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t'lós, representantes do POvO Bra- Nós, representantes elo Povo Bra- Nós, reorescn tantes do povo bra-
sileiro, r-eunidos em Assembléia Nacional s i terro. reunidos em Assembléia Nacional s uerro. reunidos em Assen,bléia Nacional
Constituinte par-a mst í tutr no País um Const itu ints para instituir no País um Conat t tu mta para ínst t tu ír um Estado
novo Estado Democr'àt tco, dest tnado '" asse·· novo Estado Democrát lOO, dest inado a asse- Democrát íco, dest inado a assegurar o exer
gurar o p~er'cício dos direitos soc ia is e gurar o exerc ic to dos dtre t tos sociais e cicio dos dtre itos SOCIais e mdlviduals,
tndivroua ts , a 11herd8de, a seguranGEl, o indiv ítfua rs , a l rber-dada, a segurança, o a liberdade, a segurança, o bon-es'tar-. o
uem-estar, u eleSGnVOIVlmento, a 19ualdade bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade desenvolvimento, a IgJaldade e a JustIça
e a Justlça como valores supremos de uma e a Justlça como "alares supremos de uma como valores supremos de uma sociedade
socl~dade frnterna, pluralIsta e sem pre- sociedade fraterna, plurallsta e sem pre- fraterna, plurallsta e sem preconceltos,
concertos. fundada na harmon ta soc ial da concertos. fundada na narnorna socrat da fundada na narmorna socra l e comprometlda
Nação e comprometlaa com a solução pacífi- Nação e comprometlda com a Solução pacífl- com a solução pacífica das controvérsias.
ca de todas as contr-ovérs ias , tanto na 01'- ca de todas as controvérsias, tanto na 01'- na ordem interna e mtarnacronat , promul··
dero interna como na internac ionar, prouu l- dern interna como na mternac ronal , pronu l- gamos, sob a proteção d,~ Deus, esta CONS
gamos, sob a proteção de Deus, esta CONS- gamos, sob a proteção de Deus, esta CONS- TITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
TITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO TITUICÃO DA REPÚBLICA FfDERATIVA DO BRASIL.
BRASIL. BRASIL

TÍTULO 1

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

TÍnn.o I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

IV - os valores socials do tra
livre inlclatlva;

Art. lº A República Fedenativa do (AI,I,II,IlI,IV,V,VI/A3,II) Art. lº A Re- (AI ,parte) Art. lº A República Federativa
Brasil, formada pela União indissolúvel pública Federativa do BraSIl, formada pela do Brasil, formada pela unIão illdlssolúvel
dos Estados e ~~lJn1C'íplOs, DIstrito Federal união indissolúvel dos Estados e Municí- dos Estados e MUfllCíplOS, elo Distr' ItO Fe
G Terr t tór tos const rtur-se em Estado pios, Distrito Federal e Territórios deral e dos Territór·ios, const ttu i-se em
Democrático de Dlre1to, visa a construir const t tu i-se em Estado DemocrátICO de Di- Estado Democrático dE' Dlreito e tem como
uma SOCiedade J rvre, justa e so l idár-ra, e re ito, visa a construir uma sociedade 1i- fundamentos.
tem como fundElmentos a soberanla, a cida- vre, Justa e solidária, e tem como tunda-
danl8, a dlgnldade da pessoa humana, os mentos a soberania, a cidadanla, a digni- (AI ,parte) I - a soberanIa;
valores sociaIS do trabalho e da llVre 1- dade da pessoa humana, os valores soc1ais
niciatlva, o plurallsmo político e a con- do trabalho e da livre lniciativa, o plu- (AI ,parte) 11 - a cldadania;
Vlvôncia em paz cem a humanidade. ra1i"mo político e a convivôncla em paz

com a humanIdade, (AI ,parte) 111 - a dignidade da pessoa hu-
Parágrafo únlco Todo o poder e- mana;

mana do povo, que o exerce por r-epresen- (AI,Pún) Parágrafo único Todo o poder e-
mana do povo, que o exerce por represen- (AI ,parte)

balho e da
tantes eleitos, ou dIretamente, nos termosltantes eleItOR, ou diretamente, nos termos
desta Constituição. desta Const t tu tçêo. I(AI,parte) V - o pluralismo pol it ico:
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(Al,parte) VI - a convivência pacífica com
a humanidade.

(AI,Pún) Parágrafo único. Todo o poder e
mana do povo, que o exerce por meio de re
presentante5 eleitos, ou dIretamente, nos
termos desta ConstituIção.

Art. 2º São roderes da União 01(A2) Art. 2º São Poderes da União 01<A2) Art. 2º São Poderes da União o
leçpslativo, o Executivo e o Judtc tár to. Legislativo, o Exscuttvo e o Judiciário. Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º São objetivos fundamen-I<A3) Art. 3Q São objetivos fundamen-I<A3) Art. 3º Constituem objetIvos fun-
tais do t5tado: tais do Estado: damentals da RepúblIca Federativa do

Brasil:
I garant 11' a lrtdepéndênCla e 01 (A3, J) I - garant ir a tndepenoência e o

desnnvolvlmento naCIonal:;; desenvolvimento nacionaIS; (A3,I) I - garantIr a Independência e o
desenvolvimento naoionals;

II - err-aoícar a po'Jreza e a mar-I<A3'III) 11 - erradicar a rooreza e a mar-
glnr:tllZaçJO E" reduzir as riesigualciades en- ginal1Lação e reduzir as deSIgualdades en-I(!ll,"caput",par.te) 11 - construir uma 50-
tre as pe~soas e re3iões; tre as pessoas e reglõ8s; cledade livre, justa e solIdária;

111 - promover o bem de todos, (A3,IV) III - promover o bem de todos, I(A3'II) 111 - erradIcar a pobreza e a
sem nr-occnce ttos de or içen , raça, sexo, sem preconceitos de origem, raça, sexo, margmalização e redUZIr as desigualdades
cor, idade e de outras formâS de cor, idade e de outras formas de entre as pessoas e as regIões;
discrimInação. discrIminação.

(A3,III) IV - promover o bem de todos, sem
preconceItos de orIgem, raça, sexo, cor,
Idade e quaisquer outras formas de
drscr tn mação

Art 4° O BraSIl fundamentará (A4,1,II,III,IV,V,VI,VII,VIII, IX) Art. 4Q I(A4,parte) Art. 4Q A RepúblIca FederatIva
suas relações mternac iona ts nos pr ínc i- O Brasil fundamentará suas relações mter- do Bras t l fundamenta suas relações inter
p10S da illúp.pendGncia naciona l , da preva- nac ionars nos pr inc ip ros da mdepencênc ta nacionats nos seguintes pr tnc ipios:
]pncia dos direItos humanos, da autodeter- naCIonal, da prevalênCia dos direItos hu-
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mlnaçào dos povos, da nãO-1I1tervenção, da manos, da autodeterminação dos povos, da (A4,parte) I - lndependênc1a naclonal;
igualdade entre os Estados, da solução pa- não-lntervenção, da Igualdade entre os Es-
clflca dos conflItos e da defesa da paz, tados, da solução pacífica dos conf11tos e (A4,parte) II - prevalência dos dlreltos
bem como no repúdlo ao terror1smo e ao ra- da defesa da paz, bem como no repúdio ao humanos;
CIsmo, e propugnará pela cooper-ação entre ter'ror tsno e ao racrsno, e propugnará peja
os povos e pelo progresso da human1dade cooperação entre os povos e pelo progresso (A4,parte) 111 - autodetermlnaçâo dos po-

da humanIdade vos;

(M,parte) IV - não-jnter-venção:

(A4,parte) V - Igualdade entre os Estados;

(A4,parte) VI - solução paCIfica dos con
fl1tos;

(A4,parte) VII - defesa da paz,

(A4,parte) VIII - repúdio ao terrorismo e
ao raclsmo;

(A4,parte) IX - cooperação entre os povos
para o progresso da humanldade.

Art 5º O sras 11 buscará a inte- (DT) Art 5º O Br-as i 1 buscará a inte
graç50 econôm ica , po I ít 1ca, soe 1a 1 e cu1- gração econônnca, poI ít 1ca, soe1a1 e cu1
tural dos povos da Amér1ca Lat1na, tendo tural dos povos da América Latina, tendo
em vista a formação de uma comunidade em vista a formação de uma comunIdade
lat mo-amer icana de nações lat mo-americana de nações

(VER
ARTIGO 89 ) .

DISPOSIÇÕES TRANSITÓR1AS,

TÍ TU LO I I

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

TÍTULO 11

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLE TIDOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLET

/OOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLET
Art. 69 Tonos são 19uais perante (A5) Art. 69 Todos são 19ua1s perante
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a lei, sem distlnção de qualquer natureza. a lei, sem distInção de qualquer natureza. (A6) Art. 52 Todos são 19uals perante
A Const mnção assegura aos or-as t te rros e A Const i tutção assegura aos brasileiros e a lei, sem distinção de qualquer natureza,
aos estrangeiros resIdentes no País a In- aos estrangeIros residentes no País a In- assegurada aos brasileIros e aos estran
vvolab t l ioace dos dlre1tos concernentes à viojab i l idade dos dtre rtos concernentes à gelros residentes no País a invtoteni i roa
vida, à liberdade, à segurança e à pro- vida, à liberdade, à segurança e à pro- de do dIreito à vida, à liberdade, à 1-
priedade, nos termos seguintes' priedade, nos termos sequ mtes:

(A6,P61) I - homens e mulheres são 19ua1s
em dIreitos e obrIgações, nos termos desta
ConstItuIção, cabendo ao Estado garantIr a
eficácia desta dispos1ção;

(A6,P9,parte) 111 - ninguém será submetI
do a tortura ou a tratamento desumano ou

lel não excluIrá da a-Idegradante;
JudIcIário ameaça ou

(A6,P1) 11 - ninguém é obr1gado a fazer
(A5,XLIII) § 3º A prátlca de racismo cons-Iou deIxar de fazer alguma C01sa senão em
t itui cr ime maf 1ançável e lmprescr it ível, virtude de leI;
sUJeIto a pena de reclusão nos termos da
lei.

gualdade, à segurança e à proprIedade.' nos
(A5,11) § 1Q NInguém é obr1gado a fazerltermos segulntes:
ou deIxar de fazer alguma coisa senão em
virtude de leI.

(A5,XXXVI) § 4º A
preclação do Poder

leI não exclUIrá da apre-Ilesão de dIreIto
Jud1c i ár10 1esão ou ameaça

§ 1º (SUPRIMIDO).

§ 2º NTrlgllém é obr içaoo a fazer
ou delxar de fazer alguma coisa senão em
v rr-tude de 181.

§ . . Q A prática de racIsmo cons
t i tu I cr Tine inaf tançave 1 e imprescrT t íve1,
su.istto a pena de reclusão nos termos da
le i ,

(A6,P6,parte) IV - é livre a manifestação
do pensamento, vedado o anonlmato;

(A5,XXXVII) § 5º A leI não pr-e.judicará o
dlrelto adquIrIdo, o ato Jurídico perfeIto (A6,P6,parte) V - é assegurado o dIreIto

§ 5Q A leI não preJudIcará o dl-Iou a cOIsa Julgada. de resposta, proporcional ao agravo, além
relto adquIrido, o ato Jurídico perfeito da Indenização por dano materIal, moral ou
ou a cOIsa Julgadd. (A5,IV,V,XV) § 6º É livre a manifestação à imagem;

do pensamento, vedado o anonimato. É asse-

§ 4º A
clação do Poder
a dIreIto.

(A5,XLII) § 2º A lei punlrá qualquer dls
cr1minação atentatórla dos dIreItos e li

§ 3º A lel punTl'á qualquer dls-Iberdades fundamentaIs
crlmlnação atentatór18 dos d1reltos e li
berdades fundamentaIs.

(A6,P44) VII - é assegurada, nos termos da
lei, a prestação de aSSIstênCIa relIgIosa

(A5,VI) § 7Q É 1llvlolável a liberdade de nas ent1dades clvis e milItares de 1nter
conSCIênCIa e de crença. assegurado o li- nação coletIva;
vre exercíc10 dos cultos relIgiosos e ga-
rantIda, na forma da lei, proteção aos 10- (A6,P31) VIII - ninguém será privado de
cais de culto e a suas lIturgIas dIreitos por motivo de cl'ença religiosa ou
partIculares de convicção fllosófica ou polítIca, salvo

se as invocar para eximlr-se de obr1gação
(A5,X) § 8º É livre a locomoção no ter- legal a todos 1mposta e recusar-se a cum
ritório naCIonal em tempo de paz, e, res- prlr prestação alternatIva, f1xada em lei;

§ 7º É Inviolável a lIberdade de
consciência e de crença, assegurado o li
vre exercício dos cultos relIgiosos e ga
rantlda, na forma da leI, proteção aos lo
caIs de culto e a suas liturgias
particulares.

(A6,P7) VI - é Inviolável a lIberdade de
§ 6º É livre a man1festaçâo do gurado a todos o acesso à informação e consciênCIa e de crença, assegurado o 11

pensamento, vedado o anonimato. É assegu- resguardado o sIgilo da fonte, quando vre exercício dos cultos rel1glosos e ga
rado a todos o acesso à 11lformação e res- necessário ao exercícIo profissIonal. É rant1da, na forma da leI, proteção aos 10
guardado o slgilo da fonte, quando assegurado o dIreIto de resposta, propor- calS de culto e a suas llturg1as;
necessário ao exercíCIO prof1ssional. É Clonal ao agravo. além da Indenização por
assegurado o direIto de resposta, propor- dano mater1al, moral ou à imagem.
c rena 1 ao agravo, além da tnden Izacão por
dano materlal, moral ou à lmagem.
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(A5.XII) § 12. A casa é o asilo lnvio1áve1 (A6,P13) XIII - é Inviolável o Slg110 da
do Indivíduo. N1nguém pode nela penetrar correspondência e das comunicações
sem consentimento do ~orador, salvo em telegráficas, de dados e telefônicas, sal
caso de flagrante delito, desastre ou para VO, no último caso, por ordem judICIal,

nas hIpóteses e na forma que a le1 estabe
lecer para fins de investigação crimInal e

durante o dia, porl1nstrução processual;

(A6,Pll) XI - são invioláve1s a intimida
de, a VIda pr1vada, a honra e a Imagem das

(A5,XIV) § 10. É lIvre o exercícIo delpessoas, assegurado o direito a inden1za
qualquer traballlo, ofíCIO ou profissão, Cão pelo dano material ou moral decorrente

§ 10. É 11vre o exercício delobservadas as qualIfIcações profisSIonais de sua violação;
qualqucr trabalho, ofíCIO ou profissão, que a le1 eX1g1r
observadas as qual'f1cações prof1ss1onais
que a le1 eXIgir

§ 8º É livre a locomoção no ter-IPeltados os preceItos lega1s, qualquer
rltórlo nac10nal em tempo de paz, e, res- pessoa poderá nele entrar, pp.rmanecer ou
peltados os preceItos lega1s, qualquer dele sair com seus bens.
pessoa poderá nele entrar, permanecer ou
dele saIr com seus bens.

(A6,P32,parte) IX - é livre a expressão da
atividade intelectual, artística. cIentí
fIca e de comunicação, Independentemente

(A5, I I l/XLIV/XLVII I , "e") § gº Ninguém será de censura ou t icsnça:
submetido a tortura, a penas cruéIS ou a

§ gº Nmguém ser-á subnet Ido a tratamento desumano ou degradante. A leI (A6,P8) X - é 1ivre a locomoção no terr t
tortura, a penas cruéIS ou a tratamento consIderará a prática da tortura, o tório nacIonal em tempo de paz, podendo
desumano ou degradante. A le i cons ioer-ar-á tráf 1CO de drogas, os cr rmes neoroncos e o qualquer pessoa, nos termos da le i , nele
a prát1ca da tortura, o tráfiCO de drogas, terrorIsmo crimes inafiançáveIS, lnsuscep- entrar, permanecer ou dele sair com seus
os crimes hedlOndos e o terrorismo cr1mes tíve1s de graça ou anistia, por eles res- bens;
Inafiançáve1s, insusceptívels de graça ou pondendo os mandantes, os executores e os
anistia, por eles respondendo os mandan- que, podendo eVItá-lo, se omItirem.
tes, os executor-es e os que, podendo
evitá-lo. se omItirem

§ 12. A casa é aS110 inviolável
do lndlvíduo NInguém pode nela penetrar
sem consentImento do morador, salvo em

caso de flagrante delito, desastr-e ou paralprestar socorro, ou,
prestar socorro, ou, durante o d1a, por determInação JudiCIal.
determ1nação JudIcial

(A6,P12) XII - a casa é asilo inVIolável
(A5,XI) § 11. São lnv101ávels a intim1da- do indivíduo, n1nguém nela podendo pene
de, a vida pr1vada, a honra e a Imagem das trar sem consentImento do morador, salvo

§ 11. São InvIoláveis a int1mida-l pessoas, assegurado o d1re1to a Inden1za- em caso de flagrante de11to, desastre ou
de, a vlda privada, a honra e a 1magem das ção pelo dano material ou moral decorrente para prestar socorro, ou, durante o dia,
pessoas, assegurado o d1re1to a 1nden1za- de sua violação por determinação judICIal;
ção pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

(A6,Pl0) XIV - é lIvre o exercíClo de
(A5,XIII) § 13. É Inviolável o SIgilo de qualquer trabalho, ofíC10 ou profIssão,

§ 13 É inVIolável o sIg1lo de correspondência e das comunicações observadas as qua1if1cações profissiona1s
correspondênCIa e das comun1cações telegráficas, de dados e telefônicas, sa1- que a leI eXIgir;
telegráfIcas, de dados e te1efônlcas, sal- vo, neste últImo caso, por ordem Judicial,
vo, neste últ1mo caso, por ordem judic1al, nas h1póteses e na forma que a lei estabe- (A6,P6,parte) XV - é assegurado a todos o
nas hipóleses e na forma Que a le1 estabe- lecer para f1ns de 1nvestigação crIminal e acesso à informação e resguardado o sigIlo
lecer para fins de invest1gação cr1mlna1 e instrução processual. da fonte, quando necessário ao exercício
lnstrução processual. profISSIonal;

(A5,XL,XLI) § 14. Não há crime sem lei an-
§ 14. Não há cr1me sem leI ante- terior que o defIna, nem pena sem préVIa (A6,P45) XVI - todos podem reunlr-se paci

r10r que o defIna, nem pena sem préVIa co- comInação legal. A leI penal não ficamente, sem armas, em locaIS abertos ao
mlnação legal. A le1 penal não retroag1rá, retroag1rá, salvo para benef1clar o réu. púb11CO, independentemente de autorização,
salvo para beneflC1ar o réu. eX1gíve1 prévio aviso à autorIdade e desde
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(A6,P46,parte) XVII - é plena a llberdade
de associação para flns lícitos, vedada a

(A5,LVI) § 16. Aos lltlgantes, em processo de caráter paramilitar;
§ 16. Aos t i t içantss , em pr-ocesso .judtc ra l ou armtnts tr-at ivo, e aos acusados

judlcial ou admin1stratlvo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório (A6,P46,parte) XVIII - a crlação de asso
em geral, são assegurados o contradltór10 e a ampla defesa, com os melaS e recursos ciações e cooperativas independe de auto-
e a ampla defesa, com os melOS e recursos a ela merentes r izaçãc , vedada a tnterfer-êncta estatal em
a ela lnerentes. seu funClonamento;

(A5,XXXVIII,LIV,LV) § 15. Não haverá jUízolque não frustrem outra reunlão anter1or-
§ 15 Não hnverá Juízo ou tribu- ou trlbunal de exceção N1nguém será pro- mente convocada para o mesmo local;

nal de exceção Ninguém será processado cessado nem sentenClado senão pela autori-
nem sentenCIado senão pela autor1dade com-- dade competente, e tampouco pr1vado da li-
petente, e tampouco prlvado da lIberdade berdade ou de seus bens sem o devldo pro
ou de seus bens sem o devloo processo cesso legal
legal.

(A6,P48) xx - ninguém poderá ser compelido
a aSSOClar-se ou a permanecer associado;

(A5.LVII) § 17 São lnadm1ssíve1s, no pro
1nadmlssíveis, no pro-Icesso, as provas obtidas por meIos

obt1das por meio ilíCItos.
(A6,P47) XIX - as associações só poderão
ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas at1vidades suspensas por decisão ju

(A5.LVIII) § 18. Ninguém será cons1deradold1cial tranSltada em Julgado;
§ 18. Ninguém será conslderadolculPado até o trânslto em julgado de sen

culpado até o trânsito em Julgado de sen- tença penal condenatÓrla.
tença penal condenatória.

§ 17 São
cesso, as provas
ilíCltOS.

(A5,LIX) § 19 O civllmente identificado
§ 19 O clvilmente identificado não será submetldo a identificação cr1mi- (A6,P49) XXI - as entldades associativas,

não será submet1do a 1dentlficação crlml- nal, salvo em hipóteses excepcionais defl- quando expressamente autorlzadas, têm le-
nal, salvo em hipóteses excepcionais defl- nidas em lel gltimldade para representar seus fil1ados
nldas em lei. em Juízo ou fora dele,

proprledade

(A6,P39,parte) XXII - é garantldo o direl
to de proprledade;

(A6,P40) XXVI - a pequena proprledade ru-

§ 23 A lei regulará a individua-I<A5,XLVII) § 23. A lel regulará a lndivl
lização da pena e adotará, entre outras, dualização da pena e adotará, entre ou-
as seguIntes: tras, as segulntes:

(A5,LX) § 20. Será admitlda ação prlvada
§ 20 Será admltlda ação prlvadalnos crlmes de ação pública, se esta não

nos cr1mes de ação públIca, se esta não for intentada no prazo legal.
for lntentada no prazo legal.

(A6,P39,parte) XXIII - a
§ 21. A lel somente poderá res- (A5,LXI) § 21. A lei somente poderá res- atenderá a sua função soclal;

trlnglr a publicldade dos atos processuais tring1r a public1dade dos atos processua1S
quando a defesa da intlmldade ou o inte- quando a defesa da intlmldade ou o lnte- (A6,P39.parte) XXIV - a lel estabelecerá
resse social o exiglrem. reSSG soclal o eXlgirem. o prccedimento para desapropriação por ne-

cessidade ou utilidade pública, ou por in-
§ 22. Nenhuma pena passará da (A5,XLVI) § 22. Nenhuma pena passará da teresse social, mediante justa e prévia

pessoa do condenado, mas a obrigação de pessoa do condenado, mas a obrlgaçáo de indenização em dinhelro, ressalvados os
reparar o dano e a decretação do perdimen- reparar o dano e a decretação do perdimen- casos previstos nesta ConstitulÇão;
to de bens poderão seI' estendidos aos su- to de bens poderão ser estendidas aos su-
cessores e contra eles executados, até o cessores e contra eles executadas, até o (A6,P39,parte) XXV - em caso de perIgo
llm1te do valor do patrlmônlo transferldo, lImite do valor do patrlmônio transferldo, público iminente, a autoridade competente
nos termos da lei. nos termos da le1. poderá usar propriedade part1cular, asse

gurada ao proprietário inden1zação ulte
r1or, se houver dano;
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I - privação da liberdade;

II - perda de bens;

III - multa;

ral, aSS1m defin1da em le1. desde que tra
(A5,XLVII,"a") I _. privação da liberdade; balhada pela família, não será objeto de

penhora para pagamento de débitos decor-
(A5,XLVII,"b") 11 - perda de bens; rentes de sua atividade produtiva, dtspon-

(A5. XLVI I, "c") 11 I - multa; do a leI sobre os meios de f inanciar seu
desenvolVImento;

al-
(A6,P32,parte) XXVII - aos autores per
tence o direIto exclusivo de utilização,

V - suspensão ou interdlçãolpubl1cação ou reprodução de suas obras.
transm1ssível aos herdeIros pelo tempo que
a lei f1xar;

interdição del(A5.XLVI I, "e")
de dire rtos

IV - prestação social alternati-I(A5,XLVII,"d") IV - prestação social
ternativa;va;

V - suspensão ou
d1reltos.

§ 26. Ninguém será levado à prl-Ilegal será imedlatamente relaxada pela au
são ou nela mantido. quando a le1 admitir torldade judlciárla.
a liberdaue prOVIsória. com ou sem fiança.

§ 24. Não haverá pena de morte, (A5,XLVIII,"a.. , .. b.. , .. c"."d.. ) § 24. Não
salvo em caso de guerra declarada, nem de haverá pena de morte. salvo em caso de (A6,P32.parte) XXVIII - é assegurada a
caráter perpétuo, de trabalhos forçados ou guerra declarada, nem de caráter perpétuo. proteção. nos termos da lei, às partlcipa
de banimento. de trabalhos For'çados ou de barnnento. ções indtv rouats em obras coletivas e à

reprodução da imagem e voz humanas. Inclu-
§ 25. NInguém será preso senão em (A5,LXII,LXIII,LXIV.lXVI) § 25. NInguém slve nas atividades desportivas;

flagrante delito. ou por ordem escrita e será preso senão em flagrante del1to. ou
fundamentada de autoridade judiciária por ordem escr1ta e fundamentada de auto- (A6,P32,parte) XXIX - será assegurado aos
competente. A prIsão de qualquer pessoa e r Idade JudiciárIa competente. A prIsão de crIadores, aos intérpretes e às respecti
o local onde se encontre serão comunIcados qualquer pessoa e o local onde se encontre vas representações sindIcais e assoclat1
1medlatamente ao JU1Z competente e à famí- serão comunIcados imed1atamente ao jU1Z vas o d1reito de fiscalização do aprovei
11a do preso ou pessoa por ele indicada. O competente e à família do preso ou a pes- tamento econômico das obras que criarem ou
preso será Informado de seus direItos. en- soa por ele indicada. O preso será infor- de que participarem;
tre os cuais o de per-manecer cajado. asse- naco de seus dtre itos , entre os cuats o de
gurada a ass1stênc1a da famílIa e de permanecar calado, assegurada a assistên
advogado. A prisão 11eg31 será imedlata- cla da família e de advogado. A prisão i
mente relaxada pela autoridade JudiC1ária.

(A6,P33) XXX - a leI assegurará aos auto
res de inventos IndustriaIs priV11églo
temporário para sua utilização. bem como
proteção às crIações Industriais, à pro
priedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros SIgnos distintivos. tendo em
vIsta o Interesse social e o desenvolvi

(A5.LXVII) § 26. Ninguém será levado à menta tecnológICO e econômico do País;
§ 27. É assegurado aos presos o prisão ou nela mantido, quando a le1 3dmi-

respeito à tntaqr idade f is ica e moral; às t ir a l tberdade provtsór-ra, com ou sem (A6.P41) XXXI - é garantIdo o direito de
pres 1di ár ras serão asseguradas condi çõss f lança. herança;
para que possam perm3necer com seus fIlhos
durante o período de amamentação. A pena (A5.XLIX,L.LI) § 27. É assegurado aos pre- (A6.P42) XXXII - a sucessão de bens de es
será cumprIda em estabeleCImentos dlst1n- sos o respeito à integridade física e mo- trange1ros situados no País será regulada
tos. de acordo com a natureza do delito, ral, às presldlárlas serão asseguradas pela lei braSIleIra. em benefício do côn
sua gravidade. as condições em que fOI cond1ções para que possam permanecer com juge ou dos fllhos brasile1ros, sempre que
pratIcado, a 1dade e os antecedentes cri- seus f11hos durante o período de lhes não seJa mais favorável a lei. pessoal
mma is do apenado. amamentação A pena será cunprida em esta- do "de cujus";

belec1mentos dIstIntos. de acordo com a
§ 28. O Estado 1ndenlzará o con- natureza do delito, sua graVidade, as con- (A6.P43) XXXIII - o Estado promoverá, na
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re
de

(A6,P34) XXXIV - todos têm direIto a
(A5,LXXVII) § 28. O Estado indenlzará olceber dos órgãos públICOS informações

§ 29. Não haverá prisão civil porlCOndenadO por erro Judlclárlo, assim como
dívida, salvo a do responsável pelo ina- o sentenciado que fIcar pl'eso além do tem
dlmplemento voluntárlo e Inescusável de po indicado na sentença.
obrIgação alImentícia e a do deposItário
infiel.

mteresse part icu1ar , co1et ivo ou gera1,
que serão prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabl 1idade, ressalvadas a

(A5,LXVIII) § 29. Não haverá prlsão CiVl1 que1as CUJO sigilo seja imprescIndível à
por dívida, salvo a do responsável pelo segurança da sociedade e do Estado;

§ 30. O preso tem direIto à iden-llnadl~Plemento voluntário e lnescusável de
tificação dos responsáveis por sua prlsão obrigação alImentícia e a do depositário (A6,P35,parte) XXXV - são a todos assegu
ou interrogatórIo polIcial infiel rados, independentemente do pagamento de

taxas:

denado por erro judiciário, aS~lm como o\dições em que fOI pr'aticado, a Idade e oslforma da leI, a defesa do consumidor;
sentenciado que ficar preso além do tempo antecedentes crImInaIs do apenado.
Indicado na sentença.

(A6,P57,parte) c) a soberanla dos veredIC
tos;

(A6,P57,parte) XXXIX - é reconhecida a
instituição do júri, com a organlzação que
lhe der a lei, assegurados:

a competêncla para o
lei assegurará aos auto-
industrlais prlvilégiol(A6,P57,parte) d)

§ 31. NInguém será prIvado de (A5,LXV) § 30. O preso tem direito à iden-
qualquer dos seus dIreitos por motivo de tlflcação dos responsáveis por sua prisão (A6,P35,parte) a) o direito de petição
crença religiosa ou de convicção filosófi- ou pelo interrogatório policial. aos Poderes Públicos em defesa de direltos
ca ou política, salvo se as invocar para ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
eximIr-se de obrIgação legal a todos im- (A5,VIII) § 31. NInguém será prIvado de
posta e recusar-se a cumprIr prestação al- qualquer dos seus direitos por motivo de (A6,P35,parte) b) a obtenção de certldões
ternativa, fIxada em lei crença relIgIosa ou de convicção fllosófl- em repartições públIcas, para defesa de

. ca ou polítIca, salvo se as lnvocar para dlreitos e esclarecimento de situações de
§ 32. E lIvre a expressão da atl- eXImIr-se de obrIgação legal a todos Im- interesse pessoal;

vldade intelectual, artística, CIentífIca posta e recusar-se a cumprir prestação al-
e de comunicação, Independente de censura ternativa, fIxada em leI. (A6,P4) XXXVI - a lei não exclUlrá da
ou lIcença. Aos autores pertence o dIreIto apreciação do Poder JudiClárlO lesão' ou
exclusivo de utillzação, publIcação ou re- (A5, IX,XXVII,XXVIII,XXIX) § 32. É llvre a ameaça a dlrelto;
produção de suas obras, tr'ansmissível aos expressão da atividade intelectual, artís-
herdeIros pelo tempo que a lei flxar. Ética, clentíflca e de comunicação, inde- (A6,P5) XXXVII - a lei não preJudlcará o
assegurada a proteção, nos termos da lei, pendente de censura ou lIcença. Aos auto- direIto adquirido, o ato jurídico perfeIto

ou a cOIsa Julgada;
às particlpações indlvidualS em obras co- res pertence o direIto excluslVO de utili-
letivas e à reprodução da lmagem e voz hu- zação, publicação ou reprodução de suas (A6,P15,parte) XXXVIII - não haverá juízo
mana, inclUSIve nas atlvldades obras, transmissível aos herdeIros pelo ou tribunal de exceção;
desportivas. Será assegurado aos crlado- tempo que a leI fixar. É assegurada a pro
res, intérpretes e às respectivas repre- teção, nos termos da lei, às partlcipações
sentações SIndicais e associatIvas o di- Individuals em obras coletlvas e à repro
relto de flscallzação sobre o aproveita- dução da imagem e voz humana, inclusive
menta econômico das obras que crIarem ou nas atiVIdades desportivas. Será assegu-
de que partlclparem. rado aos crIadores, intérpretes e às reS-I(A6,P57,parte> a) o SIgilo das votações;

pectlvas representações sindicais e asso-
§ 33 A lei assegurará aos auto- clativas o dIreito de fiscalização sobre o (A6,P57,parte) b) a plenitude de defesa,

res de inventos IndustrIais prfVllégio aproveitamento econômlco das obras que
temporárlo para a sua utillzação, bem como criarem ou de que participarem.
proteção às criações IndustrIais, à pro
priedade das marcas, aos nomes de empresas (A5,XXX) § 33. A
e a outros signos distlntivos, tendo em res de inventos
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vlsta O lnteresse soclal do País e O seu temporário para a sua utilIzação, bem cOmOIJUlgamento dos cr1mes dolosos contra a V1
desenvolvimento tecnológ1co e econômICO. proteção às cr1ações 1ndustria1s, à pro- da;

pr1edade das marcas, aos nomes de empresas
§ 34. Todos têm dlre1to a receber e a outros slgn03 d1stint1voS, tendo em

dos órgãos públicos informações de mte- v1sta o interesse soc1al do País e o seu
resse part1cular, coletivo ou geral, res· desenvolV1mento tecnológico e econôm1CO (AB,P14,parte) XL - não há cr1me sem lei
salvadas aquelas cUJo Sigl10 seJa impres- anterior que o deflna, nem pena sem prév1a
clndível à segurança da sociedade e do (A5,XXXIV) § 34. Todos têm d1reito a rece- cominação legal;
Estado. As informações requer1das serão bel' dos órgãos públ1COS 1nformações de in-
prestadas no prazo da le1, sob pena de teresse part1cular, coletivo ou geral, (AB,P14,parte) XL! - a lel penal não
responsabil1dade. ressalvadas aquelas cujo slgilo seJa im- retroagirá, salvo para beneficlar o réu;

presclndível à segurança da sociedade e do
§ 35. É a todos assegurado o d1- Estado. As Informações requer1das serão (AB,P2) XLII - a le1 pun1rá qualquer dis

reito de petlção aos Poderes Públ1COS em prestadas no prazo da lei, sob pena de crimlnação atentatórIa dos direltos e li-
defesa de direitos ou contra i legalidade responsabilidade berdades fundamentais;
ou abuso de poder, bem como a obtenção de
certidões junto a repartições púb l icas , (A5,XXXV,"a","b") § 35 É a todos assegu- (AB,P3) XLIII - a prática do r-ac isno
para defesa de direitos e esclarec1mentos rado o d1reito de pet1ção aos Poderes Pú- constitui crime inafiançável e imprescri
de sltuações de 1nteresse pessoal, lnde- bllCOS em defesa de dlreltos ou contra i- tível, SUJeito a pena de reclusão, nos
pendentemente de pagamento de taxas legal1dade ou abuso de poder, bem como a termos da lei;

obtenção de cert1dões Junto a repartições
§ 36. Nenhum brasllelro será ex- públ1cas, para defesa de direitos e escla- (A6,P9,parte) XLIV - são cr1mes

traditado. salvo o naturalIzado, em caso recimentos de sltuações de lnteresse pes- inaflançávels e lnsuscetívels de graça ou
de crlme comum praticado antes da natura- soaI, independentemente de pagamento de an1stia a prática da tortura, o tráfico
11zação ou de comprovado envolvimento em taxas. ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
tráf1co 1nternacional ilíC1tO de drogas terrorismo e os hediondos, por eles res-
entorpecentes, na forma da lei. (A5,LI 1) § 36. Nenhum or-as i te tr-o será ex- pondendo os mandantes, os executores e os

trad1tado, salvo o natural 1zado, em caso que, podendo eV1tá-los, se omit1rem;
de crime comum pratIcado antes da natura-
lização ou de comprovado envolvimento em (AB,P65) XLV - constitui cr1me

§ 37. Não será concedida extr-adi- inaf rançáve t e imprescritível a ação de
ção de estrangeiros por crime político ou tráfico internaclonal 11íC1tO de drogas grupos armados, civis ou militares, contra
de opin1ão. entorpecentes, na forma da leI. a ordem constitUC10nal e o Estado

Democrático,
§ 38. Conceder-se-á asilo (A5,LIII) § 37. Não será concedida extra-

político dição de estrangeiros por crime político (AB,P22) XLVI - nenhuma pena passará da
ou de opin1ão. pessoa do condenado, podendo a obrigação

§ 39. É garantido o dire ito de de reparar o dano e a decretação do perdi-
propriedade A propriedade atenderá à sua (A5,LXXX) § 38. Conceder-se-á asilo menta de bens ser, nos termos da lei, es-
funGão social. A le1 estabelecerá o proce- político. tendldas aos sucessores e contra eles exe-
dimento para desapropriação por necesslda- cutadas, até o limite do valor do patr1mô-
de ou utilidade públ1ca, ou por interesse (A5,XXII,XXIII,XXIV,XXV) § 39. É garantido nio transfer1do;
social, medIante justa e prévia lnden1za- o d1reito de propr1edade. A propriedade
ção em dlnheiro, ressalvados os casos pre- atenderá à sua função social. A lel (AB,P23) XLVII - a lei regulará a lndivi
v1StOS nesta ConstltU1Ção. Em caso de pe- estabelecerá o proced1mento para desapro- dualização da pena e adotará, entre ou
r1go público imlnente, a autor1dade compe- pr1ação por necess1dade cu Ut1 1idade pú- tras, as segUlntes:
tente poderá usar propriedade particular, blica, ou por interesse social, mediante
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(A6,P24,parte) c) de trabalhos forçados;

(A6,P24,parte) d) de banimento;

(A6,PS,parte) e) cruéis;

(A6,P24,parte) b) de caráter perpétuo;

herança.

assegurada ao proprIetárIO indenlzaçáo ul- justa e prévia indenização em dlnhelro'I(A6,P23,i) a) prIvação da liberdade;
terior, se houver dano. ressalvados os casos previstos nesta

ConstitUIção. Em caso de perigo público (A6,P23,11) b) perda de bens;
§ 40 A pequena propriedade ru- Iminente, a autorIdade competente poderá

ra 1, ass un def in ida em le 1, desde que tra- usar propr iedace oar t icu lar, assegurada ao
balhada pela família, não será objeto de proprietárIo indenIzação ulterIor, se hou- (A6,P23,111) c) multa;
penhora para pagamento de débltos decor- ver dano
rentes de sua atIvidade produtiva. A lei (A6,P23,IV) d) prestação social alternatl-
defInirá os melaS de financiar o seu (A5,XXVI) § 40. A pequena propriedade ru- va;
desenvolvImento. ral, assIm definida em leI, desde que tra-

balhada pela famílIa, não será objeto de (A6,P23,V) e) suspensão ou InterdIção de
~ 41. É garantIdo o dIreito de penhora para pagamento de débItos decor- direItos;

rentes de sua atiVIdade produtiva. A lei
definIrá os meIos de finanCIar o seu (A6,P24,parte) XLVIII - não haverá penas'

§ 42. A sucessão de bens de es- desenvolvImento
trangeiros situados no Brasil será regula- (A6,P24,parte) a) de morte, salvo em caso
da pela lei brasileIra, em benefícIo do (A5,XXXI) § 41. É garantIdo o dlrelto de de guerra declarada;
cônJuge ou dos fIlhos brasileIros, sempre herança.
que lhes não seJa ma1S favorável a leI
pessoal do "de cujus"

(A6,P36) LII - nenhum brasileIro será ex
traditado, salvo o naturallzado, em caso

(A5,XVII,XVIII) § 46. É plena a 1IberdadeIde crIme comum, pratIcado antes da natura-
§ 47. As assocIações só poderão de associação para fins líCItos, vedada a lização ou de comprovado envolvimento em

ser compulsoriamente dissolvIdas ou terlde caráter paramilitar. A crIação de asso- tráfico internacional ilíCIto de entorpe-

(A5,XXXII) § 4ê A sucessão de bens de es
trangeIros situados no Brasil será regula

§ 43. O Estado promoverá, na ror- da pela le i br-as t te ira, em benefício do
ma da 1e1, a defesa do consumidor cônjuge ou dos f i lbos br-as i te tros , sempre

que lhes não seJa maIs favorável a leI
§ 44. É assegurada, nos termos da pessoal do "de cujus",

1e1, a assistência religiosa prestada nas
ontldades CIvis e mllitares de Internação (A5,XXXIII) § 43. O Estado promoverá, nal(A6,P27,parte) XLIX - a pena será cumprl
coletIva. forma da lei, a defesa do consumIdor. da em estabelecimentos distintos, de acor-

do com a natureza do delIto, sua gravida
de, as condIções em que foi praticado, a

§ 45. Todos podem reunIr-se pacl- ldade, o sexo e os antecedentes criminaIS
f1camente, sem armas, em locaIS abertos ao (A5,VII) § 44 É assegurada, nos termos da do apenado;
públICO, Independentemente de autorIzação, leI, a aSSIstência religiosa prestada nas
exigível prév10 aviso á autoridade O di- entidades CIVIS e militares de internação (A6,P27,parte) L - é assegurado aos pre-
reito de reemão não pode ser usado para coletiva. sos o respeito à integrIdade f is ica e 010-
frustrar outra reunião, prevIamente convo- ral;
cada para o mesmo local. (A5,XVI) § 45. Todos podem reunir-se paci-

ficamente, sem armas, em locais abertos ao (A6,P27,parte) LI - às presidIárias serão
§ 46. É plena a llberdade de as- público, Independentemente de autorIzação, asseguradas condições para que possam per

sociação para fins lícitos, vedada a de exigível prév10 aV1SO à autoridade. O di- manecer com seus filhos durante o período
caráter param i l j tar . A criação de associa- reito de r-surnâo não pode ser usado para de amamentação;
ções e cooperativas lndepende de autoriza- frustrar outra reunlão, prevlamente convo
ção, vedada a lnterferêncla estatal em seu cada para o mesmo local.
funcionamento.
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suas atiVIdades suspensas por declsão ju-Iclações e cooperatlvas lndepende de auto-Icentes e drogas aflns, na forma da lel;
dlclal transItada em Julgado. r'ização, vedada a interferêncla estatal em

seu funCIonamento
§ 48. Ninguém poderá ser compell

do a associar-se ou a permanecer
associado

(A5,XIX) § 47. As assoclações só poderão (A6,P37) LI!! - não será concedIda extra
ser compulsorIamente dIssolvidas ou ter dlção de estrangeiro por crlme polítICO ou
suas atiVIdades suspensas por decisão JU- de oplnlão;

§.. As entidades associatIvas, dicial transitada em Julgado.
quando expressamente autorlzadas, têm le- (AB,P15,parte) LIV - ninguém será proces
gltimldade para representar seus fIliados (A5,XX) § 48. Nlnguém poderá ser compeli- sado nem sentenciado senão pela autoridade
em juízo ou fora dele. do a aSSOClar-se ou a permanecer competente;

assoclado.

