea.or interesse~ nos quais, e l a endo oepecadede f~nance~ra e ger-encâe l , fatalmen

te obterá margem de lucros que poderá V1r a tornar-se exceSS1va, êque, portant~

se não forem Línu tadas na forma da lei, or-opor-ci cner-é o' risco de acar-r-et.er- uma

descapitali7ação interna do país onde se aloja. com excassava rerressa de poupe~

ça ali formada, acabando por ter , es sam, um efeito contrário ao desejado.

Redigir o artigo 233, § 4º da seção IX dos TRIBUNAIS E JUíZES DOS
ESTADOST DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, da seguinte maneira:

§4º - Ajurisdição a que por lei estão submetidos os policiais
militares é exercida, "r,l p.dmeiro grau, pelos conselhos
de Justiça e, em segundo, pelo Tribunal da Justiça Mil!
tar ou pelo Tribunal de Justiça que, para supri-lo pcd~

rá cxia~ aquela corte especializada no Estado e~ que o
contingente superar vinte mil jUT.isdicionado~.

JUS T I F I C A T I V A

Dessa forma faz-se necessário o estabelecimento de salvaguardas

coneta tucãcnea s que possam eva ter- tais aspect.os eapeou Let a vo s e esoo t í.etnvcs ã

economia neca.one l .

o texto proposto pela emenda atende melhor e com mais

adequada técnica as propostas de delimitação da jurisdiç~o da JU~

tiça Militar Estadual.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE MANDE~ MOREIRA

,- Pl..ENAAlO/CO....1SSÃo/sU9CON1SSÃO-----------

t:

EMENf')A CS02524-5
t:

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAD
_______ Pt.[NAAIO/COI,lISSÃO/SUBCOMISSÃO----~-----__,

= T[XTO/JUSTlrlc~çÃO----------------_,

pNDA CS02521-1=DEPUTADO HELID ROSAS

Dê-se à alínea "g" do inciso UI do artigo 13 a seguinte re'!fu-

El-lENDA MODIFICATIVA
DISPDSITIVO E~:ENDADO: Alínea

~

"g" do inciso III do art. 13.

r:;-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-''---------------_,

Et1ANDÃ ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 2D3

Inclua-se o seguinte texto no §2º, e acrescente o §4 g

A supressão da expressão "e os de Cartório Civil" der.orre da ne

cess ídade de sanear conflito com as disposições do § 3g do artigo 2D3. Aliás a Le
gislação atual já torna gratuitos os atos dos Cartórios de Reqi stro Caví L quandoa
pessoa seja reconhecidamente pobre. Como tudo que não é pago di retament.e pelo lnt~

ressado araba sendo pago pelos rerursos dos tributos que são recnlrudos por Lodos,
inclusive pelos que menos podem, seria um inr.onrebível absurdo deixar de cobrar dos

noivos O registro de casamenLo de míLlonárros ,

ção: g) serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da r-r

dadarua , mnlusive os de natureza processual.

JUSTJFICAÇAD

Art. 203 - .....••••...•..•..•
§ 1º - .
§ 2º - , .......••...•.•..... ,., sendo que lei federal r~

gulamentará as remoções e promoções nas atividades, vedada, até edi
çãO desta lei, qualquer nomeação efetiva no cargo de tltular.

§ 3º - .•......•....•......•..
§ 4º - Fica assegurada aos substitutos das serventias j~

diciais, das atividades notarials e registrais, a efetivação no car
go de titular, desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10 anos
nessas atividades, de efe~ivo exercício, à data da instalção da Con~

tituinte, e que na vacância estejam respondendo pelo expediente do
respectivo ofício.

~.U S T I r I C A T I V A

r,,:------- --------- TltxtoIJUSTlf"IC~ÇÃO __,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: § lJNICO DO ARTIGO 366

EMENDA CS02522-9
m-e DEPUTADD HíOLIO RDSAS

r.l,---------- PLE:NA'UO/CO....lSSÃO/SUBCO""'SÃO------

COMISSAO DE SISTE~IATIZAÇAO
~-""~~2 /07~

Sendo as etividades notarial e registral tão importantes, é

necessário que uma lei federal seja editada, abordando a forma que
permita a regulãr atuação destas atividades em todo o território na
tilJnal.

Para ~ão se praticar injustiças neste interregno, nada mais
certo que deixar a situação atual até edição da lei em referência,T~

salvando a situação dos atuais substitutos.

Dê-se ao paragrafo único do artigo 366 nova redação, trans
formando-o em artigo a ser numerado, como segue:

Art. .. ) A lei disporá sobre a Prevldenc',a Parlamentar.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA CS02525-3
t:'CONSTITUINTE MANOEL MOREI;;"

~r---------- Pl.ENARlO/ÇOI.lISSÃo/SUBCOWISSÃO------------,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
~ TEXTO!JUSTlf"ICo\ÇÃO----------------_,

A presente emenda abjetiva comoat ibaLízar o texto const i tu

cíonal com a disposição que tem orientado os trabalhes da Consti tuinte, no se~

tido de remeter à lei ordinária todas as normas que envolvam assunto de com
plexidade tecruca que exigem regulamentação detalhada.

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVD EMENDADO: ARTIGO 203 ,

Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o parágrafo 4º

ART. 203 - •.••...•••.•••.•

§ 1º - .
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§ 2Q - ••••••••••••••••••••

§ 3Q - ••••••••••••••••••••

§ 4Q - Aos substitutos judiciais, notariais ou registrais
é assegurada, na vacância do respectivo ofício, a efetivação no cargo

de titular, desde que contem cinco anos de efetivo exercíclo na fun
ção ou ~ue tenham vinte anos de atividade judicial, notarial ou regis
traI à data da instalação d~ Constituinte.

JUS T I F I C A T I V A

JUS"'lT'ICArJío

Trat3-se de compa t a.b xLd zc r o art. 314 com o ar t , 50, (file

dá à Un~~o cotrl?etê~;::J..a. para leClisla..c 11 sobr-e o uso d03 rcc....ireos 11i

dricos" intcnraç'ios ao seu patr Lnônao , O itei'1 11 ão ::eferi0o art.

~O també~ fala dôs uc~~tério3 de outor~a de dlreitos de uso àos

recursos hídrJ..Cos". r.omo ne~ todos os recursos hídrlcos sao po

tencJ..als de cner~ia hidrául1.ca, torna-se necessárIa a compatlbl

lJ..zação dos textos.

..".,--------------- Tl!:XTO/.JUSTlFICAÇio "- ..,

tI.IN.uIlOICOltlISSi.OI.uaCOltll..,iO-----------J tw/pAk8IJ
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Senador SEVERO GOMES

As dasposaçôes sobre reforma agrária cont1.das no projeto dest:ulam-se,
na verdade, a J.Dpeàir a realização da refonra agrária. ];lo prmeiro lugar, o
texto introduz cntérios ernillenterrente subjetãvos na definição das terras~
siVe1.S de desapropr:Lação, ao dizer que uma propriedade currpre sua fun):ão so ::
cial quando "é, ou está en curso de ser" racionamente aproveitaaa. Ate a pl.a
tafonra sul:mrrma está "em curso de ser racian.aJ..m:mte aprovartada", e, portan
to. não haverá terras erersas que fujam ao enquadranento. -

Outra subJetividade aparece na expressão "propneélade terr~tonal J.In

produtiva-", contada no art. 326. Os parâmatros para a afer2S".ão do aprovarta
rrento de terra são elásticos e variam até em função do tipo de solo, relevo f

etc. 1\0 restringir a desapropnação às propriedades inprcdutivas, o que o
textc pretende é evitar qualquer desapropdação. _

Acresce, ainda, que a indenização das terras, no texto proposto, será
setq?re paça em dínhe.lro. Veja-se que o § 1<;> do art. 326 fala em- "títulos da
díviaa açrâraa, cem cláusula de exata correção rronetána... ", mas o § 5<;> esta
belece que o portãdor - ressalto, o portador - desses títulos poderá utiliza
los para o pagamanto de tributos. caro os títulos são ne9ociãveis, OOv~anente

eles serão vendidos a elpresas ou pessoas fís~cas no llESllD exercfcao e volta
rão ao '!'esouro mediatanEnte, na aXreeaaação de :inp:>stos. Loao, os títulos ad
quirirão característ1.cas de dinheuo contado, frustJ:ando-se 0- pagarrento" àii
até vinte anos", caro se estabelece no § 1<;> do art. 326.

Mais ainda. Essa lllderuzação paga em dinheiro receberá tratanEnto pr.!
vilegiado, de vez que, nos 1:el:m:>s do § 6<;>, "não constitui fato gerador de tri
buto de qualquer natureza". 1\0 invés de penalizar a propriedade que não cmí="
pre sua ftmção social, o 'texto cria incentivos.

As darais dí.sposaçêes contidas nos artigos segumtes, até o 324, in -
clusive, são matérias de Lea ordinária, e não precisam :receber o anparo de
uma. Constituição.

Ressalvou-se o art. 32P ~rque trata de uma a:rrq;etênc~a do senado Fe
deral que independe de refo:cna agrária•

SUprnnam-se os artigos 325 e sequintes, exceto o art. 328, até o art.
334, inclus~ve, que ccnstitu8ll o capitulo II do Título VIII.

EMENDA CS02528-8
tJ

SUp"-:l.ru-se o § 3<;ldo art. 309.

'A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão
de equidade e Lionomia. Com efeito, com a promulgação da Emenda Con~

titucional nQ 22/82, o artigo 208 da Constituição Federal veio fazer
justiça a milhares de servidores que, exercendo suas atividades con
comitantemente com os seus titulares, vinham de ser frequentemente_~

relegados por .' injunções políticas, deixando-as a descoberto das
responsabilida~es administrativas, civis e criminais que ao longo de
vários anos-de labuta acresceram ao potencial de suas pessoais respo~

sabilidades. Referido ~ispositivo, tardio no nosso direito, nada mais
fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre
nas leg~slações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta
matéria. Confiram-se, a esmo, as legislações notariais argentinas e

francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter restri
tivo do disposto no ~itado artigo 208, vimos propor a presente emen

da para que se faça justiça a milhares oe outros funcionários que,
como é sabi~o, ingressam no serviço mediante concurso público e
tem, portanto, como já tiveram tantos outros, direito ao acesso na
carreira.

~ TtxTO!JUSTIF1C\Çi.O'---- _

17I----------------Tr.xT(JI"u~TlF'cAçio- _,

SUpr.ilna-se, no art. 320, a expressão "de boa fé".

r.r------r---- ..LLtnA"'O/çOWISSÃO/IU.COilIUio-- ~

COMISsKo DE SISTEMATIZAÇKo

AUTOIt- _EMENDA CS02529·6
l: Senador SEVEro GCMES

.E: cO'1.0rc::"'1S1v--al a preocü:.BçEo da garar.:.b.r trat.anCl'1to ~S-üéll ãs
emp::esas públicas e p.c5v.:..c1às. Enc.ret...::~tC, rJ.::3 ã::2jvsiç3es concxéas no
§ 29 co art. 3ú9 ·s50 :.r..:.?lic5vc':"s, r.a prâ:c:;.Cê, :;0.L~ não é r;ossível
dar os n:esnos "prr,,'.:.l':gl.cs· e soJbV::::'-':';'~SIl a toJc.s.

se c zrovado o ta;rt:o ccro CSt.....";., fechar~E_'l no ma segumtc to
das as u.,J.vc::sJ.dad2:s fcCe::rais, porque o ceder r::ilJIJ.co não teria condi,
çõcs do dar às u.l1ivc::sic1:.à~s priv-::'c"!as as~ mcs:1"'<:~ verbas que dc::.tinct nõ
em,tno sl1,:JCrior púLl~co ~ rccharj am .J-9l1ü:.rr.r~"1t~ i...="::os os ~nstitutos de
J?3SqlJi3~1 a rundaçâo C-ct:úlio varçce .0 .:.c cl~.:T'..:.1c:'::s c.:rprcs~ls t3"picas C.B

governo I ou seja, co servaços p;jblJ..~.:JS tra.1sfo::-~l"'..lC:os e:,l ch!presê.s ~:..a=a

neuor fle;d:J...Lí.dade ~e.1J.r.:is~at~vil.

Ess;: p.:u:ásra(.) lXu:'cC13 coníl.L~, tzr.:j~'\1 cela as (~~::'f~':'3:'ÇCC8 '
cont.ldas no art.. 4031 que cstabeâece .i.1ccnt1.Vcr; para à... ':c.(.:m.:..r:a.2:'s .:rti
vadades •

. A oolução lT.orali~aa.oraP;::Xu o prd:>1E:aa. seria o aumento c10 co,!!
traIo &"1 sccaedado sroro eeaaa e..lr...~"::E~ I p:Jla v.:~ Co sm rC:.)l. ';...2..'1:.:z. 

cão p:;líti GC.. coro se ~..oC.e upr~~e.'1Wr e:i,enCa sJbstitu-c1.va na O"".ilSS5:0

de Sls~lD.lizuç'ão, ac.c~CiJ.:aJl'OS e;t:.B o plE";::"lirlo da Ca:st.tu.ia-::..o c1.J.:.-5. o
rem5dio correto para a S'.:cstão.

Senador SINERO G:»iLS

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

EMENDA CS02527-0
l?
~__-------I'I.Ent."lo/COIllSsÃo/sunCO"'15:;ÃO-----..,------

tJ
'-' TEXTO/.Jusnrlct.çÁo-----------------

Subst1.tua-se I no lICuputll C.Cl art. 31·1 t a c;·:prcss2.o "pote,!!.

c~a~s de energia. _h1.d~B.ulicCl" por "recursos hídricos".

JUSrIFICACÃO

.!' expressão "de boa fé", contada no dasposa.tavo que regula O
usucapíao urbano, na verdade ânvaabí.Liza esse instituto. Parece ôbvao
que todos os terrenos urbanos pertencem a alguém e, se os terrenos pú
blicos não podem ser usucepaedoa.esse alguán é umparticular. Ora, ci)
IlO provar a boa-fé na ocupação se parte da presunção de que O terrenõ
pertence a outzem?

Se, durante canco anos, o dcno do tarreno não fizer oposíçâo'
à ocupação - caro prevê o texto - haverá condições de usucepaâo. Tra
ta-se de urra garantla mais do que róZOável p:aa o propnetáno, tanto
que a prop:>sta original falava ar. 3 (três anos) • Acrescentar a exJ.gêll

ci~ aa boa-fé equJ.vale a ilnpedJ.r a J:X>ssib~liaade de qualquE-~ usuca::
pia0 urbano.
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EMENDA CS02530-0
l: Senador SE.VEID GCto1ES

=,- TUTO/~USTlflCAÇÃO'----------------.,

Supr:ura-se o § 49 do art. 309.

balho,
rem os

Art. 14.
XXIV - e assegurado o exercício de qualquer forma de tra

desde que estatuída e regulamentada em lei, em que se assegu
direitos e deveres dos trabalhadores e dos empregadores.

JUSTIFICAÇÃO

emol!:!
re-

Passa o ArtQ 203, a ter a seguinte redação:

O ingresso na atividade notarial e registral
obrigatoriamente, de concurso público de provas e títu-

JUsrIFICAÇÃO

o objetivo de IlPralizar a admissão de pessoal nas eI'J?resas e dareis
entidades públicas não será alcançado por esse dispositJ.vo que, na verdade,
criará errpecilhos intransp:míveis para a administração. Pelo texto do proje
to, nenhuma uruversadade poderá o::mtratar im professor estrangeiro para
Iecaonar no Brasa.L, e ás enpresas flcarão mpossibihtades de ir buscar tés.
mcos especa.alazados para resolver detenmnados problenas.

Para llOralJ.zar todo o sezvaçc põblico - e não apenas a maneira de
mgresso - a soãucâo está no aumento do controãe da socaedade sobre essas
entJ.dades, fea.to através de sua representação política. Caro a Canissão de
sastematazaçâo não aànute errendas substJ.tutJ.vas, levarerros ao plenáno um
novo texto que, atendendo aos propôsatos de IlPrallzar a adrtu.ru.stração, não
inVJ.abJ.lize a boa gestão das entJ.dades píihlacas ,

EMENDA CS02531·8tJ Senador SE.'\IEro GCto1ES

.--. TUTO/olUSTlfICAÇÃO-----------------,

SuprinBm-se, no § 29 do art. 308, as expressões "de éontrole" e
"no aoesso a erédi tos púb1J.cos subvencionados e, em igualdade de condJ.ções~
O texto ficana cx:rn a sequarrce redaçâo. "As enpresas necaonai.s terão prefa
zêncaa no fornecimento de bens e serviços ao poder píiblaco",

JUsrIFICAÇÃO

A antençâo do legislativo, obvaerrente, foi a de estabelecer pre
ferência para as empresas nacionais na obtenção de créditos e nas vendas aõ
servaço público, seguindo a tendência consaçrada em m:dtos países. Nos Esta
dos Unidos, por exerrplo, o "Buy American Act" Já ca:rpletou maio século de
exastêncí.a,

A redacão proposta, entzetanto, chega a ser suspeaccsa, PClS es
tabeleoe a "preferêncla no acesso a crédJ.tos púbhcos subvenoaonados", se
as enpresas nacionais têm preferência, é lóglco que as outras tad::Jém têm di
relto a créditos púbhcos subvencaonados , embora sem preferêncaa, Há um con
trasenso evidente nessa colocação, pois o capital estiranqearo que entra pa::
ra suprir a pocpança nacaonaâ, estaria em condições de utJ.hzar a poupança '
nacional. - e ainda cem subsídios. Ora, o capital estrangeiro, p::>= defJ.mção,
deve trazer ca;?ital estrangeiro para seus negócios, ou deixa de se ~
drar nessa classifJ.eação. -

A maneara = está redJ.gido o parágrafo encontra obstáculos
também no plano rroral., Um país que não tem recursos suficientes para garan
tJ.r o bem-estar de sua população teria o dJ.re::.to de suosadaar er.presas mil-
tJ.nacionais? Trrar dinheiro dos cofres ifublicos para er,gorGar as rerressas '
de Lucros do capital estrangeiro?

Natura:!.JEente, não foi essa a mtenção do legislador~ Quanto ã
retirada da expressao "de controle", o objetivo é carpatibilizar a defaru-:
ção do "caput" do artigo cem a de seu parágrafo 29, de naneara a evitar dú
vidas.

EMENDA CS02532-G
w J~''puF'L-~L Constituiflte ALCENI GUERRA . l --l
,- I'LENAll,IQ/COWISSÁO/SUICOIilISSÃO------------, , DA""

tJ Comissão de Sistematização ) oooW
....., TEXTO/olIJSTIFICAÇÃO----------------.....,

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 14, INCISO XXIV

Substitua-se o inciso XXIV do art. 14 do anteprojeto da s

guinte forma:

O dispositivo que se pretende substituir proíbe a
atividade de intermediação. Ora> a nós parece que a econo~a moderna

criou a necessidade da existência dos serviços de terceiros, tanto

na cidade corno no campo, como ocorre nos países de economia avançada

Não podemos desconhecer,por outro lado,que essa é uma prática ampla
mente disseminada no Brasil de hoje,reunindo'cerda de 10.000.000 de
trabalhadores tanto na área urbana como na área rural,mediante util~

zação dos serviços de intermediação de terceiros,in~lusive no recrU

tamento de mão-de-obra temporária ou sazonal.Assim,acreditando~ que

a Constituição não pode ignorar a existência dos fatos reais,ao con
trário deve é disci~linar o seu desempenho de forma a estabelecer os
legítimos parãmetros entre direitos -e deveres de todas as partes en
volvidas, é que apresentamos a presente emenda substitutiva.A proib!

ção pura e simples,como constante do anteprojeto,a nosso ver ,poderia

vir a ser danosa para os próprios trabalhadores.

EMENDA CS02533-4 ....,-------1 :r'MuO'RIO'~tJ CONSTITUINTE MARCIO BRAGA . ~ J

PL.lNÁIIIIO/CONISSÃo/IUICONIOSÁO 'I :r=/'7"TA-,/
tJ COMISSIlO OE SISTEMATIZAÇIlQ . ~ _ ~ R7 J
= TE:XTO/olUSTlfICAC;io----------------,

PROPOSTA OE EMENOA AO PROJETO'OE CONSTITUIÇAO, DE ACOROO COM O ARTI
GO 24, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE.

Emenda modificiativa do ArtQ 203, do Anteprojeto de Con~

tituição, da Comissão de Sistematização.

"ArtQ 203 - Os serviços notarias e registrais são exerci
dos em caráter privado, por delegação e fiscalização do Poder Públl

co.
§ lQ - Lei Complementar regulará suas atividades

disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notarios, re 
gistradores e seus prepostos, bem como de finará a fiscalização de

seus atos.
§ 2Q -

dependerá,

loes.
§ 3Q - Lei Federal disporá sobre o valor dos

mentos relativos aos atos praticados pelos serviços notarias e
gistrais.

JUSTIFICACIlO

A presente proposição tem por objelivo pri
mordial tornar mais simples e coerente o "caput" do artifo e seu p.!!.
rágrafo primeiro.

Assim, O racional e muito mais 16gico é

que o Poder Público que conceder a delegação da função, deve '
ser o mesmo da fiscalização, a fim de evitar futuras complica

ções de elaboração da Lei Complementar prevista, além de tor

nar mais técnico o trabalho da Constituinte, principalmente

sob o ponto de visto jurídico.
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EMENDA CS02534-2
f:J InlSTlTUINTE MAReIO Ef!AGA
c---------- 'l.I:N.. 'UO/COlflssio/auacOlllls.io- _

tJ Cl).lISSIIO [E SISTEMATIZAÇAO
= TEXTot,lUST1'ICAÇio------ -,

JUSTIFICAÇÃO

A ':onStltul ão deve assegurar a dIssolução da so

CIedade con j uqa I na ícrma da Le i , sem coqaear do núnero de d i s

soluções, que o texto do anteproJeto deseJa.

PRlJ'OSTA [E EIellA PD PRO.:ETO DE COOSTITUlÇAO, DE ACl:ROO Cl).l o ARTIGO 24, 00

REGlloENTO INTE:RNJ DA ASSEl'Bl..tIA NAClil'lAL COOSTIlUINTE

EIellA SOORE: nEFETIVAÇAO [E SlBSTITUTO tfJ CARGO [E TITU..ARn.

Sala das Sessões, 02-0,-87.

ArtQ •••• Fica assegurada aos Slilstitutos das serventias judiciais, bem cano

das atividades notarias e registrais, na vacância, a efetivação no cargo de

"titular, desde que em exercício na fmção há mais de dois anos.

EMENDA CS02536-9 ] GJ--P'J','D"B"- _-Jt':C :_,;}~R CHAGAS RODRT...:G:o:U:::E:::'S:::"'_'_·_____________ C
~ , __ """"!cO"""O!'""'"""O
L~lUSS;;O DE SISTElIATIZAÇÃO

TE:XTO/JUSTlrlCAÇio---.---"----

.JJSTIFICAÇAD Emenda Subst~tutiva

JUS~'IFICAÇJi.O

JUSTIFICAÇÃO

02-07-87.

Supllma-se O n. 113 11
•

EmCl,da ao art. 13, IV, " c " , n. 3.

A rnat.ê r i.a Ja está dev i dõ-nente d i.s c i p Lariada pelo

n. 1, da alinea " e ll , referlda. Se os "espetáculos ficam su

j e a t.os às Le i s de proteção da -aoc a.edaôe" / torna-se desnecessª,

) 10 estabelecer que fIca "vedada a supressão, alnda que paE

c~al de espetáculo ou programa, ressalvados" 05 mencJ.onados

no c~tado n. 3.

Dê- .(3 à alínea a sequ i nt.e redação:

~lão haverá d~Btinção entre os f~lhos, os qua~s

Lerão os me mOS d]reltos, deveres e obrlgaçõcs.

EmeJJda ao art. 13 .. V., alínea Il e n .

~---------------_TEX10/JUSTlFltAÇÃO---------------

A redação do AnteprOJeto fala 'em fIlhos nalurais?

legitImos ou não, e adotl\OSII. Ora, a expressão fIlho natu-

ral, em Dar e a t.o , tem outro s en t r do , l\deITJals)não basta proab i r

d1.st1.nção entre os fIlhos. DIreltos e àeveres devem ser tl'lmbém

expressamente prevlstos.

Emenda Supress~va

Sala àas ~cssões,

.1------------ PLlNAr>,lo/CCIolISSÁo/SOBCON1SSÃO ----------, r;r--CATA--]

r, '[02/07 /87
c._-'C~O~J~lI~S~S~.~"i~O~D:!:E:......::S~I:::S~T~E~I1A~~~'I~Z~A~Çc!.Ã:':O~- -' -

EMENDA CS02537-7
o Sl~ SENADOR CHAGAS RODRTGUE

Pretende-se, can à proprosição que trata da

OOOJeação dos substitutoa ao cargo de titular, criar una regra que atenda aos

princípios cardeais de justiça e de equidade, segoJldo o ditame da letra

apoiando--se, tanbém no Direito ConlJarado que oferece runerosos exenplos de

princípios jurídicos semelhantes à proposta, cano, os da Argentina e da

França, preceito esse já reconhecido pela Emenda Constitucional "º 22, de 29

de JuToo de 1982, que deu nova redação ao Artigo "º 208, da Carta Constitu 
cional, efetivarxlo os substitutos até Dezenbro de 1983.

Os substitutos são egressos do qJadro de es

creventes juramentados da Serventias, e que já prestarem concurso público na

forma do arts 97, § IQ, da Constituição Federal em vigor. A nomeação do sub~

tituto na forma esta estabelecida pela proposição, dledece a Ul1 critêrio e

xistente na Magistratura é no Ministério Público. A prilreira investidura

tanto para a carreira de Magistrado cano para o PraII:ltor de .:kJstiça, se dá

por concurso pü:llico, respectivamente, .:kJiz Substituto, PromJtor Substituto,

can ascendência na carreIra, através da prova de mérito e tempo de serviço ,

cano é de .:kJstiça. Nunca se OÚviu falar em concurso público para .lJiz Titu 

lar, Promotor Titular, Desenbargador, ou lI'eSIllO Ministro de Superiores Tribu

nais.

Acresenta-se que o Provilrento do cargo no

concurso público de provas, favoreceria os canditados mais jovens, habitual-·

rente COOl reis temo para estudos, em detrimento dos Servidores por longos '

anos em exercício no cargo e dotados de experiência esmerada na fmção subs

titutiva, e que por falta de tempo para preparar-se, adequadanente, para en

frentar as exigências intelectuais de Ul1 concurso; seriam, injus1:allente, 1m

pedidos de ascensão na carreira, justa aspiraçãõ de todos os seres tunanos.

Por outro lado, qualquer nulança na direção

de serviço de utilização pública, traz danos aos usuários. A efetivação do

Substituto, rio cargo que já desenpenha COOl cooprovada proficiência, represe~

ta, ainda, a constância do expediente acininistrativo e aprilOOra cada vez nais

o exercício profissional e o serviço prestado.

Destaque-se, sobretudo, o princípio da ãso

ncrnia e da equidade, vale dizer, o meSlOO direito não pode ser negado a todos

os brasileiros que exerçam a mesma fln;;ão e que preencham os IreSlUlS requisi

tos do titular, pois esses são os excelsos fundamentos da .lJstiça.

Vê-se que é de .lJstiça e de conveniência

pragnática para o Estado, a nomeação do Substituto para a titularidade, além

de conferir justo rnerecilrento ao Servidor em final de carreira.

.CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
EMENDA CS02535-1 '"". _
L SJ;NADOR CHAG' S R_O_D_R_I_G_U_E_S .::»

- Tt:XTO/~uSTIFltAÇio-----_-_---

Emenda mod~f~cat~va

Emenda ao art. 13, V, alínea e).

Dê-se à alínea a segu~nte redação.

e) A soc~edade conJugal poderá ser d~sssolv~da na

forma da le~.

EMENDA CS02538-5
t:

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

'-"----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------------.,---,

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 94, §§ 3" e 4"

Os §§ 3" e 4" do Art~go 94 do anteproJeto, passam a ter a

segu1nte redação:
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Art. 94

§ 32 - O m~l~tar da at~va que ace~tar cargo públ~co tempQ
rár1o, não eletlvo, 1nclusive da admln1stração lndireta, ficará agrg

gado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovl~o por antl

guidade, enquanto permanecer nessa sltuação, contando-s8-lhe o tem

po de servlço apenas para aquela PFomoção e transferêncla para a re

serva. Depois de d015 anos de afastamento, contínuos ou não, será

transfer~do para a inat~vidade.

trabalho do seu empregado, ta1s como contribuições previdenciár1as,

FGTS, etc., se a fonte pagadora fosse pública, em face da opção permi

tida pelo texto em comento.
Parece-nos, por isso, que o texto aprovado na Com1ssão deve

ser, modificado.
Com esse propósito, oferecemos a presente emenda.

COt'ISSÃO DE SISTE1')\TIZAr1\Q

CQnst f tu tnte QSW.. I Da AL1If lD"

42 Enquanto perceber remuneração do cargo a que se r~

fere o parágrafo anterior, o mílltar da aflva não terá dlrelto aos

venClmeptos e vantagens do seu posto, assegurada a opção.

EMENDA CSo-2539-3
f:

,-tJ

AUTOIt--------------...,

JUS T I F I C A C ~ O '""',- Tf:XTO/olUSTlrICAçiCl"_=- .,

Altera-se o § 19 do Art 94, nos seguintes termos:

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO:

JUSTIFICATIVA

EDIVALDO MOTTA

...................................................,...Art 911

c) São considerados categorias eCOnOllllCaS
as atuais Federações e Confederações das Classes Trabalhadoras e

Patronais;

A perda do posto ou patente, tão-so~ente por indignidade ou
incompatibilidade com o oficialato em razão de decisão judicial

de Tribunal wilitar, não abranee a situação do Oficial da Reserva

não Remunerada que, porventura, pleiteie o iJigresso em Escola de
Formação de Oficiais/Gr;duados. A emenda ora oferecida tem o pro

pósito de criar o indispensável respaldo con?tttucional a situa
ção passível d~ ocorrer no âmbito das Forças Armadas, sendo a sua

aprovação de alta coryveniência para a Administração Militar.

COMISS~O DE SIST~MATIZAÇAO

§ 19 - O Oficial das Forças Armadas perderá o posto e

a patente por sentença condenatória, a pena restritiva da liber- ~

dade individual que ultrapasse dois anos, passada em julgado ou
se for declarado indígno do oficialato ou com ele incompatível,
por decisãq.de Tribunal militar de caráter permanente, em tempo
de paz, ou de Tribunal especial, em tenpo de guerra. Poderá ocor
rer, ainda, na conformidade de legislação-ordinária específica, a

perda do posto e patente, por motivo de ingresso em Escola de F~~

mação das Forç~s Armadas.

O Inciso VII do Art. 18 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:
Art. 18 .•• : .••••••••

1. .••..•....••••.•••

lI .

IlI , .

VI , .•..... , .
V•••••••••••••••••••

VI. .•••••. ,.••••••... , .

VII - a) Para a efetiva participação do povo em
todos os níveis da administração pública fica instituídq'a Câmara

Econômica, que funcionará como orgão técnico de assessoramento das
Duas Casas do Congresso e poderá ter iniciativa de projeto de lei

que será enviado à Câmara dos Deputados, a qual ajuizará da consti

tucionalidade e juridicidade;
b) A Camara Economica será constituída pe

los representantes diretos das categorias econômicas e culturais da
Nação, eleitos pelos orgãos de classe, em número de dois para c~da

uma das categorias e com as mesmas prerrogativas dos membr03 do Con

gresso Nacional;

r.t T[XTO/JUSTlrtC"ç.o ~ -1
I
I'

Art. "'"18', Inciso Vn.

~crescente-se, por fim, que o militarltempregado",e portan

to com vínculo empregatí~io reg~do pela CLT, estabelec1do com empresa

meramente pr1.vada, como ocorre regularmente com as empresas controla

das, direta ou indireta~ente, pelo Poder públ1.co, na conforID1.dade da

Lei das Sociedades Anônimas (Le~ n 2 6004, de 15 de dezembro de 1976,

art. 243, § 22), poder~a optar pelos vencimentos do cargo militar,pe

lo que os seus serv1.ços, prestados a empresa privada contratante, se

r1am pagos pelos cofres públicos. ASS1m sendo, corno poderia a empre

sa privada atender aos encargos soc~ais decorrentes do contrato de

"a carreira militar é caracterizada por at1.v1dade

continuada e inteiramente devotada às finalidades
precípuas das Forças Armadas, denom1nada ativida

de mil1.tar".

A Emenda ora oferecida está em consonância com a orienta

ção consagrada nas Constituições anteriores e na atual, que perm~

te aos militares da ativa o exercício de cargo ou função, estranhos

às Forças Armadas, em órgãos da Administração Pública diret~ ou in
direta, compreendendo, pois, também ~s autarquias, empresas públi

cas, sociedades de!economia m1st~ e fundações públícas, a teor do ~
Decreto-Ie1 n2~200, de 25 de feve~e1ro de 1967, art. 4~, 1tem lI, l~

tras ª~ ~, ~e g, com redação-da Lei n~ 7.596, de 10 de abril de

1987.

Nesses casos, p r1gor, não há o estabelec1mento de vínculo

empregatício, pois o exercício do cargo ou função pública, em tais

condições, é de natureza trans1tória e se c1nge a determinados car

gos ou funções de confiança.
Diferentemente, o texto que se pretende emendar é ousado,

pai: fara em "emprego em empresas públ1cas, em soc1edades de econom~

a mista, em fundações ou sociedade d~reta"ou indiretamente controla
da pelo Poder Público".

Ora, ao falar em "emprego l1 o texto passa a adrn1tir que o

mi11tar, além da vinculação de n~tureza esta~utár1a com o E5taQO, d~

rivada da sua cond~ção d~ ~ntegrante de Força Armada, possa também

estabelecer vínculo de natureza trabalhista, reg~do pela CLT, com
9fgãos da administração púb11ca ind1reta e, até, com ent1dades mera

mente privadas, como ocorreria com as empresas controladas, d1reta e

ind1retamente.

A impropriedade é man1festa, pois o m111tar f1car1a, a um

tempo, submet~do a dualidade de regimes Juríd~cos, adv~ndo daí sé
r1as co~seqüências. Em caso de acidente de serviço, por exemplo, o

mil~tar empregado e regido pela CLT certamente não estaria amparado

~ela legislação militar, teria de ter carteira assinada, descontar

para a prev1dêncià social, submeter-se às regras do FGTS, etc.

Enfim, dois reg1mes Jurídicos, com as impl1cações natura1S

inerentes a cada um deles.

AdmJ.tir-se que o mJ.l1.tar da ativa possa ser "empregado" de
Brgãos públ1.cOS Já não é aconselhável. Perm1tJ.r-se, contudo, como se

quer, que seJa empregado de órgãos públicos, isto é, de ent1dades' me

ramente privadas, como as entidades controladas, é medida que não de

ve sequer ser cog1.tada. Os l.nconveniente~ são tantos e tão sérios

que, ao invés de benefício~, traria graves consequênc1as para a Admi

n1.stração M11itar, notadamente em razão do Estatuto dos Militares, s~

gundo o qual
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d) São consideradas categorias culturais
as instituições de cultura nos diversos ramos científicos, técnicos,
litérários e artísticos e 'as entidades representativas das profis
sões liberais;

e ) Os projetos oriundos de uma categoria deverão
ser discutidos com a participação de todos, visando evitar os desequi
líbrios resultantes das implicações que a medida legislativa possa
ter sobre os diversos segmentos da vida nacional;

f) Nenhuma lei que se relacione com qualquer das
'categorias econômicas e culturais do País poderá ser aprovada sem o
parecer prévio da Câmara Econômica;

g ) Os pareceres da Câmara Econômica sobre proje
tos oriundos da Câmara dos Deputados , do Senado ou do Poder Executi
vo terão caráter opinativo;

h ) O Poder Executivo deverá ouvir a Câmara Econô
mica sobre matér~a de decretos ou instruções que afetem interesses
das categorias ~ponômicas e culturais da Nação.

JUSTIFICAÇIlO:

" Os re.f}imes políticos evoluem, a lei segue suas
vicissitudes; os costumes se transformam e a lei se adapta às suas va
riações. As aspirações, até então desconhecidas aparecem, necessida
des imperativas e imprevisíveis surgem e é de todo indispensável re 
ver as leis para as satisfazer" - Santo Agostinho.

Não é outro, pois, o pensamento da presente Emenda.
Urge tirar o verdadeiro povo coordenado em suas res

pectivas categorias da ~ão de marginalização em que se encontram

~ necessário pa~sar da democracia falsa das massas par~

a democracia verdadeira do povã.

A Câmara Econômica significa o instrumento legal para
acabar com os falsos ídolos que iludem as multidões.

PLf.NAAIO/eOlollssio/suaeOMls'io-----------, ~OAT.4---'

CmllSSI\O .DE SISTEMATIZAÇIlO ..-J 'l. 02 /07l87J
~--------------_TEXTOI"usTl,.rcAÇÃO---------------__,

Efetuam-se as seguintes emendas substitu
tivas no Art. 447 do Anteprojeto de Constituição:

Art. 447 - Ficam criados os seguintes Es-
tados:

Triângulo, Maranhão do Sul e Tapajós.

da Bahia encontram-se municípios localizados na margem esquerda
do rio São Francisco, pertencentes a antiga Comarca do Rio São
Francisco, q~e foi provisoriamente anexada ao Estado da Bahia, por
ato inconstitucional de D. Pedro I, cuja reincorporação a Pernam

buco acha-s~ pendente de decisão do Supremo Tribunal Federal.

Mutilar uma área em litigio no STF, além de ato
que deporia contra uma boa ordem constitucional, é dupla pen3liza
ção a Pernambuco, que foi injustamente punido devido a sua atuação
no movimento revolucionário, que defendia a Repdblica e a Federa
ção, co~~.~Joo como Confederação do Equador.

Relaciona-se, a seguir, os municípios localiza
dos a margem esquerda do Rio São Francisco, que constam do ítem I
do Art. 447, que trata de criação do Estado de Santa Cruz: Bom Je
sus da Lapa (margem esquerda do Rio São Francisco) Canápolis, Carl
nhanha, Cocos, Cor!bi, Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana
e Serra Dourada.

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r:T---------------'~TEXTO/~uSTll'leAçio---------------_,

Dê-se ao § 20 do art. 144 do Anteprojeto de Con~tituição

a redação seguinte:

"§ 20. Além de outras atribuições definidas em lei, os
Auditores substituem os M~ni~tros em suas faltas ou imp~

dimen"':os e têm as mesmas garantias e impedimentos dos Jui
zes'dos Tribunais Regionais Federais."

JUSTIFICAÇAo:

As salvaguardas constitucionais deferidas a ocupantes de
funções judicantes é menos um pr~v~légio da pessoa e mais uma ~

garantia aos cidadãos, pela segurança com os julgadores podem
desempenhar suas atribuições.

