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ASSEHHLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

PREÃ~ffiULO
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: O-O-O-OOO-OO-OO-P
PREÃtffiULO

Os representantes do
povo brasileiro, reunidos, sob
a pzo'tcção de Deus. em Assem
bléia ~.cional Constituinte,
:xfirmam o seu propósito de
construir uma grande Naç.~o ba
seada na liberdade. l\a :frater
nidade. ~~ i9\laldade. sem dis
tinç.~o de raça. cor, sexo. pro
cedência. religiâo ou qualquer
outra, certos de que a grandeza
da Pátria está na saúde e :feli
cidade do povo. 11.;1 sua cul-tura.
na observ5ncia dos direitos
:fundamentais da pessoa huma11.'.
na proteç:bo especial à criança
e ao aclolescente, na equitativa
distribuiç.~o dos bens materiais
e culturais. Mirmam. também •
que tais objetivos só podem ser
alCdnç..d6s com o modo
democrático de convivência e de
organizaç.'io estatal. com repul
sa a toda :fo~~. autoritária de
governo. mediante a participa
ção do povo no processo politi
co, econômico e social.

A soberania reside no
povo. que é a :fonte de todo o
poder; os poderes inerentes à
soberani:l são exercidos por re
presentantes eleitos. ou dire
tamente pelo povo.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: OOO-OO-OO-P
PREÂIiBULO

Nós. representantes do povo
brasileiro. reunidos em Assem
bléia u.cio~.l Constituinte
para instituir no Pais um novo
Estado Democrático. destinado a
assegurar o exercicio dos di
reitos sociais e individuais. a
liberdade. a segurança. o bem
estar. o desenvolvimento. a i
g\laldade e a justiça como v;;,10
res supremos de uma soc:iednde
:fratern:l. pluralista e sem pre
conceitos. :fundada na Mrmonia
social da N..ção e comprometida
com a soluç5o paci:fica de todas
as controvérsias. tanto~. or
dem inter~. como na internacio
nal. promulg::unos. sob a prote
ção de Deus, esta CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

w
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PHDB
em 'todo o 'tcx'to do Proje'to onde :figure. ::l

Federal' por Senado da República'. ou apenas

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 1-0-0-000-00-00-*
TÍTULO I
DOS PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS

EMENDAS DO CEliTRÃO EHEliDAS COLETIVAS

'-'

EMEIiDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21"00290-1
POMPEU DE SOUZA

Subs'titu.~-se•
expressão "Senado
"Senado' •

Subs"ti'tuam-se. igualmen"te, em "todo o "texto do Proje"to onde
:figurem, as expressões "câmara dos Depu"tados', "Assembléia
Legisla"tiva ' e "câmara Legisla"tiV::l', respee"tivamerrte , por
"câmara Federal', "cân-.ara Es"tadual' e "<:Qmara Fis"tri"tal' •

REF.: 1-0-0-001-00-00-* REF.: 001-00-00~

Ar"t. 19 A República Ar"t. 12 A República Federa-
Federativa do Brasil cons'tit\li- tiva do Brasil, :forttl.'lda pela
se em Es'tado Democrá'tico de Di- União indissolúvel dos Es"tados
rei'to, visa a cons"truir uma so- e Municipios, Dis"tri'to Federal
ciedade livre, justa e e Territórios constitui-se em
solidária, e "tem como :fundamen- Es"tado Democrático de Direi'to ,
tos a soberania, a cidadania, a visa a construir uma sociedade
dignid-'1de das pessoas e o plu- aber"ta, justa e solidária, e
ralism( poli"tico • tem como :fundamentos a sobcra-
------------------------------- nia, a cidadania, a dignidade

da pessoa humana, os valores
sociais do "trabalho e da livre
iniciativa, o pluralismo poli
"tico e a col\vivência em paz com
a humanidade.

REF.: 1-0-0-001-99-00-* IREF.: 001-99-00-*
Par5gr<rlo único. Todo Parágr:no único. Todo o po-:

o poder pertence ao povo. que o der emana do povo. e em seu

EMENDA: 21"01479-0
LUIZ ALBERTO RODRIGUES PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

O artigo 19 do Proje'to de constituiçOO <A>, passa a "ter a
seguin"te redação:
Artigo 1j1

A República Federa"tiva do Brasil cons"titui-se em Es"tado
Democrá"tico de Direi"to, visa a cons"truir uma sociedade livre,
jus"ta e solidária, e "tem como :fundamen"tos a soberania, a cida
dania, o trabalho, a dignidade e o bem estar das pessoas e o
pluralismo poli"tico.

EMENDA: 2P015Z9-0
RICARDO FIUZA pFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Ar't. 12 e parágrafo único.
Dê-se ao ar"t. 19, do Proje"to de cons"tituição, da comissão

de sis"tc.ma"tização, a seguinte red:u;ão e parágr<rlos:
ÃrT. i~ A República do Sx.sil, consti."t-.:i um Estado

democrático de-direito, organizado sob ins"tituições represen
ta"tivas, :federa"tivas e republicanas, :firmadas na sujeição dos
poderes públicos ao ordenamcn"to jurídico e na supremacia da
constituição. :

§ 19 _ Todo o poder emana do povo e com o seu consentimen
to é exercido. nos termos des"ta constituição.