(AB,P16) LVI - aos litigantes, em proces
so judicial ou admlnlstrativo, e aos acu
sados em geral são assegurados o contradl
tório e ampla defesa, com os melaS e re
cursos a ela lnerentes;

(AB,P15,parte) LV - ninguém será prIvado
(A5,XXI) § 49. As entidades assocIativas, Ida liberdade ou de seus bens sem o devido
quando expressamente autorlzadas, têm le- processa legal;
gltimldade para representar seus fi 1lados
em juízo ou fora dele.

(A6,P56) (SUPRIMIDO POR JÁ ESTAR CONTEM
PLADO NO ARTIGO 52, INCISO LVI).

(A5,LXX) § 51. Conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direlto líquido e (AB,P17) LVII - são inadmissíveis, no
certo não amparado por "habeas-corpus" ou processo, as provas obtldas por meios ilí
"habeas-data", seJa o responsável pela i- citas;
legalidade ou abuso de poder autoridade

§ ... O mandado de segurança co
letivo pode ser impetrado por partIdo po
lítlCO, com representação na Câmara dos

§ 49. Conceder-se-á "habeas
corpus" sempre que alguém sofrer ou se a
char ameaçado de sofrer VlolênCla ou coa
ção em sua lIberdade de locomoção, por I
legalIdade ou abuso de poder

§ 50 Conceder-se-á mandado de (A5,LXIX) § 50. Conceder-se-á "habeas-
segurança para proteger dIreito líqUIdo e corpus" sempre que alguém sofrer OU se a
certo não amparado par "habeas-corpus" ou char ameaçado de sofrer vlOlêncla ou coa
"habeas-data", seja o responsável pela 1- ção em sua llberdade de locomoção. por i
lega 1ioade ou abuso de poder autor Jdade 1ega1idaos ou abuso de poder.
púb1toa ou agente de pessoa jur inica no
exercíClO de atribUIções do Poder Público.

Deputados ou no Senado Federal, or-qamza
ção slndlcal, entidade de classe ou qual
quer assocIação legalmente constituída, em
funclOnamento há pelo menos um ano, em de
fesa dos Interesses de seus membros ou
aSSOCIados.

§ 52. Conceder-se-á

(AB,P1a) LVIII - nInguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sen

pública ou agente de pessoa JurídIca no tença penal condenatória;
exercício de atribuições do Poder Públlco.

(AB,P19) LIX - o civilmente identificado
(A5,LXXI,"a","b") § 52. O mandado de segu- não será submetido a identlficação crimi
rança coletlVo pode ser lmpetrado por par- nal, salvo nas hlpóteses previstas em leI,
tldo polítICO, com representação na Câmara

§ 51. Conceder-se-á mandado de dos Deputados ou no Senado Federal, orga- (AB,P20) LX - será admitida ação prlvada
Injunção sempre que a falta de norma regu- nlzação sindical, entldade de classe ou nos crlmes de ação públIca, se esta não
lamentadora torne invlável o exercício dos qualquer assocIação legalmente constituí- for intentada no prazo legal;
dlreltos e lIberdades constItucionais e da. em funCIonamento há pelo menos um ano,
das prerrogatlvas Inerentes à nacional ida- em defesa dos interesses de seus membros (AB,P21) LXI - a lei só poderá restrIngir
de à soberania e à cldadania. ou assoclados. a publicidade dos atos processuais quando

a defesa da intimldade ou o interesse so
"habeas-/(A5,LXXII) § 53. Conceder-se-á mandado de e tal o exigir;

injunção sempre que a falta de norma regu-
lamentadora torne Inviável o exercício dos (AB,P25,parte) LXII - ninguém será preso

data":
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I - para assegurar ao bras11eiroldlreltos e liberdades constituciona1s elsenão em flagrante delito ou por ordem es-
autoridadedecr1ta e fundamentada

judiciária competente;

§ 56. O processo judicial penal (A6,P29) LXVIII - não haverá prisão ciVIl
será contraditório, assegurado por dívida, salvo a do responsável pelo

inadimplemento voluntário e Inescusável de
amplo dire1to à defesa e à prova, bem como obrigação alImentícia e a do deposItário
o acesso aos recursos essenC181S ao seu infiel;
exercíc10.

plenitude de defesa, a soberan1a dos vere
d1CtOS e a competência para os julgamentos
dos crImes dolosos contra a vida.

(A5,LXXIII) § 54. Conceder-se-á "habeas- (A6,P25.parte) LXIII - a prisão de qual-
data": quer pessoa e o local onde se encontre se-

11 - para a ret1ficaçâo de dados, râo comunicados imediatamente ao Juiz com-
em não se preferindo fazê-lo por processo (A5,LXXIII,"a") I - para assegurar ao bra- petente e à família do preso ou a pessoa
Slg110so, judICIal ou adminIstratIvo. sllelro o conhecImento de informações re- por ele Indicada;

latlvas à sua pessoa, constantes de regis-
§ 53. Qualquer c1dadão é parte tros ou bancos de dados de entidades go- (A6,P25,parte) LXIV - o preso será Infor-

legítIma para propor ação popular vIsando vernamentais, ou de caráter público, mado de seus direitos, entre os quaIs o de
a anular ato lesivo ao patrImônio público permanecer calado, assegurada a assístên-
ou de ent idade de que o Estado par-t ic tpe, (A5,LXXIII,"b") 11 - para a ret tr rcaçâo de c ta da família e de advogado;
à moralIdade adminIstrativa, ao meio am- dados, em não se preferIndo fazê-lo por
biente e ao patrImônIO hlstór1co e processo sIgiloso, Judicial ou (A6,P30) LXV - o preso tem direIto à iden-
cultural. O autor da ação é isento de cus- admInIstrativo tificação dos responsáveis por sua prisão
tas judicIaIs e do ônus da sucumbência, ou interrogatório pol tc íat :
salvo comprovada má-fé. (A5,LXXIV) § 55. Qualquer CIdadão é par-te

legítima para propor ação popular visando (A6,P25,parte) LXVI - a prIsão Ilegal
§ 54. O processo JudICIal penal a anular ato leSIVO ao patrImônIo públICO será Imediatamente relaxada pela autorida

ou CíVl1 será contr-aditór-io, assegurado ou de ent idaoe de que o Estado par-tic tpe , de judiciária;
amplo dire1to à defesa e à prova, bem como à moralIdade administrativa, ao melO am-
o acesso aos recursos essenciais ao seu biente e ao patrimônio histór1co e (A6,P26) LXVII - ninguém será levado à
exercício. cultural. O autor da ação é isento de cus- prIsão ou nela mantido, quando a leI admi-

tas judiciais e do ônus da sucumbêncla, tir a llberdade provisória, com ou sem
§ 55. É reconhecIda a InstituIção salvo comprovada má fé. fiança;

do Júri com a organIzação que lhe der a
leI, assegurados o Sig110 das votações, al(SUP)

ou c ív t l

o conhec1mento de informações relativas àldas prerrogat,vas 1nerentes à nac1onalida
sua pessoa, constantes de registros ou de, à soberan1a e à cidadan1a.
bancos de dados de entidades governamen
tais, ou de caráter público;

§ 56. Cabe ação de mcoost ituc io- (A6,P50) LXIX - conceder-se-á "habeas-
nat idade contra ato ou omssão que r ira (A5,XXXIX, "a". "b", "c", "d") § 57. É reco- corpus" sempre que alguém sofrer ou se a
prece1to desta Constitu1ção. nhec1da a inst1tu1Ção do júri com a orga- char ameaçado de sofrer violênC1a ou coa

n1zação que lhe der a le1. assegurados o ção em sua liberdade de locomoção. por 1-
§ 57 São gratu1tos aos reconhe- sigilo das votações, a plenitude de defe- legal1dade ou abuso de poder;

cidamente pobres na forma da le1 o reg1s- sa, a soberania dos vered1ctos e a compe-
tro civil de nascimento e o atestado de tênC1a para os julgamentos dos cr1mes do- (A6,P51) LXX - conceder-se-á mandado de
óbito bem como os dema1S atos necessários 10sos contra a v1da segurança para proteger direito líqU1do e
ao exerc ic ro da CIdadania. certo, não amparado por "habeas-corpus" ou

(A5,lXXV) § 58 Cabe ação de inconst1tu- "habeas-data", seja o responsável pela ,
§ 58. O Estado pr-estar-á ass Istên- c tona l tdade contra ato ou oenssão que f ira Ieqal idade ou abuso de poder autoridade

cia Jur'ídica integral e gratu1ta aos que preceito desta Constituição. pública ou agente de pessoa Juríd1ca no
comprovarem insuf1ClênCla de recursos. exercício de atribu1ções do Poder Públ1CO;
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(A5, LXXVII I, "a" , "b", "c") § 59. Serão gra-
§ 59. Homens e mulheres são i- tuitos aos reconhecldamente pobres, na (A6,P52,parte) LXXI - é assegurada a lm

guais em direitos e obrlgações, nos termos forma da lei, o registro civil de nasci- petração de mandado de segurança coletivo,
desta Constitulção, cabendo ao Estado ga- mento e o atestado de óblto, bem como os
rantir a eflcácia desta dIsposIção. demais atos necessárIOS ao exercíCIO da em defesa dos Interesses de seus membros

cIdadania. ou associados, por:
§ 60. Os direitos e garantias ex

pre~sos nesta Constituição não excluem ou
tros decorrentes do regIme e dos princí
pios por ela adotados, ou dos tratados in
ternac tona ts de que o Estado seja parte.

§ ... As normas definidoras dos
dIreItos e garantIas fundamentals têm a
plIcação Imediata.

(A5,LXXVI) § 60. O Estado prestará assis- (A6,P52,parte) a) partido político com
têncla Jurídlca Integral e gratuIta aos representação no Congr-esso Naclonal;
que comprovarem insufiClência de recursos.

(A6,P52,parte) b) organIzação sindical,
(A5,1) § 61. Homens e mulheres são 1- entIdade de classe ou associação legalmen
guals em dlreitos e obrlgações, nos termos te constItuída e em funcionamento há pelo
desta ConstituIção, cabendo ao Estado ga- menos um ano;
rantlr a eficácla desta disposIção.

(A6,P53) LXXII - conceder-se-á mandado de
§.. As ações prevIstas nos §§ (A5,P2) § 62. Os dIreitos e garantias ex- inJunção sempre que a falta de norma regu-

49 e 52 são gratuItas. pressos nesta ConstItuição não excluem ou- lamentadora torne Inviável o exercício dos
tros decorrentes do reglme e dos prlncí- direitos e liberdades constltucloroals e

§ ... Constltul crIme pIOS por ela adotados, ou dos tratados in- das prerrogativas inerentes à nacIonal Ida-
inafiançável e lmprescritível a ação de ternaclonais de que o Estado seja parte de, à soberania e à cIdadanIa,
grupos armados, ciVIS e milItares, contra
a ordem constitucional e o Estado (A5,Pl) § 63 As normas defmidoras dos (A6,P54) LXXIII - conceder-se-á "habeas-
Democrático. dtra i tos e garantias fundamentais têm a- data" a br-as r te tro:

plicação imedlata.

(A5,LXXIX) § 64. As ações prevIstas nos
50 e 54 são gratuItas.

(A6,P54,1) a) para assegurar o conheclmen-
§§Ito de informações relativas a sua pessoa,

constantes de registros ou bancos de dados
de entldades governamentais ou de caráter
públIco;

(A5,XLV) § 6~ vonstitul crIme (A6,P54,11) b) para a retIficação de da
lnafiançável e Imprescritível a ação de dos, em não se preferIndo fazê-lo por pro
grupos armados, cIvis e milItares, contra cesso sigIloso, Judicial ou admlnistratl
a ordem constitUCIonal e o Estado vo;
DemocrátlCo.

(A6,P55) LXXIV - qualquer cldadão é parte
legítima para propor ação popular VIsando
a anular ato lesivo ao patrImônIO públIco
ou de entidade de que o Estado partlclpe,
à moralidade administratIva, ao meio am
blente e ao patrlmônio histórlco e cultu
ral, fIcando o autor, salvo comprovada má
fé, isento de custas judIcIais e do ônus
da sucumbêncla,

(A6,P5B) LXXV - cabe ação de lnconstltu-
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cionalldade bontra ato ou omissão que fira
precelto desta ConstltulÇão;

(A6,P60) LXXVI - o Estado prestará aSS1S
tênc ia Jurídlca integ"al e gratuita aos
que comprovarem .insuflciêncla de recursos;

(A6,P28) LXXVII - o Estado indenlzará o
condenado por srro judiciário ass im como o
que ficar preso além do tempo fixado na
sentença;

(A6,P59.parte) LXXVIII - serão gratuitos
para os reconhecidamente pobres. na forma
da lei:

(A6,P59.parte) a) o reglstro civil de nas
cimento;

(A6.P59.par'te) b) a cer-t icão de ótnto:

(A6,P59.parte) c) os atos necessárlos ao
exercíClo da cidadania;

(A6,P64) LXXIX - são gratuitas as ações de
"habeas-corpus" e "habeas-data";

(A6.P38) LXXX - conceder-se-á
pol ítico.

asi lo

(A6.P63) § 1º As normas definldoras dos
dlreltos e garantias fundamentals têm a
pllcação imediata.

(A6,P62) § 2º Os direitos e garantias pre
V1StOS neste artlgo não excluem outros de
correntes dos princípios e do reglme ado
tado pela Constituição e dos tratados ln
ternaclonais em que a Repúbllca Federatlva
do Brasi 1 seja par-te.

CAPÍTULO II
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(A7) Art. 6º São dlreltos socIaIs a
Art. 7º São dIreitos sociaIs a (A6) Art. 7º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a

educação, d saúde, o trabalho, o lazer, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdênCIa SOCIal, o amparo
segurança, a preVIdênCIa SOCIal, o amparo segurança, a preVIdêncIa social, o amparo à maternidade e à Infância, a assistêncIa
à maternIdade e à InfâncIa, a assIstêncIa à maternIdade e à InfânCIa, e a asslstên- aos desamparados, na forma desta
aos desamparados na forma desta Cla aos desamparados, na forma desta Constituição.
Constltulção. ConstitUIção

Art 8º São dlreltos dos traba- (A7) Art 8º São dlreltos dos traba- (A8) Art. 7º São dlreitos dos traba-
l~ladores urbanos e ruraIS, além de outros lhadores urbanos e ruralS, além de outros lhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condIção que Vlsem à melhoria de sua condição que visem à melhorIa de sua condIção
:JOCTal' soe ta I. social:

I - relação de emprego protegIda (A7,I) I - relação de emprego protegIda (A8,1) I - relação de emprego protegida
contra despedIda arbltrária ou sem justa contra despedida arbitrárIa ou sem justa contra despedIda arbitrárIa ou sem Justa
causa, nos termos de lei complementar que causa, nos termos de lel complementar que causa, nos termos de lel complementar que
preverá IndenIzação compensatórIa, dentre preverá Inden1zação compensatória, dentre preverá indenização compensatória, dentre
outros dlreltos; outros dIreItos, outros dlreltos;

11 - seguro-desemprego,
de desemprego involuntárIO;

em casol(A7,II) 11 - seguro-desemprego,
de desemprego lnvoluntário;

em casol(A8,II) 11 - seguro-desemprego, em caso
de desemprego involuntárIO;

(A8,V) V - piso salarlal proporcional à
(A7,V) V - piso salarial proporcional àlextensão e à complexidade do trabalho;
extensão e à complexldade do trabalho;

III - fundo de garantia do tempo (A7,111) 111 - fundo de garantIa do tempo (A8,III) 111 - fundo de garantIa do tempo
de serviço; de servIço; de serviço;

IV - salário mínImo, fixado em (A8,IV) IV - salárIO mínimo, fIxado em
leI, naclonalmente unIfIcado, capaz de a- (A7,IV) IV - salário-mínImo, fixado em lei, nacIonalmente uniflcado, capaz de a
tender às suas necess1dades v1tals básicas le1, nacIonalmente unificado, capaz de a- tender a suas necessidades vitais básicas
e às de sua família, com moradia, alimen- tender às suas necessIdades vltais básicas e às de sua famílla, com moradIa, alimen
tação, educação, saude, lazer, vestuário, e às de sua famílla, com moradia, alimen- tação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e prOVIdênCIa social, tação, educação, saúde, lazer, vestuárlo, higiene, transporte e previdência SOCIal,
com reajustes periódicos, de modo a hIgIene, transporte e prevldência SOCIal, reajustado periodicamente, de modo a pre
preservar-lhe o poder aqUIsitIVO, vedada com reajustes perIódicos, de modo a servar o poder aquisitivo, vedada sua vin-
sua VInculação para qualquer fim; preservar-lhe o poder aquisitlvo, vedada culação para qualquer fim;

sua vInculação para qualquer fim;
V - plS0 salar1al proporCIonal à

extensão e à complexldade do trabalho;

(A8,VI,parte) VI - irredutibilidade do
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(AB, IX) IX - remuner-ação do trabalho no
turno superior à do dIurno;

(AB,VII) VII - garantia de salál ia, nunca
inferIor ao mínimo, para os que percebem
remuneração va.iável;

terceiro salárlol(AB,PI) X - proteção do salário na forma
Integral ou no va- da lei, constituindo crime sua retenção

dolosa;

terceiro salárIO
Integral ou no va-I(A7,VIII) VIII - déCImo

com base na remuneração
lor da aposentadorIa;

VII - garantia de
inferIor ao mínimo, para os
remuneração var-ráve l :

VIII - oéc ino
com base na remuneração
lar da aposentadorIa;

VI - Irredutibilidade do salário (A7,VI/A3B,XV) VI - Irredutibilidade dolsalário, salvo o dIsposto em convenção ou
ou vencimento, salvo o disposto em conven- salárIO ou vencimento, salvo o dIsposto em acordo coletivo;
ção ou acordo coletIvo e nos casos em que convenção ou acordo coletIVo e nos casos
os vencimentos dos funcionários públicos em que os vencimentos dos funcionários pú
excederem ao teto resultante da remunera- b l toos excederem ao teto resultante da re
ção bás ica do níve 1 ma is a I to da carreira muneração básica do níve1 ma ts alto da
ou da classe funcIonal acreSCIda dos adi- carreIra ou da classe funCIonal acreSCIda
cionals próprIOS e por tempo de serviço; dos adicIonaIs próprIOS e por tempo del(AB'VIII) VIII - décimo terceiro salárIO

serviço; com base na remuneração integral ou no va-
salárIO, nunca lar da aposentadorIa;
que percebem (A7,VII) VII - garantIa de salário, nunca

infer ior ao min 1100, para os que percebem
remuneração variável,

(AB,XI) XII - salário-família aos depen
dentes;

(A8,XII) XIII - duração do trabalho normal
não superior a alto horas diárias e qua
renta e quatro semanaIS, facultada a com
pensação de horários e a redução da Jorna
da, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho;

(AB,X) XI - particIpação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, na gestão da empresa,
conforme defInIdo em lei;

(AB,XIV) XV - repouso semanal remunerado,
preferencIalmente aos domIngos;

(AB,XIII) XIV - Jornada máXIma de seis ho
convenção coret ivalras para o trabalho realizado em turnos

imnter-ruptos de revezamento, salvo neqor
c i ação colet iva:

da, mediante acordo ou
de trabalho;

(A7,XII) Xl - salárIo-famílIa aos depen
dentes;

(A7,XIV) XIII - Jornada máXIma de seis ho
ras para o trabalho realizado em turnos
InInterruptos de revezamento, salvo nego
CIação coletiva.

(A7, IX) IX - remuneração do trabalho no
turno superior à do dIurno;

(A7,XI) X - partIcIpação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcIonalmente, na gestão da empresa,
conforme defInIdo em leI;

(A8,XV) XVI - remuneração do servIço
(A7,XV) XIV - repouso semanal remunerado, extraordInárIo superior, no mínImo, em

comlPreferencialmente aos domIngos; clnquenta por cento à do normal;
em

(A7,XVI) XV - servIço extraordInárIO com (AB,XVI) XVII - gozo de férIas anuais re
remuneração no mínImo superIor em muneradas em, pelo menos, um terço a mais

XI - salárIo-famílIa aos dopen-

XIV - repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domIngos,

IX - remuneração do trabalho no
turno superIor à do dIurno;

XIII - jornada máXIma de seIs ho
ras para o traba lho rea l izado em turnos
trunterruptos de revezamento, salvo nego
CIação coletiva;

dentes;

XII - duração do trabalho normal
não superior a oito horas dIárIas e qua- (A7,XIII) XII - duração do trabalho normal
renta e quatro semanaIS, facultada a com- não superior a oito horas dIárIas e qua
pensação de horárIOS e a redução da Jorna- renta e quatro semanaIS, facultada a com
da, medIante acordo ou convenção coletiva pensação de horários e a redução da jorna
de trabalho;

XV - servIço extraordInárIO
remuneração no mínImo superior
cinquenta por cento à do normal;

X - particIpação nos lucros, ou
resultados, desv inculada da remuneração,
e, excepcIonalmente, na gestão da empresa,
conforme defInIdo em leI;
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do que o salár10 normal;

(A8,XVII,parte) XVIII - licença à gestan
te, sem prejuízo do emprego e do salárlo,
com a duração de cento e v1nte dias;

(A8,XVII,parte) XIX - 11cença-paternidade
de 01tO dias, nos mesmos termos do 1nC1SO
anter10r, aos que preencham os requisitos
fixados em le1;

r-iscos meren-
de normas de I(A8, XIX) XX I I - redução dos r iscos meren

tes ao trabalho, por me io de normas de
saúde, hlgiene e segurança;

(A7,XXIII) XX - adlciona1 de remuneração
para as atlv1dades penosas, insalubres OUI(A8,XX) XXIII - ad1Clonal de remuneração
perigosas, na forma da lei, para as at1vldades penosas, insalubres ou

per 19osas, na forma da lei;

(A7,XXI) XVIII - aV1SO prévlo proporC10nal
ao tempo de servlço, sendo no mínimo del<A8,XVIII) XXI - aV1SO prévio proporcional
trlnta dias, nos termos da 101; ao tempo de serv1ço, sendo no mín1mo de

trlnta d1as, nos termos da 1e1;

XXI - aposentadorla,

(A7,XXII) XIX - redução dos
tes ao trabalho, por melO

XX - adlc10nal de remuneraçãolsaúde, higlene e segurança;
para as atlvldades penosas, lnsalubres ou
per 19osas, na forma da lel;

XVIII - aV1S0 prévio proporclonal
ao tempo de serv 11;;0, sendo no mín i mo de
trlnta dlas, nos termos da le1,

XVI - gozo de férias anuais remu-Icinqúenta por cento à do normal;
neradas em, pelo menos, um terço a mais do
que o salár10 normal, (A7,XVII) XVI - gozo de férias anua1S re

muneradas em, pelo menos, um terço a ma1S
XVII - 11cença remunerada a geS-ldO que o salário normal;

tante, sem preJuízo do emprego e do
salár10, com a duração de 120 d1as. A lei (A7,XVIII,XIX,XX) XVII - 11cença remunera
assegurará incent1vos específicos para da à gestante, sem preJuízo do emprego e
proteção do mercado de trabalho da mulher do salário, com a duração de cento e v1nte
beln como, nas mesmas cond1 ções, llcença dlas A lel assegurará lncent1vos especí
paternidade de 8 dias aos que preencham flCOS para proteção do mercado de trabalho
requis1tos flxados em le1; da mulher bem como, nas mesmas condlções,

11cença paternidade de OltO dias aos qUel{A8,XVII,parte) XX - proteção do trabalho
preencham requ1s1tos fixados em lei; da mulher, mediante 1ncent1vos específ1

cos, nos termos da le1;

XIX - redução dos rlSCOS 1neren
tes ao tr'abalho, por ne io de normas de
saúde, h19lene e segurança,

XXII - asslstêncla gratu1ta aos (A7,XXIV) XXI - aposentador1a;
fllhos e dependentes até seis anos de ida- (A8,XXI) XXIV - aposentadoria,
de, em creches e pré-escolas; (A7,XXV) XXI I - ass tstênc ia gratu1ta aos

f i lhos e dependentes até se is anos de ida- (A8,XXII) XXV - asa ist.ãno ia gratulta aos
XXIII - reconhec1mento das con- de, em creches e pré-escolas; f11hos e dependentes de até se1S anos de

venções e acordos coletlvos de trabalho; 1dade, em creches e pré-escolas;

XXIV - proteção em face da auto-'I(A7,XXVI) XXIII - reconhecimento das COn-I{A8,XXIII) XXVI - reconhecimento das con-
mação, na forma da lei; venções e acordos coletivos de trabalho; venções e acordos colet1vos de trabalho;

(A8,XXIV) XXVII - proteção em face da au
tomação, na forma da le1;

XXV - seguro contra acidentes del(A7,XXVII) XXIV - proteção em face da au
trabalho, a cargo do empregador, sem ex- tomação, na forma da le1;
clUlr a lnden1zação a que esta obrigado,
quando lncorrer em dolo ou culpa, (A7,XXVIII) XXV - seguro contra acidentes (A8,XXV) XXVIII - seguro contra acidentes