Esta prerrogativa tanto ma~s se justifica, quando se tr~

ta de pessoas que velarão pelo regular emprego dos dinheiros p~

blicos.

Como os Auditores substituem os M~n~stros em suas faltas
ou impedimentos, impõe-se a atribuição a eles dos predicamentos
dos Juízes dos Tr1buna~s Regionais.

Daí ~ razão da presente emenàd, que, afinal, compat2b~li

za o texto do Anteprojeto.

I - suprima-se.

U - renumera-se para íÚm I.

lU - renumera-se para ítem lI.

IV - renumera-se para ítem lU.

EMENDA CS02543-1 ....,,' _
f Constituinte CID CARVALHO .-=J ~-',lRTIDO=]

PMDB

§ 12 - sem alteração.
.§ 22 - o Poder Executivo adotará todas as

providências necessárias para a instalação dos Estados do Tocan

tins, do Triângulo, do Maranhão do Sul e do Tapajós, até trezen
tos e sessenta dias após a realização da consulta plebiscitária ,se
favorável à sua criação.

§ 32 - sem alteração.
§ 42 - sem alteração.

JUSTIFICATIVA

O ítem I do Art. 447 trata da criação do Estado de
Santa Cruz, "com desmembramento de área do Estado da Bahia".

Entre os municípios relacionados. como do Estado

~ 'LU""ICl/ço..IUio/.U.CO.lasio--------~-...,

t: COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
~ TUTO/~"tTlne';io _,

Acrescente-se ao Artigo 443 o seguinte Parágra

fo Primeiro, renumerando-se para Parágrafo Segu~do o Parágrafo

Único do mesmo:

§ lº - Expirado o prazo de cinco anos, sem QUS

haja acordo entre as partes, o litígio irá para o Supremo Tri
bunal Federal que decidirá a pendência no prazo de dois anos.

JUSTIFICATIVA

o Artigo 443 pretende r esol ver em definitivr os
litígios existentes entre Municípios e Estados, estabelecendo I
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fi I'Lu"'uo/çClIllSlio/IUICOIUllio

r:COMISSAO o:: SISTEMATIZAÇAD

um prazo de cinco anos para solucioná-los. Entretanto, é preci
so prever uma solução, "no caso de não haver acordo entre as

partes.
Assim,estamos propondo, no caso de falta de

acordo, a transferência do litígio para o Supremo Tribunal Fe

deral.

INCLUA-SE ONDE COUBER:

- O poder público organizará e explorará diretamente ou me
diante concessão, autorização, 'permissão ou contrato, os'
serviços de transportes públicos.

§ 22- Ao poder público. prefeitura ou autcridade metropolitana,
caberá a responsabilidaóe pela oferta e qualidade dos '
serviços de transporte público.

§ ~2_ O acesso ao sistema de transportes públicos nas regiões '
urbana~ do país é um direito de.todo cidadão. Como tal, '
será caracterizado e administrado como um serviço público
essencial.

"ART.

AUTOIl.-------- _EMENDA CS02544-0
fl D::PUTADO SERGIJ WiõRNECK

PROJETO DE EMENDA DO ANTEPROJETO DO RELATOR DA CDMISSAD DE SISTEM~=

TIZAÇAO.

I - Para esse fim, o poder público executará diretamente
o planejamento e gerenciamento do sistema.

SUBSTITJINDO O ARTIGO 311, DO TITULO VIII DA ORDEM ECONOMICA E FIN~N

CEIRA, NO CAPITULO I DOS PRINCIP~OS GERAIS, DA INTERVENÇAO D~ ESTAÕO
DO REGIME DA fROPRIEDAD:: DO SUB-SOLO E DA ATIVIDADE ECONOMICA,'E SEUS
RESPECTIVOS INCISOS , QUE PASSÃ A TER A SEGUI~TE REDAÇAO:

" ART. 311 - A lei disporá sobre o regime das Empresas Concessioná
rias, autorizadas ou contratadas para prestação de serviços públicos
Federais, Estaduais e Municipais, e o caráter especial. de seu contLa
to, e fixará condições de caducidade, rescisão e reversão da conces
são, estabelecendo:

1- Obrigação de mantê! serviço adequado ao ate~di~enté dos I

usuários;

11- Justa remuneração do capital e garantia do equilíbrio ec~

nômico e financeiro do contrato, em regime de comprovada'

eficiência empresarial e eficácia no atendimento do inteL

resse público i

111- Fiscalização permanente, seu Tegime, e revisão peri6dica'

das bases de cálculo dos custos operacionais e da remune

ração do capital, ainda que estipulada em contrato ante-'

rior:
IV- A remuneração dos serviços prestados poderá ser feita tan-

to diretamente pelos usuários dos serviços prestados, qua~

to pelos beneficiários indiretos;

11 - sua'oferação será feita diretamente pelo poder púbii
co ou através da contratação de empresas privadas.

111 - Nos casos de contratação, as empresas serão pagas pe-
lo custo efetivamente incorrido, garantida a justa re

muneração do capital, e o equilibrio econômico-financeiro do
contrato, em regime de comprovada eficiência empresarial e '
eficácia no atendimento do in~er~sse público.

§ 32- O poder ~egislativo definirá, através de lei ordinária, tri
butos que permitam a participação do usuário do transporte '
individual, do proprietário do solo urbano e do processo pro
dutivo no custeio e nos investimentos dos sistemas de trans
porte público.

JUS T I F I C A T I V A

ART .0 presente artigo, pretende garantir em texto constitucional
a exploração pelo poder público, de maneira clara e inequívo
ca, dos serviços de transportes públicos, qando a esse servi
ço um caráter genérico, abrangente, não específico ou modal,
seguindo desta feita, a tradição dos. textos constitucionais'
brasileiros.

Ao meu ver caberiam em tres parágrafos as matérias constitu
cionais imprescindíveis ao setor:

JUS T I F I C A T I V A Da sua natureza (§12)

Ã responsabilidade pelo resultado final do sêrviço perante
a população deve ser do poder público. Para isso, ele deve'
executar as atividades de planejamento e gerenciamento.

I -

§ 12 - Acesso,ao sistema não significa gratuidade. A definição do
conteúdo deste parágrafo; é o reconhecimento do papel que o
transp~rte ( no Brasil, dois terços dele é público ) passou
a ter na vida das-cidades como meio a permitir a todo cida
dão o acesso ao trabalho, aos equipamentos urbanos (escolas,
hospitais ... j, e a vida nas cidades (social, política, reli
giosa •.. ).
Se na constituição de.1946, quando apenas 1/3 do ~rasil era
urbano, podia-se admitir uma omissão quanto a natureza dos'
transportes públicos, hoje isto é imprescindível, inclusi
ve para balizar as diversas legislações ordinária~.

§ 22 - A complexidade hoje observada nos sistemãs de transporte pú
:blico'nas cidades brasileiras, requer a explicitação das

suas principais atividades e os agentes a desempenha-las:

Da sua organizaç~ e administração (§22)

00 seu financiamento (§3º)

AUTOIII-------------

A proposição mantém e amplia o disposto na constituição vigente so
bre o regime das Empresas Concessionárias de serviço público, norma
que foi objeto de importante s'discussões na constituinte de 1946.

No inciso I se explica a referência ao direito dos usuãrios de dis
porem de atendimento adequado.

PROJETO DE EMENDA AO ANTEPROJETO 00 RELATOR DA COMISSAO DE SISTEMA

TIZAÇAO.

Os i~ciso 11 e 111 tratam das condições de prestação destes servi-'
ços pela concessionária no espírito da constituição vigente.

O inciso IV é acrescido para permitir a remuneração dos serviços
prestados também por beneficiários indiretos desfazendo-se, dessa '
forma, a vinculação exclusiv~ da tarifa paga pelos usuários aos cus
tos de prestação de serviços.

~ TUTO/.JUITI'ICAÇAO---------------,

,.,.., .-, "L.l:dl"O/COMlsdo/.U.co"l..i~-----~---~

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02545-8
e=- DEPUTADO SERGIO WERNECK



606 • Comissão de Sistematização

Falta de regularidade no fluxo de recursos para investi
mentos

§ 32 - Tais tributos, existentes em quase todos os países de capl
talismo dese~vàlvido, são o reconhecimento de que o usuário
do transporte público não é o único e nem talvez o maior i

beneficiário pela existência de bons sistemas de transpor
te público. O usuário do transporte individual também o é,
o proprietário do solo urbano, igualmente e principalmente,
o processo produtivo (3/4 das viagens em transporte públi
co sSo feitas por motivo de trabalho no Brasil), em termos
de segurança e produtividade. Além disto, tais tributos são
a solução defiQitiva para dois problemas graves dos siste
mas de transporte público:

II - A operação, dentro desses parâmetros, pode tanto ser feita
poe empresa operadora estatal como por smpresa priYãdã con~

tratada-o

III - A separação entre receita e despesa, o que na verdade I

ocorre com a remuneração pelo custo, é a formula adequ~

da para que a busca da lucratividadé não afete a qual i
da~e do serviço e vice-versa.

Art. 317 -- t: considerada empresa nacional a pessoa ju

rídica constituída e com sede no País, cujo controle decisório e de capital

esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade

direta- ou indireta de pessoas físicas brasileiras, ou por entidade de direi

to pÚblico interno.

JUSTIFICAÇÃO

. - Não faz sentido pretender definir CCIlD nacional a pes

,soa-jurídica que, embora constituída e com sede no País, esteja sob controle

de pessoa física apenas domiciliada em território nacional. Se a intenção de

legislador,_ ao fonnular esse conceito, foi apenas proteger a empresa brasil~l

ra contra a possível e talvez excessiva interferência estatal no processo e~

nômico, não há dúvida de que ocorreu greve equívoco de interpretação. Na v8E

dade, o conceito consagrado no texto original é nitidamente entreguista, es

cancarando (ou arranbando) as trageis portas da econania brasileira à profun

da penetração do capital estrangeir<>o A noclificação proposta não é xenófoba,

nas procura preservar o interesse nacional das arremetidas de poderosos con

glanerados internacionais, que, encontrando espaço face à ambigüidade ou ã
canplascência da lei, certamente construirão nonopÕlios e/ou oligopólios em

detrimento do capital genuinamente brasileir<>. Trata-se, na verdade, de de

fender apenas e tão scsnente a independência econômica e a própria soberania

política do país. De resto, a redação proposta expressa, em toda a sua ext

são, o pensamento e os anseios da sociedade brasileira.

Altos níveis de cobertura da tarifa pelo usuário

raros de qualquer origem.

SUBSTITUA-SE na aJ1nea~, ítem I, art. 28, do anteprojeto da Canissão de Sis

tenatização, a expressão "os deficientes físicos" por."'Jbsolutarrente incapa

zes", dando-se ao texto a seguinte redação:

b)são obrigatórios o alist:aJrento e o voto dos naiores

de dezoito anos, salvo para os analfabetos, os naiares de setenta anos e os

a) •••

Art. 28 - •••

I - O ALISTAMENTO E O VOTO

""',- TIXTO/~u.T1P'H:açio----------------.,

,..",,- 'LllIlÁlUo/coMI••lo/lusco-'plo-----------,

CXlMISS1\O DE SISTEMATIZAÇÃO •

EMENDA CS02548·2 ..TOlt--------
~ CXlNSTITUINl'E AMAURY MllLLER

lUTOll--------------] :r'PDT"II:TlDO~
CONSTITUINTE AMAURY MllLLER . r=----_ _J

Art. 316 - Constituem lOOnopálio da União:

III - o transporte-JIl3I'ítimo do petróleo bruto de ori

gem nacional ou de derivados de petróleo produzidos no País, a importação e

exporrtacâo de petróleo e seus derivados, e bem assim corro o transporte por

meio de condutos de petróleo bruto e seus deruvados , de gás natural e gases

Dl>SE a:O ítem UI, do art. 316, do anteprojeto da Comissão de Sistematização,

a seguinte redação:

= Tf:lfTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA CS02546-6
tJ

absolutarnente incapazes.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICAÇÃO

Parece coerente com o esp:írito do legislador a inclusão

das operações de importação e exportação de petróleo e seus derivados na es

fera de canpetêneJ.a exclusiva da União. Afinal, se ela é detentora do oono

pálio da pesquisa e lavra, da refinação e do transporte JIl3I'ítimo ou através

de condutos dos cumbustíveis fósseis, assim corro de gases raros e gás natu

ral, nada mais lógico do que deter, t_ambém, o controle da exportação e da im

portação do produto. Coere, aliás, com a própria consciência nacional esse

acrêscâno, emprestando ao texto constitucional naior nitidez e assegurando ao

poder estatal um mecani.sno que encontra respaldo e apoio na sociedade civil

organizada .

Ao incluir os deficientes físicos ccmo insuscetíveis

da obrigação constitucional de alistar-se e exercer o direito do voto, o

legis1.a<:Íor certamente equivocou-se, estabelecando UJJa odiosa e inaceitável

discriminação. O deficiente físico, a rigor, é um ser plenamente capaz de

discernir, de opinar e decidir. O CÓdigo Civil Brasileiro, em seu art. 59,

considera, por sua vez,quem são as pessoas absolutarnente incapazes {loucos,

surdos-mudos que não conseguem expressar-se e 'os ausentes) e, portanto, isen

tas da obrigatoriedade do alistamento e do voto. Contudo, confundir defici

ente físico com pessoas absolutamente incapazes, data venia , constitui erro

impenloável. Daí a m:x!ificação proposta.

r.1r----------------TlllTO/olUITI'tcaçio----------- _

~.'T';-:-;;:;r
"o2t07~J

CDNSTI'IUI1'lTE AMAURY MUU.ER AO..OI------ _
EMENDA CS02549·1
tJ

1":'1,....- nnO/..USTlfK:A;io,----------------

Dt:-SE ao Art. a07, do anteprojeto da Canissão de Sistenatização, a seguinte

redação:

Dt:-SE ao parágt\3fo único do art. 325 do anteprojeto da Ccmissão de Siste

natização a seguinte redação:
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Art. 325 - ••• Art. 325 -

§ único - A função social é cwnprida quando, simulta- § único -

neam=nte, o im5vel: a) é racionalmente aproveitado;
JUSTIFICAÇÃO

lrao bastasse o caráter conservador do texto aprovado

pela Comissão da Ordem Econômica - aliás, em circunstâncias até anti-regimentais -

ainda se pretende impor, caro se o processo constitucional atendesse apenas aos

interesses minoritários de elites privilegiadas, mecerrísnos absurdos à configure

cão da função social da terra, 'o que, sem dúvida, ,.retardará, por tempo indetenni

nado, a implantação da reforma agrária. Se não é possível avançar nessa etapa,

então ao menos que se exija que a -funçâo social do im5vel rural seja cunrprida em

caráter simultâneo, impondo:.se um volume mor de erlgências ao proprietário e ev~

tando, em consequência, que a terra seja estocada para nutrir o apetite voraz da

especulação :im:>biliária.

A modificação proposta não altera a essência do rtexto,

sendo, pois, assimilável segundo as normas regimentais.

JUSTIFICAO\O

Só mesmo a visão retrógreda de constituíntes canprane

tidos com latifundiários e poderosos grupos econôinicos poderia explicar a aberra

ção imposta, de forma antidenocrática, à Corni;são da Ordem Econômica, atribuindo

ã função social do :im5vel"nIral a possibilidade de que ele venha a ser racional

mente aproveitado.

Até que extrem:> vai o serviliSIro de alguns! A Consti

tuição' = lei naior; é assunto sério; Não pode, pois, comportar 1JIJl3. redação

Surrealista, que projeta sua abrangência sobre o que poderá (ou não) acontecer.

A supressão das expressões "ou está em curso de ser" representa, antes de tudo,

1JIJl3. decisão lastreada no ban senso e no canpranisso histórico de escrever um tex

to constitucional que não agrdda a lógica e não viõlente a razão.

De resto, a eliminação desse penduricaJho ridículo em

nada afetará a essência da matéria já' aprovada, embora signifique - caro avança _

1JIJl3. rnicroscópi';" conquista.

Art. 325 - '"

fI=rmT1DO~

ACRESCOO'E-SE ao parágrafo único do art. 325 do anteprojeto da Canissão

de Sistematização a seguinte alínea:

1":"I TUTO!.JUITIP'JeAC;io-----------------.;

EMENDA CS02552-1
(l CXJNSTITUINTE AMAUR~ Müü.ER

;SUPRIMAM-SE ão ítem lII, alÍnea!, do art. 13 do anteprojeto dá Canissão

de Sistematização, as expressões "c:cm a única ~ceção dos que têm sua orgiem na

gestação, no parto e no aleitamento", dando-se à alínea! a seguinte redação:

'LUÁIUO/ÇOIU.sio/IUICOlllIUÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02550-4
~ AMAURY MOLLER

m---------------- TlXTo/"u.T1,.ICAljiO---_------------~1

Art. 13 - ••• § único - .,.

III - A CIDADANIA

e) O hanem e a JIlUlher são iguais em direitos e obri~

çaões, inclusive de natureza dcméstica e familiar.

e) observa O limite m3ximó de área fixado em lei.

JUSTIFICACÃO

•

JUSTIFICACÃO

Por mais saudável e ~elíg~te que haja sido-a inten

ção do legislador constituinte ao tornar o texto dessa alínea abrangente e explí-_

cativo, a verdade é que, ao final, a exegese do assunto fica confusa e ambígua

o:xtqllícando demasiadamente a sua ccrreta interpretação.

Convén salientar que a Constituição, por conter princi

pios gerais, não pode descer a especificações filigmnadas, que escapam ao enten

diJrento e ã canpreensão do cidadão. CCIIIUJJl. Basta, portanto, estabelecer que ho-

mehs e lllllheres são iguais em direitos e obrigações, 'estendendo essas pra-rogati-

vas e/ou esses canpranissos ã vida familiar.

Não se trata de Illl'a crítica ã prolixidade do texto,

mas apé.às lIJIa. contribuição ã sua simplificação.

A posse e o uso do im5vel rural só cumprirão sua fun

ção social quando a extensão da propriedade ~frer.1lll'a limitação racional.

t inaceitável que o texto cOnstitucional não ó:mtemple esse aspecto da que~

tão. Aqui e acolá, sobretudQ em regiõe:< vitais para a pr9pria segurança n.!!.

cional e para o exercício pleno da soberania do País,.subsístem e se JmI1ti

plicám verdadeiros enclaves estrangeiros, = é o caso da Madeireira Naci2

nal S/A (MANASA), que abarca nada menóS de 4 milhões e 300 milh~ do

térritório brasileiro, no coração da Amazônia. Esse verdadeiro feudo equi

vale a 43 mi.l quilômetros quadrados, cu seja, algo maior do que a superfÍcie

geogroáfica do Estado do Rio de Janeiro ou quase a sétima parte de todo' o

território do Rio Grarlde do Sul., Can:> aceitar que, em nane do direito' de

propriedade, pessoas ,jurÚlicas e mesno físicas, estrangeiras ou nacionais,
detenham :imensas áreas de terra, sem que a lei estabeleça limites que con-

sultem o interesse do país?

Afinal, os constituintes assumiram, pjblica e formal

mente, greve canpranisso can a sociedade. Esse canpranisso, por certo, ~

sa pela soberania nacional. ~, na medida em que a propriedade não, é l~

tadã, ãbusos sao e serao canehdos, pondo em risco a prÓpria nacionalidade.

De resto, ecno a fixação do limite da propriedade ru

ral é remetido à legislação ordinária, não há caro ale$ar-que a presente p~

posta altera a substãncia do anteprojeto. Conviria lembrar, por derradeiro,

que o texto atual (do anteprojeto) não corresponde ao substitutivo que foi

~OATA---

'ovO? /87 j

AIIlOll---------------
CXJNSTrnJIm'E AMAURY MOLLER

SUPRIMAM-SE da alÍnea~, do parágrafo únicodo art.

325, do anteprojeto da Comissão de Sistematização as expressões "cu está em cur

so de ser", dando-se-lhe a seguinte redação:

1":"I TIXTO'olUITI'ICAÇio -,

r.lr---==:=:;;-:-=:-::::: 'LlICÁJlIO/coalluio/IUICOllllllio------------,
COMISsAG DE SI8'ID1ATIZPQ,O

EMENDA CS02551-2
l!J
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aprovado ilegitimamente na Comissão da Ordem'Econômica. °proprio relator,

em declaraçÕes ã imprensa, afinwu que a questão da refo~ a~ia fore ~

tada de forma equivocada na canis são temática e que, em função disso, procu

raria adequar o problema ã realidade bresileire. InfelizIrente, não adequou.

ÍJaí porque impõe-se, = medida saudável ao verdadeiro espírito da reforma

agrária, a introdução do dispositivo proposto, eliminando de vez a nÓdoa :im

posta por UIIa naioria eventual (na canissão teuãtica) e que, de fato, repre

senta um insulto ã consciência nacional.

Deste total, menos de 20% são auferidas por embarcações
bra~ileiras.

Na Europa, a Alemanha Ocidental, que detem o menor per
centual de transporte (de mer~adorias movimentadas com
parceiros comerciais) em navios próprios, fica com 60% do
te ~~rado; igualmente a Suécia· 80% e a Espanha 85X.

Excluindo-se os granéis sólidOS, os E.U.A transportam
60% e o Canadá 53% de suas cargas.

Aí'não se inclui o rcross trader, onde tais países e~

tram como routsidersr ou terceira bandeira, empregando o re 
gistro {ou ban~e~~, de conveniência.

Os números supra referidos dizem respeito aos dias
atuaí s ; Quando, em função da ,retratação do comércio interna _
cional'no mundo, ocorre a oferta abundante de navios estran _
geiros.

_____________~ _~__• 'CltT(lIJ...~Tlfl:"Ç"O--_'_-' ---- ---

Emenda Supressiva

Art. 309 Parágrafo 32

JUSTIFICATIVA

Tenho em Vista que a Administração indireta tem por objeti
vos a Prest~ão de Serviços essênciais ou de interesse Público
relevante, torna-se descabido dispositivo legal, que vede a à

empresas públicas, sociedades de economIa mista e fundações de
gozarem de benefícios em relação ao setor privado.

o setor público não deve competir com o setor privado, pe
lo contrário, as duas áreas da atividade econômica, devem com
pletar-se fundamentadas no pricípio de que a ordem econômica
subordina-se a à Ordem Social.

Quando as·condições normais de mercado ~e reestabele
cerem os fretes entre os países de hemisfério continuarão mais
altos d~ que os nossos, e os navios hoje a preços baixos para
lá se deslocarão em massa.

Fatalmente isto há impor dificuldades quase Que in
transponíveis para a colocação de nossos manufaturados no ex
terior e aviltamento maior dos preços de semi fatutados e ma
terias primas.

O art. 173 da atual constituição dispõe sobre a nave
gação de cabotagem, ou seja, entre portos nacionais.

O fato. de haver-se omitido sobre a navegação de longo
curso, pode ser justificado pelo fato de, em 1967, ser a mes
ma praticada apenas pelo governo, o qual se limitava a trans
portar de 6 a 7% de nossas trocas comerc~âis.

Urge, também, reativar-se a construção naval do Bra _
sil, garantindo-se, mais do qUe oempregode milhares de enge
nheiros, técnicos e operários, a manutenção e o desenvolvime~

to d~' importante tecnologias. .

A locàção rbandeira e registror,substituindo a expres
são armador, não modifica o mérito do dispositivo ~ torná mais
claro o seu entendimento.

....EN.,1110/e(UUSSiO/&Uaciwl"i~_--------_1 ~DATA----t
COMISSIIO OE SI STEMA-I:.:Z:;.A.:;!C!::,I\;,:O:..- .....J êov 07/87}

JUAREZ fNTUNES
EMENDA CS02554-7

f!l

EMENDA CS02555-5
tJ

AU'tOII:--------------

~ TlxtOJ".UaTl"lC.&;io__-_--- ---_,

EMENDA DE REDÀçnO

Dê-se ao art. 321 do Anteprojeto de Constituição a reda
ção que segue:

Art. 321 - rA orden~ão do transporte marítimo interna _
cional, r~speitadas ~s disposições de acordo bilaterais firma 
dos pela união, observará a predominância dos navios de bandei
ra e ~egistro do Brasil e do país exportador ou importados, em
partes iguais, observado o princípio de recipro~idade.r

JUSTIFICATIVA

Na atualidade, 97% das,éargas do comércio.internacio
nal, no mundo, são transportadas por via marítima, sem perspe~

tivas de reversão de tal quadro, nas décadas.
De 1970 a 1986, o frete maríti~o gerado por nosso comé~

çio exterior,quintuplicou, h~vendo at~ngido no pique, cifras ~
periores a US$ 4 b.ilhões •.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Art. 492 o § 29, passando o Parágrafo Onico
e ser § 19.

Art.492 - ( ......••.
§ 29 - Aprovado o Cadastro Geral de Beneficiários nêle s~

inclui os proventos dos eposentados, viúvas e p~n

sionistas nas condições estipuladas no caput do
Art. 362.

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário, de uma vêz por todas, resolvermos o pr~

bleme que que aflige os milhões ~e aposentados, pensionistas e viú
vas que contribuiram duránte anos pere a Previdência, e hoje se en _
contram em veroadeiro dessespero, em virtude do aviltemento de tais
benefícios.

Para as aposentedories vindoures o Anteprojeto de Comis
seo de Sistemaéizaçeo estabelece 'cálculo que mantêm os beneficios!
tualizados. E importante, pois, que façamos justiça aos aposentados,
pensionistas e viúvas existentes.
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EMENDA -ADITIVA
DISPOSITIVO EMEND~DO: Artigo 203

Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágra
f07 renumerando-se os demais:

""',..- --,__ TEXTO!,IUSTIFlCAÇio-----------------,

EMENDA CS02559-8
~ DEPUTADO SAMIR ACHOA

õ.1r----~----- "LItJllAJUO/CONISS;.O/IUICONISIÃO------------,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

AUTolt'---------------
DEPUTADO HELIO ROSAS

Inclua-se no A~". 20) do anteproJeto, o se~~in"e

parágrafo, ~enUDerando-se os demais:

I!J E:~KDA AtI:'rll-.

DISPOSITIVO E:.!E1QADC: AR::'IGO 20)

EMENDA CS02556-3
~ j~~~

.. t.tHA,'UO/COIIlY,iO/IUICOMISSiO-----------

j
~DAT"',~f:J COLlISSÃO DE SISlTEF\~TIZAÇ'ÃO ® [}fI1dJ

I":'l,..----------------TUTO/.lUSTII"ICAÇÃO-----------------,

Art. 20) - •••••••••••••• :.'

Fi.ca assecu:ra:io aC'2 aubc ta. tutos '13.!: se:r'ven- ~

tias Judicia1s, daB a~ívi~ajes no~aria2s e re52~t~a2S, na vac~ciat

o acesso no carGo de titular, decde que conte~ 2 (~~i3) anos 4ess~

cond~ção.

Art. 203 - .. "".,., .• ,.

§ 12 , .
§ 22 Fica assegurado aos substitutos das serventias j~

diciais, das atividades notariais e registrais, na vacância, o aces
so no cargo de titular, desde que contem 5(cinco) anos nessa condi-
ção,

§ 32 
§ 42 - •.................

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFIc.o:rIVA

Ar:. T'esponnsabi:~dqd13::- Coa -::iJb~·ti t:l.tc r « "'r!"O}~lT;t'"l":l da

dos ti1ulares dos cartórios.

Nas atividades sociais há sempre uma sequência a ser observa
da, Esta emenda só vem confirm~ esta assertiva.

ASS1m, nada ~a~s Justo, q~e prem2á-lo~ r'"l vacpnci~

jo~ cartórlO~ pnde estej~ êxercendo es~~ fun;~~.

Sendo, que gera~en~e tais ~uõntiT.~~~~s~~o PQ ~i

nal Je c~rreira.

EMENDA CS02560-1
tJ f'f16.Ç LtlrJI?IM

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

r;-r----------------- TClCTO/olUIT1P'cac;io------__'- --.

Art. 264 -. Incluir alTnea "c", no.' item 111
"c ) princTpios, final-idade, organização, funcionamento,. discl

pl l na , deveres, direitos e prérrogativas tia administração tribut.ária '!

CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r;-r---------------- TItXTO/,lUSTIFICAÇio-----'--------=-------,

EMENDA MODIFICATIVA
Art. 423
Dê-se ao § 12 , do artigo 423, a seguinte redação:
§ 12 - O casamento civil é forma de constituição da famí
lia sendo gratuita a sua celebração.

JUS T I F I C A T I V A

Esta emenda retira do texto a expressão "sendo gratuito o
processo de habilitação", pois a mesma fere o princípio de isono
mia e equidade, na mesma pategoria de servidores, Isto porque o
Art, 203, § 32 , prevê a cobrança de custas e emolumentos para to
dos os atos registrais e notariais,

EMENDA CS02558-0
tJ
tJ

JUSTIFICATIVA

A emen~a objetiv~ compatibil Izar o item I I I e respectivas alI

neas com o próprio' siste~a adotado para o artigo; qual seja o de dis

criminar os principais tópicos das matérias que deverão ser tratadas

pela lei complementar.
Com efeito, o item I I I reserva ã lei compleme~tar qS normas ~e

rais sobre legislação e administraç~o tributária, indicando, ~as a1T

neas "a" e lIb", os principais pontos, em matéria d~ legis.lacão tribu

tária, !1ue deve r âc ser o bj e t o das no r mas Lqe ra l s , Cont'udo-', s l Lenc-la

quanto aos aspectos da'administraç~o tributár4a que deve rio ser dis~!
pl ln a do s por essas normas' gerais. A emenda pretende, portanto, compt,=

tar o sistema que informa a redação do a~tigo.,

Deve-se atentar 'a que a função da administração tributária é

exercida para a Jmplementação do sistê;"a ""t.r_iQ~tãrio de.l ineado na Con1

tituição e na legislaçã~ infra-constitucional, ]i. Adminis,tra_cão 'Trib~

tária; assim, cabe a re\eva~te tarefa de promover a efetividade e a

eficácia do sistema, dando-lhe!expressãq co~creta, traduzida na obte~

cão dos recursos e dos fins extra-fiscais nele previstos •• ~ de máxi
ma importãncia,destarte, que o texto constitucional destaque os prin

cipais aspectos da R\atér.i~, sobre o-s yqua í s deverá d!spo~r a lei c~mpl!

mentar, até pelo que ,r,eprese9tará es~e d j s c l pl l na mento em t e r mos de·

garantia dos d l r e l t o s ldos, c~ntribuintes.;-. t c ... '

I":'l---------------- TEXTO!,IUSTlFlCAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o Art. 460 - Disposições Transitorias Al/TOO---------------

JUS T I F I C A T I V A

A presente emenda retira do texto o art: 460, pois o juiz
de paz não tem instalações, funcionários, maquinários, para tal
serviço, como também não tem local para arquivamento dos proce~

sos de habilitações, Como também serão para os governos estaduais
mais encargos financeiros.

.----ot------ 'Lu.Wo/CO.. llIlo!\\I~co:.lI..,;:o-----------
Q<:: Sl"STG"MATI7..(-lZ;r'I<:>

r:"l---------------- TUTO/"'UST'rICA~O----------_;_-----__,

Supr l ma-cse O i tem II db a r t , . 282'i-'
\.

JUSTI FICATlVA

o item I I do art. 282 contém uma 'regra de natúreza discrlmina~l
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vá., Dois benef.icia desigualmente aos Estados .da· Federação.

Dai. sua l ncomp a t Ib l l idade com o p r l n c Ip l o estabelecido no art.

262, s 19, item li; qu~ estipula.,como principaÍ 'objetivo dos tributos

promover o desenvolvimento equilibrado ent~e aS diferentes regiões do

Pa l s ,

A entrega de 10~~do Imposto sobre Produtos Industrial izados aos

~stados e ao OF, proporcionalmente ao valor das exportações de prod~

tos manufaturados, acarretará um réfçrço de caixa muito mais sjgnjfjc~

tivo para ~s Estados desenvolvidos ..'t"

Ademais, esse mecanismo ~e participação atenta contra,o ~espjri

to que sempre norteou o sistema: o de promover uma redistribuição .. da

renda nacional, mediant~ a trans~êrência de recursos dos Estados mais

ricos,·para os menos desenvolvidos.

Por outro lado, a carga tributária também poderá atingir nrveis

.insuportiveis com a conjugaç;o de imposto de renda, do adicional a .e~

te imposto e da coniribuição sobre o l~~ro, prevista no artigo 341,

~ 19, item ~. Esta ú\tim~, por constituir suporte financeiro do siste~

ma de S.eg'!.ridade Social, n-ão deve sofrer concorrência de t~ibuto" est~

dual, mormente quando se atribui aos Estados sig~ificativa fonte de r~

ceita, como o ICMS; que dispõe de ampla base tributável.

. Além disso, o adicional somente beneficiaria os Estados mais ri
COSi principalmente Rio de Janeiro e são Paulo, onqe se concentra mais

de'80% da arrecadação do imposto de renda. Os Estados menos desenvolvi

do;_não teriam condiç~e-5~para insti'tuir o ad l c l on a l , quer por ioexistê!,.

eia de matéria ~ributãvel expressiva, frente aos custos de arrecadação

quer pela i=nveniência de elevar ainda mais a carga tributária em

seus territórios.

Altera o Item I do art. 2~2.-

.UTOIl- _

,.----._-----'IoI.ÚNO/CO.Jtsdo'IUICClIIIIJl.io-::----------

DE. ~/·S'TENf'lTI'2.·fl'j.-f1."

EMENDA CS02562-8
f:J PAES Ll1rJ(}IM

Art. 282. A Uni~o entr~garã:

- do produto da arrecadação dos' impostos sobre a renda é pro

ventos de qualquer natureza e sobre produtos industrial i za do s , trinta

e três por cento, ria forma seguinte:

a) quatorze por cento ão Fundo de Participação dos Estados e do

Distrito Federal;

b) dezessete ~or cento ao FQndo de Participação dos MunicTpio~

c) dois ppr cento para aplicação nas Regiões Norte e Norde~te)

através de suas Instituições oficiais de fomento.

JUSTIFICATIVA

A elevação dos percentuais dos Fundos de Participação (de 33%

para 44% da arrecadação "dos impostos de renda e sobre produtos 'indu~

trial izad~s), somada ã transferência d~ seis impostos federais ã com

petê~cia tributária dos Estados e do Distrito Federal, é incompatível

com os novos encargos financeiros atribuidos ã União nos artigos 374,

384 e 392 do Anteprojeto.
Portanto, propõe-se a manutenção dos percentuais de 14% e 17%,

hoje vigorantes, respectivamente, para os ,Fundos de participação dos

Estados e do Distrito Fe~ra), e dos' Municipios, de modo a compatibi-

r.1 !txTo/"unI11
cAç,io

,

Inclua-se o seguinte pa:âgrafo no artigo 309 do Anteprojeto da Consti

tulção, datado de 2~.06.87:

"159 - A União poderá instItuir contribui ç6es destinadas ao

custeio dos serviço~e encargos da intervenção de que trata este artl

99, no s termos em quel'!;e"""'-lcj fLxar. 1l

JUSTIFICATIVA

Este parágrafo 59 visa compatlbil izar a competênéia prevista

no art. 268, para a' instituição da- contribuição de intervenção no

domínio econômico, com o dispos~o no art. 309, que disciplina a pr§

'pria intérvenção no damfnio econàmico.

Com efeito, o c;~do art. 268 estabelece a competência para a

i~~titUição de contribuição relativa ã interven~ão no dominio econ~

mico, cuja criação seja autorizada nesta constituição.

Todavia, escapou ao redator do anteprojeto a previsão dessa au

. to.... i zação.

D~r a razao desta emenda sanadora da lacuna existente, com bZ
se no principiade queç s emp-r e que se estabelecer o fim na Constituição

hãa de ser previ~tos os meios adequados ã sua real ização.

EMENDA CS02563-6
l:? f'1'\ ES l. 1'\N O J ~y

r,.

Suprima-se o artigo 376 do Anteprojeto da Constituição.

EMENDA CS02565-2
~ Ai (CI-/Fé, ft:.tLfr?-a

r;,;- -;-__ TI:XTO!"UUt'U:AÇi
O

--,
.....---------...:.._--

do art. 282 com o,.l!-~posto nc s a r t l qo s 374, 3,84 e 39.2.11zar o i tem

mr---------------TCUO/.tU.TlflC'AÇÃO----'- ,

Suprima-se p § 19 do Art. 277

JUSTIFICATIVA

A ~menaa busca compatibilizar os ~rtigos 275, 277, 279 ~,341,

S-.19, item f.
A prev(s;o do adicional ao imposto de renda, nos termos propos

tos, contém confl iro com o dIsposto no art. 279; que aS5eg~ra a comp~'
tência plena ã União, aos Estados e Hunici~ioí' quanto aos tri~utos

que a Cons~iiuição lhes atribui. A União terá restringida sua comp~

tência para instituir imposto de renda (art. 275), p~rquanto a leqis_ r

lação federal ge regência do impost~ não pode rã plcançar integralmente

a matéria tributável: uma vez que esta é finita, haverá sempre q~e pre
, r

ver uma margem a s~r deixada aos Estados, para o adicional, a fim ae'

que a carga tributária não se ~orne confiscatõria e insuport~v~l.

JUSTI FI CATIVA

A imunidade de que trata o art. 376 já está disciplinada, cpm

mais p r-np r Leda de e em lugar adequado, no art. ·lia, I~em I, ai íneá"c",

do Caprtulo do Sistema Tributirio Nacional. I

Atenta contra"a boa sistemática a repetição, com pala~ras dive~

sa s , de dispositivos tratando da mesma mat.ér'ia: imunidade das entid!,

de~ voltadas para o ensino e assistência social.
'Ademais, a redação do artigo 270, além de corr~sponder a nossa

.trad.içifo constri1;.;cional,.prevê a hipótese de a lei estabelecer as r~

quisitos ã fruição da imunidade, o que propicia melhores instrume~

tos de seu controle.

, {
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JUSTIFICAÇÃO

a) § 2Q ao artigo 359.

O controle à pesquisa já está contido no item VIII,

do artigo 353; o planejamento fam~liar deve ser um dos objetos da

assistência l.ntegral à saúde ~nd~vidual e coletiva, contemplado no

inciso 11 do artigo citado e,finalmente, a proibição da exploração

direta ou ~ndireta por parte de empresas e capitais de procedéncia

estrange~ra Já se encontr~ no § 4Q do artigo 355.