§ 22 _ cumpre aos poderes públicos cuidar do bem comum,
proporcionando as condições neçessárias Q que "todos POSSêUII de
senvolver livre, plena e e:fe"tivêUllen"te as po"tenci;alidades da
natureza humana.

I
-I:>-

I
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P~OJETO DE CONSTITUIÇÃO

cxerce diretamcnte, nos casos
previstos nesta Consti'tuiç5o,
oh por intermédio de represen
tantes eleitos.

RFF.: 1-0-0-00z-00-00-*
, Ar"t. 2~ são Poderes do

Estado o Legislativo, o ENCCU
t~vo e o Judiciário.
-r-----------------------------

EMENDAS DO CENTRÃO

nome é exercido.

REF.: OOZ-OO-OO-*
Ar"t. 2~ são Poderes do Es

"tado, harmônicos e indepcnden
tes, o Legislativo, o EHecutivo
e o Judiciário.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POZOOIf-6
PAES LANDIM PFL
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Art. Zg, ao Projeto a seguinte redação:
"Art. Zg _ são poderes da União o legislativo, o eHeCUtivo
judiciário."

eo

REF.: 1-0-0-00Z-99-00-*

~EF.: 1-0-0-003-00-00-* \REF.: 003-00-00-*
I Art. 3~ são objetivos Art. 3g - IDÊNTIC<>
~undamentais do Estado:1 _

I

EMENDA: 2P00166-1
JUTAHY MAGALHÃES PHDB

Acrescen'tc-se o seguin"te parágra:fo único ao artigo 22 do
frojeto de Consti'tuiç5o (A) da Comissão de sistemathaç5o:

"Art. Zg _ são Poderes do Estado o Legislativo, o EHecuti
vo e o Judiciário.

Parágr;no Único _ sálvo as exceções previstas nesta Cons
ti'tuiç5o, é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições".

I
lJt

I

REF.: 1-0-0-003-00-01-*
I I - garantir a inde
pendência e o desenvolvimento
nacionais;

REF.: 1-0-0-003-00-0Z-*
II - erradicar a po

breza e reduzir as desigualda
des sociais e regionais;

REF.: 003-00-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: 003-00-0Z-'
II - erradicar a pobreza e

a marginalizaç50 e reduzir as
desigualdades entre as pessoas
e regiões;

EMENDA: 2P00363-0
AGASSIZ ALMEIDA PHDB

Dê-se, aos incisos II e lII, do Art. ~, do Projeto de
Consti'tuiç5o (A), esta redaç5o:

"III _ eliminar as desigualdades sociais e regionais;
III condenar os preconcei"tos de raça, sexo, cor, idade e

de outras :formas de discriminaç5o.'

REF.: 1-0-0-003-00-03-*
III - promover a supe-

REF.: 003-00-03-*
!II - promover o bem de to-

EMENDA: 2P01ZZS-6
JOSÉ GENOÍNO PT

I __ I " I
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PHDB
Projeto de Constituição o seguinte

raç50 dos prcconceitos de raça, dos, sem preconceitos de ori
sexo, cor, idade e de outras gem, raça, sexo, cor. idade e
forl1\<ls de discrimin.'lção. de outras :formas de
------------------------------- discrimil~ç.~o.

REF.: 1-0-0-003-00-04-*

REF.: 1-0-0-003-99-00-~

REF.: 1-0-0-004-00-00-* REF.: 004-00-00-~

Art. 4q O Brasil :fun- Art. 4~ O Brasil
damcnt<l S\.k':lS relações interna- fundlllllcntará suas relações in
cionais nos principios da indc- tern.'2ciol~is nos principias da
pendência nacdona.L, da pzcva- independência lu.'lcion.'21, da prc
lência dos dircitos humanos , da valência dos direitos humanox ,
autodetermilu.'2ção dos povos, da da autodeterminação dos povos,
i~Aldade dos Estados, da solu- da igualdade entre os Estados,
ç.":ío pacifiC<l dos coll:flitos e da da solução pací:fiC<l dos con:fli
dcicsa da paz, bem como no rc- tos e da de:fcsa da paz, bem
púdio ao terrorismo e ::.lO r::.lcis- como no repúdio ao terrorismo e
mo, c prop\lglu..rá pela form..ção ao racismo, e propugn.~á pela

Emenda aditiva. pela qual se acrescenta ao inciso 111 do
artigo Zg a Clq)ressão "orientação sexual". COm is'to os termos
do inciso III do artigo 32 :ficam sendo:

"111 _ promover a superação dos preconceitos de raç:ll. se
xo • orientação sexual. cor. idade e outras :formas de
discrimin.'lç.~o•"

EMENDA: 2P01477-1
LUIZ ALBERTO RODRIGUES PHDB
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Artigo 32 do Projeto de Constituição <A>.
inciso de nÚlncrO IV. com a seguinte redação:

Artigo 3g:
S50 objetivos :fundamentais do Estado:
I _ ..•
11 _ •••
III •••
IV _-Criar condições para a participação de 'todos os cida

dãos brasileiros na produção da riqueza e na geração. da pros
peridade geral.