de trabalho, a cargo do empregartor, sem de trabalho, a cargo do empregador, sem
~~~ XXVI - prazo prescr1clonal de exclUlr a 1ndenização a que está obrigado, excluir a indenização a que este está 0
Clnco anos, contados da lesão de direito quando lncorrer em dolo ou culpa; brigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
orlginário de relação de emprego, salvo na
hlpótese de ext1nção do contrato de traba- (A7,XXIX) XXVI - ação com prazo prescr1- (A8,XXVI) XXIX - ação com prazo prescr1-

cional de: clonal de:



22 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

§ 3º (SUPRIMIDO).

XXIX - 19ualdade de direitos en
tre o trabalhador com vínculo empregatíclo
permanente e o trabalhador avulso;

- prolb1ção de qualquer d1S
criminaçâo no tocante ao salário e cr1té
r lOS de adaissão ao trabalhador por-tador
de def1ciéncia.

lho, quando este prazo se esgotará d01S
anos após o térmmo da relação de emprego.I(A7,XXIX,"a") a) cinco anos, quanto a cré-I(AB'XXVI'''a'') a) c inco anos, quanto a oré

dltos resultantes das relações de traba- ditos resultantes das relações de traba-
1110, para o trabalhador urbano; lho, para o trabalhador urbano;"'U XXVI - prescrição quinquenal dos

crédltos resultantes das relações de tra
balho, em se tratando de trabalhador ru
ral, a prescrição somente ocorrerá após o
decurso de d01S anos da cessação do con
trato de trabalho;

(A8,XXX) XXXI - prOlblção de qualquer dlS
crlmlnaçâo no tocante a salário e crlté
rlOS de admlssão do trabalhador portador

(A7,XXXIV) XXIX - 19ualdade de direitos de deflciêncla;
entre o trabalhador com vínculo empregatí-
C10 permanente e o trabalhador avulso; (A8,XXVIII) XXXII - proibição de distinção

§ lº A lel protegerá o salár10 e entre trabalho manual, técnlco e intelec-
deflnlrá como crlme sua retenção dolosa (A7,XXXI) XXX - prOiblção de qualquer dis- tual ou entre os profissionais respecti

crlminação no tocante ao salário e crité- vos;
§ 2º É prOlb1do o trabalho notur-

no, perlgoso ou lnsalubre aos menores de (AB,P2) XXXIII - proibição de trabalho
dezoito e qualquer trabalho a menores de rlOS de adm1ssão ao trabalhador portador noturno, perigoso ou insalubre aos menores
quatorze anos, salvo na cond1ção de de def1clêncla. de dezoito e de qualquer trabalho a meno-
aprendlZ. res de quatorze anos, salvo na condição de

(A7,X) § 1Q A le1 protegerá o salário e aprend1z;
definlrá como crime sua retenção dolosa.

(A7,XXIX,"b") b) até d01S anos após a el\
t rnção do contrato, quanto a cr-éditos re-
sultantes das relações de trabalho, para o (AB,XXVI,"b") b) até dois anos após a ex
trabalhador rural; tlnção do contrato, quanto a créd1tos re-

sultantes das relações de trabalho, para o
XXVII - pr-o rb ição de dlferença de (A7,XXIX,"c") c) cinco anos, até o limite trabalhador rural;

salários, de exercíc10 de funções e de de dois anos após a extlnção do contrato,
cr i tér io de admissão por mot tvo de sexo, nas denais lesões de cnre tto or tqmár to , (AB,XXVI,"c") c) cinco anos, até o 1im rte
1dade, cor ou estado C1V11; das relações de trabalho, para trabalhador de dois anos após a extinção do contrato,

UI-bano ou rural; nas demais lesões de dir-aito or tqmár io
XXVIII - proibição de distlnção das relações de trabalho, para trabalhador

entre trabalho manual, técrnco e intelec- (A7,XXX) XXVI I - pro ib ição de diferença de urbano ou rural;
tual ou entre os proflSS10nais salários, de exercíclo de funções e de
respect1vos. crltério de admlssão por motlvo de sexo, (AB,XXVII) XXX - proibição de dlferença de

ldade, cor ou estado C1V1l; salários, de exercício de funções e de
critérlO de adrnlssão por mot1vo de sexo,

(A7,XXXII) XXVIII - prolblção de distinção ldade, cor ou estado CiVl1;
entre trabalho manual, técnlCO e lntelec
tual ou entre os proflsslonals
respect 1vos.

*"'* § 4º Os dlreltos SOClalS dos tra
ba thacor-es rura is , prev istos nos mC1SOS
111, IX, X, XII, XV, XVII, XX e XXII, bem
como no parágrafo anterlor, serão dlSC1
pllnados em le1, que os adaptará às pecu
11ar1dades de sua at1vldade.

(AB,XXIX) XXXIV - igualdade de d1reltos
(A7,XXXIII) § 2º É pro1bldo o trabalho no- entre o trabalhador com vínculo empl'egatí
turno, perlgoso ou 1nsalubre aos menores C10 e o trabalhador avulso.
de dezo1to e qualquer trabalho a menores
de quatorze anos, salvo na condlção de (AB,P3) § 1º Os direitos sociais dos tra
aprendlz balhadores rura1s, previstos nos inC1SOS

111, IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XX,
(A7,Pl) § 3º Os direitos sociais dos tra- XXIII e XXV, serão discipllnados em lei,
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*** § 5º São assegurados à categor1a balhadores ruralS, prevlstos nos inc1SOs
dos trabalhadores doméstlCOs os dire1tos 111, IX, X, XII, XV, XVII, XX e XXII, bem
previstos nos inc1sos IV, VI, VIII, XIV, como no parágrafo anterlor, serão disC1
XVI, XVIII e XXI deste artigo, bem como a pllnados em lei, que os adaptará às pecu-
1ntegração à Prev1dênCla Soc1al llar1dades de sua atlvldade

que os adaptará às peculiaridades de sua
ativldade.

(A8,P4) § 2º São assegurados à categoria
dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos inC1SOS IV, VI, VIII, XV,

(A7,P2) § 4º São assegurados à categor1a
dos trabalhadores doméstlcoS os direltoslXVll, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a
previstos nos lnC1SOS IV, VI, VIII, XIV, 1ntegração à prevldêncla soclal.
XVI, XVIII e XXI deste art1go, bem como a
1ntegração à prevldêncla soclal

Art 9º O produtor rural, o ga- (A200,P3,parte) Art 9º O produtor rural,
r1mpeil'0 e o pescacor artesanal, que exer- o gar1lllpe1ro e o pescador artesanal, que
çanl suas at iv ioaoes em regime de economia exerçam suas at rvioades em reg1me de eco
f3ml1lar, sem empregados p8rmanentes, COI1- nornla farnll1ar, seI!' empregados permanen
tr1bUlrão para a segurldade social através tes, contrlbu1rào para a segur1dade soclal
da aplIcação de uma alíquota sobre o re- através da apllcação de uma alíquota sobre
surtaoo da conerc iat ização da produção e o resut tado da coner-c ia t ização da produção
obter-ão os seus benef ic lOS na forma que a e obterão os seus benef ic lOS, na forma que
leI estabelecer a le1 estabelecer

(VER ARTIGO 200, PARÁGRAFO 3.)

Parágr~fo úniCO Equ1param-se ao (A200,P3,parte) ParAgrafo ún1co.
prooutor rura I, para os ef e 1tos da prev 1- Equ 1oar-an-se ao produtor rura I , para os
dpnL13 socIal, o parceiro, o meelro, o efeitos da prev1dênC1a soc1al, o parc81ro,
arrendatár'10 e seus respectivos cônjuges, o meelro, o arrendatárlo e seus respect1-
1nc Ius tve o daque 1e vos cônjuqes , me I us ive o daque1e.

(AIO) Art. 8º É l,vre a associação pro
f1ssional ou sindical, observado o

a assoclaçãolsegUlnte:10 É t rvre
ou s mdrca 1

assoc1ação

(AIO,PI) I - a lel não poderá eXlglr auto
(AS,PI) § lº São vedadas ao Poder Público r1zação do Estado para a fundação de sin
a 1nterferência e a lntervenção na organl- dlcato, ressalvado o reglstro no órgão
zação Slndlcal A lel não poderá exigir competente, vedadas ao Poder PúbllCO a 1n
autorlzação do Estado para a fundação de terferência e a intervenção na organlzação
slndlcato, ressalvado o reglstro no órgão sindlcal;

§ 2º Não será const1tuída ma1S delcompetente e o dIsposto neste artlgo.

Art 10 É lIvre a
proflssion"l ou slndlcal.

(AS) Art
§ lº É vedada ao Poder Públ1CO alproflss1onal

mterfAI'ênc13 e a mt ervenção na organ Iza
ção s ind 1ca 1. A 1e i não poderá ex191r a
autorIzação do Estado para a fundação de
s1no1cato, ressalvado o reglstro no órgão
competente e o disposto neste artigo
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(Al0,P5) V - ninguém será obrigado a
f111ar-se ou manter-se fl1iado a sindica

§ 5º A le1 não obr1gará a f111a-\(AB'V) § 5º A 1e1 não obrlgará a f11ia-lto;
ção aos sind1catos, e n1nguém será obriga- ção aos slndicatos, e ninguém será obriga-
do a mantê-la. do a mantê-la.

(Al0,P3) 111 - ao sind1cato cabe a defesa
dos dlreitos e 1nteresses co1et1vos ou in-

§ 3º Ao Slndlcato cabe a defesa (A8,IIl) § 3º Ao slnd1cato cabe a defesaldiV1duais da categor1a, 1nclusive em ques
dos d1reltos e lnteresses co1etlvos ou ln- dos dlreltos e 1nteresses co1et1vos ou in- tões Judic1als ou adm1n1stratlvas;
dlvldua1s da categor1a, inc1us1ve em ques- div1duais da categoria, 1nc1us1ve em ques-
tões Judic1a1s ou adminlstrativas. tões judic1a1s ou adm1nistratlvas. (Al0,P4) IV - a assembléia geral f1xará a

contribu1ção da categoria que. se profis-
§ 4º A AssembléIa Geral fixará a (A8, IV) § 4º A assembléia geral f1xará a slOl1a1, será descontada em folha, para

con'rlbu1ção da categor1a que, se profis- COl1trlbuição da categor1a que, se prof1S- custe10 do sistema confederativo de sua
Slona1, será descontada em folha, para slona1, será descontada em folha, para representação sind1cal, independentemente
custe io do sistema conf eder-at rvo de sua cus te io do s istema confederativo de sua da contr-rbu íção prevista em lei;
representação s ind10a1, independentemente representação s ind toa 1, mdependentemente
da contr tburção pr-evista em 1e1. da contribuição prevista em lei.

uma organização sindical, em qualquer (Al0,P2) 11 - é vedada a criação de ma1S
grau, representativa de categorla profis- (A8,P2) § 2º Não será const1tuída mais de de um sindicato, em qualquer grau, repre
slona1 ou econômica, na mesma base uma organização sind1cal, em qualquer sentalivo de categoria proflssiona1 ou e
tel'ritoria1. Esta será deflnida pelos tra- grau, representativa de categor1a proflS- conômica, na mesma base territorial, que
balhadores ou empregadores interessados, slona1 ou econôm1ca, na mesma base será definida pelos trabalhadores ou em
não podendo ser infer10r à área de um territor1a1. Esta será deF1n1da pelos tra- pregadores interessados e não 1nferior à
mun tc ip io. ba1hadores ou Ampregadores interessados, área de um MUnlcípio;

não podendo ser 1nfer10r à área de um
nurnc imo.

§ 6º Aplicam-se à organ1zação dos (A8,Pún) § 6º Ap11cam-se à organização dOS!(Al0,P7) VI - é obrigatória a part1cipação
slndicatos rurais e das colônias de pesca- sIndicatos rurais e das colônias de pesca- dos slndicatos nas negoclações coletivas
dores os pr1ncípios adotados para os sin- dores os princíplOs adotados para os sin- de trabalho;
dlcatos urbanos, nas condições da lei. dicatos urbanos, nas condições da lei.

§ 7º O
brlgatoriamente,
de trabalho

(Al0,P8) VII - o aposentado filiado tem
sindlcato part1c1pará, O-I(AB.VI) § 7º O slndlcato participará, o-Idireito a votar e ser votado nas organlza
das negociações coletivas brigator1amente, oas negoc1ações coletivas ções slndicais;

de trabalho.
(Al0,P9) VII! - é vedada a d1spensa do em
pregado SIndical 1zado, a part1r do regis
tro da cand1datura a cargo de direção ou
representação s1ndica1 e, se e1elto, ainda
que suplente, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos
termos da 1e1

§ Bº O aposentado, se f111ado,
terá dIreIto a votar e ser votado nas 01'
gan1zações Slndlcais. (AB.VII) § 8º O aposentado, se fIlIado,

terá direito de votar e de ser votado nas
§ .º É vedada a d1spensa do em- organizações sindlca1s.

pregado s mdIca 1izaoo, a part 1r do momento
do reg 1stro de sua candIdatura a cargo de (AB, VII I) § gº É vedada a dispensa do em
dlreção ou representação sindIcal, até 1 pregado sind1ca11zado, a partir do momento (Al0,P6) Parágrafo Ún1co. Essas dispOS1
(hum) anos após o fInal do seu mandato, do reg1stro de sua cand1datura a cargo de ções aplicam-se à organização de slndica
caso seJa e1elto inclus1ve como suplente, d1reção ou representação sindical, até um tos rura1S e de co1ônlas de pescadores,
salvo se cometer falta grave deVIdamente ano após o flna1 do seu mandato, caso seJa observadas as condições que a 1e1
apurada, nos termos da 1e1. ele1to Inc1us1ve como suplente, salvo se estabelecer.
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cometer falta grave devidamente apurada,
nos termos da lei.

Art. 11. É assegurado o direito (A9) Art. 11. É assegurado o direito (All) Art. 9º É assegurado o direIto de
de greve, competIndo aos trabalhadores de- de greve, competindo aos trabalhadores de- greve, competindo aos trabalhadores deci
cidir sobre a oportunIdade e os interesses cidir sobre a oportunidade e os interesses dir sobre a oportunIdade e os interesses
que devam por meio dele defender. que devam por meio dele defender. que devam por meio dele defender.

(A9,P2) § 2º Os abusos cometidos sUjeitaml(Al1,P2) § 2º Os abusos cometidos sujeitam
os responsáveis às penas da lei. os responsáveis às penas da lei.

(A9,Pl) § 1º Quando se tratar de serviços (All,Pl) § 1º A lei definirá os serviços
ou atividades essenciais definidos em leI, ou atividades essenciais e dIsporá sobre o

§ 1º Quando se tratar de servIços/esta disporá sobre o atendimento das ne- atendimento das necessidades inadiáveIs da
ou atividades essenciais definidos em lei, cessidades inadiáveis da comunIdade. comunIdade.
esta disporá sobre o atendimento das ne
cessidades inadIáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam
os responsáveis às penas da lei.

Art. 12. É assegurada a partici- (AlO) Art. 12. É assegurada a partici- (A12) Art. 10. É assegurada a partici-
pação dos trabalhadores e empregadores nos pação dos trabalhadores e empregadores nos pação dos trabalhadores e empregadores nos
colegiados dos órgãos dos serviços públi- colegiados dos órgãos dos serviços públi- colegiados dos órgãos públicos onde seus
cos onde seus interesses profIssIonaIs ou cos onde seus interesses profissionais ou interesses profissionais ou
prevIdenciários sejam ObJ8tO de discussão prevIdencIários sejam objeto de dIscussão previdenciários sejam ObJeto de discussão
e delIberação. e deliberação e deliberação.

Art. o •• É assegurada a eleição (AlI) Art. 13. É assegurada a eleIção (A13) Art. 11. Nas empresas de mais de
de um representante dos empregados nas em- de um representante dos empregados nas em- duzentos empregados, é assegurada a elei
presas de mais de duzentos funcionárIos, presas de mais de duzentos funcionários, ção de um representante destes com a fina
com a finalidade exclusiva de promover en- com a finalidade exclusiva de promover en- 1idade exclusiva de promover-lhes o enten
tendimentos diretos entre empregadores e tendlmentos diretos entre empregadores e dimento direto com os empregadores.
empregados. empregados.
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CAPÍTULO 111

DA NAC IONALIDADE

CAPÍTULO 1II

DA NACIONALIDADE

CAPÍTULO 111

DA NACIONALIDADE

Art. 14. São braSlleiros: (A12) Art. 14. São brasileIros: (A14) Art. 12. São brasileiros:

1 - natos: (A12. I) 1 - natos: (AI4.1) I - natos:

a) os nascidos no Brasil, amboral(A12'1'''a'') a) os nasc icos no Brasil. em-I(A14.1,"a") a) os nascidos na República
de pais estrangeiros. desde que estes não bora de pais estrangeiros, desde que estes Federativa do Brasil. ainda que de pais
esteJam a serv1QO de seu país, não estejam a serviço de seu país; estrange1ros, desde que estes não estejam

a serviço de seu país;

(A 14,II, "b") b) os estrangeiros de qua1
quer naciona11dade, residentes na Repúbli
ca Federativa do Brasil há mais de trinta

(AI2,Pl) § 1º Aos portugueses com residên-Ianos inlnterruptos e sem condenação penal.
cia permanente no País. se houver recipro- desde que o requeiram.

II - naturalizados: (AI2,11."a") a) os que, na forma da lei,
adqU1ram a nacionalidade brasileira. exi-

a) os que. na forma da lei, ad-l g1das aos originários de países de língua
quirem a nac tonat idade br-as t latr-a, extqr- portuguesa apenas residência por um ano
das aos originár10s de países de língua ininterrupto e idoneIdade moral;
portuguesa apenas residênc1a por um ano
ininterrupto e idoneidade moral;

(A 12, I. "b") b) os nasc1dos no estrange iro,
de pai braSIleiro ou mãe brasileira. desde (AI4,I. "b") b) os nascidos no estr-ançe iro,

b) os naSCIdos no estrangeiro, de que qualquer deles esteja a servlço do de pal brasi1e1ro ou mãe brasile1ra, desde
pai brasilelro ou mãe bras1le1ra, desde Bras1l; que qualquer deles esteja a serviço da Re-
que qualquer deles esteJa a servIço do pública Federativa do Brasil;
Bras11; (A12, I, "c") c) os nasoroos no estrangeiro,

de pai or-as: le1ro ou mãe bras i leira. desde (A14, I, "c") c) os nascidos no estrangei-
c) os nasc1dos no estrange1ro. de que registrados em repart1ção brasile1ra ro. de paI brasile1ro ou mãe brasileira.

pai brasileIro ou mãe brasileira, desde competente. ou venham a residir no Brasil desde que seJam reglstrados em repart1ção
que registrados em repart1ção brasile1ra antes da ma10ridade e, alcançada esta. op- brasi1elra competente, ou venham a residir
competente, ou venham a resid1r no Brasil tem pela nac10nalidade brasileira em qual- na República Federativa do Brasil antes da
antes da ma10ridade e, alcançada esta, op- quer tempo; maioridade e, alcançada esta, optem pela
tem pela nacionalIdade bras1leira em qual- nac10nalidade brasileira em qualquer tem-
quer tempo; (AI2,1J) II - naturalizados: po:

(A14.II) II - naturalizados:

(AI4,II."a") a) os que, na forma da lei,
adquiram a nacionalidade brasileira, exi

(AI2.II,"b") b) os estrangeiros de qual-Igidas aos originários de países de língua
quer nacionalidade. res1dentes no Brasil portuguesa apenas residência por um ano

b) os estrangeiros de qualquerlhá mais de trinta anos ininterruptos e sem ininterrupto e idoneidade moral;
nacionalidade. reSidentes no Brasil há condenação penal, desde que o requeiram.
ma1S de 30 anos ininterruptos e sem conde
nação penal, desde que o requeiram.

§ 1º Aos portugueses com residên
cia permanente no País, se houver recipro-
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cidade em favor de braslleiros, serão a- cldade em favor de brasileiros, serão a-
tribuídos os dlreltos lnerentes ao braSl- tribuídos os direitos inerentes ao brasi- (AI4,Pl) § 1º Aos portugueses com residên

'leiro nato, salvo os casos prevlstos nesta leiro nato, salvo os casos previstos nesta Cla permanente no País, se houver recipro
Constituicão, Constltuição. cidade em favor de brasilelros, serão a-

tribuídos os direitos inerentes ao brasi-
§ 2º A lel não poderá estabelecer (AI2,P2) § 2º A lel não poderá estabelecer leiro nato, salvo os casos previstos nesta

distincão entre brasileiros natos e natu- distlncão entre brasilelros natos e natu- Constituicão,
rallzados, salvo os casos prevlstos nesta ralizados, salvo os casos prevlstos nesta
ConstltulCão. Constituição. (AI4,P2) § 2º A lei não poderá estabelecer

dlstincão entre braslleiros natos e natu-
§ 3º São prlvativos de brasllelro (A12,P3/I/II/III/IV/V/VI/VII) § 3º São ralizados, salvo os casos previstos nesta

nato os cargos de Presidente, Presidente privatlvos de brasl1eiro nato os cargos de ConstituiCão.
da Câmara dos Deputados, Presidente do Se- Presidente e Vice-Presidente da Repúbllca,
nado Federal, Primeiro-MInIstro, Ministro Presidente da Câmara dos Deputados, Presi- (AI4,P3,parte) § 3º São privatlvos de bra
do Supremo Trlbunal Federal e Mlnistro de dente do Senado Federal, Ministro do Su- sllelro nato os cargos de:
Estado, além de membros da carreira premo Tribunal Federal e Ministro de Esta-
diplomátlca e oficiais das Forcas Armadas. do, além de membros da carreira (AI4,P3,parte) I - Presidente e Vice-

diplomática e oflciais das Forcas Armadas. Presldente da República;

§ 4º Será declarada a perda dal(AI2,P4) § 4º Será declarada a perda da (AI4,P3,parte) 11 - Presidente da Câmara
nacionalidade do brasileiro que: naclonalidade do braslleiro que: dos Deputados;

I - aceitar de governo estrangei-I(AI2,P4,I) - aceltar de governo estrangei-I(A14,P3,parte) 111 - Presidente do Senado
ro, S8m licenca do Presidente da Repúbll- ro, sem licenca do Presidente da Repúbli- Federal;
ca, comissão, emprego ou pensão; ca, comissão, emprego ou pensão;

(A14,P3.parte) IV - Ministro de Estado;
11 - tiver cancelada sua natura- (AI2,P4,II) 11 - tiver cancelada sua natu-

lização por sentença judiclal, em vlrtude ralização por sentença Judicial, em virtu- (AI4,P3,parte) V - Ministro do Supremo
de atlvldade nociva ao lnteresse nacional. de de atividade nociva ao lnteresse Tribunal Federal;

nacional.
111 - por naturalização (AI4,P3,parte) VI - membro da carreira

voluntária, adquirlr outra nacionalidade. (AI2,P4,III) 111 - por naturallzacão dlplomática;
voluntária, adquirir outra nacionalldade.

(AI4,P3,parte) VII - oflcial das Forcas
Armadas.

(AI4,P4) § 4º Será declarada a perda da
nacionalidade do brasileiro que:

(A14,P4,1) I - aceitar de governo estran
geiro, sem licenca do Presidente da Repú
blica, comissão, emprego ou pensão;

(AI4,P4,II) II - tiver cancelada sua natu
rallzacão, por sentenca Judlcial, em vir
tude de atividade nociva ao interesse na
cional;
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(A14,P4,III) 111 - adquirir outra naciona
lidade por naturallzação voluntária.

~rt. 15. O Português é a língua (A13) Art. 15. O português é a língua (A15) Art. 13. O português é a língua
nacional, e são símbolos nacIonaIs a ban- nacional, e são símbolos naCIonaIS a ban- oficial da República Federativa do Brasil,
deira, o hino, as armas da RepúblIca e o deira, o hIno, as armas da República e o que tem por símbolos a bandeira, o hino,
selo nacional. selo naclonal. as armas e o selo nacionais.

(A20,P5) Parágrafo único. Os Estados, o
Distrito Federal, os MunicípIOS e os Ter
ritórios poderão ter símbolos próprIos.

CAPÍTULO TV

DOS DIREITOS POLÍTICOS
CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS POLÍTICOS

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 15. O sufrágIO é universal,

o voto direto e secreto, com igual valor/(AI4/I/II/III/IV> Art. 16. O sufrágio é (A16,parte) Art. 14. A soberanIa popular
para todos. A soberania popular será exer- universal, o voto dIreto e secreto, com será exercida pelo sufrágio universal e
çitada pelo plebISCIto, pela iniciativa igual valor para todos. A soberania popu- pelo voto direto e secreto, com valor i
popular, pelo veto popular, e pelo refe- lar será exercida pelo plebiscito, pela gual para todos, e, nos termos da lei,
rendo, conforme dispuser a leI iniciatIva popular, pelo veto popular, e mediante:

pelo referendo, conforme dispuser a lei.
§ 12 D alistamento eleItoral e o

voto são obrigatórlOs para os maiores de (AI4/Pl/Pl,I/Pl,II,"a","b","c") § 12 O a- (A16,parte) I - plebiscito;
dezoito anos e facultativos para os anal- t rstaeento e lat tor-al e o voto são oortqa-
fabetos, os maIores de setenta e os meno- tórios para os maIores de dezoito anos e (A16,parte) 11 - referendo;
res a partir de dezesseIs anos. facultativos para os analfabetos, os maio-

res de setenta e os menores a partir de (A16,parte) 111 - iniciatIva popular;
oezesse is anos.

§ 22 Não podem alistar-se eleito- (A16,parte) IV - veto popular.
res os estrangeiros e, durante o período (A14,P2) § 22 Não podem alIstar-se eleito-
de serviço militar obrigatório, os res os estrangeiros e, durante o período (A16,Pl,parte) § 12 O alistamento eleito-
conscritos. de serviço militar obrigatório, os ral e o voto são:

conscritos.
§ 32 São condIções de elegibili- (AI6,Pl,parte) I - obrigatórios para os

dade, na forma da lei, a nacionalidade (A14/P3/I/II/III/IV/V/VI) § 32 São condi- maiores de dezoito anos;
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11 - facultativos para:

a) os analfabetos;

(AI6,PI,parte) b) os maiores de setenta
anos;

Vice-
trintal(AI6,PI,parte) c) os maiores de dezesseis

e menores de dezoito anos.

(A14,P3,VI,"a") I - Presidente e
Presidente da República e Senador:

11 - Governador de Estado: trlntale cinco anos;

I - Presidente da República e Se
nador da República: trInta e cinco anos;

brasileira, estar no pleno exercícIo dos ções de elegibilidade, na forma da leI, a
direitos políticos, o alistamento, a fi- nacionalidade brasIleira, estar no PlenO\(AI6,PI,parte)
liação partidária, domicílio eleitoral na exercício dos direItos polítICOS, o alis-
circunscrIção, e Idade mínima, conforme a tamento, a filiação partidária, domicílio (AI6,PI,parte)
seguir discriminado: eleItoral na circunscrição e idade mínima,

conforme a seguir discrimInado:

anos;
(A14,P3,VI,'''b'') 11 - Governador e

111 - PrefeIto: vinte e um anos; IGovernador de Estado: trinta anos;

IV - Deputado Federal e DePutadol(AI4,P3,VI,"C") III - Prefeito e
Estadual: vinte e um anos; Prefeito: vInte e um anos;

Vice-I(AI6,P2) § 22 Não podem alistar-se eleito
res os estrangeiros e, durante o período
do serviço militar obrigatório, os

Vice-Iconscrltos.

(A16,P3,parte) V - a filiação partIdária;

(A16,P3,parte) 11 - o pleno exercício dos
osldireitos políticos;

(A16,P3,parte) I - a nacionalidade brasi
dezoitolleira;(A14,P3,VI, "d") V - Vereador:

anos.

(AI6,P3,parte) § 32 São condições de ele
(AI4,P3,VI,"c") IV - Deputado Federal elgibilidade na forma da lei:
Deputado Estadual: vInte e um anos;

os

V - Vereador: dezoito anos.

§ 4º São inelegíveIs
inalistáveis e os analfabetos.

§ 5º São inelegíveis para os mes-
mos cargos, no período subseQÜente, o Pre- (A14,P4) § 4º São inelegíveis
sidente da República, os Governadores de inalistáveis e os analfabetos.
Estado e do DIstrito Federal, os Prefeitos (A16,P3,parte) 111 - o alistamento eleito-
e quem os houver sucedido, ou substituído (AI4,P5) § 52 São inelegíveis para os mes- ral;
nos seIs meses anterIores à eleIção. mos cargos, no período subseQÜente, o Pre-

sidente da RepúblIca, os Governadores de (A16,P3,parte) IV - o domicílio eleitoral
§ 6º Para concorrerem a outros Estado e do DistrIto Federal, os Prefeitos na circunscrição;

cargos, o Presidente da República, os Go- e quem os houver sucedido, ou substituído
vernadores de Estado e do Distrito Fede- nos seis meses anterIores à eleição.
ral, e os PrefeItos devem renunciar aos
respectIvos mandatos até seis meses antes (A14,P6) § 6º Para concorrerem a outros
do pleito, cargos, o PreSIdente da RepúblIca, os Go- (A16,P3,parte) VI - a idade mínima de:

vernadores de Estado e do Distrito Fede-
§ 7º Lei complementar ral, e os Prefeitos devem renunciar aos (A16,P3,I) a) trinta e cinco anos para

estabelecerá outros casos de inelegiblli- respectivos mandatos até seis meses antes PreSIdente e Vice-Presidente da República
dade e os prazos de sua cessação, a fim de do pleito. e Senador;

proteger a normalidade'e legitimIdade das (A14,P9) § 72 Lei complementar (A16,P3,II) b) trInta anos para Governador
eleições, contra a influência do poder e- estabelecerá outros casos de ineleglbili- e Vice-Governador de Estado e do Distrito
conômlco ou o abuso do exercíCIO de fun- dade e os prazos de sua cessação, a fIm de Federal;
ção, cargo ou emprego na administração di- proteger a normalIdade e legitimidade das
reta ou indireta. eleições, contra a influência do poder e- (A16,P3,III/IV/ADIÇÃO) c) vinte e um anos

conômico ou o abuso do exercício de fun- para Prefeito, Vice-Prefeito, Deputado Fe
§ 8º São elegíveIS os militares ção, cargo ou emprego na administração dl- deral e Deputado Estadual ou DIstrital;
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alistáveIs com mais de dez anos de serviço reta ou lndireta.
atIvo, os quais serão agregados, a partIr (A16,P3,V) d) dezoito anos para Vereador.
da fil1ação partidár1a, pela autoridade (A14,P8, 1,11) § 82 São elegíveis os mili-
superior; se eleitos, passarão automat1ca- tares al1stáveis com malS de dez anos de (A16,P4) § 42 São 1nelegíveis os
mente para a inativ1dade quando serviço ativo, os qua1s serão agregados, a inalistáveis e os analfabetos.
diplomados. Os de menos de dez anos de partir da filIação part1dár1a, pela auto-
serviço at1vo só são elegíveIs caso se a- r1dade superior; se eleitos, passarão au- (A16,P5) § 52 São inelegíveis para os mes
fastem espontaneamente da atividade. tomatlcamente para a inatIvidade quando mos cargos, no período subseQÜente, o Pre-

diplomados. Os de menos de dez anos de sidente da República, os Governadores de
§ 92 São InelegíveIs para qual- serviço atIvo Só são elegíveis caso se a- Estado e do DistrIto Federal, os Prefe1tos

quer cargo, no território de jurisdição do fastem espontaneamente da ativ1dade. e quem os houver sucedido, ou substituído
titular, o cônJuge ou os parentes até o nos seis meses anteriores à ele1ção.
segundo grau, por consangüinidade, afini- (AI4,P7) § 92 São inelegíveis para qual-
dade ou adoção, do Presidente da Repúbl1- quer cargo, no território de jurisdição do (A16,P6) § 62 Para concorrerem a outros
ca, do Governador e do Prefeito que tenham tItular, o cônJuge ou os parentes até o cargos, o Presidente da República, os 60
exercIdo ma1S da metade do mandato, res- segundo grau, por consanguinldade, afini- vernadores de Estado e do DIstrito Federal
salvados os que já exercem mandato dade ou adoção, do PresIdente da Repúbli- e os Prefeitos devem renunciar aos respec
eletivo. ca, do Governador e do Prefeito que tenham tivos mandatos até seis meses antes do

exerc1do mais da metade do mandato, res- pleito.
§ 10. O mandato eletlvo poderá

ser impugnado ante a Just1ça Ele1toral no salvados os que já exercem mandato (A16,P9) § 72 Ressalvados os que já exer-
prazo de qU1nze dias após a diplomação, eletivo. cem mandato eletivo, são inelegíveis para
Instruída a ação com provas conclUS1vas de qualquer cargo, no território de jurisdi-
abuso do poder econômico, corrupção ou (AI4,PI0) § 10. O mandato eletivo poderá ção do titular, .0 cônjuge e os parentes
fraude e transgressões eleitorais. ser Impugnado ante a Justiça Eleitoral no por consangUinidade ou afinidade, até.o

prazo de qUlnze dias após a diplomação, segundo grau, ou por adoção, do Presidente
§ 1,. A ação de impugnação de instruída a ação com provas conclusivas de da República, do Governador de Estado e do

mandato tramitará em segredo de Justiça, abuso do poder econômico, corrupção ou Distrito Federal e do Prefeito que tenham
respondendo o autor, na forma da lei, se fraude e transgressões eleitorais. exercido mais da metade do mandato.
temerárla ou de manifesta má-fé.

(AI4,Pl1) § 11. A ação de impugnação del(AI6,P8,parte) § 82 O militar allstável é
mandato tramitará em segredo de justiça, elegível observado o seguinte:
respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má fé.

-(AI6,P8,parte) I - se contar menos de dez
anos de serviço, deverá afastar-se espon
taneamente da atividade;

(A16,P8,parte) 11 - se contar malS de dez
anos de serviço, será agregado pela auto
ridade superior a partir da filiação
partidária e, eleito, passará automatica
mente para a inatividade, no ato da
diplomação.

(A16,P7) § 92 Lei
estabelecerá outros casos de

complementar
inelegibili-
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dade e os prazos de sua cessação, a fIm de
proteger a normalidade e legitimidade das
eleições contra a lnfluência do poder eco
nômlco ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta
ou indlreta.

(A16,P10) § lO. O mandato eletivo poderá
ser impugnado ante a Justlça Eleitoral no
prazo de qu'inze dlas contados da diploma
ção, instruída a ação com provas conclusi
vas de abuso do poder econômICO, corrupção
ou fraude e transgressões eleitorals.

(A16,Pll) § lI. A ação de lmpugnação de
mandato tramitará em segredo de justiça,
respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé.

31

Art. 16. É vedada a cassação de\<AI5) Art. 17. É vedada a cassação de\(A17) Art. 15. É vedada a cassação de
direitos políticos, ~ sua perda ou suspen- direitos políticos, e sua perda ou suspen- dIreitos políticos, e sua perda ou suspen-
são dar-se-á nos casos de: são dar-se-á nos casos de: são dar-se-á nos casos de:

I - cancelamento da naturalização (A15,1) I - cancelamento da naturalização (AI7,I) 1- cancelamentp da naturalização
por sentença transitada em Julgado; por sentença transItada em julgado; por sentença transItada em julgado;

11 - lncapacidade clvll absoluta; (AI5,11) II - incapacidade Civil absoluta; (AI7,11) 11 - incapacidade civil absoluta;

rrr - condenação crimInal transi- (A15,rrr) rrr - qondenação crlminal tran- (AI7,rrr) rll - condenação criminal tran
tada em julgado, enquanto durarem seus sitada em julgaqó. enquanto durarem seus sitada em julgado. enquanto durarem seus
efeitos. efeitos. efeitos;

(ADIÇÃO) rv - recusa de cumprir obrigação
a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 52, VIII;

(ADIÇÃO) V- improbidade adminIstrativa,
nos termos do art. 38, § 42.
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Art. 17. A lei que alterar o prO-I(A16) Art. 18. A lei que alterar o prO-I(AI8) Art. 16. A lei que alterar o pro-
cesso eleitoral só entrará em vigor um ano cesso eleitoral só entrará em vigor um ano cesso eleitoral só entrará em vigor um ano
depcls de sua promulgação. depois de sua promulgação. dePOis de sua promulgação.

CAPíTULO V

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍ rULO V

DOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO V

DOS PARTIDOS pOLÍTICOS
Art. 18. É livre a criação, fu-

são, incorporação e extlnção dos partidos (AI9) Art. 17. É livre a criação, fu-
políticos, resguardados a soberania nacio- (A17) Art. 19 É livre a criação, fu- são, incorporação e extinção de partidos
nal, o regime democrático, o pluripartida- são, Incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacio
rismo e os direitos fundamentals da pessoa polítlCOS, resguardados a soberania nacio- nal, o regime democrático, o pluripartida-
humana, e observados os seguintes nal, o regime democrático, o pluripartlda- rismo e os direitos fundamentais da pessoa
princípios: rismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos.

humana, e observados os seguintes
I - caráter naclonal; princípios: (AI9,I) I - caráter nacional;

mento, devendo seus estatutos
normas de fldelidade e
partidárias.

(AI9,III) 111 - prestação de contas à Jus
tiça Eleitoral, através do balanço finan

(AI7,III) 111 - prestação de contas à Jus-/ceiro e patrimonial do exercício;
tiça Eleitoral, através do balanço flnan

IV - funcionamento parlamentar de/celro e patrimonial do exercício;
acordo com o que dispuser a lei.

(A19,IV) IV - funcionamento parlamentar de
acordo com a lei.

(A17,IV) IV - funcionamento parlamentar de
§ 12 É assegurada aos partidos acordo com o Que dispuser a lei.

políticos autonomia para definir sua es- (A19,Pl) § 12 É assegurada aos partidos
trutura interna, organização e funciona- (A17,P1) § 12 É assegurada aos partidos políticos autonomla para definir sua es~

políticos autonomia para definir sua es- trutura interna, organização e funciona
estabelecer trutura interna, organização e funciona- mento, devendo seus estatutos estabelecer
disciplina mento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade. e disciplina

normas de fidelidade e discipllna partidárias.
partidárias.

§ 22 Os partidos pot it roos após (A19,P2) § 22 Os partidos' pc1 i t tcos , .epós
adquirirem persona11dade jurídlca, na for- (A17,P2) § 22 Os partidos pOllticos após adquirirem personalidade jurídica, na for
ma da lei CiVl1, registrarão seus estatu- adquirirem personalldade jurídica, na for- ma da lei clvil, registrarão seus estatu-
tos no TrlbunaI Superlor Eleltora1. ma da leI CiVll, regIstrarão seus estatu- tos no Tribunal Superior Eleitoral.

tos no Trlbunal Superlor Eleitoral.

11 - proibição de recebimento de (AI7,I) I - caráter naclonal; (AI9,II) 11 - proibição de recebimento de
recursos financeiros de entidade ou gover- recursos financeiros de entidade ou gover-
no estrangeiros ou de subordlnação a es- (AI7,II) 11 - proibição de recebimento de no estrangeiros ou de sUbordlnação a es-
tes; recursos financeiros de entidade ou gover- tes;

no estrangeiros ou de subordinação a es
111 - prestação de contas à Jus- tes;

tlça Eleitoral, através do balanço finan
ceiro e patrimonial do exercício;
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*** . § 3º Os partidos polít1COS têm (A19,P3) § 3º Os partidos políticos têm
d1re1to a recursos do fundo part1dário e (AI7,P3) § 3º Os partIdos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratu1to ao rádio e à televisão, na direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à telev1são. na
forma da lei. acesso gratuIto ao rádio e à televisão, na forma da lei.

forma da lei.
§ 4º É vedada a utilização pelos (A19.P4) § 4º É vedada a utilização pelos

partidos políticos de organização (A17.P4) § 42 É vedada a util1zação pelos partidos políticos de organização
paramil1tar. partidos polít1COS de organização param1litar.

param1litar.

TÍTULO II I

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

TÍTULO 111

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 19 A organ1zação político- (A18) Art. 20. A organização político- (A20) Art. 18. A organização político-
administrativa da República Federativa do administrativa da Repúbl1ca Federativa do administrativa da República Federativa do
Bras1I compreende a Un1ão, os Estados. o Brasil compreende a União. os Estados, o Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municíp10S. todos D1str1to Federal e os MunIcípios. todos DIstrito Federal e os Municípios, todos
autônomos. nos termos desta Const1tu1Ção. autônomos. nos termos desta Constituição. autônomos. nos termos desta Constituição

Federal.
§ 1º Brasília é a Capitall(A18.Pl) § 12 Brasília

Federal.
é a Capitall(A20,Pl) § 1º Brasília

Federal.
é a Capital

Fede-Territórios§ 2º Os Territór10s Federais in-I(A18.P2,parte) § 2º Os
tegram a União. ra1S integram a União.

(A2D.P2,P4) § 2º Os Territórios Federais
(A18.P3) § 3º Os Estados podem 1ncorporar- integram a União e sua criação. transfor
se entre Sl. subdividir-se ou desmembrar- mação em Estado ou reintegração ao Estado

§ 3º Os Estados podem incorporar- se para se anexar a outros. ou formar no- de origem serão reguladas em lei
se entre si, subdividir-se ou desmembrar- vos Estados ou Terrltór10s Federais me- complementar.
se para se anexarem a outros. ou formarem d1ante aprovação da população diretamente
novos Estados ou TerritórIos Federals me- interessada. através de plebiscito. e do (A20,P3) § 3º Os Estados podem incorporar-
d1ante aprovação da população diretamente Congresso Nacional. mediante lei se entre SI. subdividir-se ou desmembrar-
interessada. através de plebiscito e do complementar. se para se anexar a outros, ou formar no-
Congresso Nacional, mediante lei vos Estados ou Territór10S Federais. me-
complementar (A18.P2,parte) § 4º Lei complementar diante aprovação da população d1retamente

d1sporá sobre a criação de Terr1tório. sua interessada, através de pleb1scito, e do
§ 4º Le1 complementar dlsporá so- transformação em Estado, ou sua reintegra- Congresso Nac10nal. por lei complementar.

bre a cr1ação de Terr1tór10. sua transfor- ção ao Estado de origem.
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mação em Estado,
Estado de origem.

ou sua reintegração ao

ral, os
rão ter

(A27,P2) § 4º A criação, a 1ncorporação, a
(A13,Pún) § 5º Os Estados, o Distrito Fe- fusão e o desmembramento de Municípios
dera!, os Terr1tórios e os Municípios po- preservarão a continuidade e a unidade

§ 5º Os Estados, o Distrito Fede-Iderão ter símbolos prÓpr10s. histórico-cultural do ambiente urbano,
ferr1tórios e os Mun1Díp10S pode- far-se-ão por lei estadual, obedecidos os
símbolos próprios. requisitos previstos em lei complementar

estadual, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações direta
mente interessadas.

Art. 20. À União, aos Estados, aOI(A19) Art 21. À União, aos Estados, aOI(A21) Art. 19. À União, aos Estados, ao
Distr1to Federal e aos Mun1cíp10S é D1strito Federal e aos Municípios é Distrito Federal e aos Municíp10s é
vedado: vedado: vedado:

I - estabelecer cultos rel1giosos (A21,I) I - estabelecer cultos relig10sos
ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar- (A19,I) I - estabelecer cultos religiosos ou igreJas, subvenc1oná-los, embaraçar
lhes o exercíC10 ou manter com eles ou ou 19reJas, subvencioná-los, embaraçar- lhes o exercício ou manter com eles ou
seus representantes relações de dependên- lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes relações de dependên
cia ou aliança, ressalvada a colaboração seus representantes relações de dependên- cia ou aI lança, ressalvada, na forma da
de 1nteresse público, na forma da lei; cia ou aI lança, ressalvada a colaboração lei, a colaboração de interesse público;

de interesse públ1CO, na forma da le1;
11 - recusar fé aos documentos

públ ícos:
(A21,II) 11 - recusar fé aos documentos

(Al9,II) 11 - recusar fé aos documentoslpúblicos;
públicos;

111 - criar distinções entre bra- I(A21,III) 111 - criar distinções entre
sllelros ou preferência em favor de uma (A1B,III) 111 - cr1ar distinções entre brasile1ros ou preferências entre si.
das pessoas de dire1to públ1CO interno, brasileiros ou preferência em favor de uma
menclOnados no "caput" deste ar-t iqo. das pessoas de dtre ito público interno.

mencionados no "caput" deste art igo.

CAPÍTULO 11

DA UNIÃO

CAPÍTULO li

DA UNIÃO

CAPÍTULO II

DA UNIÃO

Art. 20. São bens da Un1ão:

(A22,XI) I - os que atualmente lhe perten
oevolutas lcen ou lhe vierem a ser atribuídos;

fronteiras,
(A20,II) I - as terras

devolutaslindispensáveis à defesa dasterrasI - as

(A20) Art. 22. Incluem-se entre os bensl(A22)
Art. 21. Incluem-se entre os benslda Un1ão:

da União:



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 35

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

(A22, IV) V - os recursos naturais da pla
taforma continental e da zona econômica
exclUSIva;(A20, VI) V - o mar territorial;

IV - os recursos naturais da pla
taforma continental e da zona econômica
exclusiva;

indIspensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, (A22,I) 11 - as terras devolutas
das fortlflcações e construções milItares, das vias federais de comunicação e à pre- indispensáveIs à defesa das fronteiras,
das vIas federais de comunicação e à pre- servação ambiental defInidas em lei; das fortificações e construções mIlitares,
servação ambIental por ela definidas em das vias federais de comunicação e à pre-
lei; (A20,III) 11 - os lagos, rios e quaisquer servação ambtental, definidas em lei;

correntes de água em terrenos de seu domí-
11 - os lagos, rIos e quaisquer nio, ou que banhem mais de um Estado, (A22,II) 111 - os lagos, rIos e quaisquer

correntes de água em terrenos de seu domí- constituam limites com outros países ou se correntes de água em terrenos de seu domí
nio, ou que banhem malS de um Estado, estendam a território estrangeiro ou dele nio, ou que banhem mais de um Estado,
constituam limites com outros países ou se provenham, as terras marginais e as praIas constituam limites com outros países, se
estendam a território estrangeIro ou dele fluviais; estendam a territórIO estrangeiro ~J dele
provenham, as terras marginais e as praias provenham, as terras marginais e as praias
flUVIais; (A20,IV) 111 - as ilhas fluviais e lacus- fluviais;

tres nas zonas limítrofes com outros paí-
111 - as ilhas fluvials e lacus- ses; as praias marítImas; as ilhas oceâni- (A22,III) IV - as ilhas fluviais e lacus

tres nas zonas limítrofes com outros paí- cas e as marítimas, excluídas as já ocupa- tres nas zonas llmítrofes com outros paí-
ses; as praIas marítImas; as Ilhas oceâni- das pelos Estados e Municípios; ses; as praias marítImas; as ilhas oceâni-
cas e as marítimas, excluídas as Já ocupa- cas e as marítimas, excluídas as Já ocupa-
das pelos Estados e MunIcípIOS; (A20,V) IV - os recursos naturais da pla- das pelos Estados e Municípios;

taforma continental e da zona econômica
exclusiva;

terrenos de marlnha e

(A22,VIII) IX - os recursos minerais, in
(A20,X) IX - as cavidades naturais sUb-lclusive os do subsolo;
terrâneas de interesse científico ou tu-
rístICO, assim como os sítios arqueológi- (A22,IX) X - as cavidades naturais subter
cos e pré-históricos; râneas de interesse CIentífico ou turísti-

(AZ2,P1) § 12 É assegurada, nos termos da
(A20,Pl) § 12 É assegurada, nos termos dallei, aos Estados, ao Distrito Federal e
leI, aos Estados, ao Distrito Federal, aos aos Municípios, bem como a órgãos da admi-

(A22,VII) VIII - os potenciais de energia
(A20,IX) VIII - os recursos mineraIS, in-!hidráulica;
clusive os do subsolo;

(A20,VII) VI - os terrenos de marinha el(A22,V) VI - o mar terrItorIal;
seus acrescidos;

(A20,XI) X - as terras ocupadas permanen-Ico e os sítios arqueológlcos e pré-
temente pelos índios; históricos;

(A22,VI) VII - os
(A20,VIII) VII - os potenciais de energialseus acrescidos;
hldrául toa:

energiapotenciais de

terrenos de marlnha e

V - o mar terrltorial;

VII - os
hidrául ica;

IX - as terras ocupadas permanen
temente pelos índios;

.... - os recursos minerais, in
clusive os do subsolo;

(A20,I) XI - os bens que atualmente Ihel(A22,X) XI - as terras tradicionalmente
pertencem ou que lhe vierem a ser ocupadas pelos índios.

X - os bens que atualmente lhelatribuídos.
pertencem ou Que lhe Vlerem a ser
atrIbuídos.

VIII - as cavidades naturais sub
terrâneas de interesse clentíflco ou tu
rístico, assim como os sítios arqueológi
cos e pré-históricos;

VI - os
seus acrescidos;
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§ 12 É assegurada, nos termos da Municípios e órgãos da adm1nistração dire- nlstração direta da Un1ão, part1cipação no
lei, aos Estados, ao D1strito Federal, aos ta da União, compensação f1nanceira ou resultado da exploração de petróleo U~ gás
Mun1cíp1oS e órgãos da admin1stração dire- partic1pação no resultado da exploração de natural, de recursos hídr1COS para fins de
ta da UnIão, compensação finance1ra ou energia elétrlca, de petróleo, de gás na- geração de energia elétr1ca e de outros
participação no resultado da exploração de tur'al, de recursos hídricos para fins de recursos minerais no respectivo terr1tó
recursos hídrlcos para fins de geração de geração de energia elétr1ca e de outros rio, plataforma continental, mar territo
energia elétr1ca, de petróleo ou gás natu- recursos minerais em seus territór1os, bem rial ou zona econôm1ca exclusiva, ou com
ral e de outros recursos mlneralS em seus como na plataforma contlnental, no mar pensação financeira por essa exploração.
terrltórlos, bem como na plataforma Contl- territorial e na zona econômica excluslva
nental, no mar terr1torial e na zona eco- respectivos.
nômica exclus1va respectivos.

(A22,P2) § 22 A faixa de até cento e
c1nQÜenta quilômetros de largura, ao longo

(A20,P2) § 22 A faixa lnterna de até cento das fronteiras terrestres, designada como
§ 22 A faixa interna de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao faixa de fronte1ra, é considerada funda

e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada mental para defesa do território nacional,
longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de frontelra, é considerada e sua ocupação e utilização serão regula
como fa1xa de fronteira, é cons1derada fundamental para a defesa do terrltório mentadas em lei.
fundamental para defesa do territórlo na-
cional, e sua ocupação e utilização serão
regulamentadas em le1. Inacional, e sua ocupação e utilização se-

rão regulamentadas em lei.

Art. 22. Compete à União: (A21) Art. 23. Compete à União: (A23) Art. 21. Compete à União:

I,· manter relações com Estados/(A21,1) 1- mapter relações com EstadosI(A23, I) I - manter relações com Estados
estrangeiros e part1cipar de organizações estrangeiros e participar de organizações estrangeiros e participar de organ1zações
lnternac1ona1s; 1nternac1onais; internaclonais;

a paz;
II - declarar a guerra e celebrarl(A21,II) 11 - declarar a guerra e celebrarl(A23,11) 11 - declarar a guerra e celebrar

a paz; a paz;

111 - assegurar a defesa nacio-I(A21,III) 111 - assegurar a defesa nacio-I(A23,III) 111 - assegurar a defesa nacio-
naI; na1; na1;

IV - permitir, nos casos previs- (A21,IV) IV - permitir, nos casos previs- (A23,IV) IV - permitir, nos casos prev1s
tos em lei complementar, que forças es- tos em lei complementar, que forças es- tos em lei complementar, que forças es
trangeiras transitem pelo terr1tórlo na- trangeiras transitem pelo território na- trange1ras transitem pelo território na
clonal ou nele permaneçam temporariamente; clonal ou nele permaneçam temporariamente; cional ou nele permaneçam temporarlamente;

V - decretar o estado de Sít10, o {A21,V) V - decretar o estado de Sít10, o
estado de defesa e a intervenção federal; estado de defesa e a intervenção federal;

(A23,V) V - decretar o estado de SítlO, o
(A21,VI) VI - autorizar e f1scalizar atestado de defesa e a intervenção federal;

VI - autor1zar e fiscalizar alprodução e o comércio de material bélico;
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produção e comérc 1o de materia I béI ico;

VII - emitir moeda;
(A21,VII) VII - emitir moeda;

(A23,VI) VI - autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio de material bélico;

(A21,VIII) VIII - administrar as reservas (A23,VII) VII - emitir moeda;
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações

cambialS do País e flscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as (A23,VIII) VIII - adminlstrar as reservas
de natureza financeira. especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem cambiais do País e fiscalizar as operações
de crédito, câmbio e capitalização, uem como as de seguros e de previdência priva- de natureza financeira, especialmente as
como as de seguros e de prevldêncla prlva- da;' de crédito, câmbio e capltalização, bem
da; como as de seguros e de previdência priva-

(A21,IX) IX - elaborar e executar planos da;
IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do ter-

nacionais e regionais de ordenação do ter- ritório e. de desenvolvimento econômico e (A23,IX) IX - elaborar e executar planos
ritórlO e de desenvolvimento econômico e social; nacionais e regionals de ordenação do ter-
social aprovados pelo Congresso Nacional; ritório e de desenvolvimento econômlco e

(A21,X) X- manter o serviço postal e o social;
X - manter o servlço postal e o correlO aéreo nacional;

correio aéreo nacional; (A23,X) X - manter o serviço postal e o
correio aéreo nacional;

... - explorar diretamente ou me-
dlante concessão a empresas sob controle (A21,XI) XI - explorar diretamente ou me- (A23.XI) XI - explorar, diretamente ou me
acionárlo estatal os serviços telefônicos, diante concessão a empresas sob controle diante concessão a empresas sob controle
telegráficos, de tr'ansmlssão de dados e acionário estatal os serviços telefônicos, acionário estatal, os serviços telefôni
demais serviços públicos de telegráficos, de transmissão de dados e cos, telegráficos, de transmissão de dados
telecomunicações. É assegurada a prestação demalS serviços públicos de e demais serviços públicos de telecomunl
de serviços de informações por entidades telecomunicações. É assegurada a prestação cações, assegurada a prestação de serviços
de direIto privado através da rede públlca de servlços de informações por entidades de informações por entidades de dlrelto
de telecomunlcações explorada pela União; de direlto privado através da rede pública privado através da rede pública de teleco-

de telecomunicações explorada pela União; munlcações explorada pela União;

diretamente ou
concessão ou

diretamente OUI(A23,XII) XII - explorar,
concessão ou mediante autorização,

permissão:

XI - explorar
diante autorização,
permIssão:

diretamente ou me-
concessão oul(A21,XII) XII - explorar

mediante autorização,
permissão:

de radiodifusãol
e demais servi- (A21,XII,"a") a) os serviços de radiodifu- (A23,XII,"a") a) os serviços de radtodt

são sonora. de sons e imagens e demais fusão sonora, de sons e lmagens e demais
serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações;

b) os serviços e lnstalações de
enerqia elétrica e o aproveitamento ener- (A21,XIl,"b") b) os servtcos e instalações (A23,XII,"b") b) os serviços e instala
gético dos cursos de água em articulação de energia elétrica e o aproveitamento e- ções de energia elétrica e o aproveitamen
com os Estados de situação de tais poten- nergético dos cursos de água em articula- to energético dos cursos de água, em arti
ciais hidrenergétlcoS; ~ão com os Estados de situação de tais po- culação com os Estados de situação dos po-

tenciais hldrenergéticos; tenciais hidrenergéticos;

a) os serviços
sonora, de sons e imagens
ços de telecomunicações;

c) a navegação aérea, aeroespa
cial e a infraestrutura aeroportuária;

d) os serviços

(A21,XIl,"c") c) a navegação aérea, aerO-I(A23.XII."C") c) a
espacial e a infraestrutura aeroportuária; espacial e

de transportei aeroportuária;

navegação aérea, aero
a infra-estrutura
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(A21,XIl, "f") f) os portos mar it tmos , flu
v1ais e lacustres;

(A23,XVI) XVI - exercer a classificação,
(A21,XVI) XVI - exercer a Cl8ssificação'lpara efeito indicativo, de diversões pú
para efeito indicativo, de diversões pú- blicas e de programas-de rádio e televi
blicas e de programas de telecomunicações; são;

XVI - conceder anistia;

(A23,XV) XV - organizar e manter os servi
(A21,XV) XV - organizar e manter os serVi-Iças oficiais de estatística, geografia,

XV - exercer a class1ficaçào, Iças oficia1s de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmb1to nacional;
para efeito indicativo, de d1versões pú- geologia e cartografia de âmbito nacional;
blicas e de programas de telecomunicações;

ferroviário e aquaviário entre portos bra- (A2I,XIl,"d") d) os serviços de transporte
sileiros, em fronteiras nacionais, ou que ferroviário e aquaviário entre portos bra- (A23,XII,"d") d) os serviços de transpor
trnnsponhen os 1imites de Estado ou Terri- si leiros, em fronteiras nacionais, ou que te ferroviário e aquaviário entre portos
tório; transponham os limites de Estado ou Terri- brasileiros em fronteiras nacionais, ou

tório; que transponham os 1imites de Estado ou
e) os serv iços de transporte Território;

rodoviário interestadual e internacional (A21,XII, "e") e) os servIços de transporte
de passage1ros; rodoviário interestadual e internacional (A23,XII,"e") e) os serviços de transpor-

de passage1ros; te rodoviário interestadual e internacio-
f) os portos marítimos, fluviais nal de passageiros;

e lacustres;
(A23,XII,"f") f) os portos marítimos, r tu-

XII - organ1zar e manter o Poder viais e lacustres;
Judiciário, o Ministério Público e a De- (A2I,XIII) XIII - organizar e manter o Po-
fensoria Pública do Distrito Federal e dos der Judiciário, o Ministério Público e a (A23,XIII) XIII - organizar e manter o Po
Territórios; Defensoria Públ toa do Distrito Federal e der Judiciário, o Ministér'io Públ tco ~ a

dos Territórlos; Defensoria Pública do Distrito Federal e
XI I I - organ izar e manter a pol i- dos Terr itórios;

cia federal, a polícia rodoviár1a e a
ferroviária federais, bem como a pol ícia (A23,XIV) XIV - organizar e manter a pol í
CiV1l, a políCIa m1litar e o corpo de bom- (A21,XIV) XIV - organizar e manter a polí- cia federal, a polícia rodoviária e a
beiros m1litares do Distrito Federal e dos cia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, a polícia civil, a
Terr1tór1os; ferrov1ár1a federais, bem como a polícia polícia militar e o corpo de bombeiros mi-

civil, a polícia militar e o corpo de bom- lltar do Distrito Federal e dos Territó