Nossa supressão visa tão somente uma melhor sistem~

tização da matéria.

liAs contribuições .s o c l e ls , as.de intervenção no domínio

econômico e as de. interesse de categorias p r o f l 5"5 i!?.
na l s são da competência p rl va t l ve da Uni~o e, institui

-'·~as:..colD base nas disposições pertinentes desta Cons"t-j

tuição, observarão os princípios estabelecidos no item

e nas ·a1 ineas "a" e " C O do art. 2690 ll

Art. 268

Altera ~ art. 268

r:-r- TC,UO/olU:lTI'ICAÇio _

EMENDA CS02566-1
tJ to c 1-/ Ef TP: t/i R

JUST I F I CATIVA

JUSTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

eAltera o a.nc í.so 111 do artigo 379', do capítulo 111 da Educação

da Cultura, que passará a ter a seguinte redação:'

111 - Atendimento gratuito em creches e pré-escolas para as cria~

ças até seis anos de ida~e.

~ EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO 111

=---- 1!J(101,JUSTlFICAÇ~O------ ...,

EMENDA CS02569-5
f:J LUCIÁ VANIA ABRAD COSTA

Cabe' ã União "estabelecer po-l Tt Lc a s gerais e 'setoriais bem'

c6mo elaborar e executar planos naciônais e regionais de desenvol

vimento econômico e social" (are. 49, IX); legislar sobre segurid~

de social ( art: 4~, XIX, "til) e condlç&es de capacidade para o

exercício das profis'sões {art. ~9, X\X, I1 nll ) 1 e l n t e rv l r nc~""do1nínlo

econômico, para atender aos imperativos da segurança nacional ou a

relevante interesse co l e t t'vo (art. 309, "caput").
Tai~ incumbências devem ser compatíveis com as font~s pe r~

cursos necessários ao seu cumprimento (as contribuições)~ as qvais

somente 'pode m ser de f l n l de s- adequadamente pela União, por força

mesmo do conhecimento e da estrutura administrativa de que dispõe,

na área~

A emenda elucida ponto omisso do anteprojeto - o da defini

ção da pessoa de direito público competente para instituir aS con

tribuições da espécie -. racional iza esse d l f I'c l l campo da p a r a f Ls

éa\idade, por conferir competência ao ente públ ice com área de ~

tuação mais abrangente, e torna adequado o subsistema impositiv6

a~ sistema contemplado pelo anteprojeto

EMENDA CS02567-9
l: u t C-;-)r L, Tr:: i{t?P-..

A inclusão da palavra "gratuito" mantém coerência

com os outros itens desse artigo, referentes ao enslno fundamenta~

à extensão ao nível médio, aos portadores de deficiénc~a e super

dotados e e-condição para efetivar-se tal dl.reito. Quanto ao artl

go 11~" crianças sua razão é óbvia. Sem ele o atendimento de 10 ou

mil crianças já atenderia o disposto.

r.-T ~_- - __-Tt.lOI,JusTIFteAçAO----------------__.

AUTOIl.---------------

Emenda Modificativa

Dispositivo Modificado: art. 137

O art. 137 do anteprojeto, passa ter a seguinte redação :

art. 137 - O sistema de controle flnanceiro e orçamentário dos

órgãos da Administraçêjo Oi reta e Indireta da União,dos Estados, e dos Munidplos,

será exercido pelo Tribunal de Contas da União com referência aos organismos fe

derais;pelos Tribunais de Co.ntas dos Estados com referência aos organismos esta~
duais;e, pelos Conselhos ou T.tibunais de Contas dos Municípios,com referências'

aos organismos Mumcípais.Ao Tnbunal oe Contas da União compete: (manter a reda

ção do anteprojeto dos incisos e parágrafos).

JUSTInCATIVA
J

O atual sistema de fiscalização financeira e orçamentária já '

não corresponde às necessidades da hora presente .•

Imperi.oso se faz que,no próprio oojo da Constituição Federal '

se agasalhe princípios e normas gerais e obrigatórias permitindo a criação e flJ.'2

c.ionamento efetivo de um Sistema Nacional de Físcalização Financeira e Orçament.§.

ria.

Este Sistema deve apresentar de forma nítida e explicíta, três'

. esferas de competência: a federal,a estadual e a municipal.Esta última, através

de um órgão estadual, para não onerar os t-',unicípios Brasileiros, na maioria ca

rentes de recursos e mão-de-obra especializada .

~-__-_----- rLtNÃ'1l0/eOuI55'i.o/suaccloll'sio-----------tJ COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02570-9
fl LUCIA VANIA ABRAO COSTA

________ ~Lt"'.. 'iII)ICONI$'ÃQI$ueCONI;,;,.io-----------_,

coxrssxo I'!'. SISTEHATIZ

EMENDA SUPRLSSIVA ARTIGO"3"5'9"""""'" ---------------l
DISPOSITIVO EMeNDADO:

Suprimam-se do anteproJeto:

~USTlFICATIVA

A emenda 'visa a compatlbil izar o artigo 341 com o 275, deslocan

do para o capitulo 'do Sistema Tributário Nacional, mátéria impropria

mente contida no da SegurJdade~Socjal.

A ccn t r Ib'u l c âo prevista no ite~ IV do'§ 19 do artigo 341 tem, na

verdade, natureza de imposto sob\e o patrimônio 1 íquldo, pois seu fa

to gerador independe de qualquer atividade ~statal específica, dir~

~ionada ao contribuinte.
Dar a convenlencia de incluí-la, já com a denominação de im?o~

to sobre a riqueza, na competência privativa da União (a r t , 275 do

Anteprojeto) I devendo, por razões de eqUidade, abranger tant~ o patrl

mônio,l íquido das pessoas físicas como o das pessoas j u r Ld l c a s ,

EMENDA CS02568-7
t? LUCIA VANIA ABRAO COSTA

r."r---------------- Tr.:JCTO/"UsTlP"CAÇio,----------------.-,

Exc'lua-se o item 1\; do § 19 do artigo 341 e Inclua-se no a r t t ço 275 o

seguinte. item:
"VI _ o patrimônio í Iq u t do das pessoàs físicas e j u r I'd l c a s s ",
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JUSTIrl CATIVA

inclua-se na Art. 446 do anteprojeto , o § 10 .

§ 10- O Poder ExecutIvo designar. o&~a cap::Bl d8 Eb:'~_ '-3 c_~

cidades - sede dos seus Nunicí~l~S r local_z?üê no ~=r~:~ g~( 

gráfICO da área a~rangida .

tr;~~~'" -]
tJ02;Õ~78!J

aUTOIt ww --------]

___~ PLLNA.llu/coaJ\s<;;'O/suaCOIII,sÃO--- _~ ------

SISTI.MATIZAÇ1\o

1":'1,------------------ TtxrOI.IU'Tlflcaçio--- ---- ------- -- ----- ----

EMENDA CS02571·7
t:LUCIA VANIA ABRAO COSTA

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 15

1":'1 TEXTO!JUSTlfICA.ÇÃO ----.

redação:

JUSTIFICAÇ1\O

a. EQUIDIST~NCIA - A primeira preocupaç50 ao se d~ 

finir a localização de um centro administ~atlvo dev~ ser a equi 

distância dos extremos da área abrangida , ou sej~ , o cenlro [,~~

gráfico. Com isto o acesso dos admlnislradores , tanto o ccnlr~l'

quanto os municipais ficar~ facililado. Por oulro lado , o des2n

volvimento econômico de uma :egi50 se dá, comrelação ar. ccnlle a~

ministrativo J como as ondas ~r0você~25 ~~: UI.: ~[G~a 'é~~êC~

n'água . em círculos concênt::ccs . DE~S2 :crr~l C d~SE~\~:\l'e~

to econômICo da regisD se eÀ~~iG:rá 2E fo=~a e~~:l:~:~=é I~~ cí~

cuIas, com cent~o na Capital e C07 :aics caCé \ez ~?:2!~S ~~é 1

a~rang~r loda a área. Por lC ~ I S p~jet~ c= 2~:2Ç~: ~c E:1cca
do Tocantins deve prE~3r a l2~c~::a;5~ çs s~~ C5~1~ó: -~ ce ~rol

geográfico da r~g:~o .

b. INFRP-ESTRU7~""\': v:.:~:;. - CG....,~ rQ-."'~E;-':-:C ca

equidlstãncia, o centro admlnlst'a~~vo ce\e Sf~ G::a~: ~~ una in

fIa-estrutura viéria r~le poss:b~l:te BCE:S~ 6 tc:~s CE Q~FCr6~ 
tes da área a ser ad~inistr~~~ . A part!~ co ce~Llo , e~, for~a'

de leque, devem sair rocevi2s palê c nor~e , no:d~~~e I leste

sudeste I sul I sudoeste I oestp e norc.::e .
O norle de Goiás é est:~i_:E!~cnl~ ti:\ jj~(. a~

meio, pelo Rio Tocantins que se cQnsti~~i eM gr~n~e D2:~(::n

o Centro deve ~cr ~O~5CC s~n~2 Dl U~I a~:n~t~~~ ~~

padrão para op e r aç cê s de ae ronavc's aon i na s t i a t i ves c C~''':''l(_C:I!~ I

que permjta~ 6 ligação com a Ca~jtal Fcd~:al e d~rais cr~tl('S d2

Pais .

interligação das duas partes .4 integ:a~~o ~~ssó rede \l&J:ã nno

dispensa a existên~ia de uma porte sobre o r.~S"O

1 - fUIWAllENTOS TÉCNICO - AJ~nNJSlllATlVOS

d. DISPONIB!LID~JE DE Er,ERC~~ - En~rçAa é 2 forç~ ~e

propu]sao de toda ótivldaée C~ GT.ê co~unldad2. Se- ene:;:: r,~~ há

força, sem força não h~ traoalhc , se~ trabJl~o n~o ht p~oduçto ,

sem produção não há corno dc s e nvo l ve r cua Lquc r p:-e~ensfL '~C'r,t.;" _C2

O centro deve ser dotado de energia sU:lcie'~e ~5ra su~s I~~C~?~:

dades atuBls e para cobrir e aliTen~ar Lm acel~r~~J pr~=~sso ce

desenvolvimento

c. lNrRA-ESTRUTUR~ P/ CD~~hIC~Ç~D _ O .entra ac

ministrativo deve ser dotado de todos as r8r~rnc~ m~ios d~ C8IT,U

n í c aç ão tais como : tele~grdfoJ telefone u:-~arIO e inl(:lu:l'afl:),~t']t~

terminal receptor de t e l cv Lsão , j o r nc c s , r ár' i o s , cl•.

Um drs fatoT?S que contrluu5ram ~eséd3~ente ~~r: ~ dc~~~

volvimento d'f'ScquiJ .tu ado do Es t ado ce Goi1\s, ioi a n'á ir.cail~"

ção de sua Capital J quando cons í ce r e co o Es~ado Cl'i13 LJri, t oac ~_

não foi outro o motivo que levou ~ con6tru;Eo O~ No\n raJ;:~l =,
País no seu centro geográfico: a necessid2ce de irt~· .uI:lar o

seu desenvo1vimento • e de consqu:stal o seu Oeslc . ~ Jo.nli12

ÇdO da Capital do novo Estado deve considerü~ :

AUTOR

A categoria dos empregados domésticos deve ser trata

das como as dema~s categorias de trabalhadores, mu~to embora o ca

ráter diferencíâdo do empregã~:-

Não se justifica portanto tratamento difere~

ciado quanto aos benefiçios previdenciários como seguro desemprego,

licença remunerada ~ gestante e seguro contra acidente do trabalho

e direitos trabalhistas como Fundo de Garantia do Patrimônio In

dividual e jornada de trabalho.
A inclusão dos itens referidos acima vem compat~bili-

zar o corpo do projeto.

Inclua-se no Artigo lS do AnteprOJeto , os seguintes

itens: 11, 111, VII, XV, XIX, e XXIX •

Emenda Modificativa

Dispositivo Modificado: Parágrafos 19 e 29 do art. 63

Os parágrafos 19 e 29 do art. 63 do anteprojeto,passam ter a seguinte

Em varias Estados Brasilej.ros,como no Pará,a fiscalização financeira e orçamentaria

dos Municipios vem sendo feit:a,a contento ,pelo Conselho ou Tribunal de Contas dos

Municípios ,orgão estadual ,com a mesma estrutura dos riounais de antas e com

jurisdição abrange~do todos os municipios do Estado.

Referidos conselhos ou Tribunais de Contas dos Mumcípios inovaram em matéria de

fiscalização. Não possuem a sinarome da purução , Mantem em sua estrutura um orgão

de apoio aos municipios ,dando uma ajuda técnica administrativa,comáol1 e jur ídica

aos gestores municipais.Através de inspetorias regionais .os Conselhos e Tr Iounais

de • antas dos Muhlcipios não vêem apenas o aspécto formal das prestações ae contas

mas verificam ,"in loco" ,o andamento das obras e serviços ,bem como O volume dos

materiais aplicados .
Importante ,pois,que conste do texto constitucional, de forma explícita ,referidos

órgãos estaduais.

§ 19 - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxilio

do Conselho ou Tribunal de Contas dos MunicIpios .once ainda não existir referido '

orgão ,enquanto o mesmo não for criado pela Assembleia Legislativa Est.acua.l j o Con'

trole será exexcido pelo t:ribunal de contas do Estado.

§ 2Q.- Somente por decisão de dOIS terços aos membros das Càmaras

Municipais deixará de prevalecer o parecer prévio emitida pelo orgão fiscalizador '

sobre as contas que o Prefeito Municipal deve prestar anualmente.

Justificativa

tJ 'LE."""'.'"''''"'''.'''''COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02572·5
t: LUCIA VANIA ABRAO COSTA

r:1,----------------- TCITO',lUSTIFlCar;io---- _

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO Art. 446

e. INFRA-ESTRUTURe U~~;:J~ - O ce~tro E~-ir\!~~r~::\o'

deve ser dotado G... uma boa rede es co í ar , em tocos c s r,:\.l S ;: oce

hospitalar capaz de atendiMe"'tc pronto e eflcicn:e ~ ~~;'LI~aç;.1

comércio dinâmico e diversificado, U~ bano n0~lcrc e2 Fgfr,ri&s t~n

cá rias ; ser sede de comar ca pr i v i Leç í o de j ccrio têl'l~{~ de ve S~: s:

de de ~ispado & transforwer-se em alc·~lSP2('~ I peis scç~l!ar~~lcl

será criada uma nova província ecleslbllca .
f. DISPONIBILIDP.DE DE ÁGU{, - A v í d.s s e su s Len t a r o

tripé: oxigênio, alimento, 'gua . O OXIg&nlo há L~ lodo lug~~.

Está na atmosf~ra em quantidade s maiores ou menores, depend,"d:

da preservaç~o vegetal, sua fonte de produç~o . O alimenlo 5~rá
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de

implantadas pelo estado na Regl50' I hé ape
JXlI1XG l\UJI"9:6 fln:rcelrro, não têm c ond í ç oõ s de'

O ~esmo se diga das Uni\ersidades Federal
devid~ à grande distâ~ciB a que se acham

próxima I cerca de 600 Km

do Tocantins teré a r2spDnsab:I~~ade

As Faculdados

nas 3 anos e dispondo de

atender ao novo desafco

e Católica , de Goiânia I

de Gurupi I a cidaoe ~ais

A UniversiDade

produzido, havendo terra e égua, onde houvel CU!SD n~lurDl, ou

seja rio .

g. INfRA-[STRUTURA HUIHU<A - A soc í e dode da ('apltal '

deve ter um bom grau de desenvolvimento SOCi81 e cultu!~J, ca~~7 I

de suprir a demanda da nova eslrutura administrativa que se lc';,lê2

t ar é •

2 - fUNDflriENTOS rOLÍTICO-CUL TURlIIS

o centro adm i n is r r e t í vo deve E>..e:CE:r fc'!"::. ;. ...flLé-c~g

polarizadora sobre toda a 7_~lEo , quer seb:e o pento ~: \·js:~ co

mercial , quer cultural I ~uer político

3 - fUNDAltEI~l DÓ> HI51 ÚRICOS

o centro administ::tlvo te~ qLe tE! VG2ê:?O ~o_o ·=tos
I

históricos. Seu p('.: ~,=m_que ser ne r õcr o na Cfff::::"3q~J~{~2.iSS;:=i..-=-_::S1

e dsscomun í de de s Que gravitar e.: tOTI')O dz 5: • Tetil que ~~l: t..:c~::=: 1

1de todos os acontecimentos qU2 se ~orne~ alavêL' ~ de seJ ~e:~,yo

vimento acelerDdo 1 corrigindo cu mU~Jndo tot~lnr ~e ~? cJre:~: .

atender a este de~t rio imediato, dando o~ortun:j~ce à fIxação e

preparação de val~Jes hum,nos da região norle 00 Estado de G016s

que até esta dé cada 59 ví rt.n obr í.qado s a procurar en outros c ent i O~. I

pa~~ se qua Lâ f â car em a nIve ; de 3º grau, COírO GOl?r~iõ I s r as f l i e t

Rio 1 São Paulo, Belo Horizonte Cu=itiba t Salvador , 8elé~ ,São

Luiz I Manaus e outr25
A Universidade que d~verá se inst:~ar com seus Instituto

de Ensino em multicampi" aproveitando a vocaç~o hlslórica ~~ •

cada cidade da Rcgito t terá Sué sede central C~ r'c~to Nõcional,~ue,

historicamente I foi a primeira a possuir Escola Nornal de F~rfllação

de Professores nos idos de 1920 - Escola Normal 53nro Tomás dé I\qU!

no e Colégio Sagrado Coração de Jesus I que dera~ condiç08S à i~st~

lação do 19 Ginésio"e do 19 Curso Cientiflco de lodo o Norlp Goiano,

CONrLUSÃO

- TEltTotolUSTIFICAÇio----------------.

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 378 item VI

COMIsslo DE SISTEMATIZAÇlo,

p3PMÔS ' OO

- - J
,.-__~ I'LENÀftIO/cONISSÃo/subcolml5Âa-----------

f:J

EMENDA CS02575-0
f9LUCIA VANIA ABRAO COSTA

Um centro adminjstlatlvo n§o se faz d= n~~te rala o

dia. Brasília foi ura exceçPo hIstórica .05 Estddcs Unl~OE e

Austrália levaram d~cadas para construjl , muoar ~ CClnSO!lda:

suas Capitals .Dentro da atuDI conjuntura ~ccn5mlca n.cl~nal -z~

se pode pensar em construir um novo centro adrllnistrativ2 imr::~

t.amcnt e • até porque o Estado do Tocantins não podE> e s oe r a r ':!":s

sa circunstância t deve-se aploveit~ ~ infra-estrutura j3'eYl~ _

tenle e escolher a comuna que se enquad!p nos par5metros aqu_ ts
tabelecidos .

EMENDA CS02574-1
tJLUCIA VANIA ABRAD COSTA
_--------- PLENAIlIO/colllssio/sUbCOlllssio _

f:COMiSSAO DE SiSTEMATIZAÇAO

Acrescente-se ao art 378 item VI do AnteprOJeto de Cons

tituição, o seguinte:

Art. 378 •••

Item VI - Superação das desigualdades e discriminações

r e g i o n a i s , 5 o c i a i 5 J é t n i c a 5 t r e 1 i g i o s a S J sexuã i 5 J e t á r i a s e d,g.

mais formas de discriminação.

=----------------n:noIJUSTIFICAÇio------ -r-t
JUSTIFICAÇl\.o

Inclua- se ,_onde couber :

Art. - Fica criada a Universidade Feoeral do TC~ê~":~S com

sede na cidade de Porto Nacional

EMi::NDA ADiTIVA

DISPOSiTIVO EMi::NDAOO art. 446 Em se tratando de eliminar qualquer desi&ualda~ e .di~

criminação na nossa sociedade. a questão sexual , como a dos cidA

dics ou cidadãs margina)izados por questão de idade. não podem

deixar de ser explicitados em qualquer definição de princípios ou

normas que tenham o propósito de conduzir os setores que compõem

nossa organização social, principalmente em um' daqueles consider~

dos básicos como é o caso da educação.

JUSTIfICI\Ci";Q.

o desenvolvimento da região norte do Estado d~ S~:~s I ns

década de 80 • fez com que o Governo sentisse a necessida:~ =~ :ten ~
I

der ao desafio de preparação de recursos hu~anos , i~pl~nt.n~~ =~ ime
í

diato as Faculdades de Filosofia e Ciênc;õs HU~4nas nas c:dc-jeô de A~~

raguaína • Porto Nacional e Gurupl .

Estas Faculdades ~êm como função primúrdlal qual::_c~r a
nível de 39 grau os professores pertencentes às reG~S do 2nSl~C públ'

co e particular I e profissionais liberais de Ciências Jurio,cas • e,
clusivamente •

Entretanto,novos de s a f l os apareceram com o r'roJcto Carajés ,
com influência na Região do Bico do. Papagaio I a ImpLan t aç ão da rerrd

via Norte - Sul. denominada FerrOvia do Grão, e o Flojelo da Hidr~
via Ar<lguaia - Tocantins com a construção de e~lusas em ambos,OS rios.

Os três projetos provocam um impacto de grorde proo~r~ão na R~g:ão e

despertam necessidades urgenles de recursos humúnu& qua:lfica
dos nas mais diferentes éreas de atividades e de pesquisas que darão

suporte ao desenvolvimento aClma do paralelo 13 .

________ I'LEHAAIU/COUIS"l"O/SUBCOIl15Si.O -------.-------,

_________ ,[IlTO/JU';Tlr ICAÇAQ ---------------......,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 42S.

Suprimam-se do Anteprojeto:

a) artigo 425

JUSTIFICAÇJ'i.o

o tema do presente artigo, inserido no capítulo da

Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se convenientemente a
bordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto ~ntrinsec~

mente ligado a programas integrais de saúde.
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EMENDA CS02577-6
t:LUCIA VANIA ÃBRAO COSTA

,-- ---- PLIUI.. 'Ul,)/COlolI51ÃO/SUICOMlssio- _

r: COMISS~O DE SISTE~~TIZAÇ~O
------- - ... -J

fJP~~~'O~

tJ02-;~7~?J

-...._------)
r:PMÔ'8°~

pÕ2-;'O~871

r="!j-- tltltTo/.lUSTlfICAÇio ,

MENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 423 e seus parágrafos.

O artigo 423 e seus parágrafos passam a ter a seguinte

redação:

Art. 423 - a famí11a, constituida pelo casamento ou por

união estável baseada na 19ualdade entre o homem.e a mulher, tem dl

reito à especial proteçáo social, econômica e jurídica do Estado e

demais inst~tuiçôes.

§ lo - o casamento religioso terá efeito civil, nos ter-

mos da lei.

§ 20 - será gratuito o processo de habilitação e a cele

bração do casamento.

S 3Q - estende-se a proteção do Estado e demais institui

ções à entidade familiar formada por qualquer um dos pal.s ou respo.!!

sável legal e seus depen4entes, consanguíneos ou não.

§ 40 - a legislação ordinária regulamentará a dissolução

do casamento.

JUSTIFICAÇ~O

A constituição da família foi matéria contemplada no art.

13 - Capítulo I do presente AnteproJeto, razão pela qual optamos,com

a finalidade de sistematizar o texto constl.tucional, pela presente

redação.

O mesmo motivo nos leva a suprimir e alterar os demais

parágrafos.

- n;:rTo/.,/USTlnCAçÃo-- -. • _

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 159 , § 19

O parágrafo 19 do artigo 359 do AnteprOJeto ,passa

a ter a seguinte redação:

Art. 3S9 .••.•••.•.•••..•••.••.•••••......•.••.••..•

§ lo - O Estado assegura acesso à educação, à infor

mação, e aos métodos científicos de regulação da fertilidade que

não atentem co~tra a saúde , respeitado o direito de opção l.ndivid~

a!.

JUSTIFICAÇÃO

A fertilidade é urna pré-disposiçáo à fecundação e es

ta uma faculdade de produção.

Nossa proposta de modl.ficação do termo "fecundidade"

para "fertilidade", implica na maior abran<;Jência que o último ter

mo contempla.

A regulação da fecundl.dac1e se restringe a própria fe

cundação, enquanto que , a regulação da fertill.dade, além de abran

ger a fecundação, estará amparando as pessoas não ferteis, dando

lhes portanto oportunidades à informações e ')'étodos científicos para

atingirem através da fertilidade, a fecundação.

EMENDA CS02580-6
~ LUCIA VANIA'HBRAO COSTA rr=.....OO~• PMOB

COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENDA CS02578-4
~LuciA VANIÂ ABRAO COSTA

,-- .l..f;~..."IO/cOI.lI"io/sUBCO.. I"'io

p4

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 379, INCISO VII

Altera o inciso VII do artigo 379, do capítulo 111 da Educação e

Cultura, que passará a ter a seguinte redação:

~nciso VII - auxílio suplementar na educação para crianças de zero

até seis anos de idade e para o ensino fundamental, através de pro

gramas de material didático-escolar, transporte, alimentação, assi~

tência médico-odontolôgica, farmacêutl.ca e psicológica.

JUSTIFICAÇ1\.O

.------------ PLtNA'UO/CoJus,io/5uacolllssio------ -,

pu COMISS~O DE SISTE~~TIZAÇÃO
r:1---------------- T[ XTOt JUSTlf ICAÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - - - ..,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea "d"·do inciso XV do art.13.

Inclua-se na alínea "d",do inciso XV,do ar

~~go 13 do Anteprojeto,a seguinte expressão:

dI p~o haverá prisão ~~vil,salvo o caso de

devedor inadimolente de obriGação alimentar.

JUSTIFICAÇÃO

No nosso entender, a supressão da prisão civil por

inadimplemento de obrigação alimentar seria um retrocesso da nova

Constituição em relação à atual, uma vez que o direito do alimenta

do,já ameaçado no quadro atual por estratagemas usados pelo alimen

tante - corno por exemplo o abandono de empregos e a mudança de do

micíll.os - estaria desta forma constitucionalmente desamparado.

I'LtN.lIlIO/cOIlISIÃo/.tlICOUISsio-----------

Entendemos que, este apoio técnico e financeiro é i.!!

dispensável para a garantia da qualidade do atendimento à criança de

zero até seis anos, contribuindo assim para que o cidadão brasilei

ro tenha uma condição de sobrev1vência mais digna, inclusive preve.!!

do a contl.nuidade de sua inserção no processo educacl.onal.

EMENDA CS02581-4
~ LUCIA VANIÂ ABRAO COSTA

COMISS1\.O DE SISTEHATIZAÇ1\.O

=,-- TU.TO/JIJSTlfICAÇio _

EMENDA MODIFICATIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 383 , PARÃGRAFO 20.
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~

Modifique-se o parágrafo 20, do artigo 383 do capítulo da Educação

e Cultura do anteprojeto de Constituição que passará a ter asegu~~

te redação:

art. 383

'520 Compete aos Estados e Municípios, através de lei compl~
mentar estadual, organizar e oferecer a educação de O a

6 anos, o ensino fundamental e médio.

JUSTIFICAç1i.O

t preciso ?arantir o acesso e permanência do ~luno

em qualquer grau de ensino. A gestão é de natureza técn1ca, -com

~rovimento reg~lamentado em leqislação própria, conforme a natur~

za juríd~Ca de entidade mantenedora da escola.

JUSTIFlCAC!iO

~m-,• O O~·/J;;~-- II _ { I

!J
= -::- TEXTO/olUSTI&AÇi.O-------------"':----r-

EMENDA CS02584-9
tJ PAULO MARQUES t fC;~A~TO••=:J

P~ÃIII'o/ço"'ssio/sulcolIlssio-----------1

E: .COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Em cumprimento aos princípios estabele~idos nos artigo~

378, 379 e seus incisop ; visando clarear alguns aspectos que dev~

rão ser aprofundados na Lei de Diretrizes e Bases, ou outras afins

que a complementam, consideramos indispensável incluir o atendime~

to educacional obrigatório ã-faixa de O a 6 anos.

PAULO MARQUES

unico:

JUSJ:IFICAç1i.O

EMENDA SUPRESS~

Titulo IX
- '--r

Da Ordem Socia1 '

Capitulo III

Da Educação e CuJ.tura

Retirar d_o art.- 379 (caput) a .p~avra público·, re?!

gindo-o assim:-
-Art. 379 - O dever do estado com o ensino efetivar

se-ã mediante a garantia de'-

O dever do estado é o de ministrar ensino, de aco~do

com os meios disponíveis, mais é~nvenientes e possíveis, com ~ ~e
nor gasto e a obtenção dos melhores resu~tados. Por isso, não se

deve restringir sua atuação de modo a não tolher, em cada . momento

e em cada local, a forma possível e mais convenie~te.

A o~rigação do Estado é com todo o ensino e não res
tritiva e discriminatoriamente com o ensino público apenas.

\-instituiç~o criada- pelas empresas optantes, p~derada, por

Acrescer ao-artigo 389 o seguinte par~9rafo.

EUEliDA AD IT I VA

TíTULO JJ::

I!A CIWElol SOCIAL

CAPíTULO III

DA EeUCAçÃO E CULTURA

"Par~grafo único - O produto da contribuiç~o

c~m o sal~rio educaç~o será administrado, em cada unidade f~

= -'- TE:XTO/~USTI,.ICAÇio----------------;

,-,------c::---- I'1.EHAlIll0/CO.. ISsiotsual'õllllssio -------------,tJ COM I SSÃO DE SI SfEMA"F I ZAÇÃO

EMENDA CS02582·2
[:J

ra atender a suas finalidades.

JUSTI fI CAÇÃO

É preciso não duplicar meios para obtenç~o,
dos mesmos fins, descentralizando a administraç~o e aplica-

ç~o dos recursos, para racionalização de gastos e otimização
PAULO -NlARQUES

~e resultados, permitindo ainda que os recursos

na mesma re9i~o onde s~o gerados.

permaneçaM

EMENDA CS02585·7
(:J
CO"T-'----------- PLt:NÀIIIIO/coWlssio/SUICOlllssio-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
= TE:llTO/olUSTlflci.çio -,

.-.- TEXTO/JU5TlfICAÇio -; -,

Substituir o incisi I do art. 378 pelo seguinte:

JUS~lfICAÇÃ()

Substituir o art. 382 pelo seguinte:

"Art. 382 - As instituiç~es de ensino superior

gozam nos termos da lei, da autonomia didáti

co-cientifica, administrativa, ccon~miea e fi
nanceira, obe~ecidos os seguintes principies."J

ENENDA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA CRCE\! Si!CIAl
CAPíTULQ III

DA EnUCAçX~ E CUlT~RA

Côrno redigido no anteprojeto, o artigo.se cho

ca com o previsto no parágrafo ~nico do art. 386.

Por outro lado, o ensino superior nao está to

do organizado em universidades, predominando o n~mero de Institui

AUTO~--------~------

PAULO MARQUES

E!!ENDA SUBSTITUTIVA

Título IX-

Da Ordem Socia1
Capítulo III

Da Educação e Cultura

EMENDA CS02583-1

~-.!:.~=~-------~
. PLtN4AIO/CCIrlISsio/SUBCOWI:l:lio------------,

m-e COMISS1io DE SISTEllATIZAÇ1iO

n I democratização do acesso e permanên

cia em todos os níveis de ensino".

çoes e faculdade isoladas.
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PAULO MARQUES PAULO MARQ~ES

COMiSSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,..- -':: t.lo~N;1I10/cc.. IS:sio/SUIlCO..lllllio----------

tJ

EMENDA CS02588-1
t:

EMENDA CS02586-5
(I

E!lENDA ADITIVA

Título IX

ria OFdem Social.

Capítulo III

J:Rl:li:nA sUBsfil'üfl'VA'°

TíTULO IX

DA CR,nrn SOCIAL

CAPÍTULO 111

DA EnUCAÇÃ~ E CULTURA

Da- Educação e CUJ.tura
Substituir o Par~grafo Único do Art. 386 pelo s~

guinte artigo:

JUSTIFICAÇÂO

-§ 29 - A~rtia tem o direito de educar os fl

lhos, de acordo com seus valores e princípios

de vida, e de escolher a instituição enucacio

nal de sua preferência."

~inte:

Açrescer ao art. 377, como parágrafo segundo, o se-

NArf:.. - Oensino ~'rivre à incia~jva privada que

o minis~rará. sem inger;ncia do Poder P~blico, salvo para fim de

au~orizaç~o, reconhecimento, credenciamento de cursos e fiscafi%~

ção do cumprimento da legis~ação do ensino. w

JUSTIFICAÇÃO

o par~grafo est~ deslocado no artigo 386 que tr~

ta de aplicação de verbas.

Constitui direito natural da família educar os filhos

segundo suas convicções, crenças princípios e anseios, utilizando

se da escola ~ue melhor atender a esses objetivos. Ao Estado comp~

te a responsabilidade de proporcionar-lhe os meios e condições pa

ra isso.

'Supervisão de qualidade significa ingerencia

organização didª~ico-administrativa, sendo que deve competir

pr~pria comunidade e ao usuário.

na

à

EMENDA CS02587-3 AUTOR EMENDA CS02589-0
pr;A;~DO~tJ PAULO MARQUES fG;~"'~ (:J PAULO MARQUES J

tJ
PL(N.. "IO/CO .. ISsio/suaCOWlssAO

~'m~ l:
.,eL(HÁ"IO/COllISSAO/sUBl:OIIUSsio

J ~'~7J87JCO~lISSÃO DE SI STEMAT'I ZAÇÃO ~07fl COMISSÃO DE SISTE~IATIZAÇÃO

ENEKDA SUBSTITUTIVA
TíTULO IX

DA CROEIl soe (AL
CAPíTULQ III

DA EnUCAçÃ~ E CULTURA

IDlENDA ADITIVA

Títu10 IX

Da Ordem Social

Capítulo III

Redigir assim o ar~. 386 (caput): Da,Educação e Cultura

"§ 29 - O sistema de bolsas de estuno não carac

teriza repasse, de verbas públicas para entidades

privadas d~ino."

-§ 39 - O valor das bolsas terJ, corno parãrnetro,

o custo de ensino de igual nível de qualidade o

ferecido em estabelecimentos estatal-conoênere."

Acrescer ao art. 386 os seguintes parãgrafos 29 e 39:

descen1::ra I i z ar-,de

JUSTI FI CAÇÃO

A bolsa de estudo, al~m

constitui ajuda ao aluno e não ao estabelecimento de ensino. Ve

dar-se a bolsa de estudo implica impedir a educaç~o de aluno ca~

rente nos locais onde não houver escola p~brica. JUSTIFICAçAO

Art. 386 - As verbas p~b'icas serão destinadas

as escolas p~blicas. à concessão de bolsas de e~tudo, à ampliação

de atendimento e ~ qualificaç~o das atividades de ensino e pesqul

~a, em tod~s os niveis.

Os incisos I e I I do anteprojeto criàm discri

m i naçoes, reserva de mercado e proteção do Estado ;s escó'1 as c on

fessionais, quando este -deve ser dissociado de instituiç~es reli

giosas,sem ampl iar as c~ndiç~es de acesso e a melhoria de qUül id~

de,s~m todos ,0S niveis de modo generalizado.

A bolsa de estudo constitui ajuda ao aluno carrente e

não ao estabelecimento de ensino. Vedar-se o sistema de bolsas dis

crimina o estudante pobre que só fica com opção da escola pública

ou se~ alternativa onde esta não existir.

O valor da bolsa deve corresEonder ao custo equivalen

te no ensino público, para evitar ,privilégi?_
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PAULO MARQUES

EMENDA CS02590·3
I:

,.- ..LENAIUo/cONISsÃo/sueCOMI:lsio----------

p: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

lar dos resultados operacionais à execução da política indigenista
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Co~

gresso Nacional a fiscalização do ~umprimento da obrigação aqui es
tabelecida.

r.:""( TEXTO/olU5TI'IC.. çio -,

PROPOSTA

ElmNDA ADITIVA

Título IX

Da Ordem Socia1

Capítulo 111

Da Educação é Cultura

Nova redação:
§ 29 - A exploração de riquezas minerais em terras indí

genas obriga a destinação de percentual na' forma da lei para a exe
cução da política indigenista nacional e de programas de proteção
do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscali!ação do
cumprimento da obrigação aqui estabelecida.

Acrescer no artigo 377, "caput," a expressão: "respei

tado o direito de opção d~ familia~.
O parágrafo 19 do artigo 312 do Anteprojeto assim estabe

lece:

JUS'l'IFlCAçAQ.

o Estado democrático deve respeita~ as crenças, con

vicções e filosofia educaciona1s da familia, não lhe impondo uma

instrução em choque com seus principios, pois constitu1 direito

natural dos pais a escolha da educação que pretende nara" seus fi

lhos.

PAULO MARQUES

EMENDA CS02591·1
(:J

&UTOJt--------------

~"""o~
PFI

"Ao proprietário do solo , assegurada a participação nos
resultados da lavra, na forma da lei".

Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a
lei e o Estado (Art. 13, 111, a)do Anteprojeto), mas o índio, embo
ra não seja proprietário, contudo possui o direito de posse perma 
nente e o usufruto dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a
participação nos resultados das explorações das riquezas minerais
destinadas à execução da política indigenista nacional e a pr6gra 
mas de ~roteção do meio ambiente, , mat'ria a ser regulamentada em
lei ordinária.

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO
..- ,.L"cHÃ"'o/cONISSÃo/sUICOllllI5Sio----- _

(:J

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

EMENDA CS02593·8
[J

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇ~O

TITULO- IX
CAPlTULO VIII

DO !NDIO

= TEXTO/.lU'TlflCAÇÃO -,

ru ,.LENÁIl'O/COlU5Sio/SUICOMISSÃO__________ eu.t.--:--,

C~ ..:::::::~~~=~~=:::....- ----'I (:LI7 /WEMENDA SUBSTITUTIVA

Título IX

Da Ordem Social

Capítulo 111

Da Educação e Cultura

Substitua-se o-~ 388 pelo seguinte:

"Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e

agrícolas são responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar

gratuito de seus empregados e·dos respectivos dependentes, a par

tir dos três anos de idade, mediante a manutenção de escolas pró

prias, concessão de bolsas de estudo ~u con~ibuição com o· sa1ã

rio educação, na forma da lei."

Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destina
das à sua posse permanent~,cabendo-lheso usufruto exclusivo das
riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas exi~

tentes e dos cursos fluviai~, ressalvado o direito de navegação.

PROPOSTA

JU5TIFlCAc;1I.O

t pre~iso não duplica~meios para a obtenção dos

mesmos fins, aproveitando-se a rede física existente, para racio

nalização de gastos e otimização de resultados. A bolsa de estudo

constitui medida descentralizadora, capaz de atingir esse objeti

V~.

Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destina
das à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos
cursos fluviais, ressalvado o direito de navegaçâo.

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

EMENDA CS02592·0
[J
= ,.LENÁRIO/CONI55io/su.CO.. ISSio ~

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

= n:xTO/olUSTI'lCAÇio, -,

TíTULO IV
CAP!TULO VIII

DO !NOIO

No artigo 13, inciso rrr, alínea (a), do Anteprojeto,
encontra-se: Todos são iguais perante a Constituição, a Lei e o
Estado.