EMENDA: ZPOOOZ6-7
VASCO ALVES
Acrecentar ao artigo do
parágra:fo:
Art. 3~

Parágra:fo único _ A alimentação. a saúde. o trabalho e sua re
muneração. a mor:ldia. o saneamento básico. a scgurid:xle so
cial, o transporte coletivo e a educação. consubstanc:illlll o mí
nimo necessário no pleno exercício do direito à existência
dig~~~ e garanti-los é o primeiro dever do Est~o~

EMENDA: 2P01359-7
HAROLDO LIMA PC DO B

EMENDA ADITIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 472
InclU<'lI1\-se dois parágra:Eos no art. 4~ do Projeto de COns

tituiç."1 ocom a seguinte redação:
"Jl.rt. 472
§ 12 _ O Brasil manterá relações diplomáticas com 'todas as

entidadcs ou organizações representativas de povos. reconheci
das pela ONU;

§ 22 O Brasil n50 manter~ relações diplomáticas com paí
ses que adotem políticas segregacionistas;"

0\
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de um tribunal internacional/cooperação entre os povos e
dos direitos humanos e pela co- pelo progresso da hunk~nidade.

operaç.~o entre os povos, para a ------------------------------
ettk~ncip~~o e o progresso da
hUttk~nidadc.

REF.: ',MO-O-OOIf-99-00-:«

EMENDA: ZP01530-1
RICARDO FIUZA PFL

El1ENDA SUHSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 4~

Oê-se ao Art. 4g. do Projeto de COnstituição. aprovado
pela COmissão de Sistematização. a seguinte redação e
parlÍgr:rl:os:

Art. 4g O Estado brasileiro, no exercício de sua sobera-
nia. participa da sociedade internacioanal por meio de trata
dos e compromissos com os demais Estados soberanos, com orga
nismos intern.~cion.~is e com outras entidades dotadas de pcrso
n.~lidade internacion.~l.

§ 19 _ Tratados e compromissos interttk~ionais dependem de
aprovação do Congresso Nr':lcional, exee'tuados os que visem sim
plesmentc cxccutnr , aper;feiç:oar, interpretar ou prorrogar tra
tados preexistentes e os de nature:za meramente administrativa.

§ Zg _ O conteúdo no~1tivo dos tratados e compromissos
interttk~cionais incorpora-se à ordem interna. revogando a lei
anterior.

EMENDA: ZP00467-9
RAIMUNDO BEZERRA PMDB

Art. 4g
§ 4g _ O Brasil propugna que o espaço exterior é patrimô

nio comum da humnnddade , podendo ser usado apenas para :fins
paci:ficos; seu uso e exploração. não pode ser instrumento de
dominaç."ío econômica. tecnológica, politica, cultural ou mili
tar de um pais sobre outro. sendo vedado ao Brasil á\ partici
paç."ío de projeto ou aliança de militarização do espaço
exterior.

,-..:l

não manterá relações
acordos ou pactos com

de discriminação racial."

EMENDA: ZP01194-Z
BENEDITA DA SILVA PT

Acrescente-se o seguinte Parágra:fo
Projeto da Comissão de sistematizaç."ío:
"Art. 4g

Parágrafo único. O Brasil
diplo~1ticas e nem :firmará tratados.
paises que adotem políticas oficiais

único ao artigo 4!! do

RtF.: 1-0-0-00S-00-00-~

Art. Sg O Brasil
buscará l;l integraç..'lo econômica,
politica, sôci~l e cultural dos

~EF.: 005-00-00-~

Art. Sg O Brasil apoiará á\

livre integração econômica. so
cial c cultural dos povos da

E~mNDA: ZP00136-0
LEUR LOMANTO

Dê-se ao art.
"Art. Sg _ O

PFL
551 tl seguinte redação:
Brasil buscará a integração econômica. poli-
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

povos da América Latina, tendo
em vista a :formação de urna co
munidade latino-americana de
nações.

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

EMENDAS DO CENTRÃO

América Latina.

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tica, social e cultural dos povos da América LAtina, Portuga.l
e Á:frica lusó:fona, tendo em vista a :formaÇão de urna comunidade
l;:l.tino-arnericana e UlII3. comunidade luso-tt'Opical de nações de
que :fará parte."

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

EMENDA: ZP00001-0
SARNF-Y FILHO PFL
Emenda Aditiva

InclU;:l.-se, onde couber, suprimindo-se os artigos con:Eli
tantes no Titulo I _ Dos principios Fundamentais, o seguinte
artigo:

"Art. Nos con:Elitos internacionais, o Brasil reger-se-á.
pela ncutralid;:l.de".

EMENDA: ZPOOOOZ-O
SARNEY FILHO PFL
Emenda Aditiva I

Inclua-se onde <:oubcr: No Titulo I: 00
"Art. são proibidos a :fabricação, o armazenamento e o I

transporte de arte:Eatos bélicos nucleares".
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