XIV - organizar e manter os ser- beiros militar do Distrito Federal e dos rios;

viços oficiais de estatística, geografla, Territórios;
geolog1a e cartografia de âmbito nacional,

(A23,XVII) XVII - conceder anist1a;

(A21,XIX) XIX - instituir slstema nacional
de gerenciamento de recursos hídricos e
definIr critérios de outorga de direitosl(A23,XIX) XIX - instituir sistema nacional
de seu uso; de gerenc1amento de recursos hídricos e

XIX - inst1tulr dIretrizes para 01 definir cr1térios de outorga de d1reitos

(A21,XVIII) XVIII - planejar e promover a (A23,XVIII) XVIII - planejar e promover a
defesa permanente contra as calamidades defesa permanente contra as calamidades

XVIII - instituir sistema nac1o-l públlcas, especialmente as secas e as i- públicas, especialmente as secas e as i-
nal de gerenciamento de recursos hídricos nundações; nundações;
e definir critérios de outorga de direitos
de seu uso;

XVII - planeJar e promover a de-
fesa permanente contra as calamidades pú-I(A21,XVII) XVII - conceder anistia;
blicas, especialmente as secas e as inun
dações;
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(A23,XXI) XXI - estabelecer princípios e
diretrizes para o sistema nacional de

executar os serviços deltransportes e viação;
aérea e de fronteira;

(A21,XXII) XXII 
polícIa marítima,

XXI - executar os servIços de po
lícia marítima, aérea e de fronteira;

desenvolvimento urbano, inclusive habita- (A21,XX) XX - instituir dIretrizes para o de seu uso;
ção, saneamento básico e transportes urba- desenvolvimento urbano, inclusIve habita-
nos; ção, saneamento básico e transportes urba- (A23,XX) xx - instItuir diretrIzes para o

nos; desenvolvimento urbano, Inclusive hablta-
XX - estabelecer princípios e di- ção, saneamento báSICO e transportes urba-

retrizes para o sistema naclona1 de trans- (A21,XXI) XXI - estabelecer princípIos e nos;
portes e viação; dIretrizes para o sIstema nacional de

transportes e vIação;

XXII - explorar os serviços e (A23,XXII) XXII - executar os serviços de
instalações nucleares de qualquer natureza (A21,XXIII) XXIII - explorar os serviços e polícia marítIma, aérea e de fronteira;
e exercer monopólio estatal sobre a pes- instalações nucleares de qualquer natureza
quisa, a lavra, o enriqueCImento e repr'o- e exercer monopólio estatal sobre a pes- (A23,XXIII) XXIII - explorar os servIços e
cessamento, a Industroia1izacão e o comér- qUlsa, a lavra, o enriquecimento e repro- Instalações nucleares de qualquer natureza
cio de minérIOS nucleares e seus deriva- cessamento, a IndustrialIzação e o comér- e exercer monopólio estatal sobre a pes
dos, atendidos os seguintes requisItos: cio de minérios nucleares e seus derlva- quisa, a lavra, o enriquecimento e repro-

dos, atendidos os seguintes requisitos: cessamento, a industrIalização e o comér-
a) toda atIvidade nuclear em ter- cio de minérIOS nucleares e seus der Jva-

ritório nacional somente será admitida (A21,XXIII,"a") a) toda atividade nuclear dos, atendidos os segumtes princípios e
par-a fIns pacíficos e mediante aprovação em territórlo nacional somente será admi- condições:
do Congresso NacIonal; tida para fins pacíficos e medIante apro-

vação do Congresso Nacional; (A23, XX I11, "a") a) toda at lVidade nucleal'
b) sob regIme de concessão ou em território nacional somente será admi-

permIssão. é autorizada a utIlização de (A21,XXIII,"b") b) sob regime de concessão tida para fins pacíficos e mediante apro
radlosótopos para a pesquisa e usos medl- ou permissão, é autorizada a utilização de vação do Congresso Nacional;
clnais, agrícolas, industriais e ativida- radiosótopos para a pesquIsa e usos medi-
des anãioaas: c ina ts , agrícolas, tncustr-táis e at tv tda- (A23,XXI 11, "b") b) sob regime da conces-

des análogas; são ou permissão, é autorizada a uti1iza-
c) a responsabllldade ciVIl por Cão de radioisótopos para a pesquisa e

danos nucleares independe da existência de (A21,XXIII,"c") c) a responsabilidade ci- usos medicinais, agrícolas, mcustr-tats e
culpa; vil por danos nucleares independa da exis- atividades análogas;

têncla de culpa;
XXIII - or-qan tzar , manter e exe- (A23,XXIII,"c") c) a responsabilidade ci-

cutar a inspeção do trabalho, na forma que (A21,XXIV) XXIV - organizar, manter e exe- vil por danos nucleares independe da exis-
dispuser a leI; cutar a inspeção do trabalho, na forma que tência de culpa;

dispuser a lei;
XXIV - estabelecer a área e as (A23,XXIV) XXIV - organizar, manter e e-

condIções para o exer'cício da atividade de (A21,XXV) XXV - estabelecer a área e as xecutar a inspeção do trabalho, na forma
garimpagem, em forma associativa. condições para o exercício da atIvIdade de que dispuser a lei;

garimpagem, em forma associatIva.

(A23,XXV) XXV - estabelecer as áreas e as
condições par~ o exercício da atividade de
garimpagem, em forma associativa.
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(A24,V) IV - águas, energia, informática,
telecomunicações e radiodifusão;

(A24,III) II - desaproprIação;
marítimo,

privativamente àl(A24) Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

(A22,I,parte) 11 - direito
aeronáutico e espacial;

(A22,II) 111 - desapropriação;

(A22) Art. 24. Cabe
União legislar sobre:

(A22,IV) V - águas, telecomunicações, ra-
diodifusão, InformátIca e energia; I(A24,VI) V - serviço postal;

marítimo,

(A22,I,parte) I - dIreito civil, comer- (A24,I,II) I - direIto civil, comercial,
clal, penal, processual, eleitoral, penal, processual, eleitoral, agrário, ma-

comercial, pe-Iagrário e do trabalho; rítimo, aeronáutico, espacial e do traba-
açr-ár ro e do lho;

privativamente à

III - desapropriação;IV _ recuts _. (A22,1I1) IV _ "".,!SI _ .. ;Al4,1V) 111 - ,,,,,,,'si - ..~', e' caso da "ine~ o'vl' e 'i'lt'-I~:'g' em caso de imlnen~~epesCIVIS e milita_ld:Sg'Ue
em

caso de iminen~~epSe~~V1S e milita-..,.CC,; per,go e .. 'empo "'CC" r iqo e em tempo CC,; . '90 e .. ,,,",,o

11 - direIto
aeronáutico e espacial;

Art. 23. Cabe
UnIão legislar sobre:

I - direito civil,
nal, processual, eleItoral,
trabalho;

V - águas, telecomunicações, ra-
diodIfusão, informática e energia; I(A22,V) VI - serviço postal;

VI - servIço postal;

(A24,VII) VI - sistema monetário e de me
didas, títulos e garantlas dos metais;

(A22,VI) VII - sistema monetário e de me-/(A24,VIII,parte) VII - política de crédi-
VII - sistema monetário e de me-Ididas, títulos e garantIa dos metais; to, câmbIO, seguros e transferência de va-

didas, títulos e garantia dos metais; lores;
(A22,VII,VIII) VIII - política de crédito,

VIII - polítIca de crédIto, Câm-ICâmbio, seguros e transferência de valo-I(A24,VIII,parte) VIII - comérCIO exterior
bio, seguros e transferência de valores, res, comércio exterior e Interestadual; e interestadual;
comércio exterior e Interestadual;

(A22,IX) IX - diretrizes da política na- (A24,IX) IX - dIretrizes da política na-
IX - dIretrizes da política na- clonal de transportes; cional de transportes;

cional de transportes;
(A22,X) X - regime dos portos, navegação (A24,X) X - regime dos portos, navegação

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aero- lacustre. fluvial. marítima, aérea e aero-
lacustre, fluvial, marítima, aérea e aero- espacial; espacial;
espacial;

(A22,XI) XI - trânsito. transporte de bensl<A24.XI) XI - trânsito e transporte de
XI - trânsito, transporte de bensle pessoas nas rodovias e ferrovias fede- bens e pessoas nas rodOVIas e ferrovias

e pessoas nas rodovias e ferrOVIas fede- rais; federais;
rais;

(A22,XII) XII - jazidas, minas, outros re-
XII - jazidas, minas, outros re-Icursos mineraIS e metalurgia; I(A24.XII) XII - jazidas, minas, outros re-
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cursos minerais e metalurgia; cursos minerais e metalurgia;
(A22,XIII) XIII - nacionalidade, CIdadanIa

XIII - nacionalIdade, cidadania ele naturalização;
natural ização:

(A24,XIII) XIII - nacionalidade, cidadania
e natural ízação:

(A24,XIX) XIX - sistemas de poupança, con
sórcios e sorteios;

(A24,XIV) XIV - populações indígenas;XIV - populações lndígenas;
(A22,XIV) XIV - populações indígenas;

(A22,XV) XV - em Igr-ação , imigração, entra
XV - emIgração, Imigração, entra-Ida, extradição e expulsão de estrangeiros;

da, extradição e expulsão de estrangeIros;
(A24,XV) XV - emigração e lmlgração, en
trada, extradlção e expulsão de estrangei

(A22,XVI) XVI - organização do sistema na-Iros;
XVI - organlzação do sIstema na-Iclonal de emprego e condlções para o exer

cional de emprego e condições para o exer- cício de profissões;
cício de profissões;

(A24,XVI) XVI - organização do sIstema na
cional de emprego e condições para o exer

(A22,XVII) XVII - organização judiciária, cício de profIssões;
XVII - organização judiciária, do do MinIstério Público e da Defensoria Pú-

MInistérIO PúblIco e da Defensoria Pública blica do Distrito Federal e dos Terrltó- (A24,XVII) XVII - organização Judiciária,
do DIstrito Federal e dos Terrltórlos e rios e organização administrativa destes; do MinIstério Público e da DefensorIa Pú
organização administrativa destes; blica do DIstrito Federal e dos Territó-

(A22,XVIII) XVIII - sistema estatístIco e rIos e organização admInistratIva destes;
XVIII - sIstema estatístico e sistema cartográfico e de geologia naclo

sistema cartográflco e de geologia nacio- nal;
nal :

(A24,XVIII) XVIII - .
" XIX _ 'i,tem.. d (A22,XIX) XIX _ " t ",tema c.,t 'f ",tem. .,t.t"tlco e

,occ'o, e ,o,te,o,; • POUP'0O', 000-1'6'cioa e 'octe'oa~ emaa de poupa"", ooo-Io.i.; 0.-. ,co e de geologl. o"io-

XX - normas gerais de organiza-
ção, efetivos, material bélico e garantia (A22,XX) XX - normas gerais de organiza- (A24,XX) XX - normas gerais de organiza
das polícias militares e corpos de bombei- ção, efetivos, material bélico e garantia ção, efetivos, material bélICO, garantia,
ros militares, bem como as normas de sua das políCIas milItares e corpos de bombei- convocação e mobilização das polícias mi-
convocação e mobilização; ros militar, bem como as normas de sua litares e corpos de bombeIros mIlItares;

convocação e mobilIzação;
XXI - competência

deral e das políCIas
ferroviária federais;

da polícia fe-I I{A24'XXI) XXI - competência da polícia fe
rodovlária e (A22,XXI) XXI - competência da polícia fe- deral e das polícias rodoviária e

deral e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
ferroviária federaIS;

XXII - seguridade social;
(A22,XXII) XXII - seguridade social;

(A24,XXII) XXII - seguridade social;

XXIII - diretrizes e bases da e-I I(A24,XXIII) XXIII - diretrizes e bases da
ducação naCIonal; (A22,XXIII) XXIII - diretrizes e bases da educação nacional;

educação nacional;
XXIV - regIstro público;

(A22,XXIV) XXIV - registro público;
(A24,XXIV) XXIV - regi~tro público;

XXV - atividades nucleares de
qualquer natureza; I(A22,XXV) XXV - atIvidades

qualquer natureza;
XXVI - normas gerais de licitação

(A24,XXV) XXV - atiVIdades nucleares de
nucleares delqualquer natureza;

(A24,XXVI) XXVI - normas gerais de llcita-
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e contratação em todas as modalidades, (A22,XXVI) XXVI - normas gerais de iicita- ção e contratação em todas as modalidades,
para a administração pública, dIreta e 1n- ção e contratação em todas as modalidades, para a administração pública, dIreta e in
dIreta, nos três níveis de governo, inclu- para a adminIstração pública, direta e in- direta, nas diversas esferas de governo,
sive para as fundações e empresas sob S~l direta, nos três níveis de governo, inclu- inclusive para as fundações e empresas sob
controle, sive para as fundações e empresas sob s~ seu controle;

controle;
(A24,XXVII) XXVII - defesa terrItorial,

XXVII - defesa territorIal, defe-I<A22'XXVII> XXVII - defesa territorial , Idefesa aeroespaCIal, defesa civil e mobi-
sa aeroespacial, defesa ciVIl e mobil1za- defesa aeroespacial, defesa ciVIl e mobi- lização naCIonal.
ção naciona1. IIzação naciona1.

Parágrafo únIco. Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legIslarem
sobre questões específicas das matérias
relacionadas neste artigo.

(A24,Pún) Parágrafo único. Lei comp1 emen
(A22,Pún) Parágrafo único. Lei comPlemen-ltar poderá autorizar os Estados a legislar
tar poderá autor1zar os Estados a legisla- sobre questões específIcas das matérias
rem sobre questões específIcas das maté- relacionadas neste artigo.
rias relacionadas neste artigo.

Art 24. É competência comum dal<A23) Art. 25. É competência comum dal<A25) Art. 23. É competência comum da
UnIão, dos Estados, do DIstrIto Federal e União, dos Estados, do DistrIto Federal e União, dos Estados, do DistrIto Federal e
dos MunIcípIOS· dos Municípios: dos Municípios:

I 
tuição, das
democráticas
bt icc:

zelar pela guarda da Consti
le1s e das instituições
e conservar o patrimônIO pú-

(A23,I) I - zelar pela guarda da Consti- (A25,1) I - zelar pela guarda da Consti
tuição, das leis e das institUIções tuição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio pú- democráticas e conservar o patrimônio pú-
bl tco: bl tco:

II - cuidar da saúde e assistên- <A23,II) II - cuidar da saúde e assistên- (A25,11) II - cuidar da saúde e aSSIstên
cia públIca, bem como da proteção e garan- cia pública, bem como da proteção e garan- cia pública, bem como da proteção e garan
tia das pessoas portadoras de defiCIência; tia das pessoas portadoras de defIciência; tia das pessoas portadoras de deficiênCIa;

111 - proteger os documentos, as (A23,III) 111 - proteger os documentos, as (A25,111) 111 - proteger os documentos, as
obras e outros bens de valor histór1co, obras e outros bens de valor histórico, obras e outros bens de valor hIstórico,
artístICO e cultural, os monumentos e as artístICO e cultural, os monumentos e as artístico e cultural, os monumentos, as
paIsagens naturais notáveis, bem como os paisagens naturais notáveIS, bem como os paisagens naturaIs notáveis e os sítios
sítios arqueológicos; sítios arqueológicos; arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destrui- (A23,IV) IV - impedir a evasão, a destrui- (A25,IV) IV - Impedir a evasão, a destrui
ção e a descaracterização de obras de arte ção e a descaracterização de obras de arte Cão e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, ar- e de outros bens de valor histórICO, ar- e de outros bens de valor histórico, ar-
tístico ou cultural; tístico ou cultural; tístico ou cultural;

v - proporcionar os meios de a-I(A23,V) V - proporcionar os meios de a-I(A25,V) V - proporcionar os meios de a
cesso à cultura, à educação e à ciênCIa; cesso à cultura. à educação e à ciência; cesso à cultura, à educacão e à ciência;
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VI - proteger o meIo ambIente el(A23'VI) VI - proteger o meio ambIente e
combater a pOluIção em qualquer de suas combater a poluição em qualquer de suas
formas; formas;

VII - preservar as florestas, a
fauna e a flora;

(A25,VI) VI - proteger o meio amblente e
combater a pOluição em qualquer de suas

(A23,VII) VII - preservar as florestas, alformas;
fauna e a flora;

(A25,VII) VII - preservar as florestas, a
a produçãolfauna e a flora;

abastecimento
(A23,VIII) VIII - fomentar
agropecuária e organlzar o

a produçãola1imentar;
abastecimento

(A25,XII) XII - estabelecer e implantar
pOlítica de educação para a segurança do

(A23,Pún) Parágrafo único. Lei complemen- trânsito;
tar fIxará normas para a cooperação, tendo

Parágrafo únlco. Lei comPlementarlem vlsta o equi1íbrlO do desenvolvimento e (A210) XIII - promover e incentivar o
flxará normas para a cooperação, tendo em do bem-estar, em âmbito nacional. turismo como fator de desenvolvimento so-
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do cia1 e econômIco.
bem-estar, em âmbito naclonal.

(A25,VIII) VIII - fomentar a produção
agropecuária e organlzar o abastecimento

(A23,IX) IX - promover programas de cons- alimentar;
trução de moradias e fomentar a melhoria

IX - promover programas de cons- das condições habitacionais e de saneamen- (A25,IX) IX - promover programas de cons-
trução de moradias e fomentar a melhoria to básico; trução de moradias e a melhoria das condl-
das condlções habitaCIonais e de saneamen- ções habitacionais e de saneamento básico;
to básico; (A23,X) X - combater as causas da pobreza

e os fatores da margina11zação, promovendo (A25,X) X - combater as causas da pobreza
X - combater as causas da pobreza a lntegração dos setores desfavorecidos; e os fatores de marginalização, promovendo

e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavore-
a Integração dos setores desfavorecldos; (A23,XI) XI - registrar, acompanhar e flS- cidos;

cal Izar as concessões de direitos de pes-
XI - registrar, acompanhar e fis- quisa e exploração de recursos hídrICOS e (A25,XI) XI - registrar, acompanhar e fis-

ca11zar as concessões de direitos de pes- minerais em seus territórios; ca11zar as concessões de direitos de pes-
quisa e exploração de recursos hídricos e quisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios; (A23,XII) XII - estabelecer e implantar minerais em seus territórIos;

polítIca de educação para a segurança do
.. , - estabelecer e implantar po- trânSIto.

1ítica de educação para a segurança do
trânsito.

VI I I - fomentar
agropecuária e organizar o
at imentar;

(A25,Pún) Parágrafo único. Lei complemen
tar fixará normas para a cooperação entre
as pessoas político-administrativas, tendo
em vista o equIlíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar, em âmbito nacional.

Art. 25. Compete à União, aos ES-I(A24) Art. 26. Compete à Unlão, aos ES-I(A26) Art. 24. Compete à União, aos Es-
tados e ao Distrlto Federal 1egls1ar con- tados e ao Distrito Federal legislar con- tados e ao Distrito Federal legislar con-
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correntemente sobre: correntemente sobre: correntemente sobre:

I - direito trlbutário, flnanCei-I(A24,I,parte) I - direito tributário, fi-
ro, penltenclário e econômico; nanceiro, penitenciário e econômico;

11 - orçamento;

111 - juntas comerclais;

(A24,II) 11 - orçamento;

(A24,III) 111 - juntas comerciais;

(A26,I,XV) I - direito tributário, finan
ceiro, penitenciário. econômico e urbanís
tico;

(A26,II) 11 - or~amento;

IV - custas dos serviços foren- (A24,IV) IV - custas dos servi~os foren-
ses; ses; (A26,III) 111 - juntas comerciais;

V - produção e consumo, inclusive (A24,V) V - produ~ão e consumo, inclusive (A26,lV) IV - custas dos serviços foren-
sua propaganda cosere ial : sua propaganda comercial : ses;

patrimônio
turístico

(A26,VI) VI ~ florestas, caça, pesca, fau
na, conservação da natureza, defesa do

patrlmôniolsolO e dos recursos naturals, proteção do
turístico meio ambiente e controle da poluição;

em matérial(A26,X) X- criação, funcionamento e pro
cesso do juizado de pequenas causas;

(A26,VIII) VIII - responsabilidade por
dano ao meio ambiente, ao consumldor, a

cultura, ensino elbens e direitos de valor artístico, esté-
tico, histórico, turístico e paisagístico;

(A24,XI) XI - procedlmentos
matérialprocessual;

(A24,VII) VII - proteção ao
VII - proteção ao patrimônio hiS-lhlstórico, cultural, artístico,

tér-reo, cultural, ar-tist ico. turístico e e paisaq ist ico:
palsagístlco;

XI - procedimentos em
processua1;

(A24,IX) IX - educação,
IX - educação, cultura, ensino eldesporto;

desporto;

(A26,VII) VII - prote~ão ao
(A24,VIII) 111 - responsabilidade por danOlhistórico, cultural, artístico,

VIII - responsabilidade por danolao meio ambiente, ao consumidor, a bens e e paisagístico;
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e dlreitos de valor artístico, estético,
dlreitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
histórico, turístico e paisagístico;

(A24,X) X- criação, funClonamento e pro-I (A26, IX) IX - educação, cultura, ensino e
X - criação, funcionamento e pro-Icesso do jUlzado de pequenas causas; desporto;

cesso do juizado de pequenas causas;

(A24,VI) VI - florestas, caça, pesca, fau-I(A26,V) V - produção e consumo, inclusive
VI - florestas, caça, pesca, fau-Ina, conservação da natureza, defesa do sua propaganda comercial;

na, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio amblente e controle da poluição;
meio ambiente e controle da poluição;

(A24,XII) XII - previdência social, prote-I(A26,XI) XI - procedimentos em matéria
XII - previdêncla social, prote-Ição e defesa da saúde; processual;

ção e defesa da saúde;
(A24,XIII) XIII - assistência judiciária e (A26,XII) XII - prevldência social, prote-

XIII - assistência judiciária e defensoria pública; ção e defesa da saúde;
defensoria pública;

(A24,XIV) XIV - normas de proteção e lnte- (A26,XIII) XIII - assistência judiciária e
XIV - normas de proteção e inte- gração das pessoas portadoras de deficiên- defensoria pública;

gração das pessoas portadoras de deficlên- cia;
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(A24,XV) XVI - normas de proteção à infân
XVI - normas de proteção à 1nfân-lcia e à Juventude;

cia e à juventude;
(A26,XVI) XV - normas de proteção à 1nfân
cia e à juventude;

(A24,XVI) XVII - organização, garantias,
XVII - organização, garantias,ldireitos e deveres das polícias civis.

direitos e deveres das políc1as c1vis.
(A26,XVII) XVI - organização, garant1as,
dire1tos e deveres das polícias clvis.

(A24,P1) § 1º No âmbito da legislação con-
§ 1º No âmb1to da legislação con-Icorrente, a competênc1a da Un1ão limitar- (A26,P1) § 1º No âmbito da legislação con-

corrente, a competência da União limltar- se-á a estabelecer normas gera1S. corrente, a competência da União lim1tar-
se-á a estabelecer normas gerais. se-á a estabelecer normas gerais.

(A24,P2) § 2º IneXIstindo lei federal so-
bre matér1a de competência concorrente, os (A26,P2) § 2º Inexist1ndo lei federal so
Estados exercerão a competência legislati- bre matéria de competência concorrente, os

§ 2º Inex1stindo le1 federal sO-lva suplementar para atender às suas Estados exercerão a competência legislat1-
bre matéria de competência concorrente, os peculiaridades. va suplementar para atender a suas
Estados exercerão a competência legislati- peculiaridades.
va suplementar para atender às suas
pecul1aridades.

CAP Í TULD III

DOS ESTADOS FEDERADOS

CAPÍTULO III

DOS ESTADOS FEDERADOS

CAPÍTULO 111

DOS ESTADOS FEDERADOS

§ 1º São reservadas aos Estados
as competênc1as que não lhes seJam vedadas
por esta Const1tU1Ção.

Art. 26. Os Estados organizam-se (A25) Art. 27. Os Estados organizam-se (A67) Art. 25. Os Estados organizam-se
e regem-se pelas Constituições e le1s que e regem-se pelas Constituições e leis que e regem-se pelas Constituições e le1s Que
adotarem, observados os pr1ncípios desta adotarem, observados os princípios desta adotarem, observados os princípios desta
Constituição. Constitulção. Constituição.

(A27,P1) § 1º São reservadas aos Estados
as competências que não lhes seJam vedadas

(A25,Pl) § 1º São reservadas aos Estados por esta Constituição.
as competências que não lhes sejam vedadas

§ 2º A cr1ação, a incorporação, a por esta Constltu1Ção. (A27,P3) § 2º Cabe aos Estados explorar
fusão e o desmembramento de Municípios diretamente, ou mediante concessão a em-
preservarão a continuidade e a unIdade (A18,P4) § 2º A criação, a incorporação, a presa estatal, com exclusividade de dis
histór1co-cultural do ambiente urbano, fusão e o desmembramento de Mun1cípios tribuição, os serv1ços locais de gás
dRr-se-ão por lei estadual, obedecidos re- preservarão a continuidade e a unidade canal1zado.
quisitos prev1stos em le1 complementar es- h1stór1CO-cultural do amb1ente urbano,
tadual e dependerão de consulta prév1a, dar-se-ão por le1 estadual, obedeC1dos re- (A215) § 3º Os Estados poderão, mediante
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mediante plebiscito, às populações direta- quisitos previstos em lei complementar es- lei complementar, instituir regiões metro
mente interessadas. tadual e dependerão de consulta prévia, politanas, aglomerações urbanas e micror

mediante plebiscito, às populações dlreta-
§ ... 2 Cabe aos Estados explorar mente interessadas. regiões, constituídas por agrupamentos de

diretamente, ou mediante concessão a em- municípios limítrofes, para integrar a or-
presa estatal, com exclUSIvidade de dlS- (A25,P2) §32 Cabe aos Estados explorar di- ganlzação, o planejamento e a execução de
tribuição, os serviços locais de gás retam~lte, ou mediante concessão a empresa funções públicas de interesse comum.
canalizado. estatal, com exclusividade de distribui

ção, os serviços locais de gás canalizado.

(A28,III) 111 - as ilhas fluviais e lacus
(A26,111) III - as ilhas fluviais e lacus-Itres não pertencentes à União;
tres não pertencentes à Unlão;

(A26) Art. 28. Incluem-se entre os bensl(A28) Art. 26. Incluem-se entre os bens
dos Estados: dos Estados:

Art. 27. Incluem-se entre os bens
Estados:

(A26, 11) II _ . (A211 _ as í lh ," as í lnas oceêntca 8,11) 11 - as 'Ih
mas já ocupadas pell as oceânicas e maríti-' as Ja ocupadas pelos Estados' s e maríti-Imas Já ocupadas pell asEoceânicas e maríti-

0' '"tadas; • as ,todas;

dos (A26,1) I - as águas superficlais ou sub- (A28,1) I - as águas superficiais ou sub
terrâneas, fluentes, emergentes e em depó- terrâneas, fluentes, emergentes e em depó

I - as águas superficiais ou sUb-lsito, ressalvadas, neste caso, na forma da sito, ressalvadas, neste caso, na forma da
terrâneas, fluentes, emergentes e em depó- lei, aquelas decorrentes de obras da Un- lei, as decorrentes de obras da União;
sito, ressalvadas, neste caso, na forma da ião;
lei, aquelas decorrentes de obras da Un
ião;

(A28,V) V - as terras de extintos aldea
(A26,V) V - as terras de extintos aldea-Imentos indígenas.
mentos indígenas.

In - as ilhas f tuvtais e lacus
tres não pertencentes à União;IV _ (Al6, IV) IV - as terras de, 1 - (A28. IV) IV -
",,,"dI,", eot

a,
te"as de!Olutas 0'0 cas_P'eeruj,,"' ent,e as da "",~.utas oao com-lpreeodldaS eot~ t."as "'!O'utas "'" c,,-

'e as da "o,ao; , e a' da ""'ao;

V - as terras de extintos aldea
mentos indígenas.

Art. 28. O número de Deputados à (A27) Art. 29. O número de Deputados à (A29) Art. 27. O número de Deputados à
Assembléia LegislatIva corresponderá ao Assembléia Legislativa corresponderá ao Assembléia Legislativa corresponderá ao
triplo da representação do Estado na Câma- triplo da representação do Estado na Câma
ra dos Deputados e, atlngido, o número de triplo da representação do Estado na Câma- ra dos Deputados e, atingido o número de
trinta e seis, será acreSCIdo de tantos ra dos Deputados e, atingido, o número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados FederaIS aClma trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima
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de doze. quantos forem os Deputados Federais acimalde doze.
de doze.

§ 1º O mandato dos Deputados Es- (A29,Pl) § 1º Será de quatro anos o manda-
taduals será de quatro anos, aplicadas as (A27,Pl) § 1º O mandato dos Deputados Es- to dos Deputados Estaduais. ap1icando-se
regras desta ConstituIção sobre sistema taduals será de quatro anos, aplIcadas as lhes as regras desta ConstItuIção sobre
e1eltora1, inVIolabilidade, ImunIdades, regras desta Constituição sobre sistema sistema eleItoral, inviolabilIdade, Imunl
remuneração. perda do mandato. lIcença, eleitoral, Invl01abl1idade, ImunIdades. dades. remuneração, perda de mandato, 11
impedImentos e incorporação às Forças remuneração, perda do mandato, licença. cença, impedimentos e incorporação às For-
Armadas. impedimentos e Incorporação às Forças ças Armadas.

Armadas
§ 2º A remuneração dos Deputados

EstaduaIS será fixada, em cada legislatu- (A27,P2) § 2º A remuneração dos Deputados
ra, para a subseqüente, pela Assembléia Estaduais será fixada. em cada 1egis1atu- (A29,P2) § 2º A remuneração dos Deputados
Legislativa, sujeita aos Impostos geraIs, ra, para a subsequente, pela Assembléia Estaduais será fixada em cada legislatura,
inclusive os de renda e os LegIslativa, sujeIta aos impostos gerais, para a subseqüente, pela Assembléia Legis-
extraordinários. inclusive os de renda e os lativa. e sujeita aos Impostos geraIs, in-

extraordInários. cluídos os de renda e os extraordinários.

§ 3º Compete às Assembléias Le- (A27,P3) § 3º Compete às AssembléIas Le- (A29,P3) § 3º Compete às Assembléias Le
glslativas dispor sobre seu regImento in- glslatlvas dIspor sobre seu regimento in- glslatlvas dispor sobre seu regImento In
terno, políCIa e servIços administrativos terno. políCIa e servIços administratIvos terno, polícia e serviços administrativos
de sua secretarIa, provendo os respectivos de sua secretaria, provendo os respectivos de sua secretarIa, e prover os respectivos
cargos. cargos. cargos.

§ ... º A leI dIsporá sobre a ini-I(A27,P4) § 4º A lei disporá sobre a ini-I(A29,P4) § 4º A
ciativa popular no processo legislatIVO ciatlva popular no processo legislativo ciativa popular
estadual. estadual. estadual.

lei disporá sobre a ini
no processo legislativo

*** Art. 29 O Governador de Estado e (A28) Art 30. O Governador e o Vice- (A30) Art. 28. O Governador e o Vice
o Vice-Governador de Estado serão eleitos Governador de Estado serão eleItos até Governador de Estado serão eleitos até
até quarenta e cinco dias antes do término quarenta e cinco dias antes do término do quarenta e cinco dias antes do término do
do mandato de seu antecessor, para mandato mandato de seu antecessor, para mandato de mandato de seus antecessores. para mandato
de quatro anos, e tomarão posse no dia l Q quatro anos, e tomarão posse no dia pri- de quatro anos, e tomarão posse no dia
de JaneIro do ano subsequente, aplicando- meiro de janeiro do ano subseQÜente, primeiro de janeiro do ano subsequente,
se a regra do artIgo 91. aplicando-se a regra do artigo 91. observado, quanto ao mais, o disposto no

art. 79.

*** Art. 30. Perderá o mandato o Go-I(A29) Art. 31. Perderá o mandato o Go-I(A31) Art. 29. Perderá o mandato o Go
vernador ou o Prefeito que assumir outro vernador ou O Prefeito que assumir outro vernador ou o Prefeito que assumir outro
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cargo ou função na administração pública cargo ou função na administração pública cargo ou função na administração pública
d1reta ou indireta, ressalvada a posse em d1reta ou ind1reta, ressalvada a posse em
v1r'tude de concurso público, observado o direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o
disposto no art1go 48, virtude de concurso PÚbl1CO, observado o disposto no art. 39.

disposto no art1go 48.

CAPÍTULO IV

DOS MUNICÍPIOS

CAPÍTULO IV

DOS MUNICÍPIOS
CAPÍTULO IV

DOS MUNICÍPIOS

(A33.parte) a) mínimo de nove e máximo de

osobservadostivo Estado,
preceitos:

(A30,IX) IV - organização das funções le-I(A33,parte) IV - número de Vereadores pro
gislativas e fiscalizadoras da Câmara Mu- porcional à população do Município. obser-

IV - organ1zação das funções le-Inicipal; vados os seguintes limites:
gislatlvas e fIscalizadoras da Câmara Mu
nicipal;

Art. 31. O Município reger-se-á (A30) Art. 32. O Município reger-se-á
por lei orgânica, votada em dois turnos, por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstíC10 mínimo de dez dias, e com o 1nterstício mín1mo de dez dias, e (A32) Art. 30. O Município reger-se-á
aprovada por dois terços dos membros da aprovada por dois terços dos membros da por lei orgânica, votada em dois turnos,
Câmara MuniC1pal, que a promulgará, aten- Câmara Munic1pal, que a promulgará, aten- com o interstício mínimo de dez dias, e
d1dos os princíp10s estabeleCldos nesta didos os princíp10s estabelecidos nesta aprovada por d01S terços dos membros da
ConSt1tU1Ção e na Constituição do respec- Constituição e na Constituição do respec- Câmara Municipal, que a promulgará, aten-

tivo Estado, observados os seguintes d1dos os princípios estabelecidos nesta
preceitos: Constituição, na Constituição do respecti-

seguintesl vo Estado e os seguintes preceitos:
(A30,I) I - eleição do Prefeito. do Vice-
Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito (A32,I/A33,Pún) I - eleição do Prefeito,

I - eleição do Prefe1to, do Vice- direto e simultâneo real1zado em todo o do Vlce-Prefeito e dos Vereadores, para
Prefeito e dos Vereadores, mediante pleito País; mandato de quatro anos, mediante pleito
d1reto e slmultâneo realizado em todo o direto e simultâneo realizado em todo o
País; (A30,VI) 11 - inviolabilidade dos Vereado- País;

res por suas op1niões, palavras e votos no
11 - inviolab1lidade dos Vereado- exercício do mandato, na circunscrição do (A34,parte) 11 - eleição do Prefeito e do

res por suas opin1ões, palavras e votos no Município; Vice-Prefeito até noventa dias antes do
exercício do mandato, na c1rcunscrição do término do mandato dos que devam suceder,
Município; (A30,VII) 111 - proibições e incompatib1- aplicadas as regras do art. 79, no caso de

1idades, no exercício da vereança, slmila- municípios com mais de duzentos mil ele1-
111 - pro1b1ções e incompatibili- res, no que couber, ao disposto nesta tores;

dades, no exercício da vereança, simila- Const1tuição para os membros do Congresso
res, no que couber, ao disposto nesta Nacional e, na ConStitU1Ção do respectivo (A34,parte) 111 - posse do Prefeito e do
Const1tulÇão para os membros do Congresso Estado, para os membros da Assembléia Le- Vice-Prefeito no dia trinta e um de Janei-
Nacional e, na ConstltulÇão do respectivo gls1ativa; ro do ano subsequente ao da eleição;
Estado, para os membros da Assembléia Le
gislatlva;
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vinte e um nos Municípios de até um milhão
assoc iacõesI(A30,X) V - cooperação das associacõeslde habitantes;
o planeja- representativas de bairro com o planeja

mento municipal.

V - cooperação das
representativas de bairro com
menta municipal. (A33,parte) b) mínimo de trinta e três e

máximo de quarenta e um nos Municípios de
Art. 32. Respeitada a or-ooorcío- (A30, IV, "a", "b", "c") Art. 33. Respeitada a até cinco milhões de habitantes;

nal idade com a população do Município, o proporcional idade com a população dO Muni-
número de vereadores será no mínimo de 9 e cípio, o número de Vereadores será no mí- (A33,parte) c) mínimo de trinta e três e
no máximo de 21 nos municípIOS de até um nimo de nove e no máXImo de vinte e um nos máximo de cinQÜenta e cinco nos Municípios
milhão de habitantes; no mínimo de 33 e MunIcípios de até um milhão de habItantes; de mais de cinco milhões de habitantes;
máximo de 41 nos municípios de até 5 mi- no mínimo de trinta e três e máximo de
1hões de habitantes e no máximo de 55 nos quarenta e um nos Municípios de até cinco (A36) V - rêmuneração do Prefeito, do
municípios aCIma de 5 mIlhões de milhões de habitantes e no máximo de Vice-Prefeito e dos Vereadores fixada pela
habItantes. cinQÜenta e cinco nos Municípios acima de Câmara Municipal para cada legislatura,

cinco milhões de habitantes. dentro de limites estabelecidos na Consti-

Art. 34.
do a Julgamento
Just iça.

Parágrafo único. O mandato de Ve
reador terá a duração de Quatro anos. (A30, I) Parágrafo único. O mandato de Ve- tUlcão Estadual e sujeita aos impostos ge-

reador terá a duração de quatro anos. rais, incluídOs o de renda e os
c*c Art. 33. O Prefeito e o Vice- extraordInárIOS;
Prefeito serão eleitos até noventa dias (A30, 11,111) Art. 34. O Prefeito e o Vlce-
antes do térmIno do mandato de seu ante- Prefeito serão eleItos até noventa dias (A32,II) VI - inviolabilidade dos Vereado
cessor, para mandato de quatro anos e to- antes do término do mandato de seu ante- res por suas opiniões, palavras e votos no

cessor, para mandato de quatro anos e to- exercício do mandato e na circúnscrição do
marão posse no dia trinta e um de janeIro marão posse no dia trinta e um de janeiro Município;
do ano subseqüente, aplicadas as regras do do ano subseQÜente, aplicadas as regras do
artigo 89, no caso de municípios de mais artigo 89, no caso de Municípios de mais (A32,III) VII - proibições e incompatibi
de duzentos mIl eleItores. de duzentos mil eleitores. lidades, no exercício da vereança, simila-

res, no que couber, ao disposto nesta
O Prefeito será submeti- (A30,VIII) Art. 35. O Prefeito será subme- Constituicão para os membros do Congresso
perante o Tribunal de tido a julgamento perante o Tribunal de Nacional e, na Constituição do respectivo

Justiça. Estado, para os membros da AssembléIa Le
gislativa;

Art. 35. A remuneração do Prefei- (A30,V) Art. 36. A remuneração do Prefei- .
to, do VIce-PrefeIto e dos Vereadores será to, do VIce-Prefeito e dos Vereadores será (A35) VIII - julgamento do Prefeito pe-
fixada pela Câmara MuniCIpal para cada 1e- fixada pela Câmara Municipal, para cada rante o Tribunal de Justiça;
gis1atura. dentro dos limites estabe1eci- legislatura, dentro de limites estabeleci-
dos na Constituição Estadual, e estará su- dos na Constituição Estadual, e estará su- (A32,IV) IX - organização das funções le
jelta aos impostos gerais inclusive o de Jeita aos impostos gerais inclusive o de gislativas e fiscalizadoras da Câmara Mu-
renda e outros extraordinários. renda e outros extraordinários. nicipal;

(A32,V) X - cooperação das associações
representativas de bairro no planejamento
municipal;

(A213) XI - iniCIativa popular de proje
tos de lei de interesse específico do Mu
nicípio, da cidade ou de bairros, através
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de manifestação de, pelo menos, cinco por
ce~to do eleitorado.

Art. 36. Compete aos Municípios: I(A31) Art. 37. Compete aos Municípios:I(A37) Art. 31. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos del(A31.I) I - legIslar sobre assuntos del(A37,I) I - legislar sobre assuntos de
interesse local; interesse local; interesse local;

11 - suplementar a legislação fe
deral e a estadual no que couber;

(A37,II) 11 - suplementar a legislação fe
(A31,II) 11 - suplementar a legislação fe-lderal e a estadual no que couber;
deral e a estadual no que couber;

111 - decretar e arrecadar os (A37,III) 111 - instituir e arrecadar os
trIbutos de sua competênCIa. bem como a- (A31.III) 111 - decretar e arrecadar os trIbutos de sua competência. bem como a
plicar as suas rendas. sem preJuízo da 0- trIbutos de sua competência. bem como a-
brigatorledade de prestar contas e publi- plicar as suas rendas, sem prejuízo da 0- plicar suas rendas. sem prejuízo da obri
car balancetes nos prazos fixados em leI; brlgatorledade de prestar contas e publi- gatoriedade de prestar contas e publicar

car balancetes nos prazos fixados em léi; balancetes nos prazos fIxados em lei;
IV - criar, organIzar e suprimir

dIstritos. observada a legIslação esta- (A31,IV) IV - criar. organizar e suprimir (A37,IV) IV - criar. organizar e suprimir
dual; dIstritos, observada a legislação esta- distritos, observada a legislação esta-

dual; dual;
V - organizar e prestar direta-

mente ou sob regIme de concessão ou per- (A31.V,parte) V - organizar e prestar di- (A37,V,parte/A216,parte) V- organizar e
missão os serviços públicos de interesse retamente ou sob regIme de concessão ou prestar, diretamente ou sob regime de con
local; permissão os serviços públicos de interes- cessão ou permissão, os serviços públIcos

se local; de interesse local, incluído o de trans-
VI - manter. com a cooperação porte coletivo que tem caráter essencial;

técnica e financeira da União e do Estado. (A31,VI) VI - manter, com a cooperação
programas de educação pré-escolar e de en- técnica e financeira da UnIão e do Estado, (A37,VI) VI - manter, com a cooperação
sino fundamental; programas de educação pré-escolar e de en- técnica e financeIra da União e do Estado,

sino fundamental; programas de educação pré-escolar e de en-
VII - prestar. com a cooperação sino fundamental;

técnica e financeira da União e do Estado, (A31,VII) VII - prestar. com a cooperação
serviços de atendimento à saúde da popula- técnica e financeira da União e do Estado, (A37,VII) VII - prestar, com a cooperação
Cão; serviços de atendimento à saúde da popula- técnica e financeira da União e do Estado,

ção; serviços de atendimento à saúde da popula-
VIII - promover, no que couber. o ção;

adequado ordenamento territorial, mediante (A31,VIII) VIII - promover, no que couber,
planejamento e controle do uso, parcela- o adequado ordenamento territorial, me- (A37,VIII) VIII - promover, no que couber,
mento e ocupação do solo urbano; diante planejamento e controle do uso, adequado ordenamento terrItorial, mediante

parcelamento e ocupação do Solo urbano; planejamento e controle do uso, do parce-
IX - promover a proteção do pa- lamento e da ocupação do solo urbano;

trimônio histórico-cultural local, Obser- (A31,IX) IX - promover a proteção do pa-
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vada a legislação e a ação fiscallzadoraltrlmõnio histórIco-cultural local, obser-I(A37,IX) IX - promover a proteção do pa
federal e estadual. vada a legislação e a ação fiscalizadora trimônio histórico-cultural local, obser-

federal e estadual. vada a legislação e a ação fiscalizadora
federal e estadual.

Art. 37. A fiscalIzação flnancei- (A32) Art. 38. Afiscallzação financei- (A38) Art. 32. Afiscalização financei-
ra e orçamentária do Munlcípio será exer- ra e orçamentária do Município será exer- ra e orçamentária do Munlcípio será exer
cIda pela Câmara Municipal, mediante con- clda pela Câmara Municlpal, mediante con- cida pelo Poder Legislativo MuniClpal, me
trole externo, e pelos sistemas de contro- trole externo, e pelos sistemas de contro- diante controle externo, e pelos sistemas
le lnterno do Poder Executivo Municlpal, le interno do Poder Executivo Municipal, de controle interno do Poder Executivo Mu-
na forma da lei. na forma da lei. mc ípat , na forma da lei.

§ 1Q O controle externo da Câmara (A32,P1) § 1Q Ocontrole externo da Câmara (A38,P1) § 12 O controle externo da Câmara
MunICIpal será exercido com o auxílio do MunIcipal será exerCIdo com o auxílio dos MuniCIpal será exercido com o auxílio dos
TrIbunal de Contas do Estado ou do Conse- Tribunais de Contas dos Estados ou dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Mu
lho ou TrIbunal de Contas dos MunIcípIOS, Conselhos ou TribunaIS de Contas dos Muni-
onde houver. cípios, onde houver. nicípio ou dos Conselhos ou TribunaIS de

Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2Q O parecer prévio sobre as (A32,P2) § 22 O parecer prévio sobre as

contas que o PrefeIto deve prestar anua1- contas que o Prefeito deve prestar anua1- (A38,P2) § 22 O parecer prévio sobre as
mente, emitido pelo órgão competente, so- mente, emitido pelo órgão competente, so- contas que o PrefeIto deve prestar anual
mente deixará de prevalecer por decisão de mente deixará de prevalecer por decisão de mente, emitido pelo órgão competente, só
dois terços dos membros da Câmara dOis terços dos membros da Câmara deixará de prevalecer por decIsão de dOIS
Municipal. MunIcipal. terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 32 As contas dos Municípios fi- (A32,P3) § 32 As contas dos Municípios fi- (A38,P3) § 32 As contas dos MunicípIos fi
carão, durante sessenta dias, anualmente, carão, durante sessenta dias, anualmente, carão, durante sessenta dias, anualmente.
à disposição dos contrIbuintes, para exame à disposição dos contribuintes, para exame à disposição de qualQUer contribuinte,
e apreciação. Qualquer cidadão poderá e apreciação. Qualquer cidadão poderá para exame e apreciação, o qual poderá
questionar-lhes a legitimidade, nos termos questionar-lhes a legitimidade, nos termos questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei. da lei. da lei.

(A32,P4) § 42 É vedada a criação de Tribu-I{A38,P4) § 42 É vedada a criação de Tribu
nais, Conselhos ou órgãos de Contas nats, Conselhos ou órgãos ele Contas

§ 42 É vedada a criação de Tribu-IMunicipais. Municipais.
nais, Conselhos ou órgãos de Contas
MuniCIpais.

CAPÍTULO V CAPÍTULO V
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CAPÍTULO V

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECÃO I

DO DISTRITO FEDERAL
Art. 38. O DIstrIto Federal, do- (A33) Art. 39. O Distrito Federal, do-

tado de autonomia política, legislativa, tado de autonomia política, legislativa, (A39) Art. 33. O Distrito Federal, do
adminIstrativa e financeira, nos termos administrativa e financeira, nos termos tado de autonomia política, legislatIva,
desta Constituição, será administrado por desta Constituição, será administrado por admInistrativa e financeIra, nos termos
Governador e dIsporá de Câmara Governador e disporá de Câmara desta Constituição, será adminIstrado por
Legislativa. LegIslatIva. Governador e disporá de Câmara

Legislativa.
*** § 12 A eleição do Governador, ob-
servada a regra do artIgo 89, e dos Depu- (A33,P1) § 12 A eleição do Governador e
tados DistrItais coincidirá com a dos Go- Vice-Governador, observada a regra do ar-
vernadores e Deputados Estaduais, para tigo 89, e dos Deputados Distritais (A39,Pl) § 12 Aeleição do Governador e do
mandato de igual duração. coincidirá com a dos Governadores e Depu- Vice-Governador, observadas as regras do

tados Estaduais, para mandato de igual art. 79, e dos Deputados Distritais
*** § 22 Aos Deputados DistrItais e à duração. COIncidirá com a dos Governadores e Depu-
Câmara Legislativa aplica-se o disposto no tados Estaduais, para mandato de igual
artigo 28. (A33,P2) § 22 Aos Deputados DistrItais e à duração.

Câmara Legislativa aplica-se o disposto no
§ 32 O Distrito Federal, vedada a artIgo 28. (A39,P2) § 22 Aos Deputados Distritais e à

sua cnvísão em municípios, reger-se-á por Câmara Legislativa aplica-se o disposto no
leI orgânIca aprovada por dOIS terços da (A33,P3) § 32 O Distrito Federal, vedada a art. 27.
Câmara Legislativa. sua dIvisão em municípios, reger-se-á por

lei orgânica aprovada por dois terços da (A39,P3) § 32 O Distrito Federal, vedada
§ 42 Lei federal dIsporá sobre a Câmara Legislativa. sua divisão em municípios, reger-se-á por

utilização, pelo Governo do DistrIto Fede- lei orgânica aprovada por doIS terços da
ral, das polícias civil e militar e do (A33,P4) § 42 Lei federal disporá sobre a Câmara LegIslativa.
corpo de bombeIros milItar. utilização, pelo Governo do DistrIto Fede-

ral, das polícias civil e militar e do (A39,P4) § 42 A lei disporá sobre a utili-
corpo de bombeiros militar. zação, pelo Governo do DIstrito Federal,

§ 52 Ao Distrito Federal são a-I das políCIas civil e militar e do corpo de
tribuídas as competências legislativas re- (A33,P5) § 52 Ao Distrito Federal são a- bombeiros militar.
servadas aos Estados e MunIcípIOS. tribuídas as competências legislativas re-

servadas aos Estados e Municípios. (A39,P5) § 52 Ao Distrito Federal são a
tribuídas as competências legislativas re
servadas aos Estados e Municípios.
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Art. 39. Lei federal disporá so- (A34) Art. 40. LeI federal disporá so- (A40) Art. 34. A lei disporá sobre a
br'e a organIzação administratIva e bre a organização administrativa e organização admInistrativa e judiciária
judiciária dos Territórios. judiciária dos Territórios. dos Territórios.

*.. § 1Q OS Territórios poderão ser (A34,Pl) § 12 Os Territórios poderão ser (A40,Pl) § 12 Os TerrItórios poderão ser
divididos em Municípios, aos quaIs se dIvididos em MunIcípIos, aos quais se divididos em MunIcípios, aos quaIs se
aplicará, no que couber, o disposto no Ca- aplicará, no que couber, o dIsposto no Ca- aplicará, no que couber, o disposto no Ca-
pítulo IV deste Título. pítulo IV deste Título. pítulo IV deste Título.

§ 2Q As contas do Governo do Ter-
rItório serão submetidas ao Congresso Na- (A34,P2) § 22 As contas 00 Governo do Ter- (A40,P2) § 2Q As contas do Governo do Ter
elonal, com parecer prévio do Tribunal de rltório serão submetidas ao Congresso Na- ritório serão submetidas ao Congresso Na
Contas da UnIão. eional, com parecer prévio do Tribunal de cional, com parecer prévIO do Tribunal de

Contas da União. Contas da UnIão.

CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO

CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO

CAPÍTULO VI

DA INTERVENÇÃO

Art. 40. A UnIão não intervirál(A35) Art. 41. A União não intervirál(A41) Art. 35. A União não Intervirá
nos Estados e no DistrIto Federal, salvo nos Estados e no DIstrito Federal, salvo nos Estados nem no Distrito Federal, salvo
para: para: para:

nal ;

(A35, I)
I - manter a integridade naclo-Inal;

I - manter a integridade naeio-J(A41, 1) I - manter a integridade nacio
nal;

(A35,II) 11 - repelir invasão estrangeira (A41,II) 11 - repelir invasão estrangeira
11 - repelir Invasão estrangeIra ou de um Estado em outro; ou de um Estado em outro;

ou de um Estado em outro;
(A35,III) 111 - pôr termo a grave compro- (A41,III) 111 - pôr termo a grave compro-

111 - pôr termo a grave comprome- metimento da ordem pública; metimento da ordem públIca;
timento da ordem pública;

(A35,IV) IV - garantir o livre exercício (A41,IV) IV - garantir o livre exercícIo
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais; de qualquer dos Poderes estaduais;

1e qualquer dos Poderes estaduais;
(A35,V) V - reorganizar as finanças do (A41,V) V - reorganizar as finanças do

V - reorganizar as finanças do Estado que: Estado que:
Estado que:
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(A35 ,V, "a") a) suspender o pagamento da (A41, V, "a") a) suspender o pagamento da
a) suspender o pagamento da dívi- dívida fundada por mais de dois anos con- dívida fundada por mais de dOIS anos con-

da fundada por mais de dOIS anos consecu- secutivos, salvo motivo de força maior; secutivos, salvo motivo de força maior;
tivos, salvo motivo de força maior;

(A35,V,"b") b) derxar de entregar aos Mu- (A41,V,"b") b) deixar de entregar aos Mu-
b) deixar de entregar aos Municí- nicípios receitas tributárias fixadas nes- nicípios receitas tributárias fixadas nes

pIOS receitas tributárias fixadas nesta ta ConstituIção, dentro dos prazos estabe- ta Constituição, dentro dos prazos estabe-
Constituição, dentro dos prazos estabele- lecldos em lei; lecidos em lei;
cidos em Ie i ;

VI - promover a execução de lei
federal, ordem ou decisão JudIcial;

VII - assegurar a observância dos
seguintes princípIOS constitucionais:

a) forma republicana, representa
tiva e democrática;

b) dIreitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

(A35,VI) VI - promover a execução de lei CA41,VI) VI - prover a execução de lei
federal, ordem ou decisão judiCIal; federal, ordem ou decisão judiCIal;

(A35,VII) VII - assegurar a observância (A41,VII) VII - assegurar a observância
dos seguintes prIncípios constitucionais: dos seguintes princípios constitucionais:

CA35,VIl,"a") a) forma republicana, repre-ICA41,VII,"a") a) forma republicana, repre-
sentativa e democrática; sentativa e democrática;

CA35,VII,"b") b) drre t tos da pessoa huma-lcA41,VII,"b") b) direitos da pessoa huma-
na; na;

d) prestação de contas da admi-ICA35,VII,"c") c) autonomia municipal;
nistração pública, direta e indIreta.

(A41,VII,"c") c) autonoma municipal;

(A35,VII,"d") d) prestação de contas dal(A41,VII,"d") d) prestação de contas da
administraçào pública, direta e indireta. administração pública, direta e indireta.

Art. 41. O Estado só intervirá eml(A36) Art. 42. O Estado só intervirá em (A42) Art. 36. O Estado não intervirá
MunIcípio localizado em seu terrItório, e Município localizado em seu território, e em MunicípIO e a União em Município 1oca
a União, no Olstrito Federal ou em Municí- a União, no Distrito Federal ou em Municí- lizado em TerritórIO Federal, exceto

pio localizado em Território Federal, quando:
quando:

(A42,III) 111 - não tiver sido aplicado o
(A36,III) 111 - não tiver sido aplicado 0lmínimo exigido da receIta muniCIpal na ma
mínimo exigido da receita municipal na ma- nutenção e desenvolvimento do ensino;

(A42,II) 11 - não forem prestadas contas
(A36,II) 11 - não forem prestadas contas ldevidas , na forma da lei;
devidas, na forma da lei;

Federal,Território

11 - não forem prestadas contas
devidas, na forma da lei;

(A42,I) I - deixar de ser paga, sem moti
(A36, I) I - deixar de ser paga, por doiSlvo de força maior, por dois anos consecu
anos consecutivos, a dívida fundada, salvo tivos, a dívida fundada;

I - deIxar de ser paga, por doislpor motivo de força maior;
anos consecutivos, a dívida fundada, salvo
por motivo de força maIor;

pio localizado em
quando:



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTI1UINTE
QUADRO COMPARATIVO 55

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTACÃO

(A42,IV) IV - o Tribunal de JustIça do Es
(A36,IV) IV - o TrIbunal de Justiça do Es- tado der provimento a representação para
tado der provimento a representação para assegurar a observânCIa de princípios in-

IV - o Tribunal de JustIça do Es- assegurar a observância de princípios in- dlcados na Constituição do Estado, bem
tado der provimento a representação para dlcados na Constituição do Estado, bem como para prover a execução de lei, de or
assegurar a observância de prIncípIOS in- como para prover a execução de lei, de or- dem ou de decisão judicIal.
dlcados na ConstItuição do Estado, bem dem ou de deCIsão judICIal.
como para prover a execução de lei, de or-
dem ou de decisão judIcial.

111 - não tiver SIdo aplicado olnutenção e desenvolvimento do ensino;
mínimo exigido da receIta muniCIpal na ma
nutenção e desenvolvimento do ensino;

I _ Art. 4? A decretação da inter-!
vençao dependera:

(A43) Art. 31. A decretação da inter- ~

venção dependerá:

(A43,IV) IV - de provimento, pelo Superior
TrIbunal de Justiça, de representação do

(A37,IV) IV - de provimento, pelo Superior Procurador-Geral da República, no caso de
Procurador-Geral da República, no caso de Tribunal de Justiça, de representação do recusa à execução de lei federal.
recusa à execução de leI federal. Procurador-Geral da República, no caso de

recusa à execução de lei federal. (A43,Pl) § 12 O decreto de intervenção,
§ 1º O decreto de Intervenção que que especificará a amplitude, prazo e con-

especifIcará a amplItude, prazo e condl- (A37,Pl) § 1º O decreto de intervenção que dições de execução e, se couber, nomeará o
cões de execução e, se couber, nomeará o espeCIficará a amplitude, prazo e condi- interventor, será submetido à apreciação
Interventor, será submetido à apreCIação ções de execução e, se couber, nomeará o do Congresso Nacional ou da AssembléIa Le
do Congresso Nacional ou da Assembléia Le- interventor, será submetido à apreciação gislativa do Estado, no prazo de vinte e

(A3?) Art. 43. A decretação da lnter-
~~~ I - no caso do inCISO IV do artl- vengão dependerá: (A43,1) I - no caso do art 35, IV, ds
go 40, da solICItação do Poder LegIslatIVO soliCItação do Poder LegIslatIVO ou do Po-
ou do Poder Executivo coacto ou impedIdo, (A3?,I) I - no caso do artIgo 40, IV, da der ExecutIvo coacto ou impedido, ou de
ou de reqUIsição do Supremo TrIbunal Fede- soliCItação do Poder LegIslatIVO ou do Po- requisição do Supremo Tribunal Federal, se
ral, se a coação for exerCIda contra o Po- der Executivo coacto ou impedIdo, ou de a coação for exerCIda contra o Poder
der JudiciárIO; requisição do Supremo Tribunal Federal, se JudIciárIO;