Por sua vez, no inciso X do artigo 48 assim estabelece
"as terras ocupadas pelos índios, que delas terâo posse'perma~en

te e ~sufruto exclusivo das r1quezas naturais do solo e de todas
as utilidades nelas existentes".

Assim sendo, verifica-se uma compatlbilidade entre as

duas normas.

nas

Art. 434 - .............•.•..............................
§ 29 _ A exploração de riquezas minerais em terras indíge

obriga à destinação de percentual não inferior à metade do va-

No entanto, o ~rtigo 432, como proposto no
fere a compatibilidade acima ressaltada ~or atribuir o
exclusivo ~as riquezas naturais do subsolo aos índios.

Anteprojeto
usufruto
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- Conotação pejorativa do termo "descanso".

_ Otimização, da relação custo-benefício, a médio e longo
prazos,_relativa à manutenção oe crianças em creches em período i~

tegrai.
DEPUTADO BOSCO FRANÇA

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

EMENDA CS02594-6
tJ
[!Jr---------- P'-EHAluD/COr,lIS'iO/SuacoMlssiO----------

J
tÇJA;7U7J

r:-r---------------rnrOIJUn',.'cAçÃO----------------,

DEPUTADO BOSCO FRANCA

TtTULO IX
CAPtTULO VIU

DO !NDIO
Art. 434 - .•..•.•.•....••.•.•...•............•......•...
§ lº - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o

a~roveitamento dos potenciais de energia hidráulica de que trata
este artigo dependem da autorização das populações indígenas envo!
vidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.

EMENDA CS02596-2
fl
r:T--------- PI.EHÂRIO/cONIS5Ão/sUBCOMlssio----- -,

COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO

PROPOSTA =-- TEX ...o/JUSTIFICAI;ÃO ---,

Suprimir o parágrafo lº.

DOS

TtTULO U
CAPtTULO U

DIREITOS SOCIAIS

o parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 314
do Anteprojeto que por sua vez normatiza o assunto, para todo o
território nacional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo
transcrito:

"Art. 314 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais,
bem como o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, d~

pendem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do p~

der concedente".

Art. 14 - São direitos sociais dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condiçâo so
cial:

Inciso XIX licença remunerada à gestante, antes e depois
do parto, por período nâo interior a 120 (cento e vinte) dias.

ACRESCENTAR: "li~ença paternidade remunerada, durante
o período natal e pós-natal, até o quinto dia após a alta hospita
lar ou parto domicilar".
LICENÇA REMUNERADA A GESTANTE, ANTES E DEPOIS DO PA~TO,POR PER!OOO
NAD INFERIOR A 120 (CENTO E VINTE) DIAS, E LICENÇA PATERNIDADE RE
MUNERADA,DURANTE O PER!ODO NATAL E POS-NATAL,ATt O QUINTO DIA APOS
A ALTA HOSPITALAR. OU PARTO DOMICILIAR.

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

COMISSAO DE SISTEMATI2AÇAO

EMENDA CS02595-4
l!J
r---------- PLiEH...1I0/COM'ss,io/suacOlllssio-- -,

(!l
r=--------.r--------TItxto/.lUSTIFICaçio----------------,

- Participação efetiva do pai, neste período crítico, em
relação à prevenção do de~mame.

- Importância da presença do pai, máxime neste período,
para estabilidade emociCtnal familiar.

- Cumprimento das obrigações legais relativas ao nascimen
to do filho.

DEPUTADO BOSCO FRANÇA

T!TULO IX
CAP!TULO II

DOS DIREIi0S SOCIAIS

Art. 361'- Os planos de previdência social do Sistema de
Seguridade Social atenderão, nos termos da lei, aos seguintes pr~

ceitos:
Inciso 111 - Proteção à maternidade e à paternidade, na

turais e adotivas, notadamente à gestante, assegurado descanso an

tes e após o parto.

ALTERAR: "descanso" por "licença"
ACRESCENTAR: "e a redução da jetrnada de trabalho das

mães e pais, conforme a lei dispuser".
PROTEÇAO A MATERNIDADE E A PATERNIDADE, naturais e adotivas,NOTAD~
MENTE A GESTANTE, ASSEGURADA LICENÇA ANTES E APOS O PARTO, E REDU
ÇAO OA JORNAOA OE TRABALHO DE MAES E PAIS,CONFORME A LEI DISPUSER.

EMENDA CS02597-1
tJ
o.r--------- f'l.UàllIO/co!'ISsÃO/suaeO"llssio---- -,

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

r:-r Tu:TO/.IUs-T~fleAçio---------------_...,

T!TULO II
CAPnUlO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 14 - São direitos sociais dets trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condiçâo so

cial:
.XXVI - garantia de assistência, pelo em~regador, aos fi

lhos e dependentes dos empregados, p~lo menos até 6 (seis) anos de
idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e órgãos pQ

blicos.

_ Maior garantia da saúde mental e física da criança;
- Necessidade de intensificar a afetividade do trinômio

PAI-i'IAE E FILHO;
- Minorar as consequências psico-sociais advindas da se

paração precoce e súbita entre mães, pais e filhos e atenuar os
efeitos advindos da massificação do atendimento institucional ou
domãcilar das crianças;

ACRESCENTAR: "provendo salas de amamentação no local de
trabalho, no período de aleitamento materno exclusivo".
GARANTIA DE ASSIST~NCIA, PELO EMPREGADOR, AOS FILHOS E DEPENDENTES
DOS, EMPREGADOS, PELO MENOS ATt (SEIS) ANOS DE IDADE, PROVENDO SALAS
DE AMAMENTAÇAO NO LOCAL DE TRABALHO, NO PERloDO DE ALEITAMENTO MA
TERNO EXCLUSIVO,CRECHES E PR~-ESCOLAS,NAS EMPRESAS PRIVADAS E OR
GIlOS PCBLlCOS.
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DEPUTADD BOSCO FRANÇA

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O

- a sala de amamentação atende o bebê até a idade de 6
a 8 meses de vida, época em que o leite materno deve ser o único

alimento.

- a facilidade em se instalar uma sala de amamentação
nos locais de trabalho, favorecendo o acesso da mãe ao filho.

- maior garantia do aleitamento materno exclusivo e por
conseguinte, da saúde da criança, quando comparada aos índices ob

servados nas creches.
- baixos custos, com ótimos benefícios.

EMENDA CS02598-9
l:

__________ I'LE","'llO/CON.,sSÃotsuBCOlolISSio-----.,..--------,

(:l
r.I TEXT01"uSTIF1CAÇÁO ,

TtTULO IX
CAPtTULO V

DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 410 - O Estado implementará medidas que levem à adaQ
tação progressiva dos meios de comunicação, a fim de permitir que
as pessoas portadoras de deficiência sensorial e da fala tenham aces

so à informação e à comunicação.
Parágrafo único - ~ vedada a propaganda comercial de me

dicamentos, formas de tratamento de saúde, tabaco, bebidas alcoóli

cas e agrotóxicos.

Acrescentar: "alimentos sucedâneos do leite materno"
E VEDADA A PROPAGANDA COMERCIAL DE ALIMENTOS SUCEDANEOS DO LEITE M~

TERNO, DE MEDICAMENTOS,FORMAS DE TRATAMENTO DE SAúDE, TABACO, BEBI

DAS ALCOOLICAS E AGRDTOXICOS.

"A promoção ao aleitamento materno deve ter lugar de des
taque na política de nutrição e alimentação de cada país para asse
gurar a saúde da criança e diminuir as taxas de morbidade e mortal~

da de ~nfantis" (CARTA DE PORTO ALEGRE, lº CONGRESSO PAN-AMERICANO
DE ALEITAMENTO MATERNO-RS-MAIO, 1985).

O aleitamento materno é prática natural e fundamental da
vida humana. Nada e ninguém devem modificá-la. ~ alimento e amor
perfeitos, vínculo e segurança nos primeiros meses de vida". (CARTA
DE PORTO ALEGRE).

O aleitamento materno tem significância social e econômi
ca única à nível da sociedade e um valor psico-social ímpar à nível
do indivíduo.

Existe um Código Internacional da Organização Mundial de
Saúde e UNICEF, estabelecendo padrões internacionais mínimos,_ ao

que devem seguir todas campanhas de leite artificial infantil.

A violação publicitária ã prática do aleitamento materno
é comprovadamente nociva a quaisquer interesses da promoção e pre _
servação do bem-estar social.

EMENDA CS02599-7
NEP. MIRO TEXEIRA

_____-::- PLEH...'UO/COIlISsio/suaCOWI55Ãa _e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.., TfXTO'JUSTlflCAÇio----------------,

Suprimam-se os artigos 234 a 238, do Anteprojeto

JUSTIFICATICÃO

o Ministério Público é das mais honradas e notáveis ins

tituições-do País. Todavia, as justas disposições contidas nos arti

gos referidos misturam-se com outras absolutamente dispensáveis no

texto cons~itucional. são matérias apropriadas à lei complementar el
ou ordinárl.a.

Não se imagina tirar da~nstituição a norma ger&~ da o~

ganização do M.P .•

Trata-se de permitir ao relator e à própria Comissão d2

tar a Constituição ~e texto mais aprDpriado à matéria.

A emenda é cabível, regimentalmente. A Co~stituição que

fazemos deve limitar-se à construção de normas gerais, de~xando à le·

assuntos que, embora relevantes, não chegam à ~rnportância de .integrar

as disposições Constituciona15~

Sala das Sessões, em

Deputado MIRO TEIXEIRA

EMENDA CS02600-4r: DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

r=-.---------- PL~N..JIII0/COIlISsÃo/suaco..,ssio----------__,

COMISSÃO-DE SISTEMATIZAÇÃO

= ~ -_------T!:XTO/~uSTIFICAÇÃO ,

Dê-se ao art. 239, do Anteprojeto, a seguinte redação:-

""Art. 23.9 - Os Estados organizarão serviços de Defenso-

ria Pública, para a defesa, em todas as instâncias, dos Juridi

camente necessitados. 11

JUSTIFICATIVA

A redação adotada no artigo é vaga, não estabelecendo com clare

za a quem incumbe a organização e prestação do serviço de Defensoria.

A mod1flcação dra proposta Ylsa"anar essa lacuna, atribuindo e~
pressamente aos Estados, a responsabilidade pela organlzação desse im
portante serviço, destinado a defesa, em todas as instâncias, dos Jur~

dicamente necessitados.

Sala das Sessões, em

EMENDA CS02601-2
f: DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

.,..- PLENAAIO/ÇONlSSÃO/CUBCOMISSÃO---'-- _

f? COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

.., TEXToJ"IUSTlfICAt;io ,

-" Dê-se aos Incisos 11 e alíneas "b". e IId" e IX, do art. 192, a s,g,

guinte redação:

"Art. 192 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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II-

b) a promoção por merecimento pressupõe dois

anos de exercício na respectiva entrânci~ e integrar o Juiz o

primeiro quinto da lista de antiguidade, salvo se não houver,

com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, observados os

critério$ objetivos de aferição fixados em lei complementar;

d) na promoção por antiguidade, o Tribunal so

mente pdderá recusar o Juiz. mais ant1go pelo voto de dois ter

ços dos seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a in

dicação.

IX - As decisões administrativas dos Tribunais serão

motivadas, identlficados os votantes e tomadas pelo voto da

maioria absoluta de seus membros."

JUSTIFICATIVA

o dispositiyo é desnecessário, além de violar o princípio da fe

deração, pois cabe aos Estados d1spor sobre a organização e manutenção

das servent1as da justiça.

Sala das sessões, em

D:putado MIRO TEIXEIRA

JUSTIFICATIVA

A modificação na alínea "b", do Inciso 11, aiém de melhorar a r,ª

dação estabelece mais uma garantia para assegurar as promoções por me
recimento, exigindo que o Juiz integre o primeiro quinto da lista de

antiguidade.

A modificação na alínea "d", do Inpiso 11, aperfeiçoa a redação,

eliminando a expressão "c onforme procedimento próprio", por ser des

néssária.

• No Inciso IX, modificou-se o quorum exigido para as decisões ad

ministrativas, substituindo-se a exigência de 2/3 (dois terços) pela

maioria absoluta, visando a agilização da administração dos Tribunais.

Todas as modificações visam melhorar a sistematização da maté

ria, tornando-a mais adequada ao texto do artigo.

Sala das sessões, em

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Dê-se ao art. 202, do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 202 - As serventias de justiça serão organizadas e

mantidas pelo Estado, incluídas' no orçamento do Judiciário. 1I

DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

r.:-r-- TEXTO/.lUSTlfICAÇão -,

Dê-se ao Incis~ 111, do art. 204, do AnteproJeto, a seguinte re

dação:

"Art. 204 - •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - cinco, inpicados pelo Presidente da República,

dentre os integrantes de listas tríplices de magistrados de ca~

reira, organizadas, para cada vaga, pelo Supremo Tribunal Fe

deral. ti

JUSTIFICATIVA

A modificação visa tão somente explicitar que a organização das

listas tríplices deve se circunscrever aos magistrados de carreira.

Sala das sessões, em

Deputado MIRO TEIXEIRA

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
"" PLEN ....1I0/cONISSÃO/SUlltOMISSÃO------------,JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02605·5tJ DEPUTÃOO MIRO TEIXEIRA
AUTOR---------------

A modificação visa melhorar a redação, tornando explícita não só

a responsabilidade õe organização como também a de manutenção pelo Es

t~do, assim como a inclusão das serventias no orçamento do Judiciário.

Sala das sessões, em

Deputado MIRO TEIXEIRA

r.;---------------- TUTO/,JUSTIF1CAÇÃO------------------,

Substituam-se os arts. 234 a 238, do Capítulo v, Título V, do
Anteprojeto da Constituição pelos seguintes:

Art. 234 - O Ministério Público tem por missão, sem prejuízo das

funções cometidas a outros órgãos, promover a ação da justiça eM defg

sa ~a legalidade, dos ~ireitos dos c1dadãos e do interesse público tQ

telaào pela lei, oficiosamente ou a pedido dos interessados, bem como

velar pela independência dos Tribunais e procurar perante estes a pe~

secução do interesse social.

DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

1":1,---------- PUHA'uo/coUISSÃo/sUICOIlISSÁO-------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02603·9
l:J

AUlOlt-------------....:.- Art. 235 - O Ministério Público exerce as suas funções por inte~

médio de órgãos próprios, em harmonia com os princípios de unidade de

atuação e dependência hierárquica e com sUJeição sempre aos princí

pios de legalidade e imparcialidade.

Suprima-se o § ~nico, do art. 202, do Anteprojeto.

,- -, TEXTO/olUSTltICAÇio----------------,

F Art. 236 - A lei complementar regulará o estatuto orgânico do M~

nistério Público.
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JUSTIFICATIVA

Os d~spositivos cUJa substitU1Ção se propõe contêm erros técni

os, quando confundem poder com função, além de disporem sobre maté

ias pertlnentes à lei ordinária ou complementar.

Por outro lado, as disposições constantes do Anteprojeto poderão
evar à burocratização do M1nistério Público, além de atingir a pró
pria autoridade da polícia jUdiciária.

A solução adotada, através da nova redação proposta, consiste na

utilização do modelo d~ Constituição espanhola para o Ministér10 Públ~

co, tido como bom e moderno.

"Art. 382 - As instituições de ensino superior gozam nos

termos da lei, da autonomia didático-científica, administrativa,e
conômica e financeira, obedecidos os seguintes princípios:"

JUSUFICAÇIlO

Como redigido no Anteprojeto, o artigo se choca com o p~

visto no parágrafo único do art. 386.
Por outro lado, o ensino superior não está todo organiz~

do em universidades, predominando o numero de instituições e facu!

dades isoladas.
Sala das Comissões em

,..,., TE:XTO/JUSTIf'ICAÇÃO-------------------,

Deputado MIRO TEIXEIRA

EMENDA CS02606-3
p: Constltulnte Amaury MUller

,l.c..""'o/eca.tlssÃo/suleO.,luio-------------,e:== COMISSÃO DE SISTE~~TIZAÇÃO

EMENDA CS0260~-8

tJ CONSTITUINTE JOsE' TINOCO
r---------- PLt:NARIO/coWISSÃO/SUBCOWISdo-----------

f: COMISSIIO DE SISTEMATIZACIIO

~PAIl.TID00

FI _PF

Emenda mod1f1cat1va do ark.236 do Capítulo V, Do Mlnistêrio Públ1
co, do Título V.

Dê-se ao art, 236 nova redação, aditando-se-Ihe um parágrafo:

Substituir no artigo 378 do Anteprojeto de Constituição
O inciso I que passa a ter a seguinte redação:

"I - democratização do acesso e permanência em todos os
~íveis de ensino".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda se destlna a expl1citar, quanto ao Che=e do ~inls

tério Públ1CO, em nível federal, a equiparação felta entre os ~e~

bros da instituição e a magistratura, no art.238 d~ AnteproJeto.
Trata-se, portanto, de explicitar o que já se acha implíclto

no texto emendado, a fim de que não se dê margem a 1nterpretações.
que ponham em dú~ida, no tocante ao dirlgente ~ãximo do ~inJsté

r10 Público, O pr1ncípio da paridade, que o Anteprojeto consagra
relativamente aos integrantes do mesmo.

JUSTIFI€AÇAO

~ preciso garantir o acesso e permanência do aluno em

qualquer grau de ensino. A gestão é de naLureza técnica, com pro
vimento regulamentado em legislação própria, conforme a natureza

jurídica,de entidade mantenedora da escola.

5'AftTIDO~
PEL/PE

AUTOR---------------

CON511 JUINTE JOSE' TINOCO

COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇIlO
,,-.---------- PI.EHARIO/COUISSÃo/sUBCOWISSÃO----- _

EMENDA CS02610-1
tJ

O Procurador Geral da República perceberá vencimentos não
inferiores aos que perceberem, a qualquer título, os MlnlS
tro~ db Supremo Tr1bunal.

§

EMENDA CS02607-1
PY--SENiíDOR C!!!'GAS RODRIGUE~'"

-------"'7--- PLEN~luo/cc .l1~SÃO/Sl,.lgCOIIIS~ÃO-----------,

~ COHISSÃO DE SISTEHATIZAÇÃO

_______________ TEXTO/JUSTlfJCAÇio-------------

No artigo 377 do Anteprojeto de Constituição será acrescido o
parágrafo 2Q que passa.a ter a seguinte redação:

"§ 2Q - A famíli~ tem o direito de educar os filhos, de
acordo com os seus valores e princípios de vida, e de es
colher a instituição educacional de sua pref'erêncí a."

Emenda Ilodiflcativa

Ao art. 13, XII, ub". :KJSTIFICAÇ/lO

Dã·-se a seguinLe redação:

Nenhum bras11eiro será extrl~1tado.

JUSTIFICAÇÃO

Constitui direito natural da família educar os filhos segundo
suas convicções, crenças, princípios e anseios, utilizando-se da escola

que melhor atender a esses objetivos. Ao Estado compete a responsabilida

de dé proporcionar-lhe os meios e condições para isso.

Não se deve adrnlt1r a ressalva quanto a natura11

zadCls.

Sala das Sessões, 02-07-87.

lijENDA .C~02608-0 J ~';;;':;J
lL__J:C:aO!lSNLSSi1T:.IT:,]Tj.!IJIT~NIJT];F'-....JllOJ.:Sílf''-TLTlJN~OJJCWOU_ ~. -

lõJ m..."/co."si'''""'••''.i.-----------) .~ATA~
LC_.cC:!:OIl:!MIJT~S;;:Si11l[(OUOlEF::...:S;,:T~S;,:T[JF:lM!lJA!l:TLTL7Z.AB.Çi;ll.1l1l0- ~ -
,..,., Tt:XTO/olUSTlfICAÇÃO------------------,

o artigo 382 do Anteprojeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação:

EMENDA CS02611-0
tJ CONSTITUINTE JOSE' TINOCO

,-,r---------- ,LtNil'IO/CoWI:lSÃo/suaCOWI3:1Ão------------,

COMISS1'\O DE SISTEMATIZAÇIlO
,..,.,,- TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO ,

No artigo 389 do Anteprojeto de Constituição será acresci

do o parágrafo único ,que passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único - O produto da contribuição com o salário

educação será administrado, em cada unidade federada, por Inst í tuição cri~

da pelas empresas optantes , para atender a suas finalidades.
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""-----;-------------TEXTO/JUSTIf'ICA<:io-----------------,

:EMENDA M3DIFICATIVA A RÊDAÇÃO DA LEl'RA "a" DO PARÁGRAFO úNIco DO ARI'IOO 325, te A!!
TEProJEIO DE =S'J!I'lUIÇÃD.

CONSTiTUINTE JOSE TINOCO
f:;PARTI00::J

PFL-PE. -

AUTOJt--------;---------,

CDMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

_______--'-__ PLENAflIO/co\tISS;.o/sUBCOUI$S;.O _

tJ

EMENDA CS02614·4
tJ

3JSTIFICAÇ1l0

E preciso não duplicar meios para obtenção dos mesmos fins,
<, descentrâli~ando a administfáção e aplicação dos recursos, para racionali

zação de gastos e otimização de r:esultados, permitindo ainda que os recur

sos permaneçam na mesma região onde são gerados.

EMENDA CS02612·8 AUro.

f:J CONSTITUINTE JOSE TINOCO -------------

,----------I'LEN..."10/COWlssio/IiU.COMISSÃO------ _

--(? COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O
r=T TUTOIJUSTI'ICAÇio ~_--------_,

EMEN'I'Ar DÉl-SE À LETRA "a" DO § úNICO DO ART.325, A SE
~ GUINTE REDAÇÃO:

_Art. 325

§ Único

CONSTITUINTE JOSE TINOCO

-
a) é racionalmente aproveitado.

JÍJSTIFlCATIVA:

A presente enenda sugere alterar a reda?ã,? da letra "a" de -~, ~

está .'!'!!!~de~, racionalmente aproveitado - suprimindo as expressões OU ESTA
EMCURSO DE SER, V1Sto não ser possívêl o entendJ.mento de um-ám5vel ser racionaJ: 
mente aproveitado quando, efeuvarrente, seu aproveitamento está por acontecer.

Da naneira contida no Anteprojeto não se pode entender o que vem a

ser cumprimento~ função social e lllÓVel rural, uma vez que a função socaal, foi
litera1m=nte vmculada ao uso atnbuido às suas respecuvas áreas exploráveis.

Estando, portanto, o uso EM VIAS ou EM CURSO DE SER IHPI1\NTlI.DO,
ecnsaderar a "intenção" de aproveitamento racional coro parámetro caracterazedor do
cump;;urento da função social, é equiparar, injustamente, todas as áreas INEXPLORA

DAS - desde que para elas se tenha intenção de torná-las um dia produtivas -, ao
IreSI1lO nivel das áreas efeuvarrente util1zadas e cumpndoras da função social, não
apenas pelo fator da utií.Lazaçâo nas, \:ainbém, pe.loa denaJ.s parãrnetros citados nàs

.letras "b", "CU e ....!'d ll
t ~ rne:Sl'IO di5p':)sit1.vo.

A expressão - g RACIONIIIMENrE 'l\PROVEITI\DO-, coro sugerido na presE?;!l

te enenda, desfaz quaasquer dúvidas que porventura ~a'll e, devolve ao tel<to,

por outro lado, a propcsacâo in.:La18lmente.defendida no SUbstitutivo Rosa Freta ,
além de caracterizar, can JUSTIÇA, o que deve ser FUNÇÃO SCCIAL DE OOVEL RURAL.

J

COMISS~O DE SISTEMATIZAC~O

o paragrafo 3 2 do artigo 384 do Anteprojeto de Constitui
ção, passa a tet a seguinte redação:

-§32 ~ ved~da nas escolas públicas de lº e 2º graus a co
brança de taxas ou contribuições adicionais, facultando-se nas in~

tituições públicas de educação superior as que se destinem à ampll
ação ou melhoria do-ens~no básico ministrado por aquelas institui
ções.

~

No meu entender, instituições públicas de ensjno superior
poderiam aplicar pequenas taxas, cujo o somatório serla suficiente
para melhoria do instrumental necessário ao ensino básico desses I
cursos.

,
JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA DO ARTIGO 333 E §§ DO ANTEPROJETO DE
CONSTITUIÇAO

r=T----------------TEXTO/.luSTIFICAÇio------------J-.---_,

EMENDA CS02613~6

[!J
r=T,---------- I'LEH..."IO/COUlSSAO/SUICONlssio------------,

tJJ\.--=c.:.::..:=~=--"'~!...=.!:!'!o"!'d-"",,""-"-----,----------~

~: Dê-se ao Art. 33 e §§ l~ e 29 a seguinte red~
ção.

e sim,
âisci
aplic~

ART. 333 - A Unlão, os Estados e os Munlcípios, rec~

nqecendo a importãncla fundamental da aarl
cultura, proplclar-lhe-ão tratamem::o compátI
vel com sua equiparação às demais atividades
produtlvas.

§ 19 -.Lei Federal, a ser promulgada no prazo de um
ano, criará õrgão planeJador permanente de
políticas agrícolas reglonals e disporá
sobre os obJetlvos e lnstrumen~os apllcáveis
à regular1zação das safras, suas comerc~a11

zações,destlnação ao abasteclmento lnternõ
e mercado externo; estlmulando o desenvolvl
mento do cooperatlvismo de produção e de cre
da.t.o , -

§ 29 - A união, QS Estados e os MunlcíploS, devida
mente articulados, promoverão a asslstêncla
técnlca, extensão rural, pesqulsa agropecuá
ria e crédlto rural, prl0rltarlarnente ao~ p~

queno e médlo produtor.

Justiflcatlva:

A presente proposta objetlva atrlbuir também à Un~ão
e aos Municípios, o reconheclmento da lmportãncia fundamental
da agricultura, bem como adequar corretamente a termlnoloala ~

jurídica quanto à leglslação a ser aplicada para a Política
Agrícola.

Não pode ter a lel denomlnação de LEI AGRíCOLA,
Lei federal, Estadual ou Munlclpal, conforme esfera,
plinando, no que lhe compete, os procedlmentos para a
ção da política Agrícola.

. por outro lado, compete ao Texto Constituel0nal rlxar
os princípios que deverão ser seguldos pelas Lels Ordinárias

-e Complementares, e não, tratar das matérlas concernentes
aos instrumentos regulamentadores.

Daí, a razão qe se suserlr, nesta proposta, nova reda
ção com a supressão das letras "a u a IImu do § 19 e lncorpora
ção do § 29 ao 19, do texto do AnteproJeto. -

PLEHÂflIO/COUISS;.o/sUBCOUISS;.O------- _

C~MISSnQ PE SISTE~ATTZAçnQ

r::T TEXTO/,JUl!TIFIc:...Ç;.O ~--------_,

~ MJDIFICATIVA 1\0 PARÁGRAFO 59 DO ARI'IGO 326 DO ANTEPROJEI'O DE CONSTITUIÇÃO.

~: Altere-se a redação do § 59 do Art. 326 exclumdo do~
to a expressão- "pelo seu portador", resultando ao novo
texto a 'seguinte fonna:

§ 59 - g assegurada a aceatacão dos titulos da dívida agrária a

que se refere este arugo, coro =0 de pagamentode qua,! .

quer tributo federal ou obngaçães do desapropnado para

can a União,J:>em caro para qualquer outra fmahdade es
upulada em 181.

JUSTIFICATIVA

Pem\3Ilecendo a expressão "••• , = meio de pagamento de qualquer
tributo federal, pelo seu por-..ador ou obrlgaçães do desapzopraado....," abre-se a

possibil1dade de o expropriado transfer= a qualquer pessoa, e esta teraa que ser

consdderada PORT1\DOR, os titulos da díVlda agrária recebidos, uta.Lizando-os cerro
fonra de pagamento de triliutos devados e de COIlpE!tênc18 da Uruão.

Assim ocorrendo, ficará a União obrigada a honrar a aceitação dos

titulos ení.udos em data anteraor a estapulada para o resgate, acarretando, por
certo, transtornos para os Orçamentos AAUBlS.
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,.",----------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO----- -,

CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

tÇPAnIOO~

I _PE

COMISSAO DE ISTEMATIZA AO
re-r TEXTo/JUSTIflCAÇÃO---------'----------,

r:-r---------- PL.E:"A'uo/OONlssio/&:UICOlllssio-------------,

EMENDA CS02619-S
[l CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

tr=PARTrOD;;]
PEr -

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA CS02616-1
[l

EMENDA ADITIVA AO ARI'Im 330 DO ANrEP= DE CONSTITUIÇÃO No caput do artigo 377 acresentar-se-á a expressão: ores

peitado o direito. de opção da família".

El-lENI'A: Ad1C~one-se ao Art. 330, parágrafo úruco
nos seçn.untes tenros. JUSTIFICAÇAO

ARI'. 330 - •••••••••

§ ÚIllCO - A concessão dos titulas de ôcmírno , conforrre previ.sto no
"caput,' 1 dependerá de conda.çâo reso.lutava do benefací.á
rio de fazer com que a gleba adqua.rada se torne produ
tiva e cumpra a função soci.al, da terra. -

O Estado democrático deve respeitar as crenças, convic

ções e filosofia educacionais da família, não lhe- impondo uma ins

trução em choque com seus princípios, pois constitui direito natu

ral dos pais a escolha da educação que pretende para seus filhos.

Justlf1catlva:

CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

Aos benefactâraos da reforma agrárla deve ancadi.r a concaentre zespon
sabilidade de tornar as glebas adqurradas em áreas produtlvas e cumondoras
da função sccaal, de terra, eva tando-se, assam, a dast.rabuaçâo de terras a
pessoas que não tenham vocação ou t.radi.çâo agrícola.

No passado 1 tal condação não for observada e I corno consequêncaa ,
chegou a provocar descrédito na senedade da apl.acaçâo do Proarama de Refor
ma Agrária do Governo da Nova Repúbl1ca. - - --

EMENDA CS0262Qt.9
l:
,- P'Lf.:HARlO/COWISdo/sUICOWI55ÂO-----------

l:
,.", TEXTO/.ltlSTIFICAÇÃO --,

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAD

'EMENDA CS02617-9
tJ CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

__________ PLEH.l1Uo/colotlS3io/SUICOWISSÃO-----------

f:

pr;PUTID0:=J
PFL'-PE.

Retirar do caput do _Art: 379 do -Anteprojeto de constituição a

palavra JI público" que passa a ter a seçuínte redação:

"Art. 379 - O dever do Estado com o ensino efetivar-se-á me.

diante a garantia de: ..• "

1":"I TEXTO/.lUSTIF1CAÇio ---,

JUSTIFICAÇAD

O caput do artigo 386 do Anteprojeto de Constituição pas

sa a ter a seguinte redação:

Art. 386 As verbas públicas serão destinad~s às escolas
públicas, podendo também ser dirigidas a instituições educacionais

sem fins lucrativos, que não distr~buam, direta ou indiretamente,

qualquer parcela de suas rendas e pessoas físicas ou jurídicas pr~

vadas e nas quais o valor referente à remuneração de pessoal não

exceda o de entidades públicas similares, revertendo seu patrimônio

para organização semelhante, ou para o Estado, em caso de extinção.

O dever do Estado é o de ministrar ensino, de acordo com os

meios disponíveis, mais convenientes e possíveis, com o menor gasto e a ob

tenção dos melhores resultados. Por isso, não se deve restringir sua atua

ção de modo a não tólher, em cada momento e em cada local, a forma pos

sível e mais conveniente.

A obrigação do Estado é com todo o ensino e não restritiva e

discriminatoriamente com o ensino público apenas.

JUSTIFICATIVA

,.", TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

Transformar o parágrafo único do art. 386 do Anteprojeto

de Constituição em artigo.

rr=;"A"TIOO~

PFL-PE

O caput do artigo 388 do Anteprojeto de Constituição passa a ter

a seguinte redação:
"Art. 388 - As empresas comerciais, industriais e agrícolas são

responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus empre

gados e dos respectivos dependentes, a partir dos três anos de idade, me

diante a manutenção de escolas próprias, concessão de bolsas de estudo ou

contribuição cbm o salário educação, na forma da lei."

JUSTlfICAÇAO
I:: preciso não duplicar meios para a obtenção dos mesmos fins,

aproveitando-se a rede física existente, para racionalização de gastos e

otimização de resultados. A bolsa de estudo const.ítur medida descentralIza

dora, capaz de atingir esse objetivo.

EMENDA CS02621-7
[l CONSTITUINTE JOS~ U"']'::

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
1":"I TEXTO/JUSTIFIC.ll;iO ---,

,-, PLENAAIO/cOlollSSÃo/sUBCOUISSÃO-------------,

rr;; .....RTIOO~
PFL/PE

AUTOR---------------

CONSTITUINTE JOS~ TINOCO

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

O novo artigo explica-se por si mesmo. Trata-se de ampa

rar iniciativas beneficentes e filantrópicas, cujo objetivo inequi

vaca é elevar o padrão educacional da comunidade, eliminada qual

quer pretensão de lucro ou de enriquecimento de particulares. O

Brasil, desta forma, conduz-se como vários outros países de regimes

políticos pluralistas, que dispensam ao ensino comunitário, (ilan

trópico ou confessional apoio técnico e financeiro.

__________ PLlEf... 'IIIl/CQIolISsio/suacOMI5sio-----------

[l

EMENDA CS02618-7
tJ

JUSTIFICAÇAO

O artigo 386 trata da aplicação de verbas públicas e não

de autonomia administrativa e didática. Está deslocado no artigo onde

foi colocado como parágrafo.
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EMENDA, CS02622·5
fl CONS'r'HUINTE ALUrZIO CAMPOS

l:-C-O-M-I-S-S-/l-O-O-E-S-I-S-T-E~~~~"~~ç~'Úiol,""O."'iO---~-~._---.,

F!PAI'lTIOO~• PMD8
EMENDA CS02625-0
(:J CDNSTITUINTE ALU1ZIO CAMPDS

r---------'-'- PLENAAIO/cOM.SSAO/SUBCOhl.55ÃO----------.,

e= COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇ/lO
r.r---------------Tf.:XTOIJusTlF'ICAÇio----- ---, = TEXTO/JUSTIFICAl;ÃO ---,

EMENDA MODIFICATIVA ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL

De-se ao Preâmbulo do Anteprojeto a seguinte redação: Dê-se ao Anteprojeto o seguinte ordenamento:

PREAMBULO

Os representantes do povo brasileiro, livremente eleitos
e reunidos, com a proteção de Deus, em Assembléia Nacional Consti
tuinte, motivados pelos anseios nacionais de plena democratização,
declarando a República Federativa do Brasil um Estado Social, sob
a forma representativa, destinado a consolidar a liberdade, a fra
ternidade, a participação pluralista, a igualdade e a justiça como
postulados supremos de uma sociedade democrática, aberta e sem pr~

concei tos I decretam e promulgam a seguinte Constituição do Brasil.

- TlTULO I
Princípios Fundamentais

TITULO II

Direitos e Liberdades Fundamentais

TlTULO III

Garantias Constitucionais

TlTULO IV

JUSTIFICAÇIlO Ordem Econômica e Financeira

Os fundamentos e valores que estão inspirando a nova
Constituição Brasileira, constantes do Preâmbulo do Anteprojeto,p~

dem ser mantidos através de redação mais simples, como tem preferl
do as Constituições Democráticas modernas (França, Alemanha, Itá 
lia, Suiça, entre outras).

A emenda visa a esse objetivo, conforme demonstra o seu
próprio texto.

A circunstância do Preâmbulo do eminente Relator ter si
do inspirado no indiscutível valor e talento do Mestre Pontes de Mi
randa não deve invalidar o próposito da simplificação, que não dis
vir tua o seu conteúdo.

TITULO V

Tributação e Orçamento

TíTULO VI

Ordem Social

TlTULD VII

Da Organização do Estado

TlTULD VIII

Organização de Poderes e Sistema de Governo

TíTULO IX

Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

TlTULO X

r.r---------------TIEXTOIJUSTIFICAÇio-----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇIlO'

O ordenamento proposto pela emenda estabelece, a nosso ver,
uma sequência melhor coordenada para a distribuição das matérias re
guladas no Anteprojeto, facilitando a análise e interpretação dos
textos.

Diversas e Transitórias

JUSTIFICAÇIlO

Disposições

pr-OATA~
~02 / O?!B?

EMENDA 'CS02623-3
~ AUTOR

~ éONSTITUINTE ALUIZIO CAMPOS

fi PI.'fNARlD/COIA!5Sio/st.lDCOIII:lsÃOr: COMISSIIO DE SISTEMATIZAÇ/lO

Art. 44, § 2º, diga-se:

§ 2º - O Distrito Federal e os Territórios integram a
União.

JUSTIFICAÇ/lO

E.{YlENDA CS02626-8
t' CONSTITUINTE ALUIZID CAMPOS
,.,,-- PLENAAIO/CO"'IS$ÃO/SUBcoaunÃo:._

COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO

A emenda visa apenas a explicitar o Distrito Federal
como área integrante da União em conjunto com os Territórios. TíTULO IV

Capítulo VIII (da Administração Pública)

EMENDA CS02624-1P'"' AUTOR

~ ~ONSTITUINTE ALUIZIO CAMPOS

r---------- "l[NÂRIO/co"'ISSÃo/sURCOIU55ÃO---~------

tJ COMISSIIO DE SISTEMATIZAC/lO

Suprimam-se os Arts. 75, 76, 77 e 78, dando-se, em con
sequência, ao art. 74 a seguinte redação:

Art. 74 - A Administração Pública será organizada com
obediência aos direitos dos seus servidores e dos cidadãos.

r.r---------------TIEXTO/.luSTIf"ICAÇio-----------------,

EMENDA DE ADEQUAÇIlO
JUSTIFICATIVA

Art. 47 - Converta-se a disposição em parágrafos do Art. 4º.

JUSTIFICAÇIlO

As especificações dos arts. 75 a 78 estão contidas nos
princípios de modalidade e respeito aos direitos dos servidores pú
blicos e dos cidadãos em geral, não contendo matéria que se justifl
que o seu tratamento Constitucional.

A emenda visa a adequar a redação ao disposto no art. 4º que
já indica o Legislativo, o Executivo e o Judiciário como órgãos da
soberania e poderes do Estado.

A inclusão dos servidores no texto do art. 74 aumenta
a abrangência no respeito aos direitos, resolvendo o problema, cuja
solução em cada caso compete ao Poder Judiciário.
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Pl,.ENAf!IO/CONISSÃO/SUBCOWISSÃO-----------

COMISSÃODE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02629-2
tJ· CONSTITUINTE DASO COIMBRA

COMISSÃO DE STSTEMA~TZÃÇSO

Constituinte DASO COIMBRlI.

[!l---------- PLtNAlllO/coUlssio/sueCOWlssÃC

EMENDA CS02627-6
l:J

=--------- Tt:xTOlolUSTlFICAçio -, r.r----------------TEXTO/,JUSTlflCAÇÃO---- -,

Dê-se, aos itens ~ e 11 do artigo 46 do AnteprOjeto de

Constituição apresentado pelo Relator da Comissão de Sistematização,

renumerados os itens seguintes, nova redação:

UArt.46 •.•••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA MODIFICATIVA

paraacrescentar a palavra "religiosos" no texto do artigo 13 -Inciso 111 -letra "d"
doAnteprojeto.

I - estabelecer, privilegiar, subvencionar, proi

bir ou prejudicar cultos religiosos e igrejas;

11' - manter relações de patrocínio e aliança com

cultos religiosos e igrejas, ou de dependência com seus

representantes" •

Justificação

OArtigo I, proposto em 1789 para ser acrescentado à Cons

tituição dos Estados Unidos da América, solenemente declarou: "O

Congresso não elaborará nenhuma lei tendendo ao estabelec~ento de

'uma religião, ou proibindo o seu livre exercício". Assim nascia o

princípio constitucional da separação entre as Igrejas e o Estado.

Inspirado por aquele dispositivo, Ruy Barbosa redigiu o De

creto n2 119-A, de 7 de janeiro de 1890, referente à liberdade reli

giosa no Brasi~, que foi a fonte das Constituições republicanas no

trato desta questão.

Não obstante, tem havido arranhões no princípio da separa

ção entre a Igreja e o Estado. Com esta emenda, queremos preservá-lo

Artigo 13: - •.•

111- A CIDADANIA.

d) - A leipunirá como crime inafiançável qualquer discriminação atento

riaaosdireitos e liberdades fundamentais, sendo formas dediscnminação,

entre outras, subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos, religloe

50S, raciais ou de cor ou pessoasa eles pertencentes,por palavras, Imagens,
ou representações, emqualquer meio decomunicação. .

JUSTIFICATIVA

Uma sociedade nitidamente pluralista como a nossa deve sempre fechar asportas para
as discriminações em qualquer campo.A lembrança dessa Emenda é oportunae vem no mesmosen

tidodopensamento dominante como sevê,aliás, logo adiante na letra "F" do mesmo inciso. •

EMENDA CS02630-6
[J SENADOR NELSON CARNEIRO

PI.~NAR10/CO .. lssio/su.CO.. 1Sdo _

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02628-4
tJ CONSTITUINTE OASO COIMBRA

rr;PAUIDO~• PMOB

= TUTO/4USTifICAÇÃO-----------------,

Artigo 424, Caput

PLEHARIO/coWISSÃo/sUBCOlolISSÃO _

COMISSÃODE SISTEMATIZAÇÃO

Suprima-se

JUS T I F I C A ç Ã O
r.r---------------TEXTO/olUSTIFICAÇÁO-----------------,

EMENDA ADITIVA

para acrescentar ao artigo 1'1- Inciso 111 -letra "a" (capftulo 111) do Anteproletn.a
expressão "assegurado aosIocats deculto e suas liturgia. particulares a proteção, nafor.
mada Lei."

Artigo 17:- .•.

JJI- AProfissão de Culto

a) - Osdireitos de reunião e associação estão compreendidas naliberdade
religiosa, cuja prcfrssâc por pregações, rituais e cerimoniais públicos é li

vre, assegurado aos Iocars de culto e suas liturgias particulares a proteção,

naforma da LeI'

JUSTIFICATIVA

A Liberdade Religiosa está assegurada no texto do Antaprojeto e a Emenda proposta
não altera a substância da redação anterior, entretanto, dá uma configuração ampla aoconceito de
Liberdade ReligiOsa nele fazendo menção aoslocais aonde esta liberdade mais seprojeta.

o dispositivo que se prêtende excluir do texto consti
tucional é elogiável regra moral, sem qualquer punição, e que e~

tá, em todos os países, incluído na legislação civil e penal, o~

de é o lugar próprio, com a devida sanção. Acresce, ainda, que o
texto é incompleto, menos abrangente que o dos Códigos. Não só
os pais têm o dever, mais que o direito, de manter e educar os

filhos menores, ou enfermos, (a expressão teria. sido usada para
incluir os filhos maiores incapazes, ou para alcançar também aos
maiores que sofram de alguma doença ocasional?) de qualquer ida
de. Esse dever se inclui entre os do pátrio poder, (quando, ref~

rindo-se aos menores, o Código Civil dispõe que cabe aos pais "di
rigir-Ihes a criação e a educação e tê-los em sua companhia e
guarda" (Art. 384, I e II do Código Civil). E é dever por igual
dos curadores (geralmente da família do enfermo) quando se trata
de maiores incapazes. Quanto ã assistência que os filhos devem
aos pais, figura igualmente nos estatutos civis alimentos devi 
dos e recíprocos entre os parentes, não só aos pais, mas extensi

vo aos ascendentes, descendentes e irmãos, os germanos como os ~

nilaterais, inclusive através de dar a quem neceSSl.ta "em casa
hospedagem e sustento" (Art. 396 a 405). A Lei 5.478, de 25 de
julho de I 968, regula o processo para obtel~áo dk alimentos e p~

ne até com prisão quem descumpre a decisão judicial. Como se vê,

a lei civil, além da reprovação moral pelo abandono (também puni
do pelo Art. 133 do C6digo Penal), cria sanções, que escapam i
norma constitucional.
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Inclua-se, no artigo 49:

r:-t--------------- Tf:XTO/..u'TIFICAÇio,----------------,

'EMENDA CS02631-4
fJ SENADOR NeLSON CARNEIRO

PU:N .. Rl0/coIU"40/suaCONrssÃQ _

COMISSÃO DE SIST'f],IATIZACl\O

err"""'=:JP~lDB

"Artigo 14 - São Direitos Sociais dos trabalha
dores rurais e urbanos, além de OULros que visem a melhoria de
sua condição social:

I- Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente ~

nificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e
~s de sua família, com educação, saúde, moradia, alimentação
transporte, lazer, vestuário, higiene e previdência social;

II- Seguro-desemprego, em caso de desemprego in-
voluntário;

N? - Executar os serviços de polícia marítima,

aérea, de fronteiras, através da Polícia Federal e por este me~

mo órgão nas rodovias e ferrovias federais, na parte referente

a crimes contra a vida e o patrimônio.

J li S T I F I C A ç Ã O

111- Reajuste de slários, remunerações, vencimen
tos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar permanenteme~

te o poder aquisitivo, sem prejuízo de sua elevação real median
te acordo ou sentença normativa,

IV- Irredutibilidade de salário ou vencimento;
V- Garantia de salário fixo, nunca inferior ao

salário mínimo, ~lém da remuneração variável, quando esta ocor
rer;

COMSTITUINTE RODRIGUES PALMA

COlUSSAO DE SISTEMATlZAÇi'{O

r:-r---------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------,

XI- Repouso semanal remunerado, de preferência '
aos domingos, e nos feriados civis e religiosos de acordo com a

tradj.ção local;

VI- Gratificação natalina, com base na remunera
ção integral de dezembro de cada ano;

VII- Proibição de d1ferença de salário ou venci
mento e de critér10s de admissão, dispensa e promoção pelos motl
vos a que se refer~ o artigo 13, 111, f;

VIII- Salário-família aos dependentes;
IX- Proporção mínima de 9/10 (nove déc1mos) de

empregado~ brasileiros, em todas as empresas e em seus estabele
cimentos, salvo as microempresas e as de cunho estritamente faml

liar;
X- Duração diária do trabalho não excedente a oi

to horas, com intervalo para descanso, salvo casos especia1s pr~

vistos;

AUTOR----------'------'--

o art. 49, XIII, deveria aproveitar os artigos B?,

XIII da II Comissão e o art. 23, lI, da V~ Comissão.

Não foi o que aconteceu, já que o SubSt1tuto despr~

zou o art. 23, lI, da VI Comissão. A emenda corrige a omissão.

EMENDA CS02632-2 '
t?
r.r--------- PLENARro/col.llSSÃo/SUBCO"'ISsi('---- ~

e'grau de escolaridade q que queira fazer curso específi _

co.

Acrescente-se o § 52, ao Art. 383, do Ante

projeto de Constituição, o seguinte:

§ ~~ - O ensino profissionalizante deve ser

obrigatório e primordial custeado pelo'Governo que destin~

.1USTlFICAÇitO

Muitos estudantes brasileiros quando terminam

o 1Q e 2Q graus em escolas públicas, são forçados a deixar

de estudar devido o desestimulo e as taltas de opção e de

condições financeiras. É em decorrência desse fato que mui

remunerados;

XIX- Seguro contra acidentes do trabalho;
XX- Fundo de garantia do tempo de serviço;
XXI- Participação nos lucros L desvinculada da re

muneração t conforme definido em lei;

XII- Gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais

XIII- Licença remunerada à gestante, antes e de

pois do parto, por período estabelecido por lei;
XIV- Higiene e segurança do trabalho;
XV- Proibição de trabalho noturno e insalubre '

aos menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a meno
res de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz, a pa~

tir dos 10 (dez) anos, por período nunca superior a e (três) ho

ras diárias;
XVI- Reconhecimento das convenções coletivas de

trabalho e ob~igatoriedade da negociação coletiva;

XVII- Aposentadoria; no caso do trabalhador ru
ral, nas condições previstas nesta Constituição;

XVIII- Garantia de assistênoia, pelo empregador.
aos filhos e dependentes dos empregados, pelo menos até 6 (seis)

anos de idade, em creches e pré-escolas, nas empresas privadas e
órgãos públicos;

ano

pre~

próppta

rã bolsas de estuDo para estudantes, na sequência de

tos cidadãos que poderiam ser elementos de vultos e a

tar grandes benefícios ao País, ficam à mercê da

e ingiória sorte que a pátria lhe reservou.

JUSTIFICAÇAO

Constituinte DARCY POZZA

r.r ,.EXTO/JUST1FII::AÇÃC -,

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 14

Modifique-se o artigo 14, que passará a ter a se
guinte redação:

o trabalho e o capital, devem estar sintonizados"
como fatores de produção, objetivando o crescimento econômico'e o
desenvolvimento social. A fim de não desestabilizar os meios de '
produção e o nível de empregos, nada pode ser desvirtuado. A emen
da visa p~eservar e proteger, tanto os trabalhadores, quanto as
empresas, que também lutam seriamente com as dificuldades atuais.

Nossa proposta traz avanços consideráveis, no ca~

po trabalhista. e culmina com a participação da classe trabalhad~

ra ,nos lucros das empresas. Esta proposta constitucional, será re
gulamentada e definida em lei, garantida sua aplicação pelo mand;
do de injunção e outros instrumentos.

r a justificativa.
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EMENDA SUPRESSIVA.

Suprima-se o Artigo 481, § 1º,2º e 3º

JUSTIFICAÇIW

Ora, se o texto do AnteprOjeto declara (Art. 49, Inciso XIX,
"do) que compete à União legislar sobre telecomunicações e sendo

o Legislativo o único órgão da União dotado de competência para
produzir leis, fica evidente que o Artigo 408 aludido encerra uma
contradição lógiéa, na medida em que limita, condiciona, baliza,
enfim, restringe a capacidade essencial do Legislgtivo que é a
de formular, na ordem jurídica, as políticas nacionais de com
petência da União, em nome do povo.

ra do Legislativo, parcialmente tolerada no âmbito do Executivo
e totalmente vedada ao Judiciário.

A formulação de todas as políticas nacionais, em qualquer
área afeta à Administração Públlca, é privativa do Legislativo,
constitui seu núcleo teológico principal, sua finalidade bási

ca. Esse conceito tem apllcabilidade semelhante, tanto nos siste
mas presidencialistas como ~os parlamentares.

A Constituição, portanto, desde que observado o pressuposto
da tripartição do poder, não pode subtrair do Legislativo uma
atribuição que é intrínsicamente sua, como, reitere-se, a de for
mular todas as políticas nacionais, dentre as quais, como é óbvio,
a que diz respeito à comunicação.

Sala das Sessões, lº de julho de 1.987

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~ a justificativa.

Entendemos que o Fundo de Garantia por Te~

po de Serviço, melho~ atende aos interesses dos próprios trabalha
dores e empresas.

.AUTOR---------- -,

Constituinte DARCY POZZA

= TEXTOIJUSTIFICA;ÃO------------------,

r:;r----J'!..----- PLEHAR10/COllllssiio/SUBCOMISSÁO-------------,

EMENDA CS02635-7
t: CONSTITUINTE MARCELO CORDEIRO

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

EMENDA DE ADEQUAÇÃO
Dê-se ao ~nciso XXIV, do art. 14 do AnteproJeto da Constitu~

ção da Comlssão de Sistematlzação, a seguinte redação:
"p r ol.bição de locação de mão-da-obra e de ::;ontratação de tri!

balhadores avulsos Ou temporár~os para a execução de trabalho de nft
tureza permanente ou sazonal em atl.vJ.dades-fins. 11

EMENDA CS02637-3
tJ tJ!!PAftTIDD~• PMDB

COMISS~O DE SISTEMATIZAÇ~O
JUSTIFICATIVA

O ítem XXIV do art. 14 do Anteprojeto de constituição dd C I
missão de Sl.stematizazão est~belece a prol.bJ.ção, de celebração d~ c~n
tratos de intermedl.açao de mao-da-obra, sem ressalvar a pre~tuçdO ac
serviços, onde nos contratos se l.ncluem além de materl.al.S e equ1p03
mentos a intermedl.ação de mão-de-obra para a execução de atl.vldude~

meios como l1mpeza, conservação, ·vigl.lâncl.a e outras tantas, nas C'!!!
presas come r c Le a s , a.ndus t r ae ã s e nos órgãos púbLaco s .

Desta forma, o l.tem como está no AnteproJeto não compdt1bl.
lizou - com todos os e10gl.05 que possam e devem ser fel.tos ao .comI~

tente trabalho do Relator - a .matéria coma deveria. Assl.m, V1ra d~
sorganizar um setor estável -da economJ.a, atJ.ngindo um segmento CO~

posto de pequenas e médJ.as empresas nac aona í.s , às qua a s , s oruo n t e ~ltl

área de limpeza e conservação são responSáVel.5 por ma1.S de UIl1 II11JhdO

e trezentos mil empregos.
Por outro lado, o que pretende o referido item é, Dll rr~11

dade, extingul.r a relação de trabalho inclufda no deprJ.mente fcn511~

no do "bo.ia-eErLa ? , o qual está l.rremedJ.avelmente condenado pC"}05 prrp
c Lp í.o s elementares que protegem ou devem proteger os t r aba Lh.rdo r o s
brasJ.leiros. A emenda de adequação que ora apresentamos e t enm- fi l'5.
te ob j e t í.vo coLarnado , • _".

t preciso salientar, ainda, que tanto em relaçao as lltlVldll
des de lJ.mpeza e conservaçio, segurança, informátJ.ca e outra:; tld lil t'.l

de prestação de s e r v a ços Já se formaram oa t eqo r a a s pzo f a s s a o n.r t s , ~ 1 LI

dica;.lizadas, cu j a presença, pz a ncLpe Lme n t e nos grandes centro'; u r t-u

nos, permitiu a aqu1s~çâo de dire~tos oriundos de dl.ssídios rC)ll'l)
vos e negociações salariais que, uma vez ex t i nt.a s as empre so « pn'~>t 01

doras de ser va ços com as quais os trabalhadores celebram con t r.rt t':'
de trabalho, serão também extintos, provocando, desse modo, um J"I'{ J n
cesso inconcebível, além dos efeitos perturbadores do des empr ('qo 1111

sJ.vo.
Por estas razões fundarnenta~s, esperamos do ilustre Relator

- Constituinte Bernardo Cabral - o acolhimento da presente emenda.

r - - - - - - - - - - Pl.EHARlO/cQNISSÃo/sUDCOlllISSÃO- _

tJ
EMENDA MODIFICATIVA

Dá nova redpção ao Art. 407 caput e suprime o respectivo pará
grafo único:

"Art. 407 - Compete ao Poder Executivo, ad referendum do Con
gresso Nacional, outorgar concessões, permissões, autorizações de
radiodifusão sonora ou de sons e imagens".

JUS T I F I C A ç ~ O

A emenda tem por finalidade compatibilizar a norma do Art. _
407 com outros dispositivos do Anteprojeto, especialmente os Arts.
98, XIII, e 99, XIV.

Com efeito, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as
matérias de competência da União, inclusive "sistema nacional de
radiodifusão, telecomunicação e comunicação de massa" (Art. 98,
XIII). Por outro lado, é da competência exclusiva do Congresso Na
cional "referendar a concessão e renovação de concessão de emisso
ras de rádio e televisão" (Art. 99, XIV).

Ora, da forma como se enc?ntra redigido, o Art. 407 é limita
tivo da competência geral da União e específica do Congresso Naci~

nal, na medida em que submete a outorga da concessão pelo Executi
vo e o referendo pelo Congresso Nacional à prévia audiência de um
Conselho Nacional de Comunicação.

COMISS~D DE SISTEM~TIZAÇ~O

= TEXTO/JUSTlf'ICAÇÃO----------------,

Ou seja, pretende-se criar um poder maior do que o próprio Le
gislativo. Poder esse entregue a um órgão anômalo mais forte do que
a União.

JUS T I F I C A ç ~ O

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-s8 O Art. 4J8 respêctivos Incisos do Anteprojeto.

Finalmente, constitui grande impropriedade técnica men
cionar a existência de um órgão - no caso o Conselho Nacional

de Comunicação - sem definí-lo, sequer, quanto à finalidade, com
posição e competência.

A doutrina da tripartição dI) poder, historicamente acolhida
em ~odos os textos constitucionais braslleiros, ainda agora adot~
da no Anteprojeto da Comissão de Sistematização, foi.concebida
com um nítido acento anti-herárquico. t base filosófica do prin

cípio da separação dos poderes que a atividade política, entendi
da como formulação de programas, é integralmente admitda na esfe

Sala de Sessões, lº de julho de 1.987



628 • Comissão de Sistematização

EMENDA CS02638-1_ RuTOR--- _

!: CONSTITUINH:. Rc'pul, I o VIANNA

Art. ~49 - A saúde é direito de todos e dever do Estado e do
Cidadão.

JUS T I F 1 C A ç A O

EMENO~ ~OITIV~ E,SUPRESSIV~

Adicione-se ao Art. 53 do ~nteprojeto do Relator o seguinte
inciso:

Art. 53

V - A explorar diretamente, ou mediante concessão, os serVl
ços públicos locais de gás combustível canalizado.

Sendo a saúde direito de todos e dever do Estado é necessá_
rio, que, de forma coercitiva, o Cidadão se vincule ao exercício
deste direito, para si e sua família.

Sala das Sessões, 12 de julho de 1.987

VIANNA

~ PLEH""ua/COl.tfSSÃO/5IJBCOMI5SÃO-----------.,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 88 INCISO I, LETRA "B".

A letra "B" do inciso I do Art. 88 do ante-

projeto, passa a ter a seguinte redação:
Art. 88 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - •••.••••.•...•...•.••...••....•.••...•.

B - sofrer invalidez permanente:

COMISS~O DE SISTEMATISAÇ~O

~ -_-__--__- __ TEXTO/.ruSTlfICAÇÃO-----_-----------,

JUS T I F I C A ç ~ O

O invá~ido não deve ser julgado pelo moti 

vo causador da invalidez.
Não vemos razão para conceder aposentadoria

integral apenas em determinados casas de ~nvalidez. A prE
posta deve ser mais abrangente:uma Vez inválido, por qual
quer motivo, fará jus o servidor ~ aposentadoria ~ntegral.

EMENDA CS02641-1
f: conSTITUINTE Rrn~:

CONSTITUINTE REN~TO VI~NN~

EMENDA CS02639-0
~

~ - TEXTO/JU$'l'Ifll::~o;ÃC-----------------,

Elimine-se parcialmente o disposto no Art. 317 do Anteproje
to do Relator.

Sala das Sessões, lQ de julho_de 1.987

A inclusão de mais um Inciso no ~rtigo 53, que trata da com
petência dos Estados, é medida que se impõe, evitando a diluição
de competências pelo texto constitucional, dificultando a verifi
cação de atribuições que, por adequação, merecem ser compatiblli
zadas no capítulo específico.

EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

Dá nova redação ap Inciso XIII do Artigo 14

CONSTITUINTE RENATO VIAl'lNA

XIII - Participação nos lucros, naS ações ou nos resultados
econômicos da empresa ou do trabalho indlvldual. de~

vinculada da remuneração, conforme definido em lei ou negocia
ção entre empregados e empregadores.

a)- nenhuma lei poderá limitar as formas de entendimento ou ne
gociação que busquem a participação d~ homem nos resultados

econômicos. decorrentes da produtividade do seu trabalho.

JUS T I F I C ~ ç A O

As grandes mudanças sociais do nosso tempo, fazem com qJe se
interpenetrem e convivam, nos regimes capitalistas,. a presença de
medidas de interve~ção do Estado, e, nos regimes socialistas, me

didas que destacam a m~bilidade da ação do homem como emoreende
dor, reunindo fatores de produção em busca de maior produtividade,
do seu trabalho ou do seu negUcio. TUJO isso faz perder colorido
as discussões sobre matizes de esquerda ou direita, quanto a org~

nização das relações ,de produção e entre empregados trabalhadores,
e empresas empregadoras. Na realidade, busca-se produtividade, 
quando se reune fatores de produção, para atender às necessidajes
econômicas e sociais das comunidades ou das Nações e, satisfação
do homem, quanto aos resultados do seu trabalho. A nova redação do
Inciso XIII do ~rt. 14, proposta acima, visa a alargar e dar fle
xibilidade a forma de~participação o lucros das empresas e nos
resultados econômicos da erodutiv dad do trabalho de cada homem.

'+-------Sa.l.a-O c o~

EMENDA CS02642-0r:
COMIssilo DE SISTEMATISAÇÃO

=----------------TEntdol\lSTlfICA.çio-----------------,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VI.

O inciso VI do Art. 85 do anteprojeto, pas
sa a ter a seguinte redação:

Art. 85 •••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI - ~ vedada qualquer diferença de remune

ração entre cargos e empregos igua~s OU assemelhados dos

servidores executivo e judiciário, ressalvadas as vanta
gens de carater ind1vidual e as relativas à nátureza e ao

local de trabalho.

JUST!FICA~

Nada mais justo do que aplicar-se o princí
pio salutar da iSonomia salarial entre servidores do mes

mo poder, antes mesmo de aplicá-lo para servidores de po
deres diversos como já está prev~sto no inciso.

COMISS~O DE SISTEMATISAÇÃO

CONSTITUINTE RENATO VIAl'lNA

..OTOR------------__......-,

__________ Pl.l!':NAR10/cOlll!lSÃo{&UpeONlssÃO---- _

~

EMENDA CS02643-8
tJ

r:'1----- TEXTO/JUSTIF1CAÇÃO --,

PLltl.,AAIIJ/Cot,llssÃa/Sul)COM1SSÃO------------,

COMISSAO DE SISTEM~TIZ~ÇAO

VIANNA

_________________ T(XTO/~lJSTIFICAÇio----------------,

EMENDA MOOIFIC~TIV~

Dá nova redação ao Art. 349

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 88.

O Art. 88 do anteprojeto, passa a ter a
seguinte redação:
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tenta amenizar e corrigir no tempo,através vári~s dispositivos,
qualquer medida de concessã~ de direitos que incentive a explo
são·populacional. ~ necessário que os direitos dos trabalhadores

tenham natureza diversa da mera assistência social, esta já regu
lamentada no corpo do Anteprojeto.

Sala das Ses7Ões, lQ de julho de 1.987

CDNSTITUINTE RENATO VIANNA

Art. 88 - Os proventos da aposentadoria

corresponderão à totalidade da remuneração, gratifica
Ções e vantagens pessoais e serão:

JliSTIFICAÇ~O

Não seria Justo que o servidor púplico
após dezenas de anos de prestação de serViço, ao se
aposentar, tivesse como base para o cálculo de seus

proventos, somente.o seu vencimento básico, despreza
das as demais vantagens adquiridas ao longo de Sua
profícua e importante atividade, que lhe foram confe

ridas pela legislação pertinente.

EMENDA CS02646-2
tJ ~PARTlOO~• PMD8

CONSTITUINTE RENATO VIJl..NNA

CDMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO
,---------- PLEHARIO/COUI'sio/SU8COMISSÃO--- _

~

Art. 14

Ao Inciso IX do Art. 14, que passa a ter a seguinte redação:

EMENDA ADITIVA

m---------------- TEXTOtJOS1'If'ICAÇÃO-- -,

COMÍSS~O DE SISTEMATISAÇ~O

,---- ---,:-- PLENAAlO/COl.lISSÃO/SUBCONISSÃO- _

~

EMENDA CS02644·6
l:

CONSTITUINTE RENATO'VIAt~A

COMISS~O DE SITEMATIZAÇ~O

"",------ TEXTOIJUSTIFICAÇÃO -,

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 93.

a Art. 93 do anteprojeto, passa a ter a
seguinte redação:

Art. 93 - O servidor público estável só

perderá o cargo em virtude de sentença judicial prec~

dida de processo administrativo contraditório no qual
lhe seja assegurada-ampla defesa e assistência da en

tidade representativa de sua categoria.
J li S T I F I C A ç ~ O

O ~erVidor militar ( Art. 94, §lQ) só
perderá a patente por decisão 'jud1cial restritiva da

liberdade por mais de 2 ( dois) anos, ou nos casos 
de condenação por Tribunal Militar.

A estabilidade do trabalhador só poderá

ser derrogada por condenação judicial ( Art. 14, I,l~

tra "a" ) no caso de falta grave comprovada judicial
mente.

a servidor público, por igual, só deve
rá perder a estabilidade em iguais condições: conden~

ção judicial. O inquérito administrativo ou policial,

seria a peça de qualificação, não suscetível de, por

si só, punir o servidor estável, com a perda desta

condição.

IX - Gratificação natalina, com base na remuneração integral de

dezembro de cada ano, calculada à razão de 1/12 desta pa
ra cada mês trabalhado.

JUS T I F I C A ç A o

O acréscimo de redução visa a estabelecer, prin~ípio de equi
vase, quanto a remuneração dos trabalhadores, em relação aos cus

tos das empresas com enca;gos sociais. Exemplificando, pela redaçã

original, o empregado que trabalhasse os seis (6) primeiros meses
do ano em uma empresa, não traria para esta nenhum custo quanto a
gratificação natalina ou 13Q salário existente; em compensação, o
empregador que mantivesse relação de emprego por 01 OU mais meses

restantes do ano e cuja vigência da relação de emprego abrangesse
o mês de dezembro, absorveria.todo o cuto deste direito.

Sala das Sessões, lQ de julho de 1.987

EMENDA CS02647-1r
_--------- PLENA'UO/COlolISSÁO/SUIlCOMISSÃO---- ,

tJ
m----------------TEXTOIJUS"l'lfICAÇÃO-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

r=----------------- TEXTO/.lUSTlrlcAçÃo -,

JUS T I F I C A ç ~ O

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 98, INCISO XI.

a inciso XI do Art. 98 do anteprojeto, passa

a ter a seguinte redação:

Art. 98 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XI - Criação, tranSformação, reestruturação ,

reclassificação e extinção de cargos, empregos e funções pQ
blicas e f1xação da respectiva remuneração, re~salvado o

disposto nos Art. 106, inciso V,e 107, inciso !x:
J li S T I F I C A ç ~ O

A participação do Congresso Nacional não pod~

rã ficar restrita somente aos casos de criação e transform~

ção de cargos e empregos-públicos, como consta do anteproj~

to.
Na administração púb11ca, são também ut1l1za

dos os processos de restruturação e reclassificação de car

gos e empregos, situações possíveis de alteraç$o dos cargos
públicos, sejam submetidas ao Congresso Nacional.

~PARTlOO~• PM08
AUTOR-- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

Dá nova redação ao Inciso XII do Artigo XIV
Suprima-se o termo "dependentes"

XII - Salário família aos trabalhadores de baixa renda.

a)-_o Salário. família será pago aos que recebam até 4
(quatro) salários mínimos na base percentual variá

vel de 20% (vinte por cento) a 5% (cinco por cento) do Salário

Mínimo, a partir do maior ao menor salário aqui compreendido.
'!l

,- PLfNAAIO/cO
lJlSSÃo/sUBCOMIS5ÃO

_

tJ

EMENDA CS02645·4
tJ

Na realidade,-o sistema de direitos do jrabalhador, estabeleci

dos para es~e, não deve incorporar-se nem confundir-se aos bene
fícios do sistema social de proteção à família, como um todo,o~

jeto de outros capítulos da Constituição. Por outro lado, a
eleição como direito dos Cidadãos, do princípio de terminarem,
como juí~es, o tamanho de suas famílias,consagrada no Art.359,d~

ve esgotar-se em si mesmo, já que personalíssimo, não sendo aco~

selhável, dada a existência-de gravíssimos _problemas de "pobreza
-absoluta" e "distribuição de renda", que o texto constitucional

EMENDA CS02648-9 .OTO.---- _
tJ CONSTITUINTE RENATO VIANNA'
,- I"LtN.ÚllO/cOwluÃo/au.çOM"IIaÃO'- _

e: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EtlF.NDA ADITIVA
REDAÇÃO ATUAL
ATt. 312 - ••.•••.••.•••••.•••••••••.•••.••..••••••.••.••
§ 19 - Ao propTietário do solo é assegurada a paTticipa

çáo nos Tesultados da lavTa, na fOTma da lei.
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COMISS1I.O DE SISTEMATISAÇAo

as vantagens financeiras _
)

RENATO VIANNA

conferem o direito à peDmanência

naqueles periodos.

CONSTITUINTE

EMENDA CS02651-9
f:

PROPOSTA
Art. 312 - , •••••••••.•••.••••••••••.•••••.•.••..••••••••

§ 19 - À União e ao proprietario do solo é assegurada a
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

JUSTIFICAÇÃO
À União deve caber participação nos resultados da lavra,

pois a ela pertencem os recursos minerais, destinando parcela aos
Estados e Municípios, para diversos fins, conforme definido em lei.

~~ TEXTO/JUSTlfICAÇÃO---- --,

EMENDA CS02649-7
t: CONSTITUINTE RENATO VIANNA

r:"'Ir---------- PLEHAflIO/cOIolIS3Ão/SUBCOM'SSÃO------------.,

COMISS~O DE SISTEMATISA Ao
,.,., TUTO/.JUSTlFlCAÇÃO --,

DISPODITIVO EMENDADO: ARTIGO 275 - incluir §, renurnerando

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 81.

O Art. 81 do anteprojeto, passa a ter a

seguinte redação:

Art. 81 - O reajuste automático perió

dico da remuneraçã? dos servidores públicos civis e mil!

tares, far-se-á sekpre que ocorra alteração do poder a

quisitivo da moeda', na mesma época e com os mesmos indi-

oS atuais. ces.
o § 22 do Art. 275 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:
Art. 275 •••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 _ O imposto de que trata o item III

não incidirá sobre salários, vencimentos, remunerações,

proventos e pensões até o limite de 10 ( dez ), salários

mínimos.

JUSTIFICAÇ1\.o

A emenda pretende que o reajuste ocorra

em carater automático e períodico visando à preservação

do poder aquisitivo dos servidores públicos, Sem privil~

gios ou perda para, nenhuma das categorias referidas.

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

COMISsAo DE SITEMATISAÇ1l.0

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 87 - § 22.
O § 22 do Art. 87 do anteprojeto, passa a

ter a seguinte redação:
Art. 87 •••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 _ são equivalentes os princípios e

critér~os para a aposentadoria e refoDma no servidor pú

blico civil e militar.
JUS T'I F I C A Ç 11. O

O § 22 do Art. 87, como consta do antepr2

jeto, prevê a equivalência de critérios e "valores", na

aposentad~ria dos servidores civ~s e militares.
Não hií como haver equivalência eII) "valo

res", pois' cada situação será individual e distinta. O

que poderá ser assegurado, como deve, é a equivalência

de critérios e pricípios, de modo geral, entre servido
res civis e militares, como consta desta emenda.

~r----------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃ,O------------------,

-EMENDA CS02652-7
f:
r---------- PLENAIUO/COIolISsÃo/suacOlollssio-----------,

,tJ

§ 32 _ a atual redação do § 22

§ 42 a atual redação do § 32

§ 52 ( a atual redação do § 42

JUSTIFICAÇ1l.0

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 85, INCISO VII.

EMENDA ADITIVA.

COMISs1I.o DE SISTEMATISAÇ1l.0

A emenda é da mais alta justiça,já que não
se concebe que oS trabalhadores e servidores públicos de

baixos ganhos sejam ainda onerados pelo imposto sobre a
renda, que diminui-lhes consideravelmente o seu já p"arco
poder aquisitivo. Devem merecer maior atenção do fisco os

ganhos de capital, reduzindo.-se, paulatinamente, a tribu
tação dos rendimentos do trabalha.

O Art. 85, inciso VII do anteprojeto, passa a

,.,.,---------------- TEXTOIJUSTff'lCAÇÃo'--------------__--,

r.lr---------- PLEUA.RIO/cOI.lISSÃo/GUBCOI,lISS4.0' -t

EMENDA CS02650-1
't?

ter a seguinte redação:

CONSTITUINTE RENATO VIANNA

Art. 85

VII - A cada 5 ( cinco ) anos de efetivo exeE

cício o servidor público assíduo, que não houver sido punido

no periodo, terá direito à licença especial de 3{três) meses

EMENDA CS02653-5
f:

COMISs1I.o DE SITEMATISAÇ1l.0
~~ TEXTO/JUSTII'lCAÇÃO------------------,

com todos os direitos e vantagens do cargo ou emprego em que

estiver em exercício. facultada sua conversão em indenização

pecuniária, se não gozada, ou contada em dobro, quando da a-

EMENDA ADITIVA.

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO- 85.- INCLUIR INCISO XI.
Ao Art. 85 do anteprojeto, fica incluido do'

seguinte inciso, de n2 XI:

posentadoria do servidor.
JUSTIFICAÇ1l.0
As vantagens e o direito a serem concedidos 

durante o período da licença-prêmio, deve ser a do cargo que
estiver em exercício a fim de garantir aos servidores acupaQ

tes de cargos de comissão ou de função de confiança, a per

cepção das vantagens dos mesmos, durante o período do afast~

mento.
A redação, como está, pune oS servidores que

exercem os referidos cargos e funções, porquanto não lhes

Art. 85

XI - O tempo de serviço público federal, e~

tadual ou municipal, prestado aos órgãos da administração
direta ou indireta, será computado integralmente para to
dos oS efeitos e o prestado à iniciativa privada será com
putado reciprocàmente para fins de aposentadória.

JUS T I F I C A~
No Art. 102, §3 2 da atual constituição, já

consta a norma da contagem do tempo de serviço entre 06 0E
ganismos públicos.
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CONSTITUINTE RENATO VIANNA

COMISS~O DE SISTEMATISAÇ~O 7 - O poder público reembolsará os estabelecime~

lsen

4 - Respeitadas as exigências inerentes ao curso,

a condição de isento desse tributo (Imposto de Renda) autori

za a livre matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer

nível;

6 - Essa remuneração tanto será devida nos esta

belecimentos particúlares como nos públicos.

5 - Entre os alcançados pelo tributo a lei esta

belecerá níveis crescentes de remuneração do ensino, segundo

as possibilidades de cada um.

9 - Evita que os mais assistidos pela sorte oc~

pem muitas vezes os lugares que poderiam ser ocupados por

pessoas mais necessitadas.

tos particulares no equivalente às anuidades de alunos

tos matriculados;

8 - Acaba-se de vez com os odiosos privilégios,

eis que todos Se igualam por cima, desaparecendo a humilhante
situação a que hoje são submetidos pais e mães de família ~

trás de míseras bolsas de estudo para os filhos.

10 - Seria, finalmente, uma excelente ajuda aos

cofres públicos, quer para o aprimoramento dõ ensino, quer

para o desenvolvimento de outras atividades, que a ,~parcela

da sociedade que pode pagar o preço da educação, efetivamen

te o faça, sem que isto signifique qualquer injustiça para

com quem quer que seja.

A atual redação não faz qualquer menção a

este aspecto, sendo necessar~o consignar não só a contagem

do tempo de serviço público para todos os fins legais, co-,
mo também, o tempo prestado à iniciativa privada, em regi

me de reciprocidade.
A emenda visa suprir a omissão verificada 

na atual proposta de anteprojeto.

EMENDA ADITJ:1fA-.-

DISPOSITIVO EMENDADO:ARTIGO 90.

O Art. 90 do anteprojeto, passa a ter a
seguinte redação:

Art. 90 - O be~efício de pensão por mOE
te do servidor at~vo ou aposentado, corresponderá à 

totalidade da remuneração, proventos, gratificações e
vantagens pessoais do servidor falecido.

J li S T I F I C A ç ~ O

A emenda visa garantir a pensão, com a

totalidade dos prqventos por morte do servidor.inati
vo, aos~seus beneficiários.

Como consta dQ texto eme~dad9 o benefí

cio da pensão só corresponderia, à totalidade da rem~

neração e vantagens quando se tratasse de serviro-at!
vo, pois não foi consignada a expressão. " proventos"

·que é própria do inativo.

r---------- Pl.EHÂRIO/cOIolISsÃo/suacOUlssÃO-----------

l-?
= TEXTOIJUSTlFICAÇio ,

EMENDA CS02654-3
l:

..,,-- nlC,ToIJuSTlFICAÇio,---------:-----------,

,--'-------- F'ltHARIQ /COHI$sio/suacCtIr,lIssio

~. CO~T~SÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA SUPRESSJVA

------- T[XTO/olUSt r.;::AÇj;O--__--~---------....,

I, lida Saúde" ..

I S",",~-.o inco,cd.o"co o "c"". ass ao ""'O'C,
jet,~ de constituição da Comissão de Sistematização, da seção

mília.

Inclua-se, onde couber, no capítulo referente á EDU

CAÇA0 E CULTURA, os seguintes dispositivos:

Art. - A educação será gr~tuita ou remunerada,consi

derando-se tão somente a condição econômica do aluno ou de sua f~

§l Q- A condição de isento do imposto sobre a renda

ou sua família, se' menor;

3 - A isenção alcança o aluno, Se de maior idade,

ex~me: igualmente o aluno do pagamento da anuidade e torna livre

sua matrícula_em estabelecimento' de ensino de qualqüer nível,cum

pridas as demais formalidades.

§2Q- Respeitado o disposto no parágrafo anterior a lei

sibilidade de cada um , remuneração que será devida tanto nos es

tabelecimentos particulares como nos públicos.

§3Q- OS estabelecimentos particular~s serão reembolsa

dos pelo poder público no equivalente às anuidades de al~nos maT

triculados e isentos de pagamento.

JUSTIFICM.'IVA

Entende o législador que o direito do trabalho
não pode ficar dividido entre dois Ministérios, além do que

o termo "Saúde Ocupacional" não.é abrangente e sim parte de
um sistema denominaqo IISegurança e Higiene do Trabalho" ..