a coação for exercida contra o Poder
11 - no caso de desrespeito a or- JudiCIário; (A43,II) 11 - no caso de desrespeIto a or-

dem ou deCIsão judiCIária, de reQUIsição dem ou decisão judiciárIa, de requisição
do Supremo Tribunal Federal, do SuperIor (A37,II) 11 - no caso de desrespeito a or- do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Supe- dem ou decisão judiciária, de requisição Tribunal de Justiça ou do Tribunal Supe-
rior EleItoral; do Supremo Tribunal Federal, do Superior rior Eleitoral;

Tribunal de Justiça ou do Tribunal Supe-
*** 111 - de provimento, pelo Supremo rior Eleltoral; (A43,III) 111 - de provimento, pelo Supre-
Tr-ibunal Federal, de representação do mo Tribunal Federal, de representação do
Procurador-Geral da RepúblIca, na hipótese (A37,111) 111 - de provimento, pelo Supre- Procurador-Geral da República, na hipótese
do inCISO VII do artigo 40; mo Tribunal Federal, de representação do do art. 35, VII;

Procurador-Geral da RepúblIca, na hipótese
IV - de provimento, pelo Superior do artigo 40, VII;

Tribunal ne JustIça, d~ representação do
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gislatlva do Estado, no prazo de vInte e do Congresso Nacional ou da Assembléia Le- quatro horas.
quatro horas. gislativa do Estado. no prazo de vinte e

quatro horas. (A43,P2) § 22 se não estiver funcionando o
§ 22 Se não estiver funCIonando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legis-

Congresso Nacional ou a Assembléia Legis- (A37,P2) § 22 Se não estiver funcionando o lativa, far-se-á convücução
latlva, far-se-á convocação Congresso Nacional ou a Assembléia Legis- extraordinária, no mesmo prazo de vinte e
extraordinária, no mesmo prazo de vinte e lativa, far-se-á convocação quatro horas.
quatro horas, para apreciar a mensagem do extraordinária, no mesmo prazo de vInte e
Presldente da República ou do Governador quatro horas. para apreciar a mensagem do (A43,P3) § 32 Nos casos do art. 35, VI e
do Estado. PreSIdente da RepúblIca ou do Governador VII, ou do art. 36, IV, dispensada a apre-

do Estado. ciacão pelo Congresso Nacional ou pela As-
*** § 32 Nos casos dos incisos VI e sembléia Legislativa, o decreto limitar-
VII do artIgo 40 ou do inciso IV do artigo (A37,P3) § 32 Nos casos do artigo 40, VI e se-á a suspender a execucão do ato impug
41, dispensada a apreciação pelo Congresso VII ou do artlgo 41, IV, dispensada a a- nado, se essa medida bastar ao restabele
ou pela Assembléia Legislativa, o decreto preciação pelo Congresso ou pela Assem- cimento da normalidade.
limitar-se-á a suspender a execução do ato bléia Leglslativa, o decreto limitar-se-á
impugnado, se essa medida bastar ao resta-
belecimento da normal idade. a suspender a execução do ato impugnado,

se essa medlda bastar ao restabelecimento (A43,P4) § 42 Cessados os motivos da in-
§ 42 Cessados os motivos da in- da normalidade. tervencão, as autoridades afastadas de

tervenção, as autorIdades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impe-
seus cargos a estes voltarão, salvo impe- (A37,P4) § 42 Cessados os motivos da in- dimento legal.
dimento legal. tervenção, as autorIdades afastadas de

seus cargos a estes voltarão, salvo impe
dimento legal.

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SECÃO I

DISPOSIcÕES GERAIS

CAPÍTULO VI I

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

(A38) Art. 44. Aadministração pública, (A44) Art. 38. A administração pública
Art. 43. AadmInistração pública, direta ou indireta de qualquer dos Pode- direta, indireta ou fundacional, de qual

direta ou indireta de qualquer dos Pode- res, obedecerá aos princípios da legal ida- quer dos Poderes da Unlão, dos Estados, do
res, obedecerá aos princíplOS da legal ida- de, impessoalidade, moralidade e Distrito Federal e dos MunicíploS
de, impessoalidade, moralidade e publicldade. obedecerá aos princípios de legalidade,
publicidade. impessoalidade, moralidade, publiCIdade e

(A38,P3) § 12 As reclamações relativas à ao segulnte:
§ 12 As reclamações relativas à prestação de servlços públicos será disci-
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prestação de serviços públicos será disci-Iplinada em lei.
pl inada em lei.

§ 62 Os vencimentos dos cargos do (A38,XII/A40,Pl) § 6º Os vencimentos dos
Poder Legislativo e do Poder Judiciário cargos do Poder legislativo e do Poder (A45,P6,parte) VII - o direito de greve
não poderão ser superiores aos pagos pelo Judiciário não poderão ser superiores aos será exerC1do nos termos e nos limites de
Poder Executivo. A lei assegurará, aos pagos pelo Poder Executivo. A lei finidos em lei complementar;
servidores da administração direta e au- assegurará, aos servidores da administra-
tarqu1as isonomia de vencimentos e~tre ção direta e autarqu1as, isonomia de ven- (A45,P7) VIII - a lei reservará percentual
cargos de atr1buiçães 19uais ou assemelha- C1mentos entre cargos de atr1bu1ções 1- dos cargos e empregos públicos para as
dos do mesmo Poder ou entre servidores dos guais ou assemelhados do mesmo Poder ou pessoas portadoras de deficiência e
Poderes Executivo, Legislativo e entre serVIdores dos Poderes Executivo, definirá os critérios de sua admissão;
Judiciãrio, ressalvadas as vantagens de Legislativo e Judiciário, ressalvadas as
caráter individual e as relativas à natu- vantagens de caráter indiVIdual e as rela- (A45,P8) IX - a lei estabelecerá os casos

(A45) I - os cargos, empregos e funções
públicas são acessíveis aos brasileiros

(A38,P4) § 22 Os atos de improbidade admi- que preencham os requisitos estabelecidos
§ 2º Os atos de improbidade admi- n1strat1va importarão a suspensão dos di- em lei;

nistrativa importarão a suspensão dos di- reitos políticos, a perda da função púb1i-
reitos polít1cos, a perda da função públi- ca, a 1ndisponib11 idade dos bens e o res- (A45,Pl,parte) 11 - a primeira investidura
ca, a indisponibi1 1dade dos bens e o res- sarcimento ao erário, na forma e gradação em cargo ou emprego público depende de a
sarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem preJuízo da ação pe- provação prév1a em concurso público de
previstas em lei, sem praju izo da ação pe- nal cabível. provas ou de provas e títulos, ressalvadas
nal cabível. as nomeações para cargo ou comissão decla

rados em lei de livre nomeação e exonera
.ção;

(A38,P5) § 3º A le1 estabelecerá os prazos
de prescrição para 11ícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que cau-
sem prejuízos ao erário, ressalvadas as (A45,Pl,parte) III - o prazo de validade
respectivas ações de ressarcimento. do concurso público será de até d01S anos,

§ 4º A rev1são geral da remunera- prorrogável uma vez, por 19ual período;
ção dos servidores públicos, CiV1S e mili- (A38,X) § 42 A revisão geral da remunera-
tares, far-se-á sempre na mesma época e ção dos serv1dores públicos, civis e mili- (A45,P4) IV - será convocado para assumir
com os mesmos índices. tares, far-se-á sempre na mesma época e cargo ou emprego aquele que for aprovado

com os mesmos índices. em concurso público de.provas ou de provas
§ 5º A lei fixará o limite máximo e títulos, com prioridade, durante o prazo

e a relação de valores entre a maior e a (A38,XI) § 52 A lei fixará o limite máximo improrrogável previsto no edital de convo
menor remuneração dos servidores públicos e a relação de valores entre a maior e a cação, sobre novos concursados, na carrei
da administração direta ou indireta, na menor remuneração dos servidores públicos ra;
forma da lei, observados, como limites da administração direta ou indireta, na
máximos e no âmbito dos respect1vos pode- forma da lei, observados, como limites (A45,P5) V - os cargos em comissão e fun
res, os valores percebidos como remunera- máximos e no âmbito dos respectivos pode- ções de confiança serão exercidos, prefe
ção, em espécie, a qualquer título, por res, os valores percebidos como remunera- rencia)mente, por servidores ocupantes de
membros do Congresso Nacional, Ministros ção, em espécie, a qualquer título, por cargo de carreira téco1ca ou profissional,
do Supremo Trlbuoal Federal e Ministros de membros do Congresso Nacional, Mlnistros nos casos e condições previstos em lei;
Estado e seus correspondentes nos Estados do Supremo Tribunal Federal e Ministros de _
e Murncíplos. Estado e seus correspondentes nos Estados (A45,P6,parte) VI - é garantido ao serV1-

e Municípios. dor público c1vil o direito à livre asso
ciação sindical;

§ 32 A lei estabelecerá os prazos
de prescrIção para 11ícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que cau
se prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.
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reza ou ao local de trabalho.

§ 9º É vedada a acumulação remu
nerada de cargos, empregos e funções pú
b l rcas , exceto:

***

111 - a de dOIS cargos privativos
de médico

em autarquias, empresas públicas, socleda
des de economIa mista e fundações mantidas
pelo Poder PúblICO.

tivas à natureza ou ao local de trabalho. de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporárla de excep-

§ 7º As pessoas jurídicas de di· (A38,P6) § 7º As pessoas jurídicas de di- cional Interesse público;
reito público e as de dIreito privado reito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responde- prestadoras de serviços públicos responde- (A44,P4) X - a revisão geral da remunera
rão pelos danos que seus agentes, nessa rão pelos danos que seus agentes, nessa ção dos servidores públlCOS, civis e mili
qualIdade, causarem a terceiros, assegura- qualIdade, causarem a terceiros, assegura- tares, far-se-á sempre na mesma época e
do o dIreIto de regresso contra o do o dlrelto de regresso contra o com os mesmos índices;
responsável nos casos de dolo ou culpa. responsável nos casos de dolo ou ~ulpa.

(A44,P5) Xl - a lei fixará o limite máximo
*** § 8º É vedada a vinculação ou e- e a relação de valores entre a maIor e a
qUlparação de vencimento, para o efeito de menor remuneração dos servidores públicos,
remuneração de pessoal do servIço público, (A38,XIII) § 8º É vedada a vinculação ou observados, como limites máximos e no âm
ressalvado o disposto no § 6º deste equlparação de vencimento, para o efeito bito dos respectIvos poderes, os valores
ar t iqo. de remuneração de pessoal do serviço pú-

blico, ressalvado o dIsposto no § 6º deste percebidos como remuneração, em espécie, a
artigo. qualquer título, por membros do Congresso

Nacional, MInistros do Supremo Tribunal
(A38,VI) § 9º É vedada a acumulação remu- Federal e MInistros de Estado e seus cor
nerada de cargos, empregos e funções pú- respondentes nos Estados e MunicípIOS;

I - a de dOIS cargos de profes-Ibllcas, exceto
so"';

(A38,XVI,"a") I 
11 - a de um cargo de p~fessorlfessor;

com outro técnico ou científICO;

(A44,P8) XIII - é vedada a VInculação ou
equiparação de vencimentos, para o efeIto

(A38,XVI,"c") 111 - a de dois cargos pri- de remuneração de pessoal do serviço pú-
§ 10. A acumu 1ação somente será vat ivos de médico. bI ico, ressalvado o disposto no inciso an-

permitida quando houver compatibilidade de terior e no art. 40, § lº;
horárIOS. (A38,XVI) § 10. A acumulação somente será

permitIda quando houver compatibilidade de (A44,P12) XIV - os acréscimos pecuniárlos
§ ... A proibição de acumular horários. percebidos por servidor público não serão

estende-se a cargos, funções ou empregos computados nem acumulados, para fins de
(A38,XVI) § 11. A proibição de acumular concessão de acréscimos ulteriores, sob o
estende-se a cargos, funções ou empregos mesmo título ou idêntico fundamento;
em autarquias, empresas públIcas, socIeda-
des de economia mista e fundações mantidas (A8,VI,parte) XV - a remuneração dos ser-
pelo Poder PúblICO. vidores públicos é irredutível, salvo nos

§ 11. Os acréscimos pecuniários casos em que exceder o teto resultante da
percebidos por servidor público não serão (A38,XIV) § 12. Os acréscimos pecuniários remuneração básica do nível mais alto da
computados nem acumulados, para fins de percebidos por servidor público não serão carreira ou classe funcional, acresclda
concessão de acréscimos ulteriores, sob o computados nem acumulados, para fins de dos adIcionais próprios e por tempo de
mesmo título ou idêntICO fundamento. concessão de acréscimos ulteriores, sob o serviço, sujeita, em todos os casos, aos

mesmo título ou Idêntico fundamento. impostos geraIS, incluídos o de renda e os
§ 12. Aplica-se à administração extraordlnários;
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pública em geral na condição de contratan-I(SUP) § 13. AplIca-se à administração
te ou contratada, o dIsposto no artIgo 82 , pública em geral na condição de contratan
§ 32 te ou contratada, o dIsposto no artigo 82 ,

§ 3º. (SUPRIMIDO POR ESTAR SEM OBJETO).

(A44,P9,PIO) XVI - é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibIlidade de horários:

a de dois cargos privati-

(A44,Pll) XVII - a proibição de acumular
estende-se a empregos e funções e abrange
autarquias, empresas públIcas, SOCIedades
de economia mista e fundações mantidas
pelo Poder Público;

(A44,P9, 11) b) a de um cargo de professor
com outro técnico ou científico;

(A44,P14) (SUPRIMIDO, POR ESTAR REGULADO
NO ARTIGO 41, 11 E 43, PARÁGRAFO 92 ) .

(A44,P15) XVIII - a administração
fazendária e seus servidores fiscais te
rão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei;

(A38,Pl) § 16. A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públICOS, deverá ter caráter educa
tivo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos
ou Imagens que caracterIzem promoção pes
soal de autoridades ou funcionários
púb l tcos.

§ 13. A lei estabelecerá os limI-
tes de idade para transferência do servi-I(SUP) § 14. A lei estabelecerá os liml-I(A44,P9,1) a) a de dois cargos de profes
dor público civil ou mIlitar para a tes de idade para transferência do servi- sor;
inatIvidade. dor público CIvil ou militar para a

inatIvidade.

§ ... A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos, deverá ter caráter educa
tivo, Informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterIzem promoção pes
soal de autorIdades ou funCIonários
públicos.

§ 14. A Administração FazendárIa
e seus serVIdores fIscaIS terão, dentro de
suas áreas de competência e jurIsdIção, I I(A44,P9,III) c)
precedênCIa sobre os demais setores adml- (A38,XVIII) § 15. A Administração vos de médico;
nlstrativos na forma da le1. Fazendária e seus serVIdores fiscaIS te-

rão, dentro de suas áreas de competênCIa e
jurisdição, precedênCIa sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei.

(A202.Pl,parte) XIX - somente por leI es
pecífica poderão ser criadas empresa pú
blica, sociedade de economia mista, autar
quia ou fundação públIca;

(A202,Pl,parte) XX - depende de autoriza
ção legislativa, em cada caso, a criação
de subsidiárias das entIdades mencionadas
no inciso anterior, assim como a partici
pação de qualquer delas em empresa priva
da;

(A203,P3) XXI - ressalvados os casos espe
cificados na legislação, as obras, servi
ços, compras e alIenações serão contrata
dos medIante processo de licitação que as
segure igualdade de condições a todos os
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concorrentes, com cláusulas que estabele
çam as obrigações de pagamento, mantidas
as condlções efetivas da proposta, nos
termos da lei, a qual somente permItirá as
eXIgências de quallficação técnIca e eco
nômIca indispensáveis à garantia do cum
primento das obrigações.

(A44,PI6) § 1º A publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educa
tivo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pes-

soa1 de autoridades ou servidores
públicos.

(A45,Pl,parte) § 2º A não observância do
disposto nos incisos 11 e 111 implIcará a
nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da lei.

(A44,Pl) § 32 As reclamações relatlvas à
prestação de serviços públicos serão dis
ciplinadas em lei.

(A44,P2) § 4º Os atos de improbidade admi
nistrativa importarão a suspensão dos di
reitos políticos, a perda da função públi
ca, a indisponibilidade dos bens e o res
sarcimento ao erárlo, na forma e gradação
previstas em leI, sem preJuízo da ação pe
nal cabível.

(A44,P3) § 5º A lei estabelecerá os prazos
de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que cau
sem prejuízos ao erário, ressalvadas as
respectivas ações de ressarcimento.

(A44,P7) § 62 As pessoas jurídicas de di
reito públICO e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responde
rão pelos danos QJe seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegura
do o direito de regresso contra o
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responsável nos casos de dolo ou culpa.

(A49) Art. 39. Ao servidor público em
exercício de mandato eletivo aplicam-se as
seguintes disposições:

(A49,I) I - tratando-se de mandato eletl
vo federal ou estadual, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função;

(A49,II) 11 - investldo no mandato de Pre
feito, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração;

(A49,III) 111 - investido no mandato de
Vereador, havendo compatibilidade de
horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem preJuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não ha
vendo compatibilidade. aplicar-se-á a nor
ma do inC1So anterior;

(A49,IV) IV - em qualquer caso que exija o
afastamento para o exercício de mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado
para todos os efeitos legais, exceto para
promoção por mereclmento;

(A49.V) V - para efeito de benefício
prevldenclário, no caso de afastamento. os
valores serão determinados como se no e
xercíclo estivesse.

SEÇÃO 11

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

61

(A38,I) Art. 45. Os cargos, empregos e (A45,P2,parte) Art. 40. A Unlão, os Esta
Art. 44. Os cargos, empregos elfunQões públicas são acessíveis aos brasl- dos, o Dlstrito federal e os Municípios

funções públicas são acessíveis aos brasi- leiros que preencham os requisitos estabe- lnstltuirão, no âmbito de' sua competência,
leiros que preencham os requlsitos estabe- lecidos em lei. regime jurídlco únlCo e planos de carrelra
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lecrdos em lei.

(A38.IV) § 42 Será convocado para assumir
§ 42 Será convocado para assumlr cargo ou ~prego aquele que for aprovado

cargo ou emprego aquele que for aprovado em concurso público de provas ou de provas
em concurso públICO de provas ou de provas e títulos. com pr10ridade, durante o prazo
e títulos, com priorIdade, durante o prazo previsto no edital de convocação. sobre
previsto no edital de convocação, sobre novos concursados. na carreira. O prazo do
novos concursados. na carreira. O prazo do edital é improrrogável.
edital é improrrogável.

(A45.P9) § 22 Aplica-se a esses servidores
(A40) § 22 A Un1ão. os Estados. o Ois-lo disposto no art. 72• IV. VI, VII, VIII,

§ 22 A União, os Estados, o Dis- trito Federal e os Municípios inst1tu1rão, IX. XII, XIII, XV. XVI, XVII, XVIII, XIX.
trito Federal e os Municípios 1nstituirão. no âmbito de sua competência, regime Jurí- XX, XXII. XXIII e XXX.
no âmb1to de sua competência. regime jurí- dico ún1co para os servidores da adminis-
dica único para os servidores da adrninis- tra~ão púb11ca direta, das autarqu1as e
tração púb11ca d1reta, das autarquias e das fundações públ1cas. b~n como planos de
das fundações públ1cas, bem como planos de carreira.
carreira.

(A42/A42,P3) § 3º São estáve1s, após d01S
§ 32 São estáve1s, após doiS anos anos de efet1vo exercício. os serv1dores

de efetivo exercício, os servidores nomea- nomeados mediante concurso público. Extin
dos med1ante concurso público. Extinto o to o cargo ou declarada a sua desnecessi
cargo ou declarada a sua desnecessIdade. o dade, o servidor estável ficará em dispo
servidor estável ficará em disponib1lidade nib11idade remunerada. até seu adequado
remunerada, até seu adequado aproveitamen- aproveitamento em outro cargo.
to em outro cargo.

(A38,V) § 52 Os cargos em comissão e fun
§ 52 Os cargos em comissão e fun- ções de confiança na administração pública

çães de confiança na administração pública serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira

serão exercidos. preferencialmente. por técnica ou profissional. nos casos e con
servidores ocupantes de cargo de carreira dições previstos ~ lei.
técnica ou profissional, nos casos e con-

para os servidores da administra~ão públi
(A38,11,111,IV,P2) § 12 A pr1meira inves- ca direta. das autarquias e das funda~ões

§ 12 A prime1ra investidura em tidura em cargo ou emprego público, da U- públicas
cargo ou emprego púb11co, da Un1ão, dos nião, dos Estados. do D1str1to Federal.
Estados, do Distrito Federal. dos Municí- dos Mun1cípios e dos rerritórios depende (A44.P6.parte) § 12 A lei assegurará. aos
pies e dos Territórios depende sempre de sempre de aprovação prév1a em concurso pú- servidores da administração direta, autar
aprova~ão prévia em concurso públ1co de bl1CO de provas ou de provas e títulos. quias e funda~ões públicas, isonom1a de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas ressalvadas as nomeações para cargo ou co- vencimentos entre cargos de atribui~ões

as nomea~ões para cargo ou comissão decla- m1ssão declarados em lei de llvre nomeação 19uais ou assemelhados do mesmo Poder ou
rados em le1 de l1vre nomea~ão e e exoneração. O prazo de validade do con- entre servidores dos Poderes Execut1vo.
exoneração O prazo de validade do concur- curso será de até d01S anos. prorrogáveis Leg1s1ativo e Judic1ário. ressalvadas as
so será de até dois anos, prorrogáve1s por por uma vez. por igual período. Anão ob-
urna vez, por igual período. A não obser- servância do disposto neste parágrafo vantagens de caráter individual e as rela
vância do d1SpostO neste parágrafo 1mplicará a nulidade do ato e a punição da tivas à natureza ou ao local de trabalho
implicará a nulidade do ato e a puni~ão da autoridade responsável nos termos da le1.
autoridade responsável nos termos da le1.
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(A38,VIII) § 7º A lei reservará percentual
dos empregos públicos para as pessoas por
tadoras de defiClênCla e definlrá os cri
térios de sua admissão.

(A40,P2) § 9º Ap11ca-se, a1nda, nos termos
da lei, aos servroor-es da admmistração

*** § 9º Aplica-se. ainda, nos termoslpública o disposto no art1go 8º, IV, VI,
da 1e1, aos servidores da administração VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVI
púb11r.a o dlsposto nos 1nC1SOS IV, VI, I, XIX, XX e XXVII.
VLI, VII I, I X, XI, XII, XI V, XV, XV I, XV I-
I, XIX, XX e XXVII do artigo 8º

dições previstos em 1e1.

§ 7º A lei reservará percentual
dos empregos públ1COS para as pessoas por
tadoras de deflciência e definirá os cri
térios de sua admissão. (A38,IX) § 82 A 1e1 estabelecerá os casos

de contratação por tempo determ1nado para
§ 8º A lei estabelecerá os casoslatencter necessidade temporária de excep

de contratação por tempo determ1nado para clona1 1nteresse público
atender necess1dade temporár1a de excep
cional interesse público.

(A38,VII,VIII) § 6º É garantido ao servi
dor público CiV11 o dire1to à livre asso

§ 6º É garantido ao serv1dor Pú-Iciação sindical. O direito de greve será
blico c1vil o dire1to à l1vre associação exercido nos termus e nos 11m1tes defini
slndica1. O direito de greve será exercido dos em 1e1 complementar.
nos ter.nos e nos l un i tes defimdos em lei
complementar.

Art. 45. O
aposentado:

servidor serál(A41) Art. 46. O
aposentado:

serVIdor será I (A46) Art. 41. O
aposentado:

servidor será

II - compulsorlamente, aos seten-I(A41,11) II - compulsoriamente,
ta anos;

(A41,III) 111 - voluntariamente:

ta anos;

I - por 1nva11dez;

III - vo1untar1amente:

(A41,!) I - por invalidez; (A46,I/A47,I,b) I - por invalidez perma
nente, decorrente de acidente em serviço,

aos seten-Imoléstia prof1ssional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em
lei, com proventos integrals;

(A46,IlI,"a",parte/A47,I,"a") a) aos tr m
ta e cinco anos de serviço, se homem, e

(A41,IlI,"b") b) após trinta anos de efe-Iaos trinta, se mulher, com proventos inte
efetivoltivo exercício em funções de magistério, grais;trinta anos deb) após

(A46,II/A47,II) 11 - compulsoriamente, aos
a) aos tr mta e c mco anos de (A4l,III,"a","c") a) aos trinta e cinco setenta anos de idade, com proventos pro

serviço para o homem e trinta para a mu- anos de serviço para o homem e trinta para porc1onais ao tempo de serv1ço;
lher, facultado o requerimento, nos termos a mulher, facultado o requerimento, nos
da lei, de aposentador1a proporcional aos termos da lei, de aposentadoria proporcio- (A46,111) III - voluntariamente:
trinta e vinte e cinco anos de serviço, nal aos trinta e v1nte e cinco anos de
respectivamente; Iserviço, respectivamente;
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lei disporá sobre a apo
cargos ou empregos

(A46,P2) § 22 A
sentaoor ta em
temporários.

(A46,P1) § 12 Lei complementar poderá es
tabelecer exceções ao disposto no inciso

(A41,P3) § 32 O tempo de serviço PÚblicolIll, "a" e "c", no caso de exercício de
federal, estadual ou munIcipal será compu- atiVIdades consideradas penosas, insalu
tado integralmente para os efeitos da apo- bres ou perigosas.
sentadoria e disponibIlidade.

(A41,I,II,I1I,"a","b","c") Art. 47. Os
proventos da aposentadoria serão:

(A46,P3) § 32 O tempo de serviço público
federal, estadual ou municipal será compu
tado integralmente para os efeitos de apo

(A4I, II I, "a", "b") a) contar com o tempo delsentadoria e disponibi 1idade.
serviQo exigido, na forma do disposto no
inciso III do artigo anterior; (A48) § 42 Os proventos da aposentado

rIa serão revistos, na mesma proporção e
(A41,1) b) sofrer invalidez permanente, na mesma data, sempre que se modIficar a
por acidente em serviço, moléstia profis- remuneraQão dos serVIdores em atividade, e
slonal ou doenQa grave, contagiosa ou estendidos aos inativos quaisquer benefí-

dei incurável , especificadas em lei; cios ou vantagens posterlormente concedi-
dos aos serVIdores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformaQão ou re

nas de-lclassificaQão do cargo ou função em que se
deu a aposentadorla, na forma da leI.

tempo

I - integrais, quando o servidor:

(A41,P4) Art. 48. Os proventos da inativi-/(A48,pÚn) § 52 O benefício da pensão por
dade serão revistos, na mesma proporQão e morte corresponderá à totalIdade dos ven

bem como serão estendIdos aos inatlvoslna mesma data, sempre que se modificar a cImentos ou proventos do servidor faleci-

(A4I,I!A41,III,"a","b") I - integrais,
*** a) contar com o tempo de serviçolquando o servidor:
exigido, na forma do disposto no item III
do artigo anterIor;

Art. 46. Os proventos da aposen
tadoria serão:

exercício em funQões de Magistério, selse professor, ou vinte e cinco, se profes
professor, ou vinte e cinco, se professo- sora;
ra;

(A46,III,"b"/A47,I,"a") b) aos trinta anos
de efetivo exercício em funções de magis

(A41,III,"d") c) aos sessenta e c mco anosltério, se professor, e vinte e cinco, se
c) aos sessenta e cinco anos de/de idade, se do sexo masculino ou sessenta professora, com proventos integrais;

idade, se do sexo masculino ou sessenta anos se do feminIno, proporcionalmente ao
anos se do feminino, proporcIonalmente ao tempo de atividade, na forma da lei.
tempo de atiVIdade. na forma da lei.

(A41,1l/A41,I1I,"c","d") II-
Art. 47. Os proventos da inativi-Iproporcionals ao tempo de serviQo,

dade serão revlstos, na mesma proporQão e mais casos.
na mesma data, sempre que se modificar a
remuneraQão dos serVIdores em atividade,

b) sofrer invalIdez permanente,
por acidente em serviço, moléstia profis
SIonal ou doenQa grave, contagiosa ou
incurável, especiflcadas em lei;

11 - proporcIonais ao
serviço, nos demais casos.

§ 32 O tempo de servIço públICO
federal, estadual ou munIcipal será compu
tado Integralmente para os efeitos da apo
sentadorIa e disponIbilidade.

§ 22 A
sentadoria em
temporários.

(A46, 11 I,"a" ,parte/A47, lI) c) aos trmta
anos de servlço, se homem, e aos vinte e

(A41,P1) § 12 Lei Complementar poderá es- CInco, se mulher, com proventos proporcio-
*** § 1Q LeI Complementar poderá es- tabelecer exceções ao disposto no inciso nais a esse tempo;
tabelecer exceções ao disposto no inciso 111, "a" deste artigo no caso de exercício
111, alínea "a", deste artigo, RO caso de de atividades consideradas penosas, insa- (A46,III,"c"/A47,1I) d) aos sessenta e
exercíCIO de atividades consideradas peno- lubres ou perigosas. cinco anos de idade, se homem, e aos ses-
sas. Insalubres ou perigosas. senta se mulher, com proventos proporcio-

(A41,P2) § 2Q A lei disporá sobre a apo- nais ao tempo de serviço.
leI disporá sobre a apo-Isentadoria em cargos ou empregos
cargos ou empregos temporários.
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qualsquer benefícios ou vantagens poste- remuneração dos servidores em atlvidade, do, até o limite estabelecldo em lei, ob
rio~mente concedldos aos servidores em a- bem como serão estendidos aos inativos servado o disposto no parágrafo anterior.
tividade, lncluslve quando decorrentes da quaisquer benefícios ou vantagens poste-
transformação ou reclasslflcação do cargo riormente concedldos aos servidores em a- (A45,P3,parte) Art. 42. São estáveis, após
ou função, em que se deu a aposentadoria tividade, inclusive quando decorrentes da dois anos de efetIVO exercício, os serVl
ou a reforma, na forma da lei. transformação ou reclassificação do cargo dores nomeados em virtude de concurso

ou função, em que se deu a aposentadoria público
Parágrafo Únlco. O benefíclo da ou a reforma, na forma da lei.

pensão por morte corresponderá à total ida- (A50) § 1º O servidor públlCO estável
de dos vencimentos ou proventos do serVl- (A4l,P5) Parágrafo único O benefício da só perderá o cargo em virtude de sentença
dor falecido, até o limIte estabelecIdo em pensão por morte corresponderá à total ida- judicial ou mediante processo administra
lei, observado o disposto no "caput". de dos vencimentos ou proventos do servi- tivo em que lhe seja assegurada ampla

dor falecido, até o limlte estabelecldo em defesa.
lei, observado o disposto no "caput".

(A50,Pún) § 22 Invalidada por sentença ju
dIcial a demissão do servldor estável,
será ele reintegrado, e o eventual ocupan-

te da vaga reconduzido ao cargo de orlgem,
sem direito a indenização, aproveitado em
outro cargo ou posto em disponibllidade.

(A45,P3,parte) § 32 Extinto o cargo ou
declarada sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em disponibilidade remune
rada, até seu adequado aproveitamento em
outro cargo.

***
reador,

Art. 48. Ao servidor público em
exercício de mandato eletivo, aplicam-se
as seguintes disposições:

(VER ARTIGO 39, I, 11, 111, IVe

(A39) Art. 49. Ao servidor
exercício de mandato eletivo,

I - tratando-se de mandato eleti-Ias seguintes disposições:
vo federal ou estadual, ficará afastado de
seu cargo, emprego ou função; (A39,I) I - tratando-se de mandato eleti

vo federal ou estadual, ficará afastado de
11 - investido no mandato de Pre- seu cargo, emprego ou função;

felto, será afastado do cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua (A39,Il) 11 - investido no mandato de Pre
remuneração; feIto, será afastado do cargo, emprego ou

função, sendo-lhe facultado optar pela sua
111 - investldo no mandato de Ve- remuneração;
havendo compatibilIdade de
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horários, perceberá as vantagens do seu (A39,III) 111 - investido no mandato de
cargo, emprego ou função, sem prejuízo dos Vereador, havendo compatibilldade de
subsídios a que faz JUs. Não havendo com- horários, perceberá as vantagens do seu
patibl I idade, aplicar-se-á norma prevista cargo, emprego ou função, sem preJuízo dos
no item 11 deste artigo; subsídios a que faz jus. Não havendo com-

patlbilldade, aplicar-se-á a norma previs-
IV - em qualquer caso que exija o ta no inClso 11 deste artigo;

afastamento para o exercício de mandato
eletivo, seu tempo de serviço será contado (A39, IV) IV - em qualquer caso que exija o
para todos os efeltos legais, exceto para afastamento para o exercício de mandato
promoção por merecimento; eletlvo, seu tempo de serviço será contado

para todos os efeitos legais, exceto para
V - para efeito de benefício promoção por mereclmento;

previdenclário, no caso de afastamento, os
(A39,V) V - para efelto de benefício
previdenciário, no caso de afastamento, os

valores serão determlnados corno se no e-Ivalores serão determlnados como se no e-
xercício estivesse. xercício estivesse.

Art. 49. O servldor público (A42,Pl) Art. 50. O servidor públlCO
estável só perderá o cargo em virtude de estável só perderá o cargo em virtude deI2Q) .
sentença judicial, ou mediante processo sentença judicial, ou mediante processo
administrativo no qual lhe seja assegurada administrativo no qual lhe seJa assegurada
ampla defesa. ampla defesa

Parágrafo único. Invalidada por (A42,P2) Parágrafo Únlco. Invalldada por
sentença a demissão, o servidor será rein- sentença a demlssão, o servidor será rein
tegrado e o eventual ocupante da vaga re- tegrado e o eventual ocupante da vaga re
conduzido ao cargo de origem, sem direito conduzldo ao cargo de origem, sem dlreito
à lndenização, ou aproveitado em outro a indenização, ou aproveitado em outro
cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. cargo ou, ainda, posto em disponibilidade.

(VER ARTIGO 42, PARÁGRAFO 12 e

SEÇÃO 111

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES

SEÇÃO III

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES

SEÇÃO II I

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES

Art. 50. São servldores militaresl(A43) Art. 51. São servidores militares\<A51) Art. 43. São servidores militares
federais os integrantes das Forças Armadas federais os integrantes das Forças Armadas federais os integrantes das Forças Armadas
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e estaduais os das Polícias Militares e e estaduais os das polícias militares e e estaduais os das polícias militares e
dos Corpos de Bombeiros Militares dos Es- dos corpos de bombeiros militares dos Es- dos corpos de bombeiros militares dos Es
tados, dos Territórlos e do Distrito tados, dos Territórios e do Distrito tados, dos Territórios e do Dlstrito
Federa1. Federa1. Federa1.

§ lº As patentes, com as prerro- (A43,PI) § lº As patentes, com as prerro- (A51,PI) § lº As patentes, com prerrogatl
gativas, os direitos e deveres a elas ine- gatlvas, os dlreitos e deveres a elas ine- vas, direitos e deveres a elas inerentes,
rentes, são asseguradas em toda a plenltu- rentes, são asseguradas em toda a plenitu- são asseguradas em plenitude aos oficiais
de aos oflciais da ativa, da reserva ou de aos ofiCIais da ativa, da reserva ou da ativa, da reserva ou reformados das
reformados das Forças Armadas, das Polí- reformados das Forças Armadas, das polí- Forças Armadas, das políCIas militares e
cias MIlItares e dos Corpos de Bombeiros cias milItares e dos corpos de bombeiros dos corpos de bombeiros militares dos Es
Militares, dos Estados, dos TerrItórIOs e mIlItares dos Estados, dos TerrItórIos e tados, dos Territórios e do Distrito Fede
do Dlstrito Federal, sendo-lhes privativos do DIstrito Federal, sendo-lhes privatlvos
os títulos, postos e uniformes militares. os títulos, postos e unIformes militares. ral, sendo-lhes privativos os títulos,

postos e uniformes milItares.
§ 2º As patentes dos ofIciais das (A43,P2) § 2º As patentes dos oficlals das

Forças Armadas são outorgadas pelo Presi- Forças Armadas são outorgadas pelo Presi- (A5I,P2) § 2º As patentes dos oficiais das
dente da República e as 60S oficiais das dente da República e as dos ofIciais das Forças Armadas são conferidas pelo Presi
Polícias Milltares e Corpos de Bombelros políCIas militares e corpos de bombeiros dente da República, e as dos oficials das
Militares dos Estados, Terrltórios e Dis- mllitares dos Estados, Terrltórios e Dis- polícias militares e corpos de bombeiros
trito Federal, pelos respectivos trlto Federal, pelos respectivos militares dos Estados, Territórios e Dis-
Governadores. Governadores. trito Federal, pelos respectivos

Governadores.
§ 3º O mllltar em atividade que (A43,P3) § 3º O mllitar em atividade que

aceltar cargo público civil permanente aceitar cargo públlCO civil permanente (A5I,P3) § 3º O militar em atividade que
será transferldo para a reserva. será transferldo para a reserva. aceitar cargo público civil permanente

será transferido para a reserva.
§ 4º O milltar da ativa que acei- (A43,P4) § 4º O mllltar da ativa que acei-

tar cargo, emprego ou função pública tal' cargo, emprego ou função pública (A51,P4) § 4º O militar da atlva Que acei
temporária, não eletiva, ainda Que da ad- temporária, não eletiva, ainda Que da ad- tal' cargo, emprego ou função pública
ministração indlreta, ficará agregado ao ministração indIreta, ficará agregado ao temporária, não eletiva, ainda Que da ad
respectIvo Quadro e somente poderá, en- respectivo quadro e somente poderá, en- ministração indlreta, ficará agregado ao
quanto permanecer nessa situação, ser pro- respectivo quadro e somente poderá, en
movldo por antiguldade, contando-se-lhe o quanto permanecer nessa situação, ser pro- quanto permanecer nessa situação, ser pro
tempo de serviço apenas para aquela promo- movido por antlguidade, contando-se-lhe o movido por antiguldade, contando-se-lhe o
ção e tranferência para a reserva. Depois tempo de servlço apenas para aquela promo- tempo de serviço apenas para aquela promo
de dois anos de afastamento, contínuos ou ção e tranferêncla para a reserva. Depois ção e tranferência para a reserva, sendo
não, será transferido para a inatividade. de d01S anos de afastamento, contínuos ou depois de dois anos de afastamento, contí-

não, será transferido para a inatividade. nuas ou não, transferido para a
§ 5º Ao milltar são proibidas a inatividade.

sindicalização e a greve. (A43,P5) § 5º Ao militar são proibidas a
sindicalização e a greve. (A51,P5) § 5º Ao militar são proibidas a

§ 6º Os mllitares, enquanto em sindlcalização e a greve.
efetivo servlço, não poderão estar filia- (A43,P6) § 6º Os militares, enquanto em
dos a partidos políticos. efetlvo serVlço, não poderão estar filia- (A5I,P6) § 6º O militar, enquanto em efe-

dos a partidos políticos. tivo serviço, não pode estar filiado a
§ 7º O oficial das Forças Armadas partidos políticos.
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(A51,Pll) § 11. Os vencimentos dos servI
dores militares são irredutíveis, sujeI
tos, entretanto, aos impostos geraIs, in
c1u1dos o de renda e os extraordinários.

(A51,PI0) § 10. Aplica-se aos serVIdores a
que se refere este artigo, e a seus pen

§ 11. Os venCImentos dos serVido-I(A43'~11) § 11. Os vencimentos dos servI-lslonistas, o disposto no art. 41, §§ 4º e
res militares são irredutíveIS, sujeitos, dores militares são irredut1veis, sujei- 5º.
entretanto, aos impostos geraIs, inclusive tos, entretanto, aos Impostos gerais, in-
o de renda e os extraordinários. clusive o de renda e os extraordinários.

só perderá o posto e a patente se for jul- (A43,P7) § 7º OofIcial das Forças Armadas
gado indigno do oficialato ou com ele in- só perderá o posto e a patente se for Jul- (A51,P7) § 7º Ooficial das Forças Armadas
compatível, por decisão de tribunal mill- gado Indigno do oficialato ou com ele in- só perderá o posto e a patente se for jul
tar de caráter permanente, em tempo de compatível, por decisão de tribunal mili- gado indigno do ofIcialato ou com ele In
paz, ou de tribunal especIal em tempo de tar de caráter permanente, em tempo de compat1vel, por declsão de trIbunal mlli
guerra. paz, ou de tribunal especial em tempo de tar de caráter permanente, em tempo de

guerra. paz, ou de tribunal especIal, em tempo de
§ 8º O ofiCIal condenado por tri- guerra.

bunal ciVIl ou militar à pena restritIva (A43,P8) § 8º DofIcial condenado por tri-
da liberdade individual superior a dois buna1 civil ou militar à pena restritiva (A51,P8) § 8º Ooficlal condenado por trl
anos, por sentença condenatórIa transitada da liberdade Individual superior a dois bunal civil ou militar a pena restritiva
em julgado, será submetido ao julgamento anos, por sentença condenatória transitada da liberdade individual superior a dois
previsto no parágrafo anterior. em julgado, será submetido ao julgamento

previsto no parágrafo anterior. anos, por sentença transitada em Julgado,
será submetido ao julgamento prevIsto no

§ 9º A lei disporá sobre os limi- (A43,P9) § 9º A lei disporá sobre os 1imi- parágrafo anterior.
tes de idade, a estabilidade e outras con- tes de idade, a estabilidade e outras con-
dições de transferência do servidor mili- dições de transferência do serVIdor mili- (A51,P9) § 9º A lei disporá sobre os limi
tar para a InatIvidade. tar para a Inatividade. tes de Idade, a estabilidade e outras con-

dições de transferência do servidor mlll-
*** § 10. Aplica-se aos servidores a (A43,PI0) § 10. Aplica-se aos servidores a tar para a inativIdade.
que se refere este artigo, e a seus pen- que se refere este artigo, e a seus pen-
sionIstas, o dIsposto no artigo 47. sionistas, o disposto no artigo 47.

SECÃO IV

DAS REGIÕES
SEÇÃO IV

SECÃO IV

DAS REGIÕES

DAS REGIÕES (A52) Art. 44. Para efeItos admlnlstra-
Art. 51. Para efeitos adminlstra- tivos, a União poderá articular sua ação

tivos, a União poderá articular a sua ação (A44) Art. 52. Para efeitos administra- em um mesmo complexo geoeconômIco e so-
em um mesmo complexo geoeconômIco e so- tlVOS, a UnIão poderá articular a sua ação cla1, VIsando a seu desenvolvimento e à
clal, visando ao seu desenvolvimento e à em um mesmo complexo geoeconômico e so- redução das desigualdades regionais.
redução das desigualdades regionaIS clal, visando ao seu desenvolvimento e à

redução das desigualdades regionaIS. (A52,Pún) § 1º Lei complementar dIsporá
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sobre:
complementar

(A44,P2,III) 111 - isenções, reduções ou
diferimento temporário de tributos fede
rais devidos por pessoas fíSIcas ou
JurídIcas.

(A54,III) 111 - isencões, reduções ou di
ferimento temporário de tributos federaIS

(A44,P2,II) 11 - juros favorecidos paraldevidos por pessoas físicas ou jurídicas.
111 - isenções, reduções ou dife-Ifinanciamento de atiVIdades prioritárias;

temporário de tributos federais
por pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo único. leI complementar
disporá sobre:

rimento
devidos

(A44,Pl) Parágrafo único. Lei
disporá sobre: (A52,Pl,l) I - as condições para integra-

I - as condições para integração Cão de regiões em desenvolvimento;
de regiões em desenvolvImento; (A44,Pl,I)I - as condições para integracão

de regiões em desenvolvimento; (A52,II/A53) 11 - a composiCão dos orga-
11 - a composiCão dos organismos nismos regionais que executarão, na forma

regionais (A44,Pl,II) 11 - a composicão dos organis- da lei, os planos regionais, integrantes
mos regionais. dos planos nacionais de desenvolvimento

Art. 52. Os organismos regionais econômico e social, aprovados juntamente
executarão planos regionais, integrantes (A44,Pl,II) Art. 53. Os organismos regio- com estes.
dos planos nacionais de desenvolvimento nais execut~rão planos regionais, inte-
econômICO e social, aprovados conjuntamen- grantes dos planos nacionais de desenvo1- (A54) § 22 Os incentivos regionais com
te com estes, na forma da lei. vimento econômico e social, aprovados con- preenderão, além de outros, na forma da

juntamente com estes, na forma da lei. lei:
Art. 53. Os incentIVos regionais

compreenderão, além de outros, na forma da (A44,P2) Art. 54. Os Incentivos regionais (A54,I) I - igualdade de tarifas, fretes,
leI: compreenderão, além de outros, na forma da seguros e outros itens de custos e preços

lei: de responsabilidade do Poder Público;
I - igualdade de tarIfas, fretes,

seguros e outros itens de custos e preços (A44,P2,I) I - igualdade de tarifas, fre- (A54,II) II - juros favorecidos para fi-
de responsabilidade do Poder PúblICO; tes, seguros e outros itens de custos e nanciamento de atividades prioritárias;

preços de responsabilidade do Poder Púb1i
11 - juros favorecidos para fi- co;

nanclamento de atividades prioritárias;

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

E SISTEMA DE GOVERNO

CAPÍTULO I

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES

E SISTEMA DE GOVERNO

CAPÍTULO I

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPITULO I

DO PODER lEGISLATIVO
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DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I

SEÇÃO I

DO CONGRESSO NACIONAL

(A56,Pl) Parágrafo único. Cada legislatura
terá a duração de quatro anos, iniciandO
se com a posse dos Deputados.

DO CONGRESSO NACIONALDO CONGRESSO NACIONAL (A55) Art. 45. O Poder Legislativo é
exercido pelo Congresso Nacional, que se

Art. 54. O Poder Legislativo é (A45) Art. 55. O Poder Legislativo élcompõe da Câmara dos Deputados e do senado
exercido pelo Congresso Nacional, que se exercido pelo Congresso Nacional, que se Federal.
compõe da Câmara dos Deputados e do Senado compõe da Câmara dos Deputados e do Senado
Federa 1• Federa1.