A supressão do Artigo que trata de "Saúde Ocupa

cional", vem atender aos interesses do trabalhador brasilei

ro, pois o referido artigo viola a tradição nacional e uni

versal de que as r~l~ções e conà~ções no trabalho são, e sem

pre foram, per~inentes ao Miniscério do Trabalho e nao úo M1

nistério da Saúde. Tratar desse assunto na Carta Maç na é
intervencionismo indevido, tirânico e de índole cartarial ..

Saúde Ocupacional é urna denominação confusa no

Brasil, é de origem inglesa e em nossa língua . quer dizer:

"Saúde nas atividades de trabalho". As conda çôes de t r abn j ho
é que vão determinar se há riscos ou não à integridade físi

ca do trabalhador, Quem cuida dessa matéria no Brasil sempre

foi o Ministério do Trabalho que, além de outras atribuições,
zela pela Segurança e demais direitos do trabalhador.

Essa matéria não é para ser tratad3 na Carta Mag
na e sim em Lei Ordinária, mesmo porque a jurisprudência
nacj~n~l e internacional mantém esse assunto na pasta co Tra

balho.
segundo a p~ensinoestabelecerá formas de remuneração do

JUSTIFICATIVA
1- A educação será 9ratuita ou remunerada, consider~n-

dO-~e apenas a condição econômica do aluno ou de sua família. ,
2- Quem é isento do Imposto de Renda é automatica

mente isento do pagamento da anuidade, eis que esse tributo é

talvez o melhor parâmetro para Se medir a condição econômica'
"\

dos cidadãos.
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CGIISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

Deputado RDNALDU CEZAR COELHO

Como pode a Fiscalização Federal na área ~o tra

balho, ficar d.i.va.d.ída entre dois Hinistén.os, ou pertencer

ao Hinistério da Saúde? E como ficariam as Negociações Cole

tivas na área de Segurança do trabalhador?

O Ministério da Saúde cuida 'da Saúde Pública, ou

seja: pratica a med~cina preventiva, mas nos processos produ

tivos e no sistema de trabalho cabe ao Ministério ~~ Traba

'lho a ação fiscalizadora e normatizadora, em todos os segmen

tos: Engenharia de Segurança, Higiene, Hedicina do Trabalho,

férias, salirio, identificação e duração do trabalho.

Se a fiscalização permanece no Ministério do

Trabalho, de onde devem emanar as Normas Regulamentadoras de

proteção e segurança ao trabalhador, fica óbvia a neces"idade

de manutenção desse serviço naquele Mjn~stério, e não passá-

lo para o Ministério da Saúde, onde provocaria conflito de'

jurisdição., com reai~ prejuízos à integridade física do tra

balhador.
Essa é a tradição do direito do trabalhador, con

quistada em 1944,_com a criação da CIPA - Comissão J.nterna de

Prevenção de Acidentes e está registrada nqs anais da Histó-·

ria do trabalhador brasileiro. Portanto, o artigo que se pre

tende suprimir é incoerente, não tem lógica, não atcnclf" ao

t===:::tiITm:m":;:.-iI-;:;:'_D.d.C.l.D.I1.u! "{'t.• c:::r"'--êL;j.lLtLã:1J::élt 118 I 1'0 j í! ) cil ( ··~L..S.l.1~

Ldlllrd UU LldOaWaOOr. f\S reraçoes capital/trabalho são universalmen-

te pertinentes ao Ministério do Trabalho.

J: a organização Internacional do Trabalho - OH o Fórum

dessa matéria e não a Organização MUf)dial da Saúde.

O Sistema t1nico de Saúde é voltado à Saúde Pública, mas

não deve intervir nos meios produtivos , pois aí o fator principal

é a causa dos riscos, isto é, a prevenção de acidentes de trabalho,

que deve continuar sendo de respon:::.b':'lic:açe única do Ministério do

Trabalho.

JUSTIFICATIVA

Preliminarmente, não se trata de matéria constj,

tucional e, sim, de Legislação Ordinária.

Nas Polícias Estaduais, por sua vez, existem ó.E,
gãos de Corregedoria próprios que exercem essas funções e que podem contar

com o acompanhamento do Ministério Público em caso de designação específica•.

Não se pode confundir a nobre atividade do Mi

nistério Público como Fiscal da Lei com a pretendida atribuição de fiscaliza

ção e controle Instituição Penal e Civil que, obviamente, não lhe conoete,

vez que ambas integram o Poder Executivo como órgãos independentes e autôno

mos.

EMENDA CS02659-4
tJ
r----------- PLEUARIO/coI,lISSÃo/sUBCOUISSÃO------------,

t:
r.r TE:llToIJUSTIFICAÇÃO ------------,

E/o'ENDA SUPRESSIVA:
Suprima-se o §2Q do Artigo 237 do Capítulo V do Ministério

Público, que apresenta a seguinte redação:

n§2Q - A instauração de procedimento investigatório crimi

minaI será comunicada ao Ministério Público, nâ forma da

lei. 1t

JUSTIFICATIVA

Preliminarmente, não se trata de matéria cons

titucional e, sim, de Legislação Processual Penal.

A supressão' se impõe, tendo em vista os textos

legais já em vigor que determinam o encaminhamento dos procedimentos no pra

zo legal à Autorid51de Judiciária cDfl'4Jetente que, de imediato, abre vistas ao

nobre representante do Ministério Público.

Deputado RONALOO CEZAR COElHJ
Deputado RONALDO CEZAR COELHO

.,,- L.(NA'UO/COIlI$SÃO/SU8CQMISsÃO _

AutOR---------------

CGIISSÃO OC SISTEMATIZAÇÃO

EMENDA CS02657-8
tJ
r----------- PLIENÃIIIIO/COMlssio/SUflCOUISSÃO-----------

f:
r.r TEXTO/olUSTIFICAÇÃO -, COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

r.r-~--------------TEXTO/,lUSTIF1CAÇÃO-------_. _

El-ENDA SU'RESSIVA:
Suprima-se o inciso V do Artigo '237 do Capítulo V do Minis

tério Público, que apresenta a seguinte redação:

"V - requisitar atos investigatórios e exercer a hipervisão

da investigação criminal."

JUSTIFICATIVA

Não se trata de matéria constitucional e, sim,

de Legislação Adjetiva Penal, preliminarmente.

Na realidade, o Ministério Público já exerce e~

sas funções institucionais, como Fiscal da Lei, requisitando diligências e

exercendo a essas atividades no inquérito policial.

BJENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se o §3º do Artigo 237 do Capítulo V do Ministério

Público que apresenta a seguinte redação:

"§3º - Para o desempenho de suas funções, pode o Ministé

rio Público promover ou requisitar à Autoridade competenle

a instauração de inquéritos necessários às ações públicas

que lhe incumbem, podendo avocá-los para suprir omissões,

ou quando destinadas à apuração de abuso de autoridade,

âlém de outros casos que a lei especificar."

JUSTIFICATIVA

Deputado RONALDO CEZAR COELHl

EMENDA CS02658-6
l!J

= TEX'to/.luST1FICAÇÃO .... -,

BJENDA SUPRESSIVA:
Suprima-se no inciso IX do Artigo '237 do CaPítulo V do Mi

nistério Público, que apresenta a seguinte redação:

"IX - requisitar atos investigatórios criminais, podendo

acompanhá-los e efetua~ correição na Polícia Judiciária,sem

prejuízo na permanente correição judicial."

Preliminarmente, não se trata de matéria cons

titucional e, sim, de Legislação Processual Penal.

Requisitar a instauração de inquérito policial

à Autoridade coroetente é inerente à função institucionar do Ministério PÚ
blico.

Descabãdo , entretanto, é o poder de promover a

inquéritos policiais ou avocâ-Ios para suprimir omissões. A Lei Orgânica Fe

deral do Ministério Público (LC nº 40/81) admite a possibilidade de promover

a inquéritos, apenas nos Estados onde não existem Delegados de Carreira.

saliente-se por oportuno, que a Policia e o Ml:,

nislério Público são instituições autônomas Independentes do Poder Executivo
sendo ambas auxiliares do Poder Judiciário.
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EMENDA-CS02664-1 I frpTPBAftT"O-ltJ Oeput.ado ~lendes Botelho . ~ _

Pt.EUÁJUo/COI.lISs.i.O/SúacOldlssiO---------~-- r;;----,/.
tJl'_~C.::Q:::m~i.::s~s:..::ã:..::O~d::e:......:S:..:i:::s::..t:::e:.:m:::a::.t:.~=_'=-z:::.a~ç:::.ã:::.o ----..1 l.O.a!Ld ~~""0J

7 Emenda Modificativa:
Modifica o Parágrafo Oni~o do art. 120(Subseção r, Seção VrrI-Cap I
Título V)
Art. 120 - .......•..•.............•.....••.•.........................•
Parágrafo'Onico - A iniciativ~ ~opular pode ~er exercida pela apre~enr

taçãcr, à Câmara dos Oeputadbs, de proJeto'de lei ou proposta 'dê-Emenda,
à Constituição devidamente articulado e subscrito por, DO mínimo, trê~l
décimos por cento do eleit~rado na~ional, distribuídos em pelo menos I
cin~o estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de I
cada um deles ou por partido poli tico, embora' ·sêlÍl r,epre~enooçã J "rio . - I
Congresso Nacional, desde que registrado na forma da le~. I

JUSTIf'ICAÇAO
O partido político deve ser um canal importante de reivindi~ações popu1
lares. Nada mais justo de que gozar da prerrogativa de apresentar pro-i

• d' C t í tuí - Ijetos de le~ ou emen as a ons ~ u~çao.

= TEXTO/JUSTIFlCAÇio ..,

Emenda Modificativa

Modifica o parágrafo único, do artigo 103, da Seção 11, Cap.I Tít: V
Art. 103 - ..........................•.....................
Parágrafo unico.- A falta de comparecimento, sem'justificação adequa
da, no prazo de'15(quinze) dias, conta~os a partir dó recabimento da,
convocação, importa cr Imé de responsabf'Lí ríade'.

JUSTi:FICAÇAO
E preciso que seja fixado um prazo para o compàrecimento aa autorida
de para prestar escl~r~cimentos à Câmara ou ao Senado. Quem tem acom
panhado os processos' de convocação de ministros sabe qGe, no fundo,
eles só comparecem quando querem ou as conveniências. ~olíticas o re
pomendam.As ve~es"só depois de ,tempos é que o Ministro de Estado se
dispõe a comparecer à Câmara ou ao Senado, quando o assunto para o
qual foi ~onvo~ado não tem mais qualquer interesse. O prazo é impor
tante também para definir responsabilidades, já que se pode protelar
o compare~imento por tempo indeterminado, para atingir objetivos po
líticos.

AUTOR

EMENDA ÇS02665-9 AU"" ] ~PT~TI00--J.'
tyMENDES BOTEL~_O ~o_- c= '

PI.ENAlllO/CO"'ISSAO/SUflCOllISSiO ~-)tJ COMISSAO DE SISTEMHJZAÇAO .

= TEXTO/.lubTIFICAÇÃO ----,

Dê-se ao inciso ;'XIV" do art. -lii a seguinte reda'çã~:
"Art. 14 - .

...... , ..
XIV - proporção mínima de 9/10 (nove décimos) de em~'

pregados brasileiros e igual correspondência na folha de pagamentos,

em todas as empresas e em seus es t abe l ec ímenf os , 'salvo as de .ot.jnho

!Itritam,nte familiar".
JUS T I F I C A ç A O,

Entendemos que Qão basta estabeleêer uma proporção numéri-

ca de empregados brasileiros. Essa mesma proporção deve ser assegu-

rada também na folha de pagamentos. Por outro lado, não vemos ~oti-

vos para excluir as microempresas' dessa regra,

EMENDA CS02666-7r: MENDES BOTELHO
AUTOP--------------

~---------------TE:XTOIJt.>STlf'ICAÇAO-------------------,

PLENARIO/CCNISSÃO/SUBCOMISSÃO-----------j ~OATA~

tJL·~C~O~M~I~S:=S::AO~D~E:.....::S:..:.I.:::S.:.:TE:::M~I.:.:,T:.:J..=.Z.::A~ÇA~O::...- --, êo2I 07187)

, Dê-sé ao art. 113 a seguinte redação:
.'''Art. 113 - O Congresso Nacional reunir-se-á,. anualmente,

na capital da República, de JQ ~e fevereiro a"30.de junho e de- lQ

de agosto a 20 de dezembro".
JUS T I F I C A ç A O

Nossa proposta visa a reduzir o períod~ de 'recesso do 'Cont

gresso Nacional. Consideramos indispensável essa medida, especial

mente te~do em vista-as mudanças p~econizadas no próprio texto con~
titucional, tanto no que diz respeito ao sistema de governo~omo à

própria reconquista de prerrogativas do Poder LegislativoorE indis

cutível que ~ssasmudanças exigirão maior agilidade do Legislativo ,

impondo; daí, menor período ,de recesso.

AU)<I~----

Emenda Supressiva
Supr~ma-se o Art. 102 da Seção 11, Capo I Tít~lo V que está assim
redigido:" Art. 102 - l~rão força ~e lei as pre~eituações ~egime~tais

ou constantes de :eso~ções'do' Congresso Nacional, ou de qualquer d~'
suas casas, que, regulamentando dispositivos desta Constituiç?o, ob
jel.ivem assegurar o efetivo exercício de suas competências cnnst.icucíonaí.s.

JUSTIFICAÇAO
O processo legislativo define a elaboração de medJdas legais, a com
petência, o âmbito e a forma de votação. O di~positivo proposto, por
descabido, redundante e inócuo, deve ser suprimido. Mais não fora, p~

la própria razão de que a regulamentação dos dispositivos constitucio
nais deverão ter força de lei, uma vez que emanadas das ~asas legisl~

tivas, através do processo próprio.
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EMENDA CS02670-5
tUDeputado Mendes Botelho

PLtfl.AIO!CQJ.lISSÃo/sUBCQloIl"ÃO- _

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
=---------------TEXTO/~uSTIFICAÇio----- __,

= TEXTO/ólU5TIFICAÇÃO --.,

Dê-se MO inciso "X" do art. 85 a seguinte redação:

"Art. 85 -
da Seção V, Capítulo I Título V, passa a ter a .

X - estabilidade, a partir da admissão, respeitado o

disposto no inciso 11 deste artigo".

JUS T I F I C A ç A O

O art. 14 estabelece como norma geral a estabilidade no em-

prego a partir de 90 dias. Assim, não é justo nem coerente que o mes

mo texto constitucional exija· dos funcionários públicos, admitidos 1

mediante concurso público, um estágio probatório de dois anos pára '

que tenham direito à estabilidade. EMENDA CS02671-3
1: DEPUTADO MENDE.S BOTELHO AUTOR ) fIY-;~""o~

liJ,..,---------- PL_NÂR Q/COI.I1SSÃO/SC3::0MISSÃO-----------] rrr--./"OTA-----,/
C: Comissão de Sistematização . ~~ I _7~Ef)1

EMENDA CS02668-3
(TMENDES BOTELH?

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

r;,-------·--------TEXTO/.JU5llfICAÇi.O----- --,

Suprima-sc o disposto na letra "mO do item IV do art. 18.

JUS T I F 1 C A ç A O

A redação constante desse inciso é incompatível com o prin

cípio da liberdade. de associação e organização sindieal. Adotado.um

sistema de pluralismo sindical, todas as entidades que integrarem uma

categoria serão representativas de uma parcela dela, não se podendo

excluir esse ou aquele segmento, como preconiza o dispositivo.

r.T---------------TEXTO/.JUSTIF':AÇio------ ----,

Emenda Supres~iva:

"Supri~a-se o artigo 82, seção I do Capítulo VIII, Titulo IV que tem
a seguinte redação:"Art. 82 - A administração pública estimulará o
aperfeiçoamento e a profissionalização dos servidores públicos do Pa
Is, por meio de cursos ou escolas especiais~"

JUSTIFICAÇIlO
E absolutamente necessário que a administração pública procure reci
clar e treinar seus servidores. Não colocamos isto em dúvida. Mas,em
termos de disposit~vo constitucional, entendem~s que a proposta "ão

·se enquadra bem, podendo figurar em qualquer outra legislação (lU pr~

grama governamental sem perda de sua importância e sem que a admini~

tração tenha necessidade de implementar programas de treinamento pa
ra seus funcionários.

Deputado Mendes Botelho

Acrescente-se ao item "IV" do art. 18:

,.- PLTVAR10/CO.uISsÃolsuacOulssio----------,

r.r . TEXTO/JUSTIFICAÇio --,

Comissão de sistematização

EMENDA CS02673-0liJ .--- AUTOR

~ Deputado Mendes Botelho

Emenda SupreGsiva
Suprimam-se as letras"c"e"d"do inciso IV do artigo 28" assim rediçidas:

" c) a açlo de impugnação de mandato tramita em segredo de juiriça."
- " d) convicto o juiz de oue ~ ação foi temerária ou de manifesta má

fé, o impugnante responderá por denunciação caluniosa."
JUSTIFICAÇAO

O primeiro dispositivo que pretendemos suprimir não se justifica. Ora,
porque razão fazer tramitar em segredo uma 2ção decorrente de abuso do
poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões eleitorais? Se o·

'fato for comprovado, salva-se a sociedade; se não for comprovado, sal
va-se o cidadão acusado que sairá engrandecido do episódio. Sob todos'

'os aspect~s é importante que a so~iedade possa dcompanhar todos os la~

ces do julgamento. Quanto ao segundo dispositivo, é totalmente desneoeE
sário, porque é uma prerrogativa do acusado que a lei deve amparar, sem
ecessidade de figurar na Constituição.

AI.rOR---·

................................................
......................... lo ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••

IV -

"Art. 18

não será constituído mais de uma organização si~

dical em qualquer grau, representativa de uma categoria profissional

ou econômica, em cada base territorial;

05 empregados de uma empresa integrarão um mesmo

sindicato, constituído segundo o ramo de produção ou a atividade da I

empresa, garantida a representação dos sindicatos das categorias di

ferenciadas nas negociações coletivas".

JUS T I·F I C A ç A O

~ ------,J rr-rre~

r.r-M
" ----,

.~ (' 02/ 07/ lU

EMENDA CS02669-1
PJMENDES BOT~~O

A emenda objetiva a restabelecer a proposta votada e aprov~

da, após longos debates, pela Comissão da Ordem Social. r.r---:::==-=-======-;;-----tc.xTo/..u~;IFICAÇÃO---------------___,
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"Art. 100 - A lei definirá os critérios para o confis~o de bens de
quem t~nha se enriquecid~ ilicitamente à custa do patrimônio pó 

blico ou no exercicio de cargo ou de função póblica".

JUSTIFICAÇAO
A redação ~onstante do anteprojeto coloca sob o crivo politico do
Congres~o Nacional o confisco de bens de quem se enriqueceu ilici
tamente, após a tramitação do pro~esso pela Justiç~} com a sente~

ça condenatória. Estabelece ainda que o "quorum" para o ~onfisco'

é de maioria absolu~a. Convenhamos que esta é uma matéria que '
vai gerar mais problemas do que soluçJo. Queremos que o Congresso
Nacional tenha maiores atribuições, mas não podemos ir com tanta
sede ao pote. Ora, se já houve uma sentença condenat~ria transit~

da em julgado, porque complicar, mais a coisa, levando a matéria a
novo julgamento pela assembléia politi~a. A própria sentença con
denatória pode trazer dispositivos neste sentido, bastando que a
lei defina ~omo a Justiç-a ãgirá. E o nosso entendimento.

111 - •...•...•.•......•..•••.••..••••••••••..••.•.••••

a) Todos os brasileiros são iguais perante a Consti

tuição, a lei e o Estado".

JUS T I F I C A ç-.!LQ.

A exemplo da Constituição de outros paises, o propósito é

tornar mais incisiva a afirmação.

ir----' pI.ENARro/coI.lISSÃO/SUBCOP.lISSÃO

~issão de Sistematização

"ART. 13 -

ção:

Dê-se à letra "f" do incisco I!I do art. 13 a seguinte reda-

III -

=-----_---------TEXTO/.IUSTIF1CAÇÃO---- ---,
AUTOR--------------

EMENDA CS02674·8
~ado Mendes Botelho

I'=- TE:XTO/JUSTlFICAÇÃO ---:-c:- ---,

7 Emenda Aditiva: Acrescente-se o inciso XXI ao Art. 98

TITULO V
CAPITULO
SEÇAO II

Art. 98 - .•...•.•.....•........••••.••••....•..••...•..

XXI _ Reserva de mercado, criação ou extinção de empresas póbli~as e
subsidiárias no Pais ou no exterior.

JUSTIFICAÇAO
A proposta visa colocar no âmbito das d~liberações do Congresso Naci~

nal dois pontos importantes. A reserva de mercado, tão polêmica nos '
dias atuais, deve passar pela discussão da sociedade sobre a sua con
ven1ência ou não. E o Congresso Nacional é o local onde tese semelha~

te deve ser dis~utida. Quanto ao problema da criação ou extinção de
empresas póblicas, é necessário que o Congresso Nacional(vale dizer a
sociedade) volte a ter o controle dessas iniciativas.

f) Ninguém será privilegiado ou prejudicado em ra

zão de nesc1mento, etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento se

xual, estado civil, natureza de trabalho, religião, convicções poli

ticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, ou qualquer ou

tra condição social ou individual".

JUS T I F I C A ç A O

Comissão de Sistematização
PLENARIO/cOI.lISSÃO!SUIlCOM1SSÃO-----------

AUTOR--------------

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

A possibilidade da compensação prevista no texto do ante

projeto contraria o próprio principio da igualdade, na medida em

confere ao próprio Estado poderes para discriminar.

= TEXTO/JUSTltlCAt;.ÃO '-- --,

PlENAR10/COl.llSSÃO/suaCOUlssiO-----------J ~(lATI.

l!J COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO Lov O;;]

EMENDA CS02678-1
l!J

~MENDA SUPRESSIVA

·Suprima-se o a:tigo 43 do Titulo 111 que está assim redigido:
Art. 4~ - A lei não poderá ex~luir os militares, os policia1s milita
res e os bombeiros militares do exercicio -de qualquer direito politico"

JUSTIFICAÇAO •

A letra "d" do inciso 1 do artigo 28 ~á prevê o alistamento elejtoral.
dos militares; da mesma forma, na ~etra"f" do inciso 11 temos as con
dições de elegibilidade dos militares. Há, portanto, conflito nas duas
disposições. A supressão do artigo 43 é, deste modo, necessária.

= TExTotJUSTlflCAÇÃO ---__-.,

EMENDA CS02675-6
:r
~ Deputado Mendes Botelho

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS02676·4tJ MENDES BOTELHO f}PAilTlOO-J
1 PTB

~O'T'~

~O·.2-/07~

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 15

Suprimam-se o art. 15 do anteprojeto.

= ...,-- TEXTO/JUSTlfICAÇÃO • ---,

bê-se à letra "a" do inciso 111 do art. 13 a seguinte re-
JUSTIFICATIVA

dação: Em nosso entender, a questão é suscetível àe legislação ordinária.

"Art. 13 -
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EMENDA CS02679-9
AUTOR EMENDA' CS02683-7

[:J fr;~TI00=:J t:
4UTOR

trP;~'00=:JCONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

l:J
I'LEH'\II.IO/COr.ussio/cuecoului:o

~OATA~ fLEUA''IIo/CONISSÃo/sUBCOMISSÃO

~"TA~COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO '021071 t: COMISS/lO DE SISTEMATIZAÇ/lO 'r&tD7J6z
~;----------------TUTO/.lUSTlncAçÁo ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: INCISOS 111, VIII E X DO ARTIGO ?4

r.;---------------- TEXTO/olUSTlf"lCAÇÃO----------------_,

EMENDA MODIFICATIVA

Suprimam-se os inc~sos 111, VIII e X

JUSTIFIcaTIVA

do art. 84 do anteproJeto. Dispositivo emendado: Artigo 330

O art. 330 do Anteprújeto passa a ter a segJinte redação:

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

A matéria do inciso III.já está inserida no art. 14~ O inciso VIII
concede um direito exclusivam ao s~rvidor público, discri~inando /

.todos os demais trabalhadores brasilei~bs.

A matéria do inciso~X~~ excessiva, na medida, que o inciso II asse

gura admissão, ascensão e promoção do servidor~"!.3omente através de

concurso público, garantido - lhe portanto o cargo.

EMENDA CS02681-1
f: CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

i>LCNÀ.RIO/cOIolISSÃoIStlGCO/,lISSÃO'- _

COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO .

~;---------------- TCXTO/.luSTlfICAcio------------------,

EMENDA ADITIVll.

DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 328

Acrescente-se ao art. 328 do anteproJeto o § ún~co.

§ Ún~co - Pessoas físicas estrangeiras não poderão possuir terras

no País cUJO o somatório, a1nda que por interposta pessoa, seja s~

perior a três (3) módulos rurais.

?) Esta norma apl1ce-se às pessoas ]uríd1Cas cujo capital não paI

tença majoritar~amente a brasile~ros.

JUSTIFICATIVA

Visa-se com e presente prescrição constitucional limitar, o direito

de posse e dominio da terrapor estrangeiros, regulamentando a aqui

sição de propriedade, sem impedir o acesso dos mesmos as nossas /

terras ..

Art. 330 Aos.be~eficiários da distribuição de lotes pela Refor
ma Agrári q serão conferidos títulos de domínio, grava

dos com ônus de inalienabilidade pelo prazo de vinte anos, permiLl

da a transferência somente em caso de sucessão hereditária.

JUSTIFICATIVA

A inallenabilidade dos títulos de domínio pelo prazo de 20 (vinte)
anos é fundamental para a estabilidade sócio-econômica no campo e

deve constar das diretrize~ básic~ da carta msgna.

EMENDA CS02684-5
t:

COMISS/lD DE SISTEMATIZAÇ/lO

=r-----------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 333

Inclua-se no art. 333, do Anteprojeto, o § 4, com a seguinte
redação:

§ 4 D capital exercerá sua parcela de contribuição na racio

nalização da política agrária através do crédito fundi~

rio integrado, previsto em lei, Que incluirá desde a aquisição
da terra até o financiamento das atividades de produção, habi
tação e educação, prioritariamente através das cooperativas.

JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02682-9 AUTOR

e= CONSTITUINTE OSWALDO ALMEID-A-------------------------.

c----------- PLUÁRlo/tOloll$sÃo/auBcOllmlsÃO-----------

p: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

As cooperativas, Ja com uma infra-estrutura integrada à comuni
dade, têm todas as condições para racionalizar a política agr~

ria através do crédito fundiário que v í ab í Lí zar ã a , da melhor foI.

ma, o acesso do trabalhador às atividades agrícolas, compleme~

tando assim, o elenco de medidas estabelecidas no art. 333.

r.;----------------TEXTO/JUSTlflCAÇÃO------------------,

,..,.., TEXTl:l/.luSTlfICAÇ'i.O ---,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO ART. 88

Suprimam-se o art. SS do anteproJeto.

EMENDA CS02685-3
tJ CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

r--~------- PLf.:HAI\10/eo...lssÃo/sUBCOMISSÃO----- _tJ COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

I

trP~RTlDO~

JUSTIFICATIVA

A matéria do art. 88 já se encontra totalmente regulamentada no art.
362, da Previdência Social , o orgão competente e capacitado para rg
guIar e pagar os benefícios sociais. A ap?sentãdoria - um benefício!

do trabalhador - deve apresentar uma forma única e bases homogêneas
em todo o território nacional, sem nenhuma discriminação.

EMENDA SUBSTITUTIVA

DIspOSITrvo~ EMENDADO: INCISO VI DO ART. 341

O inciso VI do Art. 341 do Anteprojeto passa a ter a seguinte reda
ção.

VI - Contr~bu~ção incidente sobre as concessões de serviços de se

guridade pr~vada.
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JUSTIFICATIVA

Tal contribuição deve ser uma remuneração a ser paga pela concessiQ

nária do serviço, pelo uso da concessão e não mais um tributo ao

segurado.

EMENDA CS02686-1r: --eDNSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

r;-,---------- pl..ENI.PJ.a/cowlSsÃo/sueClJNlssÃO-----------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
rc-t TExtO!JUSTIFICAÇÃO ---,

CONSTITUINTE OSWALDO AL~EIDA

r.õ---------- PLENAtllO/COl.llSSÃo/s!JBCOIAISSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,..,.., TEXTOIJUSl'IFlc:AÇÃO -,

EtlENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 356

p ar~. 356 do anteproJeto passa a ter a segu~nte redação:

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO. Art. 351

Art. 356 - A saúde ocupacional é parte do S1stema Único e será asse

gurada aos trabalhadore~ através àe med1das que visem 1nformá-los I
dos r1SCOS do trabalho e a e11m1nação dos refer1dos riscos, sendo 

lhes permit~da a recusa ao trabalho que não oferece as cond~ções /

Supriman-se os itens I,II,III,IV, do Art. 351 passando a Art. 351 a

ter a segu~nte redação.

"Art. 351 - As ações e serviços de saúde deverão integrar uma rede

regiona11zada e hierarquizada t e constituiem um Sistema Ún1co.

aC1ma.
illlliTIFICNl'IVA

O objetivo é consoljdar as idéias para efeito da Constituição, tran~

ferindo à lei ordLnária o enca~go dos deLalhes.

JUSTIFICATIVA

Nosso parecer é de que os itens I,II,III,IV devem constituir maté

ria para legislação ordinária, não sobrecarregando um texto const~

tucionalque deve objetivar sempre a sintetização.

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

r;o----------- Pl.EN,lRIO/COI.IlSs;.o/SUOCOt,lIS~Ãv _,

COMISS~O D~ SISTEMATIZAÇ~O

rrt TCXTOIJUSTIFICAÇÃO ---,

EMENDA CS02687-0
P: CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

r:1---------- Pl.EHAFllO/CONISSÁo/sUBCOfllISSÃO------------,

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
,.,., TEXTotJUSTIF1CAt;ÃO ,

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: AriIgc 357
SuprIma-se o art. 357 do AnteprojeeG

JUSTIFICATIVP

A matérIa do art. 357 torna-se redundante, à medIda que está to

talmente lnseriaa no arL. 353.

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

_____________ TE:XTO/JUSTIFlCAÇi(l ---,

AUTOfl----------------,
EMENDA CS02690-0
tJ

-,- PLENAfIlO/cOI.lISS:..o/SUOCOI.lIS!>ÃC. _,

PJ
O art. 354 do anteproJeto passa a ter a seguinte redação:

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO EMENDADO; Art. 354

"Art. 354 - As acões de saúde são funções de natureza públ~ca, ca

bendo ao estado .sua normatização e controle, e ao setor privado PQ

derá ser delegado o direito da prestação de serv~ços de saúde, sob

condjções estabelecidas em le~ própr~a.

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtIgo 35~

JUSTIFICATIVA

Deixar, em um texto constitucional, apenas o Estado como responsável

pelas acões de saúde é coibir o setor de toda inici?tiva na presta

ção de serviços na área de saúde, re1egando o usuário (O DOENTE) a

uma situação de total dependencia dos serviços públicos, que já não!

atendem, hoje, com efic1ência as demandas da população.

SuprIma-se o art. 359 do Anteprojeto.

JUSTIFICATIVA

A m3téría do ar~. 359 já se enconLra , em parte, lnserlda no a=i.
13. Os § 19 e 29 constituIrIam matérIa para legislação orolnária,

tendo em vlsta uma Constituição conSClsa e obJetlva.

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA CS02680-2 .U"R--------tJ CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

PLENÁR10/cONISSÃo/sUBCOIOUSSÃO-----------

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

,.,., lE.
XlO/.JIJSllncA1;ÃO

---,

EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA CS02691-8
f?'
,..,.., PU!NAAlO/cOlollSSÃo/sUBCOI.lISSÃo --,

CDMISSAD DE SISTEMATIZ~~Ç~A~O~ ~

r:-r---------------- TEXTOIJUSTIFICAÇÃO- -----,

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: . INCISO X E XVIII DO ART. 14
Supr~mam-se do inciso X a expressão ••• " sendo a hora noturna de

45 minutose do inciso XVIII a expressão li com. remuneração em
dobz'o!",

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 413

Acrescente-se ao artigo 413 do Anteprojeto o seguinte § único:

JUSTIFICATIVA

Nos parece justo o paagamento em mais 50% da hora noturna, mas essa

terá sempre 60 minutos.

As ferias pagas em dobro serã o caminho mais fácil para o desempre

go I O transgredir da legislação, e as medidas. fraudulentas.

ti § único Um meio ambiente equilibrado a que se'refere este

artigo compreenje:

a) util~zaçao racIonalizada do solo, subsolo, da

água e ao ar;

b) proteção e preservação dos ecossistemas;
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c) recuperação de áreas degradadas pela poluição
ou erosão;

d) educação ambiental em todos os niveis de enSl
no, em especlal Da comunldaoe, para partlclpa
çáo na defesa 00 melO ambiente;

e) estimulo à peSOUlsa de tecnologlas para prote
ção dos recursos' ambientais"

JUSTIFTCl\TIVh

A manutenção da idéia cxpressa na redação origjnal na nova Cons1..l::

tu~ção, com toda certeza, l~m1.tarla o desenvolvimento nacional,sc!!

dp que, na região Amazônica esta l1mitação traria sérlas conscquêll

clas.

JUSTIrICATIVr,

Neste contexto, antevê -se que as própr1as comunidades indígenas, em

futuro próximo,_serão as maiores prejudlcadas, p01S, estarão impossj

bilitadas de usufruíreM os benefícios advindos dO.dcsenvolvltOento.

Á redacão do parágrafo único que elaooramos nos parece procede~

te, oara delxar exoliclto no texto constltuclonal o que se deve
comoreender por melo ambiente eoullibrado, condensando em um úu

co artlgo a olretriz báslca para o assunte

EMENDA CS02695-1
l: CONSTITUINTE OS\-IALDO A,~L~~"IE:cI='D"'-,':-' ___'

r.õ---------- r~EIIARI:JlCO"'ISSÃr:oISu&COI.jISSÃ(I-----------..,E cmlISSÃO DE SISTI:elATIZ.=\CÃ0

f:"-PA,ftTIOO~

PI.

_______________ TlXTO/JUSTlrlCAÇfO--·--------------

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

EMENDA CS02692-6
tJ

COMISSAO DE SISTEMATIZACAO

EMENDA MODIFICATIVA

DISPOSITIVO ENI:NDADO: ARTIGO 435

r.;-r---------------- TEXTOIJllSTlfl::AÇÃO----------------, o artlgo 435 do an~eproJeto passa ater a segulnte redação'

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 414

Suprima-se o artigo 414 do Anteprojeto

JUSTIrICATIV/\

Estando explicltado no artigo anterlor o que se _entende por melO
ambiente ecologicamente equlllbrado, toda a matérla tratada no
artlgo 414 nos parece objeto de lei ordlnárla, Vlsanoo sempre u~

texto constItucional objetivo e sintético.

"Art .. .135 - Os índJ.os, suas comunJ.dades e organl.zações, representE,

dos pelo orgão da Admlnlstracâo Federa) ou por ele asslst1dos, o

Mln1stér10 Públ1CO e o ConClresso Nacional sÊio partes legítlmas pa

ra lngressarem em Juízo na defesa do~ d1reltos e lnteresse dos ín

d ao s " •
JUSTIFIClITTVA

Não se ]ustlflca u exclusão do Orgão da Administração Federal que

exerce a tutela especlal dos índl0s da capacidade de represenLar/

ou de asslstlr os índios em Juízo.

CON51'ITUINTE OS\~ALDO ALNEIDA

EMENDA MODIFICATIVA

Cm1I5SI'O DE SISTENATIZAÇÃO

r.;-r----------------- TE:XTO/Ju-.TlrICAçI\CO------ -,CONSTITUINTE OS\'i'.LDO AL~lEID~

CO).lISSÃO DE sr8TENATIZ."\C'S(1

EMENDA CS02693-4
tJ
p

Tr:XTOIJlISTIEtc_~t.O-----------------~

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432 § 32

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EME~DADO: Art. 432 ~ 12 o § 32 do Art. 432 do anteproJeto passa a ter a segu~nte redação:

CONSTITUINTE OSh'ALDO .~L~l:CID;

§ 32 - Flcü-vedada a remoção dos grupos lr.~íqen?s de suas terras,

salvo nos casos de epJdemJa cat~strofe de natureza e outros Sl~l-

olares e de lnteresse da soberanla nacl0nal, flcando qarantlào

seu retorno quando o rlSCD estlver e11mlnado.

JUSTIFICATIVA
Na obrigação de manter a soberanla nacional o Estado pode ser com

pelJ.do a pI.omover ações que obrJ.guem o deslocamento de qualquer I
grupo populac~onul que se encontra numa área sensível. A responsª

bilidade da dest~nação da área física desocupada rnatém-se vlncul~

da à soberanla nacional.

_____·J'U:~AR1o/cor~ISSl.o/su!lCOI,lISS:O--- .,

CO'lISSi'.O DE SISTnIATI7.I'CÃr

CONSTITUlt'TE 03\ ·1'.I.D0 F.UlfIrl'

,EMENDA CS02697-7
iJ

§ 12 - são terra2 hab~t?àas pelos ínàl0s ou 5l1vícolas aquelas por

P1.FoC" u t.a La zedn a para heba t ac âo • e t.a.va ônô e s pzod u t a v a s pnra s ua sUQ

~J.stancla, que posslbllltem o seu ~esenVOlVJMPnto S6C10 - econ8ml

co, que mnntp.nhfl fiF>\] amhJ.C"nte cultural e qUE" permlta f.I sua hf.lrmonJ.Q

Ra e prOqrPRqlV~ inteqrac~o ~ comunh~o naclonal

JUSTIF'IClITIVI'

Observa-se na elaboração do texto original, a ní~ida lntençào de

tornar indeflnJdo o conceIto de terra habltada pelas populações /

il1díqena'5, JUST.clmente num ponto onde a legislaçào vigente, embora

de inúmeros pz-obLcme a eõmí.na s t.r-e c a.vc s e quet.a.cnemerrt o s ]udiciaJ S /

no proces5o de àellJnltaçao de terra indígena.