(A45,Pún) § lº Cada leg1slatura terá a du- (A56,P2,parte) § lº O número de Deputa-
§ lº Cada legislatura terá a du- ração de quatro anos. dos, por Estado e pelo Distr1to Federal,

ração de quatro anos, salvo dissolução da será estabelecido por lei complementar,
Câmara dos Deputados, hipótese em que, com (A46,PI,parte) § 2º O número de Deputados, proporcionalmente à população, procedendo
a posse dos Deputados, após as eleições por Estado ou pelo D1strito Federal, será se aos ajustes necessários, no ano ante
extraordinárias, será in1ciado um novo pe- estabelecido por lei complementar, propor- rior às eleições, de forma que nenhuma da
ríodo quadr1enal. c10nalmente à população, procedendo-se aos quelas unidades da Federação tenha menos

ajustes necessários no ano anterior às e- de oito ou mais de setenta.
§ 2º O numero de Deputados, por leições, de forma a que nenhum Estado ou o

Estado ou pelo Distrito Federal, será es- (A56,P2,parte) (VER DISPOSIÇÕES
tabelecido por lei complementar, propor- Distrito Federal tenha menos de oito ou TRANSITóRIAS, ARTIGO 5º, PARÁGRAFO 2ª).
cionalmente à população, procedendo-se aos mais de setenta Deputados, assegurada a
aJustes necessárlOS no ano anterior às e- irredut1bil1dade das atuais (A56,P3,parte) § 2º Os Territórios elege-
leições, de forma a que nenhum Estado ou o representações. rão quatro Deputados.
Distrito Federal tenha menos de 8 ou mais
de 70 Deputados, assegurada a irredutibi- (A46,P2,parte) § 3º Excetuado o de Fernan
1idade das atuais representações. do de Noronha, cada Território elegerá

quatro Deputados.
§ 3º Excetuado o de Fernando de

Noronha, cada Território elegerá quatro
Deputados.

(A46) Art. 56. A Câmara dos Deputados (A56) Art. 46. A Câmara dos DePutados
Art. 55. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, ele1- compõe-se de representantes do povo, elei

compõe-se de representantes do povo, elei- tos em cada Estado e Territórios ~ no Dis- tos em cada Estado e Território e no Dis-
tas em cada Estado e Territórios e no Dis- trito Federal, através do sistema trito Federal, através do sistema
tr1to Federal, através do sistema proporcional. proporcional.
proporcional.
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Art. 56. O Senado Federal compãe- (A47) Art. 57. O Senado Federal compõe- (A57) Art. 47. O Senado Federal compõe-
se de representantes dos Estados e do Dis- se de representantes dos Estados e do Dis- se de representantes dos Estados e do Dis
trito Federal, eleitos segundo o princípio trlto Federal. eleItos segundo o princípIO trlto Federal, eleitos segundo o princípIO
majoritário. majoritárIO. majoritário.

§ lQ Cada Estado e o Distrito Fe- (A47.Pl) § lQ Cada Estado e o DistrIto Fe- (A57.Pl) § 12 Cada Estado e o Distrito Fe
deral elegerão três Senadores, com mandato deral elegerão três Senadores. com mandato deral elegerão três Senadores, com mandato
de oito anos. de OItO anos. de oito anos.

§ 2QA representação de cada Es- (A47.P2) § 22 A representação de cada Es- (A57.P2) § 22 A representação de cada Es
tado e do Dlstrito Federal será renovada tado e do DIstrito Federal será renovada tado e do Distrito Federal será renovada
de quatro em quatro anos, alternadamente. de quatro em quatro anos, alternadamente, de quatro em quatro anos, alternadamente.
por um e dois terços. por um e dois terços. por um e doIS terços.

§ 3QCada Senador será eleito com (A47.P3) § 32 Cada Senador será eleito com (A57.P3) § 32 Cada Senador será eleito com
dois suplentes. dois suplentes. dois suplentes.

(A62) Art. 48. Salvo disposIção consti
tucional em contrário. as deliberações de
cada Casa e de suas Comissões serão toma
das por maioria dos votos, presente a maI
oria absoluta de seus membros.

SEÇÃO 11

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

*** Art. 57. Cabe ao Congresso Nacio- (A49) Art. 58. Cabe ao Congresso Naclo- (A58) Art. 49. Cabe ao Congresso Nacio
nal. com a sanção do PresIdente da Repú- nal. com a sanção do Presidente da Repú- nal. com a sanção do Presidente da Repú
blica, dispor sobre todas as matérias de blica. dispor sobre todas as matérias de blica. dispor sobre todas as matérias de
competência da União. ressalvadas as espe- competênCIa da UnIão, ressalvadas as espe- competência da União, ressalvadas as espe
CIficadas nos artigos 58. 62 e 63. e espe- ciflcadas nos artigos 58. 62 e 63. e espe- clficadas nos arts. 50, 52 e 53, e espe-
cialmente sobre: cialmente sobre: cialmente sobre:

I - sIstema tributário. arrecada-I(A49.I) I - sIstema tributárIO, arrecada-\(A58.I) I - sistema tributário, arrecada-
ção e distribuição de rendas; ção e distribuição de rendas; ção e distribuição de rendas;
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II - plano plurianual, diretrizes (A49,II) II - plano plurianual, diretrizes (A58,II) II - plano plurianual, diretrizes
orgamentárlas, or~amento anual, opera~ões or~amentárias, orçamento anual, operagões orçamentárias, orçamento anual, operações
de crédito, dívIda pública e emissões de de crédito, dívida pública e emissões de de crédito, dívida pública e emissões de
curso forçado; curso forçado; curso forçado;

111 - fixação e modificação do (A49,III) III - fixação e modificação do (A58,III) III - fixação e modificação do
efetIvo das Forgas Armadas; efetivo das Forças Armadas; efetivo das Forças Armadas;

IV - planos e programas nacio- (A49,IV) IV - planos e programas nacio- (A58,IV) IV - planos e programas nacio
nais, regionais e setoriaIS de desenvolvi- nais, regIonais e setoriais de desenvolvi- nais, regionais e setoriais de desenvolVI-
mento; mento; menta;

V - limites do território nacio-I(A49,V) V - limites do território nacio-I(A58,V) V - limites do território nacio
nal, espaço aéreo e marítimo e bens do do- nal, espaço aéreo e marítimo e bens do do- nal, espaço aéreo e marítimo e bens do do-
mínio da UnIão; mínio da União; mínio da União;

VI - transferência temporária dal(A49,VI) VI - transferência temporária dal(A58,VI) VI - transferênCIa temporárIa da
sede do Governo Federal; sede do Governo Federal; sede do Governo F~eral;

VII - concessão de anistIa; (A49,VII) VII - concessão de anistla; (A58,VII) VII - concessão de anistia;

Xl - telecomunicação;

VIII - organização admlnistrati- (A49,VIII) VIII - organização administra- (A58,VIII) VIII - organIzação admlnistra
va, judIciária, do MinIstérIO PúblICO e da tiva, JudIciária, do MinIstério Público e tiva, judIciária, do Ministério PúbllCO e
Defensoria Pública da União e dos Territó- da Defensoria PúblIca da União e dos Ter- da Defensoria Públlca da União e dos Ter-

ritórios e organização judiciária do Mi-
rios e organização judlciária do Ministé- nistérlo Público e da DefensorIa Pública ritórios e organização judiciária, do Mi-
rIO Público e da Defensoria Pública do do Distrito Federal; nistérlO Público e da Defensoria Pública
Distrlto Federal; do Distrito Federal;

(A49,IX) IX - criação, transformação e ex-
IX - criação, transformagão e ex- tinção de cargos, empregos e funções pú- (A58,IX) IX - criação, transformação e ex-

tinção de cargos, empregos e funções pú- blicas; tinção de cargos, empregos e funções pú-
blicas; blicas;

(A49,X) X - criação, estruturação e atri-
X - criagão, estruturação e atri- buições dos Ministérios e órgãos da Admi- (A58,X) X - criação, estruturação e atri-

bUIções dos MInistérIOS e órgãos da Admi- nistração PúblIca; bUiCÕ8S dos Ministérios e órgãos da admi-
nistragão PúblIca; nistração públlca;

(A49,XI) XI - telecomunicação;
(A58,XI) XI - telecomunicações;

(A49,XII) XII - matéria financeira, cam-
XII - matéria financeira, camblallbial e monetária, instituições financeiras (A58,XII) XII - matéria financeIra, cam-

e monetária, instituições fInanceiras e e suas operações; bial e monetária, instituições financeiras
suas operações; e suas operações;

XIII - normas geraIs de direitol I(A58,III) XIII - normas gerais de direIto
fInanceiro; (A49,XIII) XIII - normas gerais de direito flnanceiro;

financeiro;
XIV - captação e garantia da pou- (A58,XIV) XIV - captação e garantia da
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pança popular; (A49,XIV) XIV - captação e garantia da\poupança popular;
poupança popular;

são, e
federal.

XV - moeda, seus limites de em1s-/ I(A58'XV) XV - moeda, seus 11mites de emis
montante da dívida mob11iária (A49,XV) XV - moeda, seus 11mites de emis- são, e montante da dívida mobiliária

são, e montante da dívida mobiliária federal.
federal.

Art. 58. É da competência exclu-I(A50) Art. 59. É da competência exclu-I(A59) Art. 50. É da competência exclu-
siva do Congresso Nac1onal: Slva do Congresso Nacional: siva do Congresso Nacional:

I - aprovar, ou não. tratados e (A50,1) I - aprovar. ou não, tratados e (A59, I) I - resolver def1nitivamente so
acordos internacionais ou atos que acarre- acordos internacionais ou atos que acarre- bre tratados e acordos internacionais ou
tem encargos ou comprom1SSOS gravosos ao tem encargos ou compromissos gravosos ao atos que acarretem encargos ou comprom1s-
patrimônIo nacional; patr1mônlO nac1onal; sos gravosos ao patrimônio nacional;

11 - autorIzar o Pres1dente da (A50,11) II - autorizar o Presidente da (A59,II) II - autorizar o Presidente da
República a declarar guerra, a celebrar a República a declarar guerra, a celebrar a República a declarar guerra, a celebrar a
paz, a permItir que forças estrangeiras paz, a permitir que forças estrangeiras paz, a permitir que foroças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele tranS1tem pelo território nacional ou nele transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os permaneçam temporariamente, ressalvados os permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em le1; casos previstos em lei; casos previstos em lei;

(A59,IV) IV - aprovar ou suspender o esta
do de defesa, o estado de sítio e a 1nter

(A50,V) V - aprovar a incorporação, a vencão federal;
subdivisão ou o desmembramento de áreas de

V - aprovar a incorporação, a Territórios ou Estados, ouvidas as respec- (A59,V) V - aprovar a incorporação, a
subdivisão ou o desmembramento de áreas de tivas Assembléias Legislativas; subdivisão ou o desmembramento de áreas de
Terr1tórios ou Estados, ouvidas as respec- Territórios ou Estados, ouvidas as respec-
tivas Assembléias Legislativas; (A50,VI) VI - sustar os atos normativos do t1vas Assembléias Leg1s1ativas;

Poder Executivo que exorbitem do poder re-
'" - sustar os atos normativos gulamentar ou dos limites de delegação le- (A59,VI) VI - sustar os atos normat1vos do

do Poder Executivo que exorb1tem do poder gislat1va; Poder Execut1vo que exorbitem do poder re-
regulamentar ou dos limites de delegação gulamentar ou dos limites de delegação le-
legislativa; gls1ativa;

(A50,VII) VII - mudar temporariamente a

(A50,111) 111 - autor1zar o Presidente ou
o Vice-Presidente da República a se ausen-

111 - autorizar o Presidente da tar do País, quando a ausência exceder a (A59,111) 111 - autorizar o Presidente e o
República ou o Primeiro-Min1stro a se au- qU1nze dias; Vice-Presidente da República a se ausenta-
sentarem do País, quando a ausência exce- rem do País, quando a ausência exceder a
der a 15 (quinze) dias; (A50,IV) IV - aprovar ou suspender o esta- qu1nze dias;

do de defesa, o estado de sítio e a inter
IV - aprovar ou suspender o esta- venção federal;

do de defesa, o estado de sítio e a inter
venção federal;
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VI - mudar temporariamente a sualsua sede;
sede;

(A59,VII) VII - mudar temporarlamente a
sua sede;

(A59,XVII) XVII - aprovar, previamente, a
allenação ou concessão de terras públicas
com área superior a dois mll e quinhentos
hectares.

(A50,VIII) VIII - fixar para cada exercí-
VII - fixar para cada exercício cio financeiro a remuneração do Presidente (A59,VIII) VIII - fixar para cada exercí

financelro a remuneração do Presidente da e do Vice-Presidente da República e dos cio flnanceiro a remuneração do Presidente
República, do Primeiro-Minlstro e dos Mi- Ministros de Estado; e do Vice-Presidente da República e dos
nlstros de Estado; Ministros de Estado;

(A50,IX) IX - julgar anualmente as contas
VIII - julgar anualmente as con- prestadas pelo Presidente da República e (A59,IX) IX - julgar anualmente as contas

tas prestadas pelo Primeiro-Ministro e a- apreciar os relatórios sobre a execução prestadas pelo Presidente da República e
preciar os relatórios sobre a execução dos dos planos de governo; apreciar os relatórios sobre a execução
planos de governo; dos planos de governo;

(A50,X) X- fiscallzar e controlar, con-
IX - fiscalizar e controlar, con- juntamente, ou por qualquer das Casas, os (A59,X) X - fiscalizar e controlar, dire

juntamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, lncluslve os da tamente, ou por qualquer de suas Casas, os
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta; atos do Poder Executlvo, inclusive os da
administração indireta; administração indireta;

(A50,XI) XI - zelar pela preservação de
X- zelar pela preservação de sua sua competência legislativa face à atri- (A59,XI) XI - zelar pela preservação de

competência legislativa face à atrlbuição buição normativa dos outros poderes; sua competência legislativa em face da a-
normativa dos outros poderes; tribuição normativa dos outros Poderes;

(A50,XII) XII - apreciar os atos de con-
XI - apreciar os atos de conces- cessão e renovação de concessão de emisso- (A59,XII) XII - apreciar os atos de con-

são e renovação de concessão de emissoras ras de rádio e televisão; cessão e renovação de concessão de emisso-
de rádio e televisão; ras de rádio e televisão;

(A50,XIII) XIII - escolher dois terços dos
membros do Tribunal de Contas da União;

XII - escolher dois terços dos (A50,XIV) XIV - aprovar iniciatlvas do Po- (A59,XIII) XIII - escolher dois terços dos
membros do Tribunal de Contas da Unlão; der Executivo referentes a atividades nu- membros do Tribunal de Contas da União;

cleares;
XII - aprovar iniciativas do Po- (A59,XIV) XIV - aprovar iniciativas do Po-

der Executivo referentes a atividades nu- (A50,XV) XV - autorizar referendo e ple- der Executivo referentes a atividades nu-
cleares; biscito; cleares;

XIV - autorlzar referendo e Ple-I(A50,XVI) XVI - autorizar a exploração dei (A59,XV) XV - autorizar referendo e ple-
bisClto; riquezas mlnerais em terras lndígenas; biscito;

XV - autorizar a exploração de (A50,XVII) XVII - aprovar, prevlamente, al(A59,XVI) XVI - autorizar a exploração de
riquezas minerals em terras indígenas; allenação ou concessão de terras públlcas riquezas minerais em terras indígenas;

com área superior a dois mil e quinhentos
XVI - aprovar, previamente, a a- hectares.

lienacão ou concessão de terras públicas
com área superior a dois mll e qulnhentos
hectares.
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Art. 59. A Gâmara dos Deputados e (A60/AI05) Art. 51. ACâmara dos Deputados
o Senado Federal, ou qualquer de suas Co- (A51) Art. 60. A Câmara dos Deputados e e o Senado Federal, ou qualquer de suas
missões, poderão convocar o Primeiro- o Senado Federal, ou qualquer de suas Co- Comissões, poderão convocar os Ministros
Ministro e os Ministros de Estado para missões, poderão convocar os Mlnistros de de Estado para prestar, pessoalmente, in
prestar, pessoalmente, informações sobre Estado para prestar, pessoalmente, infor- formações sobre assunto previamente deter
assunto previamente determinado, importan- mações sobre assunto previamente determi- minado, lmportando crime de responsabill
do a ausência, sem justificação adequada, nado, importando a ausência, sem justifi- dade a ausência, sem justificação
em crime de responsabIlidade. cação adequada, em crime de adequada.

responsabilidade.
§ 12 As Mesas da Câmara dos Depu- (AI05,Pún) § 12 Na sessão ordinária ime-

tados e do Senado Federal poderão encami- (A51,P3,parte) § 12 As Mesas da Câmara dos diatamente posterior à presença de Minis
nhar pedidos escritos de informação aos Deputados e do Senado Federal poderão en- tro de Estado convocado, a Câmara dos De
Minlstros de Estado. caminhar pedidos escritos de informação putados ou o Senado Federal, por inlciatl-

aos Ministros de Estado. va de qualquer das lideranças que repre-
§ 22 Importa em crime de respon- sentem no mínimo um terço da respectIva

sabilidade a recusa, ou o não atendimento (A51,P3,parte) § 22 Importa em crime de Casa LegIslativa e pelo voto de dois ter
no prazo de trinta dias, bem como o forne- responsabilidade a recusa, ou o não aten- ~ de seus membros, poderá votar resolu
cimento de informações falsas. dlmento no prazo de trinta dias, bem como ção exprimindo discordância ao depoimento

o fornecimento de informações falsas. e às respostas do MInistro às interpela-
Art. 60. É da competência exclu- ções dos parlamentares.

siva de cada uma das Casas do Congresso (A52,III,parte,IV,parte/A53,XII,XIII) Art.
Nacional elaborar seu reglmento interno e 61. É da competência exclusiva de cada uma (AI06) § 22 Os Ministros de Estado pode
dIspor sobre organização, funcionamento, das Casas do Congresso Naclonal elaborar rão comparecer ao Senado Federal, à Câmara
polícia, criação, transformação ou extin- seu regimento interno e dispor sobre orga- dos Deputados e a qualquer de suas Comis
ção de cargos, empregos e funções de seus nização, funcionamento, polícia, criação, sões, por sua iniciativa e mediante enten
servIços e fixação da respectiva remunera- transformação ou extinção de cargos, em-

pregos e funções de seus serviços e fixa-
ção, observados os parâmetros estabelecl- ção da respectIva remuneração, observadosldimentos com a Mesa respectiva, para expor
dos na lei de diretrizes orçamentárias. os parâmetros estabelecidos na lei de di- assunto de relevância de seu Ministério.

retrlzes orçamentárias.
Art. 61. Salvo disposição constl- (A50,Pl,P2) § 32 As Mesas da Câmara dos

tucional em contrário, as delIberações de (A48) Art. 52. Salvo dlSposição consti- Deputados e do Senado Federal poderão en-
cada Casa e de suas Comissões serão toma- tucional em contrário, as deliberações de caminhar pedidos escritos de informação
das por maioria dos votos, presente a mal- cada Casa e de suas Comissões serão toma- aos Ministros de Estado, importando crime
oria absoluta de seus membros. das por maioria dos votos, presente a mai- de responsabilidade a recusa, ou o não a-

oria absoluta de seus membros. tendimento no prazo de trinta dias, bem
como o fornecimento de informações falsas.
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SECÃO 111

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TEXTO RENUMERADO E DEPURADO

SECÃO III

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTACÃO

SECÃO III

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 62. Compete privativamente à
Câmara dos Deputados:

(A63) Art. 52. Compete privatlvamente à
(A52) Art. 63. Compete privativamente àlCâmara dos Deputados:
Câmara dos Deputados:

I - autor1zar, por dois terços de (A63, I) I - autorizar, por do1S terços de
seus membros, a instauração de processo (A52,1) I - autor1zar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo
contra o Pres1dente da República, o seus membros, a 1nstauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
Pr1meiro-Ministro e os Ministros de Esta- contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
do; Repúbl toa e os Ministros de Estado;

(A63,11) II - proceder à tomada de contas
II - proceder à tomada de contas (A52,11) II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não a

do Primeiro-Ministro, quando não apresen- do Presidente da República, quando não a- presentadas ao Congresso Nacional dentro
tadas ao Congresso Nacional dentro de ses- presentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
senta dias após a abertura da sessão le- de sessenta d1as após a abertura da sessão legislativa;
glSlat íva: legis lat iva;

III - aprovar: (SUP) I11 - aprovar:
(A61,parte» III - elaborar seu regimento
interno;

a) por maioria absoluta e por i-I(SUP) a) por maior1a absoluta e por
nic1ativa de um Quinto de seus membros, a niciativa de um quinto de seus membros,
moção de censura; moção de censura;

b) pela maioria dos seus membros,
voto de confiança;

i-I(A61,parte) IV - dispor sobre sua organi
a zação, funcionamento, polícia, cr 1ação ,

transformação ou extinção dos cargos, em
pregos e funções de seus serV1ços e fixa-

(SUP) b) pela maioria dos seus membros,lção da respectiva remuneração, observados
voto de confiança;

(SUP) IV - recomendar ao Presidente da os parâmetros estabelecidos na lei de di-
Repúbl1ca o afastamento de detentor de retrizes orçamentárias;

IV - recomendar ao Primeiro- cargo ou função de confiança no Governo
Ministro o afastamento de detentor de car- Federal, inclusive na administração indi- (AI07,Pl) V - aprovar, por iniciativa de
90 ou função de confiança no Governo Fede- reta; um terço e pelo voto de dois terços de
ral, inclusive na administração indireta; seus membros, moção de censura a Ministro

de Estado.
V - eleger, por maioria absoluta,

o Primelro-Min1stro, nos termos desta
Constituição.

(AI07,P2) § 12 A moção de censura implica
a exoneração do Ministro a que se referir.

(AI07,P3) § 22 Os signatários de moção não
aprovada ficam impedidos de reapresentá
la, com relação ao mesmo Ministro, na mes
ma sessão legislativa.
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SEÇÃO IV

DO SENADO FEDERAL

SEÇÃO IV

DO SENADO FEDERAL

SEÇÃO IV

DO SENADO FEDERAL

Art. 63. Compete privat ivamentel (A53) Art. 64. Compete privativamentel(A64) Art. 53. Compete privativamente
ao Senado Federal: ao Senado Federal' ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presi- (A53,I) I - ~rocessar e julgar o Presi- (A64,I) I - processar e julgar o Presi
dente da República e o Prlmeiro-Ministro dente da República nos crimes de responsa- dente da República nos crimes de responsa
nos crImes de responsabIlidade e os Mlnls- bilidade e os Minlstros de Estado nos cri
tros de Estado nos crimes da mesma nature- bllidade e os MInistros de Estado nos cri- mes da mesma natureza, conexos com aque-
za, conexos com aqueles; mes da mesma natureza, conexos com aque- les;

les;
Ir - processar e Julgar os Minls- (A64,II) rI - processar e julgar os Minis-

tros do Supremo Tribunal Federal, o (A53,II) rr - processar e julgar os Mlnis- tros do Supremo Trlbunal Federal, o
Procurador-Geral da República e o tros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o
Procurador-Geral da Unlão nos crimes de Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da União nos crlmes de
responsabllldade; Procurador-Geral da Unlão nos crimes de responsabilIdade;

responsabIlidade;
111 - aprovar previamente, por (A64,III) Irr - aprovar preVIamente, por

voto secreto, após arguição em sessão pú- (A53,IIl/A53,IIl,"f") 111 - aprovar pre- voto secreto, após argüição em sessão pú
blica, a escolha dos titulares dos seguin- viamente, por' voto secreto, após argüição b l Ica, a escolha de:
tes cargo~, além de outros que a lei em sessão pública, a escolha dos tItulares
determnar- . dos seguintes cargos, além de outros que a (A64,III,"a") a) magistrados, nos casos

leI determInar' estabelecIdos nesta ConstItuição;
a) de magistrados, nos casos es

tabeleCIdos nesta Constituição;

(A64, IlI,"d") d) presidente e diretores do
(A53,IIl,"c") c) dos Governadores de Ter-IBanco Central do Brasll;

c) dos Governadores de Territó-lr1tórlos;

(A53,rrr,"a") a) de magistrados, nos casos (A64,III,"b") b) um terço dos Ministros do
estabelecIdos nesta ConstItuição; TrIbunal de Contas da UnIão, Indicados

pelo Presidente da RepúblIca;
(A53,III,"b") b) de um terço dos Ministros

b) de um terço dos Mm1stros doido Tribunal de Contas da União, tndrcados (A64,IlI,"c") c) Governador de Território;
Tribunal de Contas da União, Indicados pelo Presidente da RepúblIca;
pelo Presidente da República;

outrosde

(A64,IV) IV - aprovar prevlamente, por

(A64,III,parte) f} tltulares
dalcargos que a lei determInar;Procurador-Geral(A53,III,"e") e) do

e) do Procurador-Geral da Repú-!República;
b l ica:

d)do president . (A53,III,"d")d)do (A64,Ilr

ne n

) )d0 Banco Central do Bras,el.e dos dlretoresltores do Banco Ce t prlesldente e dos d1re-lblica" e Procurador-Geral da Repú-1 , n ra do Bras11 ; ,

rios;
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(A64,VII) VII - dispor sobre limites glo
(A53,VII) VII - dispor sobre limites 910- bais e condições para as operações de cré-

VII - d1spor sobre lImites glo- bais e condições para as operações de cré- dito externo e interno da União, dos Esta
bais e condições para as operações de cré- dito externo e interno da UnIão, dos Esta- dos, do Distrito Federal e dos Munlcípios,
dito externo e interno da União, dos Esta- dos, do D1strito Federal e dos Municípios. de suas autarqu1as e demais ent1dades con
dos, do Distrito Federal e dos Municíp1oS, de suas autarquias e demais entidades con- troladas pelo Poder Público federal;
de suas autarquias e demais entidades con- troladas pelo Poder Público federal;
troladas pelo Poder Público Federal;

(A64,V) V - autorizar operações externàs
(A53,V) V - autor1zar operações externas/de natureza financeira, de interesse da

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal,
de natureza finance1ra, de 1nteresse dalunião, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
Un1ão, dos Estados, do Distrito Federal, dos TerritórIOS e dos Municípios;
dos TerrItórios e dos Municípios;

(A64,VIII) VIII - dispor sobre limites e
(A53,VIII) VIII - dispor sobre limites elcondições para a concessão de garant1a da

VIII - d1spor sobre limites e/condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e
condições para a concessão de garantia da União em operações de créd1to externo e interno;
Un1ão em operações de crédito externo e 1nterno;
interno;

(A53,IV) IV - aprovar, previamente, porlvoto secreto, após argüição em sessão se-
IV - aprovar, previamente, por voto secreto, após arguição em sessão se- ereta, a escolha dos chefes de missão

voto secreto, após argüição em sessão se-Icreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
creta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
diplomática de caráter permanente;

(A64,VI) VI - fixar, por proposta do Pre
(A53,VI) VI - fixar, por proposta do pre-\Sidente da República, lImites globais para

VI - fixar, por proposta dOls1dente da República, lim1tes globa1s para o montante da dívida consolidada da Un1ão,
Pr1me1ro-Ministro, 11mites globais para o o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e dos Mun1cípios;
montante da dívida consolidada da UnIão, dos Estados e dos Municíp1oS;
dos Estados e dos Municíp1os;

(A53,IX) IX - estabelecer limites globais
IX - estabelecer limites globa1s e condições para o montante da dívida (A64 , IX) IX - estabelecer limites globais

e condições para o montante da dív1da mobll1ária dos Estados, do Distrito Fede- e condições para o montante da dívida
mob1liária dos Estados, do Distr1to Fede- ral e dos Munlcípios; mobil1ária dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios; ral e dos Municípios;

(A53,X) X - suspender a execução, no todo
ou em parte, de le1 declarada inconstitu- (A64,X) X- suspender a execução, no todo
cional por dec1são defin1tiva do Supremo ou em parte, de 181 declarada inconstitu-

X - suspender a execução, no todo Tribunal Federal; ciona1 por decisão defin1tiva do Supremo
ou em parte, de lei declarada 1nconstitu- Tribunal Federal;
clonal por decisão def1nitiva do Supremo (A53,XI) XI - aprovar, por maioria absolu-
Tr1bunal Federal; ta e por voto secreto, a exoneração, de (A64,XI) XI - aprovar, por ma10ria abso1u

ofíCIO, do Procurador-Geral da República ta e por voto secreto, a exoneração, de
XI - aprovar, por maioria absolu- antes do térmIno de seu mandato. ofício, do Procurador-Geral da República

ta e por voto secreto, a exoneração, de antes do término de seu mandato;
ofício, do Procurador-Geral da República (A53,Pún) Parágrafo único. Nos casos pre-
antes do térm1no de seu mandato. vistos nos incisos I e lI, funcionará como (A6l,parte) XII - elaborar seu regimento

Presidente o do Supremo Tribunal Federal, interno;
*** Parágrafo único. Nos casos pre- limitando-se a condenação, que somente
vistos nos incisos I e lI, funcionará como será proferida por dois terços dos votos (A61,parte) XIII - dispor sobre sua orga-
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Presldente O do Supremo Trlbunal Federal, do Senado Federal, à perda do cargo, com nização, funcionamento, polític~, criação,
limitando-se a condenação, que somente inabilitação, por oito anos, para o exer- transformação ou extinção dos cargos, em
será proferida por d01S terços dos votos cício de função pública, sem prejuízo das pregos e função de seus serviços e fixação
do Senado Federal, à perda do cargo, com demaIs sanções judiciais cabíveis. da respectiva remuneração, observados os
inabilitação, por OltO anos, para o exer- parâmetros estabeleCldos na lei de dire-
~ício de função pública, sem prejuízo das trizes orçamentárias.
demais sanções judIciais cabíveIS.

(A64,Pún) Parágrafo único. Nos casos pre
vistos nos incisos I e lI, funcionará como
Presidente o do Supremo Tribunal Federal,
lImitando-se a condenação, que somente
será proferida por dois terços dos votos
do Senado Federa1, à perda do cargo. com
inabilitação, por oito anos, para o exer
cício de função pública, sem prejuízo das
demais sanções judlciais cabíveis.

SEÇÃO V

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

SEÇÃO V

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

SEÇÃO V

DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. 64. Os Deputados e Senadores (A54) Art. 65. Os Deputados e Senadores
são invloláveis por suas opiniões, pala- são invioláveis por suas opiniões, pala- (A65) Art. 54. Os Deputados e Senadores
vras e votos. vras e votos. são invioláveis por suas opiniões, pala

vras e votos.
§ 12 Desde a expedição do diplo- (A54,Pl) § 12 Desde a expedição do diplo-

ma, os membros do Congresso NaCIonal não ma, os membros do Congresso NaCIonal não (A65,P1) § 12 Desde a expedIção do diplo
poderão ser presos, salvo em flagrante de poderão ser presos, salvo em flagrante de ma. os membros do Congresso Nacional não
crIme inafIançável, nem processados crlmi- crime inafiançável, nem processados crimi- poderão ser presos, salvo em flagrante de
nalmente, sem prévia licença de sua Casa. nalmente, sem prévia licença de sua Casa. crime inafiançável, nem processados crImI-

nalmente, sem prévia licença de sua Casa.
§ 22 O indeferImento do pedido de (A54,P2) § 2º O indeferimento do pedido de

llcença ou a ausência de deliberação sus- licença ou a ausência de deliberação sus- (A65,P2) § 22 O indeferimento do pedido de
pende a prescrIção enquando durar o pende a prescrlção enquando durar o licença ou a ausência de deliberação sus
mandato. mandato. pende a oresor icão enquando durar o

mandato.
§ 32 No caso de flagrante de cri- (A54,P3) § 32 No caso de flagrante de cri-

me inafiançável, os autos serão remetidos, me inafiançável, os autos serão remetidos. (A65,P3) § 32,No caso de flagrante de crl
dentro de vinte e quatro horas, à Casa dentro de vinte e quatro horas, à Casa me inafiançável, os autos serão remetldos,
respectlva, para que, pelo voto secreto da respectiva, para que, pelo voto secreto da dentro de vinte e quatro horas, à Casa
maiorla dos seus membros, resolva sobre a maioria dos seus membros. resolva sobre a respectlva, para que, pelo voto secreto da
prisão e autorize, ou não, a formação de prisão e autorize, ou não, a formação de maioria de seus membros, resolva sObre a
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culpa. culpa. prisão e autorize, ou não, a formação de
culpa.

§ 42 Os Deputados e Senadores se- (A54,P4) § 42 Os Deputados e Senadores se-
rão submetidos a julgamento perante o Su- rão submetidos a julgamento perante o Su- (A65,P4) § 42 Os Deputados e Senadores SP.
premo Tribunal Federal. premo TribUnal Federal. rão submetidos a Julgamento perante o Su

premo Tribunal Federal.
§ 5Q OS Deputados e Senadores não (A54,P5) § 5Q OS Deputados e Senadores não

serão obrlgados a testemunhar sobl'e infor- serão obrlgados a testemunhar sobre infor- (A65,P5) § 52 Os Deputados e Senadores não
mações recebidas ou prestadas em razão do mações recebidas ou prestadas em razão do serão obrigados a testemunhar sobre infor
exercício do mandato, nem sobre as pessoas exercício do mandato, nem sobre as pessoas mações recebidas ou prestadas em razão do
que lhes confiaram ou deles receberam que lhes confiaram ou de1es receberam exercício do mandato, nem sobre as pessoas
informações. informações. QUe lhes confiaram ou de1es receberam

informações.
§ 6Q A incorporação às Forças Ar- (A54,P6) § 62 A incorporação às Forças Ar-

madas de Deputados e Senadores, embora mi- madas de Deputados e Senadores, embora mi- (A65,P6) § 62 A incorporação às Forças Ar
litares e alnda que em tempo de guerra, litares e ainda que em tempo de guerra, madas de Deputados e Senadores, embora mi
dependerá de prévia llcença da Casa dependerá de prévia licença da Casa litares e ainda que em tempo de guerra,
respectiva. respectiva. dependerá de prévia licença da Casa

respectiva.

(A165) § 72 As lmunidades de Deputados
ou Senadores subsistirão durante o estado
de sítio, só podendo ser suspensas median
te o voto de dois terços dos membros da
Casa respectiva, nos casos de atos, prati
cados fora do recinto do Congresso, que

sejam incompatíveis com a execução da
medida.

Art. 65. Os Deputados e Senadores (A55) Art. 66. Os Deputados e Senadores (A66) Art. 55. Os Deputados e senadores
não poderão: não poderão: não poderão:

I - desde a expedição do diploma: (A55,1) I - desde a expedição do dip1oma: (A66,I) I - desde a expedição do diploma:

a) flrmar ou manter contrata com (A55,1,"a") a) flrmar ou I1tdnter contrato (A66,I,"a") a) firmar ou manter contrata
pessoa Jurídica de direito público, autar- com pessoa jurídica de direito público, com pessoa jurídica de direito público.
QUia, empresa pública, socledade de econo- autarquia, empresa pública, sociedade de autarquia, empresa pública, sociedade de
mla mista ou empresa concessionária de economia mlsta ou empresa concessionária economla mista ou empresa concessionária
serviço público, salvo quando o contrato de serviço públlCO, salvo QUando o contra- de serviço público, salvo QUando o contra-
obedecer a cláusulas uniformes; to obedecer a cláusulas unlformes; to obedecer a cláusulas unlformes;

b) aceitar ou exercer cargo, fun- (A55,I,"b") b) aceitar ou exercer cargo. (A66,I,"b") b) aceitar ou exercer cargo,
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ção ou emprego remunerado, inclusive os delfunCão ou emprego remunerado, inclusive OSlfuncão ou emprego remunerado, 1nclusive os
que sejam demissíveis nad nutum n, nas en- de que sejam demissíve1s nad nutumn, nas de que sejam demissíve1s nad nutumn, nas
tidades constantes da alínea anterior; entidades constantes da alínea anterior; entidades constantes da alínea anterior;

11 - desde a posse: (A55,II) 11 - desde a posse: (A66,II) 11 - desde a posse:

(A55,II,n an) a) ser proprietários, oontro- (A66,II,na,,) a) ser propr-tetár tos , con-
a) ser propr1etários, contro1ado- ladores ou diretores de empresa QUe goze troladores ou diretores de empresa que

res ou diretores de empresa que goze de de favor decorrente de contrato com pessoa goze de favor decorrent~ de contrato com
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de d1reito público, ou nela exer- pessoa jurídica de direito púb11co, ou
jurídica de dire1to público, ou nela exer- cer função remunerada; nela exercer função remunerada;
cer função remunerada;

(A55,II,nbn) b) ocupar cargo ou função de (A66,II,"bn) b) ocupar cargo ou função de
u* b) ocupar cargo ou função de que que sejam demissíveis "ad nutum", nas en- que sejam demissíveis "ad nutum", nas en-
sejam dem tss íveis "ad nutum", nas ent ida- t idades refer idas no inciso I, na"; t ioacss referidas no inciso I, "a";
des referidas na al ínea "a" do inciso I;

(A55,II,"c") c) patrocinar causa em que (A66,II,n c") c) patrocinar causa em que
*** c) patrocinar causa em que seja seJa interessada qualquer das ent1dades a seja interessada qualquer das entidades a
interessada quaIquer das ent idades a que que se refere o íncrso I, "a"; que se refere o inciso I, "a";
se refere a aI ínea "a" do mc tso I; e

(A55, 11,"d") d) ser t 1tulares de mais de (A66, II, "d") d) ser titulares de ma 1S de
d) ser t1tulares de ma1S de um um cargo ou mandato eletivo federal, esta- um cargo ou mandato eletivo federal, esta-

cargo ou mandato e1et lVO federal, estadual dual ou municipal. dual, distrital ou mUnlcipal.
ou mUnicipal.