.0 § 12 do Art. 432 do anteproJeto pR~5a a ter a segu~nte redação:
Ar t;; 432

CONISSÃO DE SISTENATIZ=\ÇÃO

~ PI.[ ...,.Iloç./(;IH~ISSÃO/SUBC{\!.llS~i.(I- _,

EMENDA CS02694-2
P

r.;-r----------.------- tE);TO/JtlST1FICA,ÇA.O -, EMEND~ MODIFICATIVA

EMI:NDA !'lODIF'ICATTVA

DISPOSITIVO ENENDADO: ARTIGO 432 § 2 2
D1SPOBI';:'IVO J:flU::r;OJl.DO· .l;RTIGO 43J

o § 2 2 do art100 432 do anteproleto passa a ter a sequlnte redêção:

22 - As terras hab1tadas pelo~ indlos ou sllvícolas são bens

Unlão inallF-návelS c 1mpre5crlt{VE"J~.

da

o Art. 431 - Ao s ínc"J1.oF f' aos s i.LvLco Le s s ao r c-conb ec i ôo s s e u s 01

rPJ~OS or~glnárL0S so~r0 a~ terras que hablt?Q, sua orqanJzação SQ

Cl~lf seus usos, cOBtume5, lína\l~~, crence~ p tr?d~ções.
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JUSTIF]CA~'IV1\

Cons~dera~se nccessárlB a inclusão no tcx~o constitucl0nal àos con

ceitos de tlíndJos" e de "s i l v i c o l õ f::, 11 levando-se em considerução os

dlíerentes estáglos de aculturação que se encontram os vários gru

pos in2ígcnas DO BraSl1.

arts. 336 e 3~7, precisando tão so",ente, para seu desenvolvlmenlo,
que lhes sejam atribuídas algu.as condições dos bancos comercffils,
tais como:
- ter cheques compensados na compensação oficial
- captar recursos dos associados
- dirello de abrir postos avançados

- etc, etc.

s--'~~""-]
~8

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA

r=r---------- rLEllAR'c/COl./ISSÃO/&U!lCO..lISSÃO

l~OmSS;\O DE .2lSTEf.j:A~.:..l ::cIZ:::.A:.:.Ç'õ:A:.:.O=- _

~;---------------- TEXTOIJUSTIFlCAÇjiO------------------l

DISPOSITIVO EMENDADO; § 3, art. 355

EMENDA SUPRESSIVA

,..,., TEXTO/JUSTIf'IC,lH:::.t'--------------

EMENDA SUPRESSIVA

r.-r TEXTO/JUSTlrlcAçi.o ~

Suprlman-se o § 3 do art. 355 do SUbStltutlVO.

,TUSTIFICATIV1\

. Entendamos que tal dlSPOS1Ção nwn texto constltucional dará oporL~

nidade a nível rnunlcipaJ, especlalmente de prefelLuras a atos mot~

vades por interesses pessoais ou por represállas a advcrsárlos.

Modifique-se a redação do artigo 401 do anteproJeto, pela seguinte:

l'Art.401 - O mercado interno integra o patrimÔPlo nacional,

na forma que a lel estabelecer,de modo a viabili

zar O desenvolvimento sócio-econômIco, o bem es
tal' da população e a realização da auLonomia t~c

no lógica c cultural d2 Nação.
§ 1º - O Estado e as entidades da administr3ção dIreta

e indireto privilegiarão, na forma da 1e1,a cana
citação científica e tecnológica naclonal como
critérlOs para a concessão de lncenlivos,de co.
pras e de acesso ao mercado brasileIro e uliliza
rão, preferencialmente, bens c serviços oferla

dos por empresas nacionais .
§ 2º - A lei estabelecerá os llmltes de preservôçüo do

mercado interno t' •

~O"'-l'ou 07 / .J'.2JCOMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~NDA CS02699-3
!J CONSTITUINTE OSI'lALDO AL~lEIDA

71"---------- f'LEN.RIO/co'-ll~sÃolsuaco~'lsSÃO---- _,

DISPOSITIVO E~lEKDADO: ART. 14
JUSTIFICATIVA

Supr~mam-se do anteprojeto: incisos VII, VIII, XXV, XXVI

os incisos VII e VIII cs~ã~ ~nseridos nos incisos IV e V. O inciso

xxv ~rata de um benefício básico, .já garantido ao trabalhador ru

ral, como a todo trabalhador brasileiro, no caput do art. 14. A IDi!'

téria do inciso xXVI'é bastante suscetível.de polêm~ca, na medJda

em que poderá onerar empresas e orgãos públ~cos (func10nár10s)para

atender uma porcentagem m'Í.nima de empregados com filhos, menores /

de 6 anos, não há referencial para a obr1gatoried~de de creches e

pré - escolas em nenhum país desenvolvido oci~ental.

Com a adição da expressão " na forma que a leI
estabelecer",ao "caput" do dlSpositivo em queslão,após a palavra NA
CIOI~AL, pretendo remeter para a Leq.is Laç ão ordinária o di sc í p l i namcn
lo do mercado interno como palrimônio nacional, tendo presente quc ,
nesse dISPOSItivo, está emb~lJdR a reserva de mcrcddo que, pela SlJO

_ comp Lex í darle , eleve ser es í.udada de forHlo/lnais pro runda , cupcc í a Imor.t e
no que diz respeito aos limites de preservação desse mercado.

No que per tine ao § 1Q (antigo parágrafo único),

a presente emenda visa, tão-sómente, colocar a expressPo "na formq
da lei" após a palavra privjlegiarão , como mecanismo de abrangência
de todo o restante do dispositivo sob anállse.

JUSTIfrCAIVr,

EMENDA MODIFICATIVA

p:õJ- J'AJlTIOO---,

PII,DB_J

EMfNOA MODIfICATIVA
, Modiflque-se a redaçã,o do artig~02. do arrt"eprojeto, pela s equ i nte:

"Art. 402 _ Em setores definidos em lel, nos quais a tecns>.
logia seja fator determinante de produção,serão
consideradas nacionais as empresas que,além de
atenderem aos requisitos definidos no artigo
307, estiverem sujeitas ao controle tecnológi

co nacional em caráter permanente, exclusivo e

incondicional.
PARAGRAFO úNICO _ ~ considerado controle tecnológlco a a~

tonornla da empresa nacjonal em relação a fo~

tes externas da tecnologia de produtos ou de
processo de produção, na forma que a lei esta

belecer".
JUSTIFICATIVA

EMENDA CS02702-7
f: DEPUTADO JOS~ DUTRA

,..,., Tl:XTO/JuSnncAçÃo------------------,

~--om-I

~0.f-/07/ 8.z)

CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 476, Disposições Transitórias

Art. 476 Até a regulamentação da autorização a que. se 'refere",
o ítem I do art. 336 e o art. 337, o Banco Cenlraldo

Brasil providenclará no sentido de serem atribuídas às cooperati
vas de crédito, que venham a ser consideradas capacitadas, condl
ções semelhantes às dos bancos comerciais.

O art. 476 passa a ter a seg~inte redação:

COMIssno DE SISTEMATIZACAO

r.-r---------- f'LEI.AI;.IO/CDI.lISSÂo/lõUI!COMISSÃO----- _

EMENDA CS02700-1
tJ

r;,,---------------- TCXT;;/~LlsnFlc...çi,o------__-_------

As ~ntidades financeiias sem fins lucrativos, que já dese~volvem

atividades de crédito a nível regional, apresenta", portanto uma
infra-estrutura própria e adequada para os objetivos propostos nos

A modificação da redação do "caput" deste art!
go, pretendida atra~és da presente emenda, consiste na definição, ~
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Não se pode, data venia, acatar a redação pr2.
posta no anteproJeto, porque ela não passa da transcrição,em p&rte,
do texto atual da lei de informática, na qual se exige que determi
nados setore;: tal como na micro eletrônica, tenha aqullo que se
convencionou chamar de ciclo completo de produção.

Isso não é possivel, para todos os setores do
processo industrial, consoante já resultou amplamente demonstrado.

Por essa raz~o é que aprcnenlo a presenle emcn
da, com a qual, no § 29 , pr ncur o cs t abc'Lcc e r que o con t ro l e t er.no Ló
gico consiste na "autonomia da empresa naclonal em .celação às fontes
externas da tecnologia de produto ou de processo de produção".Com i~

50, ao contrárlo da concomitância contida na redação origlnal , proc~

ro estabelecer uma alternativa entre a tecnologia de produto e a
tecnologia de processo de produção, idéia essa que me p?rece menos
drástica e menos perigosa para as empresas que militam no setor de
que se trata.

TEXTO/JllSnrl-;tI:;ii.o

EMENDA SUOSTITUTIVA

Tudo isso acontece pm que a consll~I-(Í~50 f'ede-ral v i rje.rl.e , ê1'iSlrn

como todas as anterlores, sempre estabeleceram que a representação

dJ povo dos Estados na Cãmara Federal deve ser estabelecida "PRQ
PDRCIDNALMENTE A PDPULAÇAD DE CADA ESTADO" (Art. 39, § 2Q ) . Como
se vê, a população é o único critério estabelecldo para fixaçâo da
r~presentação do Estado junto à Câmara dJS Deputados. Isso é abs2.
lutamente injusto pora os Estados qJe possuem uma área t~rritorial

expreSSlva e com uma população rarefeita. E por ser injusto, não
pode esse sistema ser adotado na Consticuição que estamos el~bora.':'.

do, especialmenLe porque se pretende, através dela, eliminar as Q~

zelas q~e emperram o desenvolvimento nacional e comprometem a sar

te de quantos habitam menos desenvolvidos dJ pais.

No curso da história bra~ileira os Estados federados me
nos desenvolvidos e, por Vla de consequêncla, menos populosos, têm
sido vitima de um profundo abandono, de um esquecimento prcmedil~

do e de uma falta de respeito humllhante.
Isso tem acontecido, por parte ele quase todos os gove!

nos brasileiros) porque esses Csludos n5/rJossucm força política (_~
paz de sensibilizar oe de pressionar o poder central no sentido do at.mqinento
de determinadas metas ou do atendimento de determinadas revmdí.cações que en
carnam juntos a anseios e Ieqít.imas aspirações descnvojvrmsnt í s tas dê seu povo.

E é exatamente por isso que hoje se verifica, no país, uma desc~

munal di ferança no processo de desenvolvimento das suas cinco regiões econômi

caso Resulta meridianamente cristalino o profundo abí smo econômico entre
elos. Enquanto o Sul e o Leste exper ímentarn um Lnve-jáve I processo de desenvol

viwento, o Centro-Oeste, o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadmho de suas

drf'rculdades , de seus problemas, de suas anqúst.Las e de sua quase desespera.':'.
ça , justamente porque a poder cent.ra l ' concentra a maior parte dos seus inve~

timénlos exatamente nas regiões mais desenvolvidas.

Só as migalhas do orçamento nacronal , só os restos de recursos é
que são canalizados para os Estados pobres e sem população expressava, daí não
surgircm neles Fatores de atração da população para esses territórios, fato

que agrava até os problemas já exí stentes nos Estados desenvolvidos, Já que p~

ra lá, em busca de un eldorado inexistente, se dirigem verdacea ras massas hurr§.

nas que faLenrínclTar mais ainda as grandes met.rópo Ies , compro.net.endo de for

ma acentuada o seu processo educacional, de assistência à saúde, de urban.í.s
mos; .de saní tarí.smc.vde lazer e de ofertas de trabalho.

Esse quadro resulta agravado pelos sérios problemas sociais que
exist.e.n hoje nas grandes metrópoles do país, onde as populnções carentes se

debatem diante da f'ome , da miséna e do sof'r iraento , os jOJeClS, ta-.gidJS p!:.
la necess idade de conier , enveredan pelo caminho do crime, as moças vendem o

próprio corpo para satisfazerem as suas necessIdadas de al rmsntação; moças e

rapazes honeslos se dir Içem para o caminho do tóxí co c, por via de consequôn

cia, para o cr ime, Justamente por falta de ocupação e d) Lrahalho ,

--------l
I·Substitua-se a redação do artigo 96 do anteprojeto, pela seguinte: I'

" A Câmaras dos Deputados compõe-se de até quinhentos e
cinquenta representantes do povo, com mandato de quatro anos, elei

tos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e ~o eÀcrcício de
seus direitos politlcos, pelo sistema dlstrital misto, voto waJori
tário, dl~eto, secreto e proporclonal, em cadó Estaclo, no DIStTjtO
Federal e nos Terr,itó.rios, na forma que a lei estabelecer •.

§ 19 - O número de Deputados, por Estado ou pelo Dlstrl
to Federal, será estabelecido pela Justiça [lei toral, propo r c í onaj

mente à população ê à área Terrltorial de cada' unIdade da Fedpra
ção, de modo que nenhuma delas tenha mais de sessenta ou menos de

oito Deputados.
§ 2º - Cada Território, exceto o de Fernando de Noronha,

elegerá quatro Deputados.".

'? """"'".'''''''0''"'''"''''' -- -------- ----1 ~1-02- -("0'7-; (\7--J
l_ CDMISsflo D~ SfST[\~TIZAÇAD~__________________ l

re

través da lei ordinária,. dos setores em que a tecnologia seja fator
determinante de produção para definir a condição de empresa naLio
nalõ além dos requisitos estabelecidos no artigo 307 do anteprojeto.

No que toca ao parágrafo único, esse disposit~

vo se me apresenta como altam~nte patriótico e enc?rna uma desmedl
da intenção no sentido de preservar a empresa realmente naclonal na
área de ciência e tecnologia. E procIH,,/';tlngir esse objeLivo atr_~
vés da definição do que é controle tecnológlco nacional, com vistas
à deflnição real da empresa nacional.

Entendo, data venia, que esse dispositlvo
sul ta inteiramente divorciado da nossa realldade atual. Não

o controle tecnológico, no que se refere à tec
nologia de produto e de processo de produç§o~ deve ser considcr&do ,

em relação à atlvidade especiflca que a empresa se propõp executar.
Assim, como é pratlcado em nosso pais e de fo~

ma consagrada, em todo o mundo, não é ne~essário qu~ um fabricante
de aeronaves, domina a tecnologia de produto do projeto das turbinas.
dos equipamentos eletLônicos que utiliza, ou dos armamentos que o in
tegram. Da mesma forma, o fabrlcante de televisores, não tem qualquar

envolvimento com a tecnologia de fabricação dos semicondutOIc~,cineE

cópias, sintonizadores, etc que edquire de tercelros. Também o fabr~

cante de refrigeradores não tem o contrôle da tecnologia de fabrlCA
ção das unldades compressoras, termostátus, etc.

Em resumo, a grande rnaloria das empresas, esp!?

cialmente aquelas produtoras de bens flnais, emprega normalffienlc tc~

nologias sobre as quais não pode exercer control~ tecnológIco, dA f~~

ma como está redigido este parágrafo único, pois estas tecnologlas
de produto e de processo de fabrf~ação já estão embutldas em sub-si~

temas tecnológlcos, representados pelos componentes ou sub conjuntos
que adquire de tercelros.

Observ8-~e, dianle~e todas cssns c.nl(Jcn~üP:, a
complexidade dessa questão sob estudo, razão por que estou procura~

do remeter o seu disciplinamento para a lei ordinárIa, através da
qual se possa meditar melhor a respeito do sagrado interesse naCIO
na I .

posso
conceber, por exemplo, que uma empresa, nesse campo, para ser naci~

nal, tenha que "desenvolver, gerar, adquirir,absorver, transferlr e
varlar tecnologia de produto e de processo de produção" simultanea
mente, quando ainda estamos dando os prlmeiros passos nesse campo.

A inserção desse dispositivo na nova Constltui
ção significaria um golpe de morte em centenas de firmas nacionals
que operam na átea da ciéncia e tecnologia e que, por esse disposl
tivo, deixariam de 'ser nacionals.

Iss~ não me parece correto,já que, além de fe
rir o brio dos sócios, b~asileiros dessas empresas, alnda poderla g~

rer neles o desânimo prejudiclal ao futl1ro das mesmas e de nossa ~

conomla. N50 bastasse lSSO, O dispositivo sob enfoque alnda ~oloca

ria sob o manto de um terrivel vexame uma emrresa nacional do porte
da EMBRAER que, por não" desenvolver, gerar, adqulrir e transferlr"
concomltantemente "tecnologia de produto e de processo de produção"
deixaria de ser. uma empresa nacional no que toca à ciência e tecn2.
logia. Data venia não podemos permitir que isso aconteça,posto que
constrangedor para a politica industrlal brasileira.

Estou convecido de que não é o caminho a ser
embora encerre muito pa t r Lot i smo, e por demais dráE.seguido, porque,

tico e cruel.
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Inclu8-se, nas Disposições Transitórias do Anteprojeto, o seguinte

artigo:

JUSTI FI CA TI VA

PARAGRAFO ONICO - Lei complementar,à vista da população

e do território, estabelecerá os percentual~ desses re

cursos, que caber§o a cada unidade federada,bem como a

forma de sua aplicaç.o".

"A União aplicará anualme~te, durante 3D anos consecuti·

vos, para desenvolvimento dà Amazônla, importância não

inferior a cinco por cento do produto da arrecadação dos

impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e

sobre produtos industrializados.

A ninguém é dado desconhecer que o desenvolvimento nacional resul

ta conoronet.íoo, em par í,e, como consequência das condenáveis dí sparidades que

existem, desde o nosso descobrimento, no processo de desenvolvimento das vár.i as

reqi ões do país.

Esse tratamento di ferenciado que o governo federal tom dtspensado

às reqí õcs que integram o nosso país, tem proporcionado que o Sul D o Leste e~

perimcntem um desenvolvamento acentuado, como profundos reflexos PO<;illVOS na

nossa economia,enquanto que reqrões como a I\mazôr>la, com um pot.cnca al exLraoldl.

nário d~ r í quezas , permanece à n1;:)rgc::m de um desenvo.lvímento vrooroso;' por alJsE.

lula fa l La d0 recursos dest.Inacos a invcsUfllc~ntns./ol0s scquínentos muí s imporlan
tcs do sua economía. -

Não se pode negar que, durante o regime autoritário que dominou a na

ção por vinte anos, o governo federal, graças à vi são do Presidente Hum:Jerto de

Alencar Castelo Branco, acenou com uma luz no fundo do túnel, indicando um rumo

'novo para o desenvolvimento da Amazônia.

Aí está a SUDAI·l - Superintendência de Desepvol vímento da Amazôma

que não rendeu, até hoje, os efeitos desejados, em razão da Imensf.dão da área sob

sua jurlsdição e, paralelarnem:e, em face de sua frágil estrutura de acmrç:anhame.!!

to dos projetos econômicos aprovados pelo seu Conselho de AdminJ stração, fato que

permi t íu a prática de inúmeros crimes contra a economia regional; no outro "f'ront"

nós encontramos a SUFRAI4A - Superintendência da Zona Franca de 11anaus, que se ocu

. pa mais do desenvol vimento da Amazôma Ocidental, que tem sido vítima de terrí

vais retallações praticadas contra ela pelo próprio Governo Federal, com que r~

sul tou chamuscada a filosofia básica que norteou a sua criação através do Decreto

-Lei nQ 288, de fevereiro de 1997, portanto há vinte anos atrás.

Outros investimentos de menor porte foram feitos na Amazônia pelo Go

verno Federal nos anos passados. Tudo isso, entretanto, é uma goLa d'agua no oce

ano diante da ãmenstdão que envolve a Amazônia, hoje com aproximadamente 16 mi

Ih5es de habitantes, com um vasto potencial, a saber.

No campo mineral a riqueza amazôníca não fere essa linha de grandeza.

Possui um vasto manancí.al de 14INE:RIO DE FeRRO na Serra dos Carajás , no Cstado do

Pará, com aproximadamente 18 bllhões de toneladas, o que representa a maior con

contração mundial desse minério com alto teor; desfruta 'de um potencial de cerca

. de li bílhões de toneladas de BI\UXITA, situada nos mcnícfpios de P8ragommas e Ca

rajás , significando uma dos três maiores concentrações mundiais nesse selor;é de

tendora de cerca de 1 bilhão de t.one.ladas de 14INERIO DE COORE no' monícfpro de Ca

rajãs , representado a maior J3LidB do país; lem, de igual modo, a maior re-serva
de Cr6SIírrUT/\ do país,situ:::da no Rio PlLJnga,nO},rnOLônas, e em Rondôrn a ; é eJelen
tora da segunda maior reserva de MANGAN~S do país, com cerca de 100 milhões de ti

neladas, situada na Serra do Navio no Amapá e na Serra de Carajás no Estado do PE.

rá ; nas entranhas das suas terras, ainda, uma das maiores reservas de NIQUEL~com '

aproximadamente 120 milh'les de tone.ladas , situada no ~raguaia-Xingú,no Estado do

Pará e finalmente possui a maior reserva do mundo em NIOBIO; com cerca de 3 bi

lhões de tone.ladas, situada no município de SilO GABRIEL DA CACHOEIRA, no;;"' Estad-;

do Amazonas, para não falar nas imensas reserves de OURO, Z,INCO, o-lUM80'", C03Al TO ,

MDLIBID:':NIO, JUI'GS1EI'ID, TANTALO, CAUl IN, CALCARID E: DIJl:~ANTES, que se fazem mais

senti r no Terrilório de Rorarrra.

Não fosse isso sufdcaenl.e para retratar 8 importância do: r-mazônia,na

atual conjunlura econômí.co-f'íriancea ra , para desenvolvimento do pais, é vál ico ai..!:!.

da assinalar a recente descoberta de PEfROlEÓ no Am8zonas, que, numa primeira es

·-------------TEXTO/JuSTIFrc/l,çÃ,o

EMENDA CS0270S·1!: DCPUTADO JOSE: DUTRA

qUflun~cades ~a Federação. ~ P exatanente p~r 5ssn

E é exatamente por essa raz§o que, como representante do

Amazonas nesta ~ssembléia Nacional Constltulnte com certeza o Estô

do mais atingido por essa norma constitucIonal vigente, ~e atrevi

a apresentaI a presente PROPOSTA CONSTITUCIONAL, através da qual

pretendo Inserir no novo texto constitucional a obrigatorled3de de

a reprcsentaç§o do povo dos Estados Junto à Câmara BaIxa do país

ser f i xada "PROf'ORCIONALllCNTE 1\ POPULAÇÃO E 1\ ÁREA TERRITORIAl. DE

CADA UNIDADE DA FEDCR{,çiíO, DE 1,1000 QUE fJENIIU~lA DELAS TENHA flAIS DC

S~SSENTA OU MCNOS DC OITO DEPUTADOS."

Lom essa proposta, pretendo não só munIr os Estados p~

bres e despovoados de um maior peso político junto ao Governo

Central, mas, sobretudo, estabelecer um malor eqUIlíbrio no seio

da federaç§o, com o objetivo fundamenLal de, com esse novo quadro

políLIco, se poder desenvulver harmonicpmente o póis com a ocupa

ç ào econõuu ca espec i a I rnen t e da {unazônla, para que, dep oI s d í s r.o , se

possa a I amon í.ar a e spe t anç a de solvermo/: a terrível d r v i da r-z L e rna

que nos atormenta e solapa as bases de qualquer Plano Econômico

vlsando o desenvolvimento do país.

Entendo que os meus prezados colegas constituintes n~o

devem pensar apenas no Brasil de hOJe. Temos que pensd-Io a ní

vel do terceiro milênio que se está aproxImando. Temos que pen

sar no Brasil como a futura grande potência mundIal. Para isso

entretanto temos que pensar seriamente no redimensionamento das

forças políticas nacionais como me~anIS~O oe equllíbrIo do de

desenvolvlmento com a qual 50nhsffios c, sobretudo, cowo mecanis
mo de estabilidade do proces~o democrátIco pelo qual lutamos.

TEXTO/,lu~T·rlr~çio-----·-----

"Ar!. 86

111 - a de dois cargos privativos de médicos".

JUSTIFICATIVA

Adite-se ao artigo 86 do anteprojeto, o seguinte inciso:

Embora respeite a poslçao assumIda pelo
eminente relator quando procura exclulr da possibllidade de acumu

laç§o a de dois cargos privativos de médico.

scn~e E~cnda, na espe:8Pç" ne sens5h~1~?ar os ~eu:. :1lIS~=~S pa~cs

parR esse grEve rro~~eM~ que pc~er~ a~vj= ~essa prprOS~3' contirla
no en t ep r c j ato.

Se prevalecer a poslça~ assumida pelo ~

rninente re l a t o r , cslabclccer- ~:e-á o cáos no meu Fs Ludo , já que' 1..9-
dos os médjcos que Lrabalham hoje no intc,P'lor do Arn~zon8s po~sLJf'm
ou são detento:es de dc5s cargos.

Esse quadro deve se ~eppt2r e rl~~~T~r~

Essa discord5ncla se deve ao fato ce ai
nda não possuirmos, no nosso país, médicos suficientes parú o atc~

dirnento 80 povo br8sileiro, especiaimente aos bIDsileiros situados

no interior dos Estados. Tanto assim que milhares de rnuní c Ip í os j ho

je, não Lêm a presença de um profissional da medicin8. E;por isso,

o seu povo p8dece diante da incertez8 e da insegurança,

No meu Eslado, o Amazonas,por pyemplo

nOS quatro anos pretéritos, só conseguimos levar médlcos para o l~

terior do Cstado, vindos do Rin de Janeiro,de São Paulo e do Nor

desLe, graças à permissibIlld8de contlda no inCISO IV do arLlgo 99
da ConsLituição vigente~. Não fosse as s i m, m.il har c s de amaz oncn s e

teriam perdIdo a vida. por absoluta falta de assistência médi~a.

EMENDA CS02704-3
t:=DE~~~~~-A---'"""-._-_-_-_- --'J C;,~~""- --J
tJ-~~~__;;~~~~:..:;Lc.:;..:.;..:;::.'~:.cI;!.:o~_"'D::."_Ã"_.I_"_._"_"'_"_Ã_' ~J Cb2 -;~;'~i0
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Suprima-se o artigo 366 e seu parágrafo únleo do Anteprojeto.
JUSTIFICATIVA

l
tEXTOIJusTltl:A,ç.:o--------

E~~ENoA SU"'RESSlVA

EMENDA SUPRESSlVA

----------------- nxroIJtsTfFlc~ç:;a--------------l

Acrescente-se, ademais, que da maneira como foi redigido, o t~x

to atinge institujção de indiscutíveis propositos socials, que

integralizam benefícios securitários, contemplam grandes massas

desprotegidas, geram poupanças, abrem frentes de emprego e dina

miz8m o desenvolvimento econômico e cosial.

tInia é demais lembrar que nu manutenção, do pr r-v í dênc í a c.ompJC'mC!:J.

l.nJ:_orivada ho t e 1éÍ com mn í s de t; m{;~(ieS de trFlb~)J1adorC'(, c, de
pend~ntes associados, não é equital1vo limitá-la apenas e de fo~

ma difprencial para aqueles ligados ao Setor púhlico. O Estado e

s~as empresas possuem a mesma necessidade de retenção de mão de

obra especializada que o Setor Privado, o que 0ustifica a flaxi

bilidade na cDncess~o de benefícios. Caberá a legislação ordiná

ria a reg~lamentação da matéria.

o dispositlVO cuja supressão é proposta fixa llmlte de particip.'.'.

ção dos órgãos e empresas estatais no cusfeio dos planos d? pr~

v~d~ncia das enlidades fechadas, por eles patrocionadas, est.ab~

lee~ndo a paridade na contribulção de empregados, estendendo a

regra à previdêncla parlementar.

Além de construir matéria cujo tratamento extrapola aos princ:J:

plOS que devem informar o texto constitucional, já se encontra

ela ~lsclplinada tanto pela Lei 6.435, de 15.07.77, e seu regul~

mento, Decreto nº 81.240 de 20.01.78, quanto pelo Decreto Nº

93.597, de 21.11.86, em vias de ser alterad~ por iniciatlva do

próprlo Poder Executivo vlsando a aperfeiçoar os dispositivos ne

le cltados.

zação econômica da Amazônia, assegurando 3% da renda tribut6ria nacional, mas a.'!!.

pl i á-Lo para 5%, vez que a Pmazônia, 40 anos depois, é cornal.etsmante di ferente e

carece, portanto, de maiores recursos para atJngjr o nível de ceseovnlvãnsnto re

clamado pelos. amazônírías,

Entendo, Senhores Const í tuinte , data \'f'n!..§.,que não estamos rec.laman

do nenhum absurdo. Estarras SIm, reclamando, em nome do futuro dó região e do

país, o mírumo nccessário para que possamos, em tempo não muilo dí sl.ante , trsns

formar o nosso sonho numa realldade palpável

Confiando no espírito públi co e no patnotísmo dos Senhores consti

tuintes que co:n certeza vêm na Amazônia uma das grandes esperanças nacâcnais , es

pera que a presente propost.a receba a devida aprovação, para sua inserção no fu

turo texto constílucion~l

Os dispositivos que pretendo ver supriml

dos do corpo do Anteprojeto de que se trata, se apresentam em rota

de colisão com o que estabelece o art. 306 do prefaladc anteprojeto)

que busca "assegurar a todos ex.is~êncla ~igna, conforme os ditames

da justiça social", já que, ao proclamar o privilégio da União pa

ra desenvolver a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o apr~

veitamento dos potenciais de energia hidráulica em ferras indígen2s,

sórnente quando ~ exigir:. ~ interesse nacional ~ desde que inexistam

~uprima-5e, do Anteprojeto, o art. 434 e seus §§ 1Q , 2Q e 3º.

JUSTIFICATIVA

~ PLENMlliJ/C:C''''ISS;;o/s~BCOr..lssio

r:::J::f":!.ISSí10 DE SISTEI-1ArIZ:.:A"'çc.A"'o . ___

EMENDA CS0270G-O
----AO'OR-- ~ E1~:""~'"--"l

~~inte Josi DU~T,"R~fI-,--- -,J ~D-'2.-..-J

r

Límativa, já se chega a uma reserva de aproxlmaoe.r.ent.e 20 nuIhões de barris de

ólen,com uma vazão drárí.a de 950 barr ís e 22 mil netros CÚblCOS de qás aSSOc.12do,

além. de urra zesei va de gás não associado, situado no Rio Ju~uá, no Amazor-as, com
aproxí m-:;damenie 20 bilhões de n.etrcs cúo.ccos ,

A ZONI\ FRANCA DE 11.!1N:'US, satuada na capital a:11320nO(l58, InstItuída

pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de revererro de 1967, const i tui -so , hoje, n8 m81S

poderoso mecarüsmo de desenvolvimento colocado a serviço do f\m8L.OnnS e da J\1'l8ZÔ

ní a Ocidental. trata-se de um projeto federal Inteirerrente vrtor íoso , não só r~

las suas repercussões sócfo-aconõrmcas a nível de desenvolvimenlo regionnl e na

cí.onal , mas, sobretudo, pela sua Importâncí a para a sequrança nacional.

f\ expi essão numérj ca desse JrP;Jortant.e projeto ret.rat.a , com clareza

merãdí ana, a sua Importáncãn para o desenvotvímonto brasileiro no norte: são 395

projetos mcustr mí s implantados e 62 CI'l lfnplüntaçüo, que proporc íonarn cerca de

70.000 empregos. O Incricc de néJClonnllz8çdO elos plodutos induslrléllIz3do5 nB 70n3

rrnnc.a de 1fl,;JnDllS t.hi.:CJ.:.l a 7~5~, em médi a I J,í qUI:'], c;r.(al guns ~,C9T'Cfllos desse pro(.pE.
so industrial Já atíngirros índices de nacíonalizaç"Eo mais altos, como acontece nos

televisores, com 98;~, nos rádíos portáteís, com 93~~ e nas mctocícretas com 94~~.

O fa luramento est ímado da Zona F'ranca De r-lanaus para o corrente ano

de 1987 se situa na faixa de US$ 4.922.5LI1.o::1o,00, número esse que é absolutamente

significativo para um projeto jovem que corrpleta a sua segunda década de exí stên

cia e vive com seus próprios recursos, já que não recebe nenhurra Impor tãncí.a do

governo federal para a sua manutenção

No mais , rmpor-ta subllnhar que, na corrpos içao d3 um proouto fabIlcado

na Zona rranca de Manaus, em termos de custos de ccroonent.cs , para cada corar am

portado rio país são agregados mais três dólares. 1";0 que pertine ao fat.uramento gl.e,

bal da ativadade industrial, implica dizer que, para cada dolar lm~Jc.rtado do exte

ríor, são agregados, em valor, mais US$ 7,00.

No setor comercial, a Zona Franca de Il,anaus emprega cerca de 5CJ 000

pessoas e o selor de Lur rsmo conseç.nu atrais cerca de 2110.000 turí.st.as çnac.ional s

estrangeiros, com resultados expressivos para a econo-ua amazonense.

Esta, em s íntese , é a nossa !\mazônia l\pssar de toda essa riqueza de

senhada nesta modesta just.at í.cat íva, SQlnlJS um povo pcbre , sofrido, hu'nllhado e ví

Uma das mais torpes .mjustaças ,
Tudo 1S50, entretanto, decorre de enorme disparLdade que existe na

diví.são dos recursos públicos, especialmente daqueles dest.maoos a Investnrent.os .

Esses reeursos , na su~ ~aiorla, são cana.I Lzados para :5 reqrões maís ricas..de pa~s, I
em detrimento da /\mazonlB c do NordesLe. Por essa razao as nossas r rquezas est.ão

dormindo no nosso solo, sem exploração , por tant o S8m nenhuma finalidade (:ce"15'iliciJ.

E, por isso, conl.Inuamos sempre de "pires ria mão" lrnplorlJndo e rH':!nrJIgando as mia~

lhas que sobram do orçamento nacional. Isso porqre nBO possuímos força po l ític;, c.'.'.

paz depressf.onar o qoverno fceeral a nos olhar com rr-speí to q'J" merecemos.

Não é diricil ocmonstrar essa dlSP5,{id.1cIr~ exi stenl.e entre as rcaióc's
mais ricas e a Amazônia. Basta tomarmos os números de 1983 para vermos que, nesse

ano, o PIB "per cap.í.ta" de São Paulo era o dobro do PIB do pais, isto é,US$4.1O:J

,e o do Rio de Janeiro era 70~~ superior à média nacional, isto é, US~3, 1DD.Corr ce.!:.

teza , nos últimos anos, esse quadro se agravou posto que não nos foi permrtaoo I'!:,

duzir a di ferença então existente. São Paul o e Rio de Janeiro . juntos, encaram

70% do produto industrial do país, 50% dDS serviços e 40% da população urbana.non

processo de concentração econômica que' é absojutamente prejudicial às regi5e~ rraís

pobres e absolutamente perigosa do ponto de vista social.

Não somos, de forme alguma, contrários ao desenvolvimento dos ES\.il_

dos de São Paulo e HlO de Janeiro ou de qualquer outro Estado oa redcra~ão.o que

nós pretendemos e queremos agora é que a nova Constituição nos assegure os drref 

tos indispensáveis para que nós da A.rnazônia, tanbém, possamos nos desenvolver. l'~as

queremos Que o nosso desenvoj vímento se eret i ve numa vt;locidüde muito maior que a

dos Estados ricos, juslamenle para que possamos, num tenpo não muito dí sta-rí.e , d~

minuir essas enormes disparãdaces regionais e, com isso, possamos dar ao Brasil

uma resposta muita mais efetiva rr'1 termos de desenvolvimento nac.íonal . [ :.:ellDS tu

do pnra 15S0. Só nos est.á faltando os meios c.apaLes de viabilizar essa nossa S8

grada aspiração.

t. lmperioso portanto q'Je, se estaheleça na nova Constílulção " g3re~

lia de se transfenr para a Amazô-,ia, anualmente, pelo prazo de 30 aoos, lffiportâ~

cia equivalente a 5% dn receita do IR e IPI, justamente para que I com esses re

cursos, seja possível a implementação de metas capazes d8 viabilizar a E:xplOJ'tJ?J")

das nos~,as riquezas qL.e dormem no nosso solo. E, além (llsso, pariJ perrnitir a r e~

lízação de obras absolutamente necessárias à consohdação de nosso processo de ec

senvolvirnenlo.

Esse invesUm~nto, re~peilado o limite quP caberá aCuda unidacl:, f.!'.

dC:!rada rJ:) {\m;lIônja lprFI}, dl2vC 5,;r coordenado e ohent;Jdu {lC")a SUDfI'1, em nb:;oJula- /

I
sintonia com o programa de governo de cada Estado ou Ternt6rio dessa região.

Com esta proposta se prelende não só rest.abelecer o que se conlinhc1

no arhgo 199 da Constituição de 1946, que vis~va a C),eC'ução do plano d3 valori-
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reservas conhec1d~~ ~ suf1cientes p3ra E. consumo an t er no , na prátL
ca condena essas populaçôes 1ndigenas ~ misér1a, ~ desgraça e ~ es
cravidão, portanto ferindo o pricipio de justiça social buscado p~

lo dispos1livo retromencionado.
O artigo 434 e seus parágrafos; na forma em que se encon

.tra redacíõnado, na verdade, se destina a esterilizar a pesquisa, a
lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos .. po t eric La i s de
energia hidráulica local1zados nas terras indigenas situadas no no~

te do pais, com a finalidade clara e determinada de anestes1ar o d~

senvolvlmento econômico dos Estados do Amazonas e Rondônia e do Te~

ritário de Rora1ma.
Como homem do norle, representando o Amazonas na Assem

bléia !'J8cional Constitulntc, lrnpÕC-Sf'-rne/o dever de f87..Cr a seguin
te pergunta: Que mal fe7 o Norte para o Brasil para merecer esse ca~

tigo? Entendo que nenhum, pois em toda a nossa história lemos nos II
,mitado a defender as riqu~cas-Brasileiras ali existentes e,por isso,
só temos recebidos o desprezo, o abandono e o desrespeito.

Nossa grande espl?rança repousa na f\ssembléia'Nacional Cons
tituinte, mas, diante do dispositivo em queslão, verificamos que se
pretende castigar ainda, mais esse pedaço distante do território bra
sil"eiro.

Não o farão, contudo, sem o meu protesto e a minha revol
ta que se~ão rantados por mim. O chicote de minha palavra vai zurzir
no dorso de todos aqueles que se insurgirl?m contra o norte e co~

tra a Amazônia.
Quem viver verá.
A proibição ~ emprl?sa privada nacional para atuar na mine

ração nas áreas indigenas, sob supervisão do governo, me parece ab
surda na medida em que, neste mesmo anteprojeto (art. 306,inciso IV)
se busca a I'livre concorrência". Mas absurda ainda se torna a idéia
de colocar as receitas nacionais numa atividade de alto risco como é

a mineração.
A Amazônia é conhecida como detenlora de um vasto poLenc~

aI m1neral e possu~ 19,6 % de seu terrilóri~ envolvido por lerras i~

digenas.Impedir o aproveitamento dessas reservas pela empresa nacio
nal e só permilindo o aproveitamento delas pela União, quando bem lhe

aprover, slgnifica condenar o Norle a cada dia f1car mais pobre e as
populações indígenas como vcrdadei10s mcnd1gos, além dc aumcntar as
disparldadps econ6mjcas reg50nals.