Art. 66. Perderá o mandato o De- (A56) Art. 67. Perderá o mandato o De- (A67) Art. 56. Perderá o mandato o De-
putado ou Senador: putado ou Senador' putado ou Senador:

*** I - que 1nfringir qualquer das (A56,I) I - que infringir qualquer das (A67,I) I - que infringir qualquer das
proibições estabelecidas no art1go ante- proibi~ões estabelecidas no artigo ante- proibições estabelecidas no artigo ante-
rior; rior; rior;

11 - cujo proced1mento for dec1a- (A56,11) 11 - cujo procedimento for dec1a- (A67,II) 11 - cujo procedimento for decla
rado incompatível com o decoro parlamen- rado incompatível com o decoro parlamen- rado incompatível com o decoro parlamen-
tar; tar; tar;

111 - que deixar de comparecer, (A67,III) 111 - que deixar de comparecer,
em cada sessão legislativa, à terça parte em cada sessão 1eg1slativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que per- (A56,III) 111 - que de1xar de comparecer, das sessões ordinár1as da Casa a que per
tencer, salvo licença ou missão por esta em cada sessão legislativa, à terça parte tencer, salvo licença ou missão por esta
autorizada; das sessões ordinárias da Casa a que per- autor1zada;

tencer, salvo 11cença ou missão por esta
IV - que perder ou tiver suspen- autorizada; (A67,IV) IV - que perder ou t1ver suspen-
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sos os direitos políticos; sos os direitos políticos;

(A67,VI) VI - que sofrer condenação crImi
nal em sentença defInitiva e irrecorrível;

(A67,V) V - quando o decretar a Justlça
Eleitoral, nos casos previstos nesta Cons

(A56,V) V - quando o decretar a Justiçaltituição;
Eleitoral, nos casos prevlstos nesta Cons
tituição;

(A56,IV) IV - quo perder ou tlver suspen
V - quando o decretar a Justlçalsos os direitos políticos;

Eleltoral, nos casos previstos nesta Cons
tituição;

VI - que sofrer condenação crlmi-I(A56,VI) VI - que sofrer condenação crimi
nal em sentença definitiva e lrrecorrível, nal em sentença deflnltiva e irrecorrível,
pelo Supremo Tribunal Federal. pelo Supremo TrIbunal Federal.

(A67,P1) § 1º É incompatível com o decoro
parlamentar, além dos casos definldos no
reglmento interno, o abuso das prerrogati-

§ 1º É incompatível com o decoro (A56,Pl) § 12 É lncompatíve1 com o decoro vas asseguradas a membro do Congresso Na
parlamentar, além dos casos deflnidos no parlamentar, além dos casos definIdos no cional ou a percepção de vantagens
regImento interno, o abuso das prerrogatl- regImento interno, o abuso das prerrogati- indevIdas.
vas asseguradas a membro do Congresso Na- vas asseguradas a membro do Congresso Na-
CIonal ou a percepção de vantagens clonal ou a percepção de vantagens (A67,P2) § 2º Nos casos dos inCISOS I, 11
indevIdas. indevidas. e VI, a perda do mandato será deCIdida

pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado
*** § 2Q Nos casos dos incisos I, 11 (A56,P2) § 2º Nos casos dos Incisos I, 11 Federal, por voto secreto e maIorIa abso
e VI deste artigo, a perda do mandato será e VI deste artIgo, a perda do mandato será luta, mediante provocação da respectIva
decidIda pela Câmara dos Deputados ou pelo decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Mesa ou de partido político representado
Senado Federal, por voto secreto e maiorIa Senado Federal, por voto secreto e maioria no Congresso Nacional.
absoluta, mediante provocação da respectl- absoluta, mediante provocação da respecti-
va mesa ou de partido polítICO representa- va Mesa ou de partido político representa- (A67,P3) § 3Q Nos casos previstos nos in
do no Congresso Nacional. do no Congresso Nacional. cisos 111 a V, a perda será declarada pela

Mesa da Casa respectiva, de ofício ou me
*** § 3Q Nos casos previstos nos In- (A56,P3) § 32 Nos casos previstos nos ln- diante provocação de qualquer de seus mem
C1S0S 111 a V, a perda será declarada pela cisos 111 a V, a perda será declarada pela bras, ou de partido político representado
Mesa da Casa respectiva, de ofício ou me- Mesa da Casa respectiva, de ofício ou me- no Congresso Nacional, assegurada plena
dIante provocação de qualquer de seus mem- diante provocação de qualquer de seus mem- defesa.
bras, ou de partido político representado bras, ou de partIdo político representado
no Congresso NaCIonal, assegurada plena no Congresso Naclonal, assegurada plena
defesa. defesa.

Art. 67. Não perderá o mandato o (A57) Art. 68. Não perderá o mandato o (A68) Art. 57. Não perderá o mandato o
Deputado ou Senador: Deputado ou Senador: Deputado ou Senador:

I - investIdo na função de (A68,I) I - investIdo no cargo de Minis-
Primeiro-MInistro, de Ministro de Estado, tro de Estado, Governador de Território,
Governador de Território, Secretário de (A57,I) I - investido na função de Mlnis- Secretário de Estado, do Distrito Federal,
Estado, do Distrlto Federal, de Territó- tro de Estado, GovernadOr de Território, de Território, de Prefeito de Capital ou
rio, de Prefeitura de Capital ou Chefe de secretário de Estado, do Distrito Federal, chefe de missão diplomática;
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MIssão DIplomática;

*** § 32 Na hlpótese do Inciso I des
te artIgo, o Deputado ou Senador poderá
optar pela remuneração de seu mandato.

(A68,P2) § 2º Ocorrendo vaga e não havendo
suplente, far-se-á eleição se faltarem

§ 22 Ocorrendo vaga e não havendo (A57,P2) § 22 Ocorrendo vaga e não havendo mais de qUInze meses para o térmIno do
suplente, far-se-á eleIção se faltarem suplente, far-se-á eleIção se faltarem mandato.
mais de quinze meses para o término do mais de quinze meses para o térmIno do
mandato. mandato. (A68,P3) § 32 Na hipótese do Inciso I, o

Deputado ou Senador poderá optar pela re
(A57,P3) § 32 Na hipótese do inciso I des- muneração do mandato.
te artigo, o Deputado ou Senador poderá
optar pela remuneração de seu mandato.

de TerrItório, de PrefeIto de CapItal ou
chefe de mIssão rllplomática; (A68,II) 11 - lIcenciado pela respectIva

11 - lIcenciado pela respeLLiva Casa por motivo de doença, ou para tratar,
Casa por motivo de doença, ou para tratar, (A57,II) 11 - licencIado pela respectiva sem remuneração, de interesse partIcular,
sem remuneração, de Interesse particular, Casa por motIvo de doença, ou para tratar, desde que, neste caso, o afastamento não
desde que, neste caso, o afastamento não sem remuneração, de Interesse particular, ultrapasse cento e vinte dIas por sessão
ultrapasse cento e vInte dias por sessão desde que, neste caso, o afastamento não legislativa.
legIslativa ultrapasse cento e vinte dias por sessão

legislativa. (A68,P1) § 12 O suplente será convocado
nos casos de vaga, de investidura em fun-

*** § 12 O suplente será convocado (A57,Pl) § 12 O suplente será convocadolções previstas neste artigo ou de licença
nos casos de vaga, de investIdura em fun- nos casos de vaga, de investidura em fun- superIor a cento e vinte dias.
cães prevIstas neste artIgo ou de lIcença cães previstas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias. superIor a cento e vInte dias.

Art. 68. Os Deputados FederaIS e (A58) Art. 69. Os Deputados Federais e (A69) Art. 58. Os Deputados Federais e
Senadores perceberão idêntica remuneração Senadores perceberão idêntica remuneração, Senadores perceberão idêntica remuneração,
fIxada em cada legislatura para a fIxada em cada legislatura para a fixada em cada legislatura para a
subseqüente, pelo Congresso Nacional, e subseqüente, pelo Congresso Nacional, e subseQÜente, pelo Congresso Nacional, e
sujeita aos impostos geraIs, inclusive o sujeita a Impostos geraIs, inclusive o de sujeita aos impostos gerais, Incluídos o
de renda e os extraordInários. renda e os extraordinários. de renda e os extraordinários.

SECÃO VI

DAS REUNIÕES

SEÇÃO VI

DAS REUNIÕES
SEÇÃO VI

DAS REUNIÕES
Art. 69. O Congresso NaCIonal

reunlr-se-á, anualmente, na Capital da Re-I(A59) Art. 70. O Congresso Nacionall(A70) Art. 59. O Congresso Nacional
pública, de 15 de fevereiro a 30 de junho reunir-se-á, anualmente, na Capital da Re- reunir-se-á, anualmente, na Capital Fede-
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pública, de 15 de fevereiro a 30 de junholral, de 15 de fevere1ro a 30 de junho e de
e de 12 de agosto a 15 de dezembro. 12 de agosto a 15 de dezembro.

(A59,Pl) § 12 As reuniões marcadas para as (A70,Pl) § 12 As reuniões marcadas para
datas fixadas neste artigo serão transfe- essas datas serão transferidas para o pri
ridas para o primeiro dia útil meiro dia útil subseqüente, quando recaí
subseQÜente, quando recaírem em sábados, rem em sábados, domingos ou feriados.
dom1ngos ou feriados.

e de 12 de agosto a 15 de dezembro.

§ 12 As reuniões marcadas para as
datas fixadas neste artigo serão transfe
ridas para o prime1ro dla útil
subseqüente, quando recaírem em sábados,
dom1ngos ou fer1ados.

(A70,P2) § 22 A sessão legislativa não
§ 2º A sessão leg1slativa nãol(A59,P2) § 22 A sessão legislativa nãolserá interrompida sem a aprovação do pro

será interrompida sem a aprovação do pro- será interrompida sem a aprovação do pro- jeto de lei de diretrizes orçamentárias.
Jeto de lei de d1retrizes orçamentárias. jeto de lei de diretr1zes orçamentár1as.

(A70,P4) § 42 Além de outros casos prev1s
(A59,P4) § 42 Além de outros casos previs-Itos nesta Const1tuição, a Câmara dos Depu
tos nesta Const1tuição, a Câmara dos Depu- tados e o Senado Federal reunir-se-ão em
tados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
sessão conjunta para:

§ 42 Além de outros casos previs
tos nesta ConStitU1Ção, a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal reun1r-se-ão em
sessão conjunta para:

(A70,P3) § 32 O regimento dlsporá sobre o
§ 32 ° reg1mento disporá sobre 01(A59,P3) § 32 O regimento disporá sobre 0lfuncionamento do Congresso nos sessenta

func1onamento do Congresso nos sessenta funcionamento do Congresso nos sessenta dias anteriores às eleições gera1s.
d1as anteriores às eleições gera1S. dias anteriores às eleições gerais.

(A70,P4,1) I - inaugurar a sessão legisla
I - 1naugurar a sessão legislati-I(A59,P4,1) I - inaugurar a sessão legisla-Itiva;

va; tiva;
(A70,P4,II) 11 - elaborar o regimento co

11 - elaborar o regimento comum el(A59'P4'II) 11 - elaborar o reglmento co-Imum e regular a criação de serviços comuns
regular a criação de serV1ços comuns às mum e regular a cr1ação de serviços comuns às duas Casas;
duas Casas; às duas Casas;

(A70,P4,III) 111 - receber o comprom1sso
111 - receber o compromisso do (A59,P4,111) 11I - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Pres1dente da Re-

Pres1dente da Repúbl1ca; do Presidente da República; pública;

IV - conhecer do veto e sobre ele (A59,P4,IV) IV - conhecer do veto e sobre (A70,P4,IV) IV - conhecer do veto e sobre
del1berar. ele deliberar. ele deliberar.

§ 52 Cada uma das Casas reun1r
se-á em sessões preparatór1as, a partir de
12 de fevereiro, no primeiro ano da legis
latura, para a posse de seus membros e e
leição das respectivas Mesas, vedada a re
condução para o mesmo cargo na elelcão i
med1atamente subsequente. No caso de dlS
solução da Câmara dos Deputados, as ses
sões preparatórias terão 1níC1o trinta
d1as após a dIplomação dos ele1tos, obser
vado o § 12 .

(A59,P5) § 52 Cada uma das Casas reun1r- (A70,P5) § 52 Cada uma das Casas reun1r
se-á em sessões preparatór1as, a partir de se-á em sessões preparatór1as, a part1r de
12 de fevereiro, no primeiro ano da legis-
latura, para a posse de seus membros e e- 12 de fevere1ro, no primeiro ano da leg1s
leição das respectivas Mesas, vedada a re- latura, para a posse de seus membros e e
condução para o mesmo cargo na ele1ção i- leição das respectlvas Mesas, vedada a re
med1atamente subsequente condução para o mesmo cargo na eleição i-

mediatamente subsequente.

(A70,P6) § 62 A Mesa do Congresso Naclonal
(A59,P6) § 62 A Mesa do Congresso Nacionallserã presidida pelo Presidente do Senado
será pres1d1da pelo Pres1dente do Senado Federal, e os dema1s cargos serão exerC1-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 85

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTACÃO

(A70,P7) § 7º A convocação extraordinária
(A59,P7) § 7º A convocação extraordlnárialdo Congresso Naclonal far-se-á:
do Congresso Naclonal far-se-á:

§ 6º A Mesa do Congresso Nacional Federal, e os demais cargos serão exerCi-IdOS, alternadamente, pelos ocvpantes de
será presidida pelo Presidente do Senado dos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputa
Federal, e os demais cargos serão exerCl- cargos equivalentes na Câmara dos Deputa- dos e no Senado Federal.
dos, alternadamente, pelos ocupantes de dos e no Senado Federal.
cargos equivalentes na Câmara dos Deputa
dos e no Senado Federal

(A70,P7,II) 11 - pelo Presidente da Repú
(A59,P7,II) 11 - pelo Presldente da Repú- blica, pelos Presidentes da Câmara dos De
bllca, pelos Presldentes da Câmara dos De- putados e do Senado Federal ou a requeri-

I - pelo PreSIdente do Senado Fe- putados e do Senado Federal ou a requeri- mento da maioria dos membros de ambas as
dera1, em caso de decretação de estado de mento da maloria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou lnteresse
defesa ou de intervenção federal e de pe- Casas, em caso de urgêncla ou interesse públlCO relevante.
dldo de autorização para a decretação de púb l ico relevante.
estado de s i t ic:

(A70,P7,I) I - pelo Presidente do Senado
(A59,P7,I) - pelo PreSIdente do Senado Fe- Federal, em caso de decretação de estado

§ 7º A Câmara dos Deputados não deral, em caso de decretação de estado de de defesa ou de intervenção federal e de
poderá ser dlSsolvlda no prlmeiro ano e no defesa ou de intervenção federal e de pe- pedido de autorização para a decretação de
últlmo semestre da legislatura. dido de autorização para a decretação de estado de sítio;

estado de sítIO;
§ 8º A convocação extraordlnária

do Congresso NaClona1 far-se-á:

(A70,P8) § 8º Na sessão leglslativa
(A59,PS) § 8º Na sessão legiSlativalextraordlnária, o Congresso NaClonal so-

11 - pelo PreSIdente da Repúbli-Iextraordlnária, o Congresso Naclonal so- mente dellberará sobre a matérla para a
ca, pejos Presidentes da Câmara dos Depu- mente dellberará sobre a matéria para a qual foi convocado.
tados e do Senado Federal ou a requerimen- qual foi convocado.
to da maioria dos membros de ambas as Ca-
sas, em caso de urgêncln ou lnteresse pú-
bllCO relevante.

§ 9º Na sessão legislatlva
extraordlnârla, o Congresso NaClonal so
mente deliberará sobre a matérla para a
qual f 01 convocado.

SECÃO VII

DAS COMISSÕES

SECÃO VI I

DAS COMISSÕES

SECÃO VII

DAS COMISSÕES

Art. 70. O Congresso Nacional e (A60) Art. 71. O Congresso Nacional e
suas Casas terão comlssões permanentes e suas Casas terão comlssões permanentes el<A71) Art. 60. O Congresso Nacional e
temporárias, constItuídas na forma e com temporárias, constituídas na forma e com suas Casas terão comissões permanentes e
as atrlbuições previstas no respectlvo re- as atribuições previstas no respectivo re- temporárias. constituídas na forma e com
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(A71,P2.) § 22 Às comissões, em razão da
matéria de sua competência, cabe:

(A60,P2,I) I - discutir e votar projeto de
I - discutir e votar projeto de lel que dispensa na forma do Regimento, a (A71,P2,I) I - discutir e votar projeto de

lei que dispensa na forma do Regimento, a competência do Plenário, salvo com recurso lei que dispensar, na forma do Regimento,
competência do Plenário, salvo com recurso de décimo dos membros da Casa; a competência do Plenário, salvo recurso
de décimo dos membros da Casa; de um décimo dos membros da Casa;

(A60,P2,II) 11 - realizar audiências pú
11 - realizar audiências públicas blicas com entidades da sociedade civil;

com entidades da sociedade civil;

gimento ou no ato de que resultar a sua gimento ou no ato de q~e resultar a sua as atribuIções previstas no respectivo re
criação. criação. gimento ou no ato de que resultar a sua

criação.
§ lº Na constituição das Mesas e (A60,Pl) § 1º Na constituição das Mesas e

de cada Com1ssão, é assegurada, tanto de cada comIssão, é assegurada, tanto (A71,Pl) § 12 Na constituição das Mesas e
quanto possível, a representação propor- de cada Comissão, é assegurada, tanto

quanto possível, a representação propor- cional dos partidos ou dos blocos parla- quanto possível, a representação propor
cional dos part1dos ou dos blocos parla- mentares que partIcipam da respectiva cional dos partidos ou dos blocos parla-
mentares que partic1pam da respectlva Casa. mentares que partic1pam da respectiva
Casa. Casa.

(A60,P2) § 2º Às comissões, em razão da
§ 2Q Às Comissões, em razão da matérIa de sua competêncla, cabe:

matéria de sua competênc1a, cabe:

(A71,P2,II) 11 - realizar audiências pú
blicas com entidades da sociedade civil;

(A60,P2, II I) I I I - convocar Mmistros de .
111 - convocar Ministros de Esta- Estado para prestar informações sobre as- (A71,P2,III) 111 - convocar Ministros de

do para prestar informações sobre assuntos suntos inerentes às suas atribuições; Estado para prestar informações sobre as-
inerentes às suas atr íbutções: suntos inerentes a suas atribuições;

(A60,P2,IV) IV - acompanhar, junto ao ga-
IV - acompanhar, Junto ao gover- verno, os atos de regulamentação, velando (A71,P2,IV) IV - acompanhar, junto ao ga-

no, os atos de regulamentação, velando por por sua completa adequação; verno, os atos de regulamentação, velando
sua completa adequação; por sua completa adequação;

(A60,P2,V) V - receber petições, rac taaa-
V - receber pet1ções, reclama- ções, representações ou que1xas de qual- (A71,P2,V) V - receber petições, reclama

ções, representações ou queixas de qual- quer pessoa contra atos ou omissões das ções, representações ou queixas de qual-
quer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou ent1dades públicas; quer pessoa contra atos ou omissões das
autoridades ou ent1dades públicas; autoridades ou entidades públicas;

(A60,P2,VI) VI - acompanhar junto ao ga-
VI - acompanhar junto ao governo, verno, a elaboração da proposta (A71,P2,VI) VI - acompanhar junto ao go-

a elaboração da proposta orçamentária, bem orçamentária, bem como a sua posterior e- verno a elaboração da proposta
como a sua posterior execução; xecução; orçamentária, bem como sua execução;

VII - solicitar depoimento
qualquer autoridade ou cidadão;

del(A60,P2,VII) VII - sol1citar depoimento del(A71,P2,VII) VII - solicitar depoimento
qualquer autoridade ou c1dadão; de qualquer autoridade ou CIdadão;

VIII - apreclar programas de 0- (A60,P2,VIII) VIII - apreciar programas de
bras, planos naciona1s, regIonais e seto- obras, planos nacionaIS, regionais e seto-
r1ais de desenvolv1mento e sobre eles emi- riais de desenvolvimento e sobre eles emi-I<A71,P2,VIII) VIII - apreciar programas
tir parecer. t1r parecer. de obras, planos nacionais, regIonais e

setoriais de desenvolvimento e sobre eles
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§ 32 As comIssões parlamentares (A60,P3) § 32 As comissões parlamentares emItir parecer.
de inquérIto, que terão poderes de Inves- de inquérito, que terão poderes de inves-
tIgação próprIOS das autoridades judici- (A71,P3) § 3º As comIssões parlamentares
aIS, além de outros prevIstos nos Regimen- tlgação próprios das autoridades jUdlCi- de inquérito, que terão poderes de inves
tos das respectivas Casas, serão criadas ais, além de outros previstos nos Regimen- tigação próprios das autoridades Judici-

tos das respectIvas Casas, serão criadas ais, além de outros previstos nos Reglmen
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado tos das respectivas Casas, serão criadas
Federal, em conJunto ou separadamente, me- Federal, em conJunto ou separadamente, me- pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
diante requerImento de um terço de seus diante requerImento de um terço de seus Federal, em conjunto ou separadamente, me
membros, para a apuração de fato determi- membros, para a apuração de fato determi- diante requerImento de um terço de seus
nado e por prazo certo, sendo suas conclu- nado e por prazo certo, sendo suas conclu- membros, para a apuração de fato determi
sões, se for o caso, encamInhadas ao Mi- sões, se for o caso, encamInhadas ao Mi- nado e por prazo certo, sendo suas conclu
nlstério PúblICO, para que promova a res- nlstérlo Público, para que promova a res- sões, se for o caso, encaminhadas ao Mi
ponsabl I idade CIVIl ou crIminal dos ponsabl I Idade civil ou crIminal dos nlstério Público, para que promova a res
Infratores. infratores ponsabilidade ciVIl ou crimInal dos

infratores.
§ 4º Durante o recesso, salvo (A60,P4) § 4º Durante o recesso, salvo

convocação extraordInárIa. haverá uma co- convoc~ção extraordlnária, haverá uma co- (A11,P4) § 42 Durante o recesso. salvo
missão representatIva do Congresso Nacio- mIssão representatIva do Congresso NaClO- convocação extraordinária, haverá uma Ca
nal, cuja coeoosicão reproduzirá, quanto nal , cuja cceposição reprocuz rr-á, quanto missão representativa do Congresso NaclO
possível, a proporCIonalIdade da represen- possível, a proporcIonalidade da represen- nal, cUJa composIção reprodUZIrá, quanto
tação partidária, eleita por suas Casas na tação partIdária, eleIta por suas Casas na possível, a proporcionalidade da represen
últIma sessão ordinárIa do período legls- última sessão ordinárIa do período legis- tação partIdárIa, eleita por suas Casas na
latlvo, com atribuições defInIdas no regl- latlvo, com atrIbuições defInidas no regi- última sessão ordinária do período legis
mento comum. mento comum. lat tvo, com atribuições def truoas no reqr-

mento comum.

(A61) Art. 72. O processo
1egls1ativolcompreende a elaboração de'

legls1atlvol(A72) Art. 61. O processo legislativo
compreende a elaboração de:

SEÇÃO VI I I

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art 71. O processo
compreende a elaboração de:

I - emendas à ConstitUIção,

11 - leis complementares;

111 - leIS ordInárIas;

SEÇÃO VIII

DO PROCESSO LEGISLATIVO

(A61,I) I - emendas à Constituição;

(A61,Il) 11 - leis complementares;

(A61,III) 111 - leis ordinárias;

(A61,IV) IV - leis delegadas;

SEÇÃO VIII

DO PROCESSO LEGISLATIVO

(A72,I) I - emendas à Constituição;

(A72,II) 11 - leis complementares;

(A72,III) 111 - leis ordInárias;

IV - leIS delegadas; I I(A72, IV) IV - leis delegadas;
(A61,V) V - decretos legIslativos;



(A61,Pún) Parágrafo único. Lei complemen
Parágrafo único. Lei comPlementarltar disporá sobre a elaboração, redação,

dlsporá sobre a elaboração, redação, alte- alteração e consolidação das leis.
ração e consolidação das leis.
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v - decretos legislativos;

VI - resoluções.

SUBSEÇÃO I

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

TEXTO RENUMER~DO E DEPURADO

(A61,VI) VI - resoluções.

SUBSEÇÃO I

DA EMENDA À CONSTITUICÃO

REDACÃO PARA O SEGUNDO TUROO DE VOTAÇÃO

(A72,V) V - decretos leglslatlvos;

(A72,VI) VI - resoluções.

(A72,Pún) Parágrafo único. Lei complemen
tar disporá sobre a elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis.

SUBSECÃO I

DA EMENDA À CONSTITUICÃO

Art. 72. A Constituição poderá (A62) Art. 73. A Constituição poderá (A73) Art. 62. A Constituição poderá
ser emendada mediante proposta: ser emendada mediante proposta: ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos (A62,1) I - de um terço, no mínimo, dos (A73,I) I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara dos Deputados ou do Se- membros da Câmara dos Deputados ou do Se- membros da Câmara dos Deputados ou do Se-
nado Fedei'a1; nado Federa1; nado Federa1;

11 - do Presidente da República; (A62,II) 11 - do Presldente da República; (A73,ll) li - do Presidente da Repúbllca;

111 - de mais da metade das As- (A62,III) 111 - de mais da metade das As- (A73,III) III - de mais da metade das As
sembléias Leglslativas das unidades da Fe- sembléias Legislativas das unidades da Fe- sembléias Leglslativas das unidades da Fe
deração, manifestando-se, cada uma delas, deração, manifestando-se, cada uma delas, deração, manifestando-se, cada uma delas,
pela maloria relativa de seus membros. pela maioria relativa de seus membros. pela maioria relativa de seus membros.

§ 12 A Constitulção não poderá (A62,Pl) § 12 A Constltuição não poderá (A73,Pl) § 12 A Constituição não poderá
ser emendada na vlgência de intervenção ser emendada na vlgência de lntervencão ser emendada na vigência de intervenção
federa I, de estado de defesa ou de estado federa I. de estado de defesa ou de estado federa I, de estado de defesa ou de estado
de sítio. de sítio. de sítio.

§ 22 A proposta será dlscutlda e (A62,P2) § 22 A proposta será dlscutida e (A73,P2) § 22 A proposta será discutida e
votada em cada Casa, em dois turnos, votada em cada Casa, em d01S turnos, votada em caca Casa, em dolS turnos,
considerando-se aprovada quando obtiver, considerando-se aprovada quando obtiver, considerando-se aprovada quando obtiver,
em ambos, três QUlntos dos votos dos mem- em ambos, três quintos dos votos dos mem-
bros de cada uma das Casas. bros de cada uma das Casas. em ambos, três quintos dos votos dos mem

bros de cada uma das Casas.
§ 3º A emenda à Constitulcão será (A62,P3) § 32 A emenda à ConstitulÇão será

promulgada pelas Mesas da Câmara dos Depu- promulgada pelas Mesas da Câmara dos Depu- (A73,P3) § 32 A emenda à Constltuicão será
tados e do Senado Federal, com o respecti- tados e do Senado Federal, com o respecti- promulgada pelas Mesas da Câmara dos Depu
vo número de ordem. vo número de ordem. tados e do Senado Federal, com O respecti-

vo número de ordem.
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§ 4º Não será objeto de delibera-I(A62,P4) § 4º Não será objeto de delibera-I(A73,P4) § 4º Não será obJeto de delibera
ção a proposta de emenda tendente a ção a proposta de emenda tendente a ção a proposta de emenda tendente a
abo t ir: abol ir: aba1ir:

I - a forma federativa de Estado; I(A62,P4,I) I - a forma federativa de Esta-\(A73,P4,I) I - a forma federativa de Esta-
do; do;

11 - o voto dlreto, secreto, uni
versal e perlódico;

111 - a separação dos Poderes;

(A62,P4,II) 11 - o voto direto, secreto'I(A73.P4.II) 11 - o voto direto, secreto,
universal e periódico; universal e periódico;

(A62,P4,IV) IV - os direitos e garantiasl(A73,P4,IV) IV - os direitos e garantias
lndividuais. individuais.

(A62.P4,III) 111 - a separação dos pOde-I(A73,P4.III) 111 - a separação dos Pode-
IV - os direitos e garantiaslres; res;

individuais

§ 5º A matérla constante de pro
posta de emenda reJeitada ou havida por
prejudicada não pode ser objeto de nOVal(A62,P5) § 5º A matéria constante de pro- (A73,P5) § 5º A matéria constante de pro
proposta na mesma sessão legislatlva. posta de emenda reJeitada ou havida por posta de emenda rejeitada ou haVlda por

preJudicada não pode ser obJeto de nova prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa. proposta na mesma sessão legislativa.

SUBSEÇÃO I I

DISPOSICÕES GERAIS

SUBSEÇÃO 11

DISPOSIÇÕES GERAIS

SUBSEÇÃO 11

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. A lniclativa das leis (A63) Art. 74 A iniciativa das leis (A74) Art. 63. A iniciativa das leis
complementares e ordinárias cabe a qual- complementares e ordlnárlas cabe a qual- complementares e ordinárias cabe a .qual
quer membro ou comissão da Câmara dos De- quer membro ou comlssão da Câmara dos De- quer membro ou Comissão da Câmara dos De
putados ou do Senado Federal, ao Presiden- putados ou do Senado Federal, ao Presiden- putados ou do senado Federal, ao Presiden
te da República, ao Primeiro-Mlnistro, aos te da República, aos Tribunais Superiores te da República, aos Trlbunais Superiores
Trlbunals Superlores e aos cidadãos, na e aos cidadãos, na forma prevlsta ~esta

forma prevlsta nesta Constituição. Constituição. e aos cidadãos. na forma prevlsta nesta
Constituição.

Parágrafo único - São de inicia- (A63,Pl) § 1º São de iniciativa privativa
tiva privativa: do Presidente da República as leis que (A74,Pl) § 1º São de iniciativa privativa

disponham sobre: do Presidente da República as leis que:
I - do Presidente da República as

leis que fixem ou modifiquem os efetivos
das Forças Armadas;

(A74,Pl,I) I - fixem ou modifiquem os efe
tivos das Forças Armadas;

(A63,Pl,I) I - flxação ou modiflcação dos
efetivos das Forças Armadas; I(ADIÇÃO) 11 - disponham sobre:
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(A63,Pl, I I, "a") I I - cr Iação de cargos, (A74, 11) a) cr tação de cargos, funções ou
funções ou empregos públicos na admlnls- empregos públicos na administração direta
tração dlreta e autárquIca ou aumentem a e autárqUIca ou aumentem a sua remunera-
sua remuneração; ção:

(A63,Pl,II,"c") IV - servidor-es púb l icos (A74,IV) c) servidores públicos da Umão e
da União e TerrItórIos, seu regime jurídl- TerrItórios, seu regime jurídICO, prOVI
co, provimento de cargos, estabilidade e mento de cargos, estabilidade e aposenta
aposentadorla de civis, reforma e transfe- doria de civis, reforma e transferência de
rência de mllltares para a InatiVIdade; militares para a InatIvidade;

(A63,Pl,II,"e") VI - criação, estruturaçãol(A74,VI) e) criação, estruturação e atri
e atrIbuições dos mInIstérios e órgãos da buiçães dos MinIstérIOS e órgãos da admi-

atri-Iadministração pública, nistração pública.
admi-

11 - do Primeiro-Ministro as leIS
que dIsponham sobre'

c) servldores públicos da União e
Territórios, seu regime jurídico, provi
mento de cargos, estabIlIdade e aposenta
doria de CIvis, reforma e transferência de
militares para a lnativldade;

(A63,Pl,II,"b") 1I1 - organização adminis- (A74,Ii1) b) organização administrativa e
tratlva e judICIárIa, matéria tributária e Judiciária, matéria tributária e

b) organização admlnistrativa e lorçamentár ia, serviços públICOS e pessoal orçamentária, serviços públicos e pessoal
judiciária, matéria tributárIa e da adminIstração dos TerrItórios; da adminIstração dos TerrItórIos;
orçamentárIa, serviços públICOS e pessoal
da administração dos TerritórIOS;

a) a criação de cargos, funções
ou empregos públICOS na admInistração di
reta e autárquica ou aumentem a sua remu
neração;

e) criação, estruturação e
bUlções dos MInIstérIOS e órgãos da
nistração pública;

(A63,Pl,II,"d") V - organização do M1I1is- (A74,V) d) organização do Ministério Pú
térlO PúblICO e da DefensorIa Pública da blico e da Defensorla Pública da União e

d) organização do MinistérlO Pú- União e normas gerais para a organização normas gerais para a organização do Minls
bllco e da DefensorIa PúblIca da UnIão e do MInistérIO PúbllCO e da Defensoria Pú- tério Público e da DefensorIa Pública dos
normas gerals para a organIzação do MlnlS- blica dos Estados, do DIstrIto Federal e Estados, do DIstrIto Federal e dos Terrl-
térlO PúblICO e da DefensorIa PúblIca dos dos Territórios; tórlos;
Estados, do DIstrIto Federal e dos Terri
tórios;

(A63,P2) § 2º A IniCIatIva popular pode (A74,P2) § 2º A inIciativa popular pode
ser exercida pela apresentação à Câmara ser exercida pela apresentação à Câmara

§ ... º A iniciativa popular pode dos Deputados de projeto de lei subscrito dos Deputados de projeto de lei subscrIto
ser exercida pela apresentação à Câmara por no mínimo um por cento do eleitorado por, no mínimo, um por cento do eleitorado
dos Deputados de projeto de leI subscrIto nacional, dlstribuídos pelo menos em cinco nacional, distribuído pelo menos em cinco
por no mínimo 1% (um por cento) do eleito- Estados, com não menos de zero vírgula Estados, com não menos de zero vírgula
rado nacional, distribuídos pelo menos em três por cento dos eleitores de cada um três por cento dos eleitores de cada um
5 Estados, com não menos de 0,3% (zero deles. deles.
vírgula três por cento) dos eleitores de
cada um deles.

Art. 74. Em caso de relevância e (A64) Art 75. Em caso de relevância e (A75) Art. 64. Em caso de relevânCIa e
urgêncIa, o Presidente da República, por urgência, o PresIdente da República poderá urgência, o Presidente da República poderá
solicitação do Primeiro-Mlnistro, poderá adotar medidas provisórias, com força de adotar medidas provisórias, com força de
adotar medidas prOVIsórIas, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para lei, devendo submetê-las de imediato, para
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lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, que, es- conversão, ao Congresso Nacional, que, es-
tando em recesso, será convocado extraor

conversão, ao Congresso Naclonal, que, es- tando em recesso, será convocado extraor- dinariamente para se reunir no prazo de
tando em recesso, será convocado extraor- dinariamente para se reunir no prazo de cinco dlas.
dinariamente para se reunlr no prazo de cinco dias.
Clnco dlas. (A75,Pún) Parágrafo único. As medidas pro-

(A64,Pún) Parágrafo único. As medidas pro- visórias perderão eficácia, desde a edl-
Parágrafo único. As medidas pro- visórias perderão eficácia, desde a sua ção, se não forem convertldas em lei no

vlsórias perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua pu
edlção, se não forem convertidas em lei no prazo de trlnta dias, a partlr da sua pu- blicação, devendo o Congresso Nacional
prazo da trinta dlas, a partir da sua pu- blicação, devendo o Congresso Naclonal disciplinar as relações jurídicas delas
blicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
decorrentes.

Art. 75. Não será admltldo aumen-I(A65) Art. 76. Não será admitido aUmen-I(A76) Art. 65. Não será admitido aumen-
to da despesa prevlsta: to da despesa prevista: to da despesa prevista:

*** I - nos projetos de iniciativa (A65,1) I - nos proJetos de iniciativa (A76,I) I - nos proJetos de iniciativa
exclusiva do Presidente da República, ou exclusiva do Presidente da República, res- exclusiva do Presidente da República, res
do Primeiro-Ministro, ressalvado o dlSPOS- salvado o disposto no artigo 195, §§ 32 e salvado o disposto no art. 172, §§ 3º e
to nos §§ 3º e 42 do artigo 195; 42 ; 4º;

11 - nos projetos sobre organiza- (A65,11) II - nos projetos sobre organiza- (A76,11) II - nos projetos sobre organiza
ção dos serviços administrativos da Câmara ção dos serviços administrativos da Câmara ção dos serviços administrativos da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, dos Tri- dos Deputados, do Senado Federal, dos Tri- dos Deputados, do Senado Federal, dos Tri-
buna1s Fsderais e do Minlstérlo Público bunals Federals e do Minlstério Público. bunais Federais e do Ministério Público.

Art. 76. A dlscussão e votação (A66) Art. 77. A discussão e votação (A77) Art. 66. A discussão e votação
dos projetos de lei de inlciativa do Pre- dos projetos de lei de iniciativa do Pre- dos projetos de lei de iniciativa do Pre
sldente da República, do Prlmelro-Mlnlstro sldente da República e dos TribunalS Supe- sldente da República e dos Tribunais Supé
e dos Tribunais Superiores terá iníclo na rlores terá início na Câmara dos rlores terá iníclO na Câmara dos
Câmara dos Deputados. Deputados. Deputados.

§ 1º O Presidente da República e (A66,Pl) § 1º O Presidente da República (A77,Pl) § 1º O Presidente da República
o Primeiro-Minlstro poderão solicltar ur- poderá solicitar urgência para apreciação poderá solicitar urgêncla para apreclação
gência para apreciação de projetos de sua de projetos de sua lniciativa. de projetos de sua iniciativa.
iniciativa.

(A66,P2) § 22 Se, no caso do parágrafo an-
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(A77,P4) § 42 Os prazos do § 22 não correm
(A66,P4) § 4º Os prazos do § 22 não corremlnos períodos de recesso do Congresso Na

§ 4Q OS prazos do § 2Q não corremlnos períodos de recesso do Congresso Na- cional, nem se apllcam aos prOJetos de
nos períodos de recesso do Congresso Na- clonal, nem se apllcam aos projetos de CádlgO.
clonal, nem se apllcam aos proJetos de CÓdlgO.
código.

*** § 2Q Se, no caso do parágrafo an- terior, a Câmara dos Deputados e o senado (A77,P2) § 22 Se, no caso do parágrafo an
terior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manlfestarem, cada qual, terior, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal não se manifestarem, cada Qual, sucessivamente, em até Quarenta e cinco Federal não se manifestarem, cada qual,
sucessivamente, em até quarenta e Clnco dias, sobre a proposlção, esta deverá ser sucessivamente, em até quarenta e cinco
dlas, sobre a proposição, esta deverá ser lncluída na ordem-do-dia, sobrestando-se a dias, sobre a proposição, esta deverá ser

deliberação sobre os demals assuntos, sal- incluída na ordem do dia, sobrestando-se a
lncluída na ordem-do-dla, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, sal
dellberação sobre os demais assuntos, sal- vo Quanto ao dlSpostO no artigo 74 e no vo quanto ao dlSPOStO nos arts. 64 e 68, §
vo Quanto ao disposto no artigo 74 e no § artlgo 78, § 62 , para Que se ultlme a 6º, para que se ultlme a votação.
6Q do artlgo 78, para que se ultlme a votação.
votação. (A77,P3) § 3Q A apreclação das emendas do

(A66,P3) § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados
*** § 3Q A apreclação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dlas, observado
Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á, nos casos do parágrafo anterior