C por ludo isso que nesrjo vr,r esse d~spos~t~vo surrlmldo
do corpo do anleprojl?to, especialmente porque, a meu sentlr, a malf
ria nele eontlda é matéria infra-conslitucional que deve sel regui~

.da pela leg~slação ordinária.
Por essas razões é que conclamo os meus prezados pares no

sentido da aprovação desta emenda

O a~ligo 313, na forma em que se enconlra redaclonodo ,
permite que as emoresas entrangeiras efetivam "o aprove1laffiento
dos potenciais de enprgia hidráulica c a lavra de jazidos mln~

raIs 1
' , desde que essa allvidade se desenvolva fora das '11-nIXAS üe

fmJi'JTEJRIIS" .
Essa aluação da empresa eslrangl?lra, que cmbora consl'

tuida legalmente no pais, com registro nacional e que pode tpr
100% do capital social em podar de estrangelros, conflila com a
norma conlida no artigo 30S, que considera o capital enlrangeiro
como .!IGEIHE COi~P'-E~:ENTAR do desenvolvimento eccnôm i co nacional,
já que, fo~a das áreas de fronle1ra, ela (empresa estrangelra
seria uma concorrente em potencIal da empresa nacional.

Ademais, importa a1nda sublinhar que esse conflito se
torna mais latenle, na medida em que o artlgo 48 cons1dera os"r~

cursos minerais do subsolo" como bens da União e, por 1SSO, mer-,,
ce a edição de norma constitucional que proteja, amplamente, a
empresa nacional.

Não pode, data veni~, no caso vertenle, o capital es
trangeiro atuar senão em caráler complementar ao desenvolvimento
nacional. Nada tenho contra o capital eslrangeiro, mas ele só
deve atuar como associado minorItário nos empreedimento5 Mine~os,

como prcponllo através desta emenda, para que, desse modo, possa

participar pecuniariamente na econom18 nacional,inclusive com os
avanços lecnológicos externos,mas sem esmagar o capilal naclonal.

Impôe-se, pois, como forma de emprestar maior abrang&~

cia aos principios const~tucionais, que a ativIdade de mlneraçãD

seja tralada un1forml?mente em todo o lerritórlo nacional,remele~

do-se para a lei complementar ou ordinária, o estabelecjmenLo de
normais circunstanciais recomendados para cada caso.

I:: exatarncnte por tudo isso quc , a t r av é s da p r rs en t c E
mnnda t [110eUrO juntar os ar t i gus 313/c 31fl do arrt epr o j e y o I f1UllIO ~6

lPda~§o, nue se me apresenla canlO nldis lócnjeD 1 mais 16~lca e
mais compeensiva, além de eliminar o confl~lo ora eÃistente com os
artigos 48 e 308 e de adequá-lo ~s finalidades que consultam os ln
teresses da Nação:

Ademais, como mecanismo de preservação dos ~nteresses das
comun1dades indigenas, proponho também um pardgrafo GnlCO, através
do qual prelendo estabelecer que, no caso de autorização ou conces
são, pela UnIão, para exploração de recursos mInerais em Lerras In

digenas depend~rá sempre de audiência das populaçôes 1ndígenas en
volvidas .

____________ TEXTO/JUSiIFtCAÇ:C---------------

EMENDA MoolfICATIVA/SUPRESSIVII

JUSTIF Iefl T~VII

"Arl. 383 -
§1 Q - Compete preferencialmente ~ União organizar

e oferGcer o ensino superior, o ensino técnl

co e agro-té~nico de nivel médio".

A presente emenda visa comeler preferencialmente à U~l

ão, portanto sem excluir os Estados, o DF e os r~unicípios, a org~

nização e oferecimento, também, do ensino técnico e agro-técnico

de ni\el médio, de modo que esses dojs segmentos da edubaç~o br2s1
leiTa possam responder posIlivamente aos anseIOS da nação.

EMENDA CS02709-4
tQ~~-;;;-~~~---'""'-------

tc~~A;-~;~~;~~:~~C~MISS:O/S~DCO~15SÃO_-_--------.J t:õ2" ;~~!_ 8;-'r "'''"' '"~;:;~~;., ~;~~---------------1

Modif~ca-se a redação d9 § 1Q do artigo 383 do anteproJeto, para a

seguinte.

em

(la

pod.r:.

jaz.!:.
empr~

"Arl. 313 _ O aproveitamento dos potencIais de @nergla

hidráulica e a pesqu1sa e a lavra de recursos e
das minera1s somente poderão ser efeLuadas por
sas nacionais, medianle autorização ou concessão
União, na forma da lei, que regulará as condições esp~

cíficas quando essas atividades se desenvolverem

faixa de_fronteira ou em Lerras indígenas e não
rão ser transferidas sem prévia anuêncJa do poder con

Modifique-se a redação do art. 313 do Anteprojeto, pela seguinL~,

supr~mindo-se o artigo 314:

cedente. lI
•

Parágrafo Onico - A aulorização ou cencessão, pela
União, para a exploração de recursos minerais em terras
indígenas dependerá sempre de anuência das pOpu]Dçôes

indígenas envolvidas".

EMENDA CS02708-G au'ron

L Gonsotiluinte JOSI:: OUTRA
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.--------- TEXTO/JVSTIF1C\';ÃO

EI:EllDA t-10DInCATIVA

DISPOSITIVO E,lEnDADO: ART. 218 -P~R~GRAFO muco, LElHf, ti

EMENDA CS02712-4 J EJI~·'l:",·'·L"." J
~".'sTnUI!HE Pi'::DRD CAc:,,~).~oo'..'"_'_" .__________ LJ:

~--~---------rLtll/ll'llO/C'".~"~';_'_"_u_"_o·_'"_'_" ---1 EJ :-,,,_.: I~__':~:-,~I" ~ ~J
LJ'O·P.!..::)RO DE S!:~1~.~.1TrZI ::..r',Q -.-J L..L- I

---lTEX1C/JUSTl"'IC:.Ç!O------------- -,

Adite-se ao art. 382 do Anteprojeto o seguinte parágrafo único:

___ PLEf.ARIO/COo,lISSÃ::dsU8CC!.lISSÃO

tJCOlHSSlID DE SISTEI-1I\'.!l~I-=Z",A""Ç",A~D~ . _

EMENDA CS02710-8
tbEPUTADO JOS~ DUTRA

único:

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 382

Inclua-, no artigo 382 do anteprojeto, o seguinte Parágrago

Art. 382 ............................•.................•.

I - .

II - .

Parágrafo uni co - Não haverá aposentadoria compulsória no
magistério das instituições federais de ensino superior.

Art: 218 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

Parágr9fo unico
a)·•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••

b)- .

c)- ••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••.•••••.••.•..••••••

d)-Os Cl assistas ~1 ai tos pe l o eCnS6! If:' de ReD.f'CSeptantcr. ::iç'·s

Feoc:2çõPS de EmoregBdos e Ernprcgn~ores, com bnse tcrrlloriaJ na
rcg5§os 2t~avés d~ list8 tríplice. Cada conselho de respcctivc fc
dcraç50 eleger~ uoa lislo triplico, enc8Min~Dndo-a ao Tri~unnl Su

per ror do Tra!Jalho pera rn:alTle e p""lsterio)"rnenct'rn5 nhanento Ai) fiin':"~Q

rio da Justiça o qual sub~eterá 6S listas tTlp15cos co Exmo. PTOS!

donte da Repúbli ca a fin ()!3 escolher Uf,l Juj;- T i.tu) 81' c: seu su, ,] ("n

tê da5 respectivas categorias.

=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ,

r---------- PI.U;AAIO/CONISSÃO/OOBCOlllssio -,tJ COMISSI10 DE SISTEMATIZAÇl10

EMENDA CS02713·2
tJ CONSTITUINTE PEDRO CANEDO

JUSnnCATn'A

A semelhança dos objetivos que se busca atingIr no C8~

po das univcrsldades, a presente emenda visa dotar os Centlos de
Educação Tecnológica .e ª~ Escol as Te cn i cas do Sistema Federal de
EnSlno de autonomia didático-científIca, ad~,lnjstrativâ, econômjca
e fInanceira, como mecanismos nos estabelecimentos educaClonalS a~

tes mencionados.

----TlXl0/JUSTlF'l'lAÇÃO-------------------

l

"Art. 382 

I -

II -

PAR~GRAFO úNICO - O dispositovo neste artigo se aplica

aos Centros de Educação Tecnológi,a e às Escolas Técnl

cas do Sistema Federal de EnSlna"

Adite-se ao Anteprojeto, nas Disposições TransItórias, o seguinle
artigo:

Ell::N;)A ADITIVA

EMENDA CS02711-6 l GJ_·--P,,:;;~'''-I_
~stHuinLe.__:J:..;0.:cS.:cE::..;::.D.::.U_IR_I\ _'_ L. "uu __J

rr-: ---.- - rLcl.,.~/CO~'IS ...:o .. <:\mCCl~lss.<:O- • ~ r.D_·
O
-2- /'O"7' -/--(-:-7J

L.-.':0V,ISSI,O o::: SISTEt-:ArI7f,Ç'IIO ...L- ) l c

"Art. 26 - Fica instituida a SUPERINT[ND~NCIA DE DESEN
VOLVIMEIHO DA AHAZÔNIA OCIDENTAL (SUDMWC) por desme~

bramenlo da SUPERINTEND~NCIA D[ D[S[NVOLijI~[NTD D~ A~A

ZÔNIA.

PARÁGRAfO ÚNICO - Lei complementar estabelecerá a sua
competêncIa, área de atuação, fonLes de reLursos e In

centivo~ que poderá conceder, aiém de sua sede e estr~
tyra de funcionamento.

JUSTIFICIH IVA

E sabido e consabldo a enorme extensão lerritorial que

envolve a jurisdição da SUDA!·l, no seu mister de promover o dese.'2.
volvlmento da AmazâniD. Resulta quase impossivel, um proces50 d~

fiscalização sobre todos os empreendimentos incentivados por essa
importante agência de desenvolvimento.

Abrangendo os Estados do Par<Í, Amazonas, Acre, Rond.Q.
n í a , '-ialo Grosso c Goiás, além dos Territórios de Rorajma e 1\1fl.C!.

pá, Ü SUI)A~ lem se revelado inGdpaZ de promover o desenvolvilflnrllo

de t.oda essa ex Lr-ns a ár ca , menos por cu.l pa da atual adm í n i st r(]r~~ln

c ma í s pelos sc.linr; nr ob l r rnns que a rllr_1it1o encare:1

~ por essa razão que proponho a divisão da SUDAfl, cum a

criação da SUDAMOC, para jurisdicionar o processo de desenvolvI
mento dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia, além do Terrlt~

rio de Roraima, ficando com a SUDAM os Estados do Pará, parte do
Maranhão, Mato Grosso e parte de GOIás, além do Territórlo do Ama

pá.
Com essa providência haveria uma descentralização de c~

mando, de poder e de fiscalIzação e, com certeza, os resultaoos
posItivos seriam muito maior, com profundas repercussões no pr~

·cesso de desenvolvimento daquela área.

JUSTIFICAÇI\O

A aposentadoria compulsória para o professor universitário
torna-se um verdadeiro castigo, uma capitis-diminutio, pois, aos
70 anos de idade, a produção intelectual atinge, em muitos casos,

a sua plena efervescência. Nessa etapa, alia-se a competência cien

ti fica ou técnica ou humanistica ao conhecimento da realidade brasl
leira, aos objetivos da Universidade, que é a busca do saber.

Dai decorreria implicitamente a possibilidade do retorno do

docente à atividade de magistério, uma realidade fundamental para as
instituições federais de ensino superior.

D Brasil é um dos poucos paises no mundo que não aproveita a
experiência e competência de um profissional de ensino superior em sua
plena efervescência. Heidegger,Jaspers, Marcuse, por exemplo, contl

nuaram a exercer um papel nas Universidades, embora com redução deca
ga horária. Um dado concreto no Brasil: o Instituto Manghinhos,no Rio

de Janeiro, fez retornar seus cientistas e pesquisadores, alguns
maio e 7 n

EII.::tlDlI rnn IVA

DISPOSIHVO EliEIWr,DO: ART. 378 .. 11[1.; V

Al:t: 378, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••

1-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• •••••••••••••••• •

11-••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• • . • • • . . • • • • • • • • . . • • . . • • •

111- •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•
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IV·· •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••·••••·••• •
V-n~ertu~D para todos os grStlS de ensino, corno plur~lisl~8 na eY

pcriônc\a pedagóc5cu.

juízo para os docentes quo se encontram na carreira do I'mgistório

em ativi.dade.
Esta a r~zijo por oue, em outros arligostdefcn~c-s0 n50 56 a

elimjnaç50 da apoDoot~rlo~ia cOfilpuJsória no ~Rgistério rlds jnst5
tuirGcs do ensino sUeerioE mas larnb6Q se garante o retorno d~s I.
docor.tas , já apos.cntadcs , que a l Le.m corane t ênc â a e ei'!J'.Jl'iônclü. -,
~ o fato Me a UniveTsi~arlc não SP ~suotDr no tpml10 e no ~Sr'nçQ.

TrXTOIJl'~TlrlCAÇio----- - ----l

Art. ['86 - •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••

Parágrafo Oni~o - Os docentes de in5ljtulçA~s cc onslllo
Superior do Sistema Federal de ensino Superior qu~ entes de ESStl

mirem suas fllnc~es de rnDgislério o aDs qlJa5s se cnosentaraClf CE&ffi

f"ncion;,;r los públicos os t otur ár tos, sendo por i 550 1"',51'0 n;:ni::;,;[IOS 4
a optar pelo regime de lcgjslaç~n trabalhista, terGp, sob forl.18 de
complementação prevista da Lei n2 5.540, de 28 de f)D"cmbro de 1959 9

cr-ligo 37, II seus prc..vent.os equ í par e-dos aos de professores E"$i..ut~

ti~i03t lespeilada a situação de cada um na car~ejrn de magist~iiD~

EliGIDl\ ADITIVA

tJnico:

DISPOSITIVO Ei,;::I,DP\DD: J,RTIGD i,8G

Inclua-se no P\It. l~8ó (lO on cepr c jct.o, o suçuã nt.e Pal't,~l..:rafo

._---------------

A presente proposta procur a de t Ln í r uma s i t.uação cyce(JciE.

fiel e Ó uma forMa de se corrigjr una falha e uma inJUEtjçe clJGda
1'::'1<: 1"gislaç;;:o I cvoLuc í onár í e.

Trota-se dn siluação de docentes de instituiçUos fcd~ru5s

de onsjno superior e com alguc.as peculiaridades: er8~ funciGnj~ios

n6~11cos cst8t~t6rios, efetivos; ao ingrcsserem n~5 !nstilui~Les,

o fJ ze r aa medl ante concurso pL.bl ico: d.í spunham de r cmpo de se!.

viço póblico a que se incorporou lt· to u crJ.or empo de magisi:5ric,pE.
ra fins de 2p05cntaoorin.

Nas Universidades Fedexbis, e~ ~s~G~ial, eSL~bcleccu-se umn
fóroula que se tornou l'cgra G que foi a jmposiç50d do s í s t e.nn de cc!:,. I

trato para provimento das funçõ~s docentes. Daí decorreu ~ue os G~

centes celetIstas pass~rGm ~ predominas, tornando-se os professores
estatutários uwa Qinoria .

Ora, esse pessoal docente já estaria beneficiado pelo artigo
177, § 22 , a8 Constiluiçe.o Federal de ]967, não houvesse. oulros fUEl
dai1E:.ntos.

o gr6nde problE~a passou a ser D Dposenta~~r!a, êis qll8, por
íorçn de sua vf ncujaçao ao rcgine da lE-c;islaç;êo Lrana Lhí s t a esse pc.':!.
so~l Gocente se subordinou ao orcenarncntc previdenciário. Cem isso) S~L

seus proventos sofrek~~ os limites de uma lcgislzção previdenciáriç
perversa a, cc~ o eoITes dos anos, houve uma profLlnda defasagem entro
os proventoc dos professores e s t at..lJtários e aque l'e s dos docentes rC'Dl.

dns pe l a CLT.

Nesse ceso, não se levou eln conta a lcgJslnç~o viQcn~e (Lei

n R A.DOl-R, de 06 de ciezenbro De \965, OUB é o Estatuto ~o ~~YISLGli~1
Superior, ~rtiDo 53 e seus parãprafos; Lei M9 5.539, oe 27 dJ n6VeM~!í'

de 1968, § la do artiço 13; Lei nR 5.540, ~e 28 do novem~ro de 1968,

artigo 37 11). Nem mesmo a Emenda ConstituçionBI na 18, de 30 co j~

nho de 1981 (convertida em artigo 165', item lI, da ConsUtuidio FerJE.

ral), no que s13 refere à expressão "com salário i.ntegraJII, foj cons!
derado.

m-- Pl.Efl'I\IC 1Ct" UISS;.O/SU9-COwss,;.o-------:=J

L-cr:.rSSAO Dl:: S1.STE:~ATTZf'..enO

--l
I

__________. TEXTC/JIJSTlFICIo;r;O----------

----- TEXTO/,JtJ511FI::r,çÃo

ElIE~JDA flD I TI VA

DISPOSITIVO E!\':}IDI\DO: 1\r.iIGO 382

Inclua-se no art. 382 do anteprojeto Dite. rrr:
Art. 382 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1-••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• , •.•

EMfNDA MODIrJCA~lVA

DISPGSl TIVO LtlEtlVP,DO: Ar t 324 - CAPUT.

D~-s~ ao c~rUT ao Arc. 384 R sDguinte redaçôo:

Art. 384 - A Uni~o nplicdrá, anualmente, nunca menos de lrc-zc

p01:'" por cento, e os Es'tr'dos, o Dint.rito Federal e os MUI11Cic.ios,
vinte e cinco por cento, no (,linimo, elos naspec t ívos orçc 'n~::l--~'j

t:iJ:S globais, na munut.cnç.io e oc scnvo ; v í mento do ensino.

Par t Imos do nróprlo concei.to ciu UnLver s í ríode ou LlnjE-E·-:; i J2

a!unnoTtJn pt ~eqi~troTU~, ~uo ~ U~ nultjpJicor de m6to~'lS c exp~

riênci as cn todos os C2iQpOS do Seb2I' mas t81i1:1Óill dO nIvul descJ na-

J U S T J F J C n C A O

lI- ..•..... , ........•......•...............•................

1!1-compct0ocla e 0Y~~:iêncjR nu busca e socialtzcçuo do sa
ber .

tário.

:?1JSTIFl~~:

O ALt. 11 do anteprojeto consi.ltucional consagra a histGrj~ct

contribld.çt:o do ilustre scr.cocr João Calmon no que diL r-ospe t t.o aus

recursos !l8ra o ensino póbltco, elevan~o a deMa{s de 13 psra 1C~; o
índice c!o eál:;ulo que anua tuent o a Un.íão tem que fazer pata con\'cnl
ent~ wanctenção e desenvblviwento ~o ensino.

~p a cha~:ada IIEmenca C~lQonlC já corlstitui rn0lnnr~vcl conGu~~

lo, a cleva}~o prorosto do índice ê UQ avanço nc\6vel c i'coe ~er rCcll
n.en te e f5.caz instrunento do corrbate 3S di fi cu l c:.}des no í ór ias que n trQ

pe Lan , hoj e o ensino PlJI115 co l-r cs í Jc í 1:0.

Contudo, nro será e5sa Q rcalidnde, se tivermos prosente n CZF

centrali7,ç~O tribut~ric:sque) democa8t.ic2fncnt.e, fcrtalec.t"'rJ, n8 nova
Constitujç~o, os Estados e do Mllnicfpios, fortalecendo e 8cdcr~ç~o e
rOffi~endc com o atual modelo cGntraljzador e unjtãrio de Estado.

A dosccntToli7aç50 trj!Jlllária feta!monte terá que reduzir a
receita de inpostos que servo, atualMente, de base de cálclllo da
E~f'1endé': Calr1un tl e o ens í no público terá sua siLIlt:çf=o nu í t Ls s í.uo Q'J1'2
v~{ln, 01,1 qLD ncs~ ~ elcvqçH8 do -ind:ce ce 13 nO]~ lB~. f isto ~rtn~j

pcLd'lr·ntf"' S( nt"'!> r c.icr L:-~rr;~C'5 2~' qi-e ~I~ c.r.nt én 110 : 2t".! do j'('feridfJ ,:.-;~~ {
.qll.C.._C:'::Çj.jL:.:L.üc-!:n~.:t.L~:::-"':;21.6ri0..~c:..~.ca-;YJ::rL":':L"C:L.CQ.s_.lLc.urs.:.s~L:~2.ic;",s_. .~-

EMENDA CS02715-9 A".'- .
rrr--- . -] 8·-P"F-"['.'''-:=]
L-_-º-º!,!STITU!t'TE PENW CANEDO . l.--"'--'-'.c..:.::~ -'

___~J ~~.l]

---l

EMENDA CS02716-7 .,'"
~~STITUJ .:!.ILrEDRD CA;!~-;'['D
1II=-------- Pl.Et.IlRlu/C::t,lI'lSÃt>/SUIICOIA1SSÃO

L.-.ÇOllJ:~sno DE SJ5TEtlATJlP,ç:AO"- _

Defpnde-se aquI u~v 0nfa~e na atividade docente, 8 partir de
dois eLemcnt.oa l.ásLco s r conpe t ênc t a e exuc r í (oncia.Pou"::o imoo.c:-e
que se trate de uma obviedade, u~a decorr&n~la de própria MjssfQ

da Universidade.

-Por aqui sc pretendo garantir um aSD~cio do pF~I"r~llc5~. r.~

bo~a o ~aber nêo saja prjvlJégio do 1n~jv~luo, a !)n,·tJl rl~ r~ u~

SO ~ Co~pGtõncjo daqueles que, opo5cntndos 011 ~~~stpGOS dn~ \1 cu
todJns", e)ccrceram um pepsJ pu poder Din~n fozê-lo sob rcr~a d~

tutoria acadêmí.ca ou de consultoria em pro jeros , sem qualque-r pT~

Po últ imo t nem mesmo a Lei de Isonomia ou 8 Lei il~ 7. 5-~~
10 de abr5.l de 1907, a t r ové s rir.. suo 1(-[ I: rl,'lentaç-Jc, pôde ..spr: e.}Jl3D.

t.od s , e5 s que se cnbClloe que a nf.o B:'f1J.~Cbt8ÇZ10 na Lei dos dOC~Dt

t ss ceJ esL5 stas t COMQ se f 055& l'f.l processo de j soncrrí e 5nt.erna

(professores es t at ut ár í ns '" dccentes r.::girlos pelE' CLT nas llni,er.
s t dadas FCCft.!l'ai~ 011 ae uma mesma Univl?T's5rl;:'ce Ff'dsral), é 'Uli jE!
pcd!QPnto o qu~ se reccrr8 a tlffit Tcgul~-~~nc8ç§e 10015 a:)TBI~0ctos.
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volume dos j'
do texto

es t adua.í s •

! r;:-DATA~

.__.--.-J rõJ. /07l8'1-J

regionais, o andamento das obras e serviços, bem como o

materiais aplicados.

Desta forma, torna-se importante que conste

constitucional, de forma explícita, os referidos órgãos

..,.---------------TEXTO/olUSTIP'ICAÇ;O- --,

0>---------- P'l.UÂIlIO/COJ,lISSÃo/sUICOMltl3ÃO

c: COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

fMENDA CS02720-5.rr AtJTOIt

CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

seguinte

Art. 41.6 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o Parágrafo 29 do Artigo 446, passa a ter a
redação: .

EMENDA MOOIFICATIVA
OISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 446, PARÁGRAFO 29

DA CS02718-3
CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

ffr Pl.EHAAIO/COr.lISSÃO/ti-UlICOIolISSÃO

L Cor·ll<.3ÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
.".. TElCTO/olusT1tICAÇÃO-------------,

Parégrafo 29 - A consulta popular a que se refere o c~

put deste artigo será realizada, deGtro de cento e oitenta dias,

EMENDA SUPR~SSIVA,
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 446

."..---------------TEXTO/.luSTlrICAç;o----------

DA -cS02719~1

CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

l1J ,.t.~NÀ.R'olcoufssi.o/suIJC01rlISdoC- COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

or':enta-

JUS T I F I C A ç A O

Os citados Parágrafos contêm em seu bojo as

Deste modo, tornam-se repetitivos, redundantes e desn~

cessários os Parágrafos em questão, visto que as suas disposições

já estão incluídas no Parágrafo 99.

Por esta razã~, Justifica-se a aprovação da presente

ções necessárias à criação do Estado do Tocantins. Porém, o Pará

grafo 99 do Artigo 446 dispõe que as normas legais disciplinadoras

da divisão do Estado de Mato Grosso, aplicam-se à criação e insta

lação do referido Estado.

Suprimam-se do anteprojeto, integralmente, os Parágra
fos 39, 49, 59, e 69 do Artigo 446.

JUS T I F I C A ç Ã O

O Ar(igo 446 que trata da criação do Estado do Tocan

tins, não cita, em nenhum dos seus Parágrafos, o prazo de instala

ção'do ~slado, ficando portanto vago e omisso o texto constitucio

nal.

pelo Tribural Region;r~~toral de Goiás, nos Municípios relacio

nados, e a instalação do Estado se dará em noventa dias após o pl~

b1scito.

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 63, PPRÁGRAFOS 19 E 29

emendá

Os Parágrafos 19 e 29 do Artigo 63, passam a ter a se

guinte redação:

Art. 63 - : .

Parágrafo 19 - O controle externo da Câmara Municipal

será exercido com.o auxílio do Conselho ou Tribunal de Contas dos

Municípios. Onde ainda não existir o referido Órgão, enquanto o

mesmo não for criado pela Assembléia Legislativa Estadual, o con

trole será exercido pelo Tr~bunal de Contas do Estado.

Parágrafo 29 - Somente por decisão de dois terços dos

~mbros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer pré

vio emitido pelo órgão fiscalizador, sobre as contas que o Prefei

to Municipal deve prestar anualmente.

JUS T-I F I C A ç Ã O

DA CS02721-3

m--------- I'LI:NÃJlIO/CQU1Ssio/.u.CO..I~io------- ..,

COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAO

~

EMENDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 64

Suprimam-se do anteprojeto:

O artigo 64R, Parágrafos e Incisos

Em vários Estados Brasileiros, como no caso do Pará, a

fiscalização financeira e orçamentária é realizada, a Lontenio. p~

lo Conselho ou Tribunal de Contas dos Municípios. Tal órgão e,tacl~

aI atua com a mesma estrutura dos Tribunais de Contas, e a SU3 ju

risdição abrange todos os Municípios do Estado.

Referidos Conselhos ou Tribunais de Contas dns Nunicí-

pios inovaram em matéria de fiscalização, não possuindo a Sírdrome

da punição. Mantêm, em sua estrutura, um órgão de apoio aos Municí

pios que presta uma ajuda técnica, administrativa, contábil e juri

dica aos gestores municipais.

Além aisso, não enfatizam apenas o aspecto formal das

prestações d.~ .contas.. Verificam, "iC\ loco", através de inspetorias

,JUSTIF'IC~ÇJlO

o "Conselho de Ouvidores", pr~posto pelo presente Artigo,

entrar' e~ conflito co. a Caaara Municipal e será aotivo de pertuba

ç§o política no Município.

Cumprindo a CA.ara Municipal suas atribu1ç~es e o Conse

lho ou Tribunal de Contas dos MUQicípios fiscalizando, a contento e

coa seriedade, as despesas feitas pelos Ordenadores de Despesas, des

necessária torna-se a crlaçlo de ~ais u. Órglo de Flscalizaçlo da ad

ministraçfto pública aunicipal.

Por esta razfto, justifica-se 8 aprovaçfto da presente ~me~

da.
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EMÊ DA CS02722-1
CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE

...... TEXTO/JUSTIFIC..çio -.,

causa
que de
do Tra-

COMISSIIO DE SISTEMATIZAC1l0

AUTOlt--------- } GC'Ap"TTIDO~.

OO'UTAOO I'LINIO lml.DA SlWAIO . C- ~

balho.

É a organização Internacional do Trabalho - OIT o Fó
rum dessa matéria e não a Organização Mundi~l da S~~je.

O Sistema Único de Saúde é voltado à Saúde Pública mas não deve in
tervir nos meios produtivos, pois aí o fator principal é a
dos riscos , isto é, a prevenção de acidentes de trabalho,
ve continuar sendo de responsabilidade única do Ministério

rança, Higiene, Medicina do Traba~ho, férias, salário~ identifica- I
ção e duração do trabalho.

?e a fiscalização permanece no Ministério do Trabalho,
d~onde devem emanar as Normas Regulamentador~s de proteção e seg~ .
rança do trabalhador, :ica óbvia a necessidade de manutenção· desse t

serviço naquele Ministério e não passá-lo para o Ministério da Sa~

de, onde provocaria conflito de jurisdição, com reais prejuízos à

integridade física do trabalhador.
Essa é a tradição do direito do trabalhador, conquista

da em 1944, com a criação da CIPA - Comissão interna de Prevenção
de Acidentes - e está registrada nos anais da História do trabalha
dor brasileiro. Portanto, o artigo que se pretente suprimir é inc~ • ,
erente, 'não tem lógica, não atende aO interesse nacional, n~m s; I

ajusta à atual Poiítica de Segurança do Trabalhador. As relações
capital/trabalho são universalmente pertinentes ao Ministério do
Trabalho.

mr------------ Pl.IH'&1II10/COIolJIIlo/IUICOllllldo

ê

[EMENDA ~S02724-8.

f:

XX do Artigo 14 do anteprojeto, passa a ter a

- .O' •••• O' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

xx - Segurança e higiene do trabalho.
JUS T I F I C A ç AO

O termo Saúde não é tão abrangente quanto o termo hi-

O Inciso
redação:

Art. 14

No ambiente de trabalho é preciso muito mais que saú
de. A higiene e segurança do trabalho como está na Constituição v!
gente é muito mais abrangente, evoluída e dinâmica.

Como está colocado no anteprojeto da Constituição, ora
em debate, ouve um retrocesso do direito do trabalhador e em nada

evoluiu.

seguinte

Portanto, o termo."segurança e higiene do trabalho" é
abrangente, completo, assegura ao trabalhador a eliminação dos ris
cos de acidentes e doenças do trabalho.

giene.
Saúde é o estado de uma pessoa, enquanto higiene é pa~

te da medicina relativa à Saúde e aos diversos meios de a conser

var.

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: INCISO XX DO ARTIGO 142

PLENÁRIO/coIolISSÃo/sUBCOMIS:'lÃO-----------, ~D"TA~! IE, •

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO .----i c-OJ lo?J,

EMENDA CS02723-0
t: CONSTITUIN1E JOSÉ FREIRE

,- PLENÁ"IO/cOhlIS:'lio/su.~OIlI'..I:l----------e: .COMISSÃO DE SISTEMOTIZAÇ~ . ~

= T(llTO/JUSTlrlc.çio----~----------~

Dá nova redação à alínea "f" do inciso IV do artigo 18.

"Art. 18 .

·IV - O SINDICATO

= TEXTO/JuSTlrlcAçio --,

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 356

Suprima-se do anteprojeto o Artigo 356 2 e seus itens

f) ao dirigente sindical e ao membro de associação ou c2,
missão de trabalhadores é garantida a proteção nece~

sária ao exercício de sua atividade, in~lusive o ace~

so aos locais de trabalho na sua base territorial de
atuação;

EMENDA CS02725~6

~~ ;;1';~~;;-~:;_;~~-~~~ºA s~~;~~~- ~~ -_-=-~-~=~==~_~~J tJ--=:.~~·_~~J

l~ _~_~_-~ ~~._=~_~~~j~~~~'Q~"~;;j.~~~;~.Ç~~~.=~-~ -~ -__ J t~_~~:'~JI_ª,d:

JUS T I f I C A ç A O
Esta matéria não é'para ser tratada na. Carta Magna e

sim em Lei Ordinária, mesmo porque a jurisprudência n~cional e in
ternacional matém este assunto na pasta do Trabalho.'

Entendo que o direito do trabalho não pode ficar divi

dido entre dois Minis.térios. Além disso o termo "Saúde Ocupacio
nal" não é abrangente e sim parte de um sistema denominado "Segu
rança e Higiene de Trabalho".

A supressão do presente Artigo vem atender aos intere~

ses do trabalhador brasileiro, pois o mesmo viola a tradição nacio
nal e universal de que as relações e condições no trabalho são, e
sempre foram, pertinentes ao Ministério do Trabalho e não ao Minis

tério da Saúde, Tratar deste a~sunto na Carta Magna é intervencio
nismo indevido, tirânico e de índole cartarial.

Saúde Ocupacional é uma denominação confusa no Brasil.
É de 'origem inglesa e em nossa língua quer dizer: "Saúde nas ativ!
dades de trabalho". As condições de trabalho é que vão determinar
se há riscos ou não à integridade física do trabalhador. Quem cui
da dessa matéria no Brasil sempre foi o Ministério do Trabalho

que, além de outras de outras atribuições, zela pela Segurança e
demai~ direltcs d~ trabal~ador.

Como pode a Fiscalização Federal na área do trabalho, ficar divid!
da entre dois Ministérios, ou pertencer ao Ministério da Saúde?
E como ficariam as Negociações Coletivas na área de Segurança do
trabalhador?

O Ministério da Saúde cuida da Saúde Pública, ou seja,
pratica a medicina p'reyentiva. Mas nos processos produtivos e no
sistema de trabalho, cabe ao Ministério do Trabalho ação fiscaliza

-:
dora e normatizadora em todos os segmentos: . Engenharia de Segu-

,]

...................................................."
.JJSTIFICATIVA

Trata-se, someate, de efetuar correção no Anteprojeto de
Constituição, estendendo-se a proteção já assegurada ao di:igente sindical ao
membro de associação ou comissão de trabalhadores.

- --- - - . - __ ·t~-:' .~. f -~;i.: _

Dê-se ao caput do art , 14 do Anteprojeto de Constituição a
seguinte redação:

"Art. 14. São assegurados aos trabalhadores urbanos e ru
rars , e aos servidores públicos federais, estaduais, do Ois
trito Federal, dos Territórios e dos municípios, os segui~

tes direitos, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social".

JUSTIFICATIVA'

Trata-se de dar ao caput do art. 14 do Anteprojeto de Consti
tuição a redação original aprovada pela Comissão da Ordem Social, que é mais
abrangente e garante a 'isonomia de direi tos a todos os trabalhadores e servid~

res públicos.
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~;~~~oi~~?:~~:;~A-~~~;~~=~~= -------J ~~~~{~ J
E~~__=__=_-·=_~9~~~~~~/~~·~~~~~ii~ç;o ----~-=-==J l:~~2!.~~~8; J

t=:MENDA CS02729-9
['T -D;P~;A~--;li;I~~~_~~lJ~ ;;;g_--===---:"'-=-~_=--===:J tJ~~:·;~=_.J

l:~.:' ~_-_==-~~~;~~;~~:~~~T~~~~Ç;~ ~~_~=--=-~-~':="_J ~Q.~7;'ú.~J
- - ~[I-:J•• !-If :&.i:: .-__ • _

-- ..- .. . -- - - - - - - - _ ---- - .[;a'~'~.:.' -.l.l:- . _

Dá nova redação à alinea "c" do inciso I do artigo 215:

"Art.215 - .
1 - Compete à Justiça Agrária processar e julgar;

c) questões relativas às terras indígen.as;

Dê-se a seguinte redação ao inciso XXII do art. 14 do ante
projeto da Comissão de Sistematização:

"Art. 14 .
JO(II - proibição de qualquer trabalho a menor de 14 (qu~

torze) anos, e de trabalho noturno e insalubre aos

menores de 18 (dezoito) anos;

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Trata-se de supr nm.r parte do texto adotado no Anteprojeto

de Constituição que pode ser fator gerador de interpretações dúbias.
Pretende-se com esta emenda, recuperar a redação original

votada e aprovada na Comissão da Ordem Social, que proíbe qualquer trabalho a
menores de 14 (quatorze) anos. A admissão de trabalho aos menores desta faixa

etária pode ocasionar uma exploração iníqua da força do trabalho do menor, que

nessa idade deverá estar na escola. A ressalva em questão iria se contrapor
ao princípio da igualdade fundamental das crianças e à obrigatoriedade da esco

larização básica.

-T - --- - ------- ..r:l-r:I•• :T":.:.,i:: _

DEPUTADO olIvIO DUTRA

COMIssno DE SISTEMATIZAçno
..,.,c---------- T1XTO!\lUSTl'ICA;io -,

&UTOII----------- --,

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA CS027.3o-2
[:J

Inclua-se a palavra "públicas" à expressão "instituições e~

pecializadas", constante do art. 427 do anteprojeto de Co~

ti tuição, ficando este artigo assim redigido:

"Art. 427. Será estimulada para os menores da faixa de 10-

(dez) a 14 (quatorze) anos a preparação para o trabalho, em

'instituições públicas especializadas, onde lhes serão ass~

gurados a alimentação e os cuidados com a saúde".

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 310, a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

Trata-se, apenas, de adequar a redação do artigo em questão

à obrigatoriedade do Estado de assegurar a escolaridade básica, até, pelo me
nos, aos 14 (quatorze) anos, também prevista no anteprojeto.

Artigo 310 - § 19 - t vedada a formação de monopólio, oligopólios,
cartéis e toda e qualquer forma de abuso do poder econ~

mico, admitidas as exceções previstas nesta constitui
ção, cabendo à lei fixar as penalidades.

Justificativa:

DEPUTADO alIVIO DUTRA

COMISSAO DE SISTEMATIZAçnO
~_- ,LuÃlutl/c:OMISlio/IUICOa,luio-----------

AUfOlt----------------,

~reNDA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 39 do Art. 309, renumerando o que se segue.

A modificação tem a finalidade de tornar explicito como
principio constitucional a pro~bição de tais práticas, deixando que
a lei estabeleça as penalidades aos. diferentes graus de abuso do p~

der econõmico.

_---------------- rlK1'O/"~rm'..çlo-----_-_-_-_-_-_--,

EMENDA CS02731-1

~
Dá nova redação à alínea "a" do inciso do artigo 2.8:

lOArt. 28 - ..

I - O ALISTAt4ENTO E O VOiO
a) O sufrágio é universal e o voto direto, igual e secr~

to;

iJ··-_·- --_.- -- - -- -- ---- ----- -[1.'I'C/.l~:!'>-.r':..;it:---- - - -----

~~~~-~ª-9-ª~~~DD'~:~~';;~~~~~~~;;;-:r-o--_ '.- J ~~;~"_~~J

~_ -=~-=~_~~- .~~;l~~~~~~~'~~;]~:~~';Aç~-=_==~-=~~~J' t: 0.2.!;~~! 8?J

Justificativa:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de incorporar ao Anteprojeto de Con~ti tuição disp.9.
sitivo constante do Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e G.".

. rantias do Homem e da Mulher (art. 5º, I, a).

Tal restrição é incabivel. As facilidades oferecidas às
empresas e fundações públicas, não devem estar condicionadas à sua
extensão às empresas do setor privado. Cabe ressãltar que nem sem
pre as atividades realizadas pelas empresas públicas visam Q lucro;
boa parte delas tem finalidade social mais ampla, o 'qoe não é comum
na iniciativa privada. Assim, o texto constitucional não pode cris-'

talizar um principio contrário aqs interesses da Nação.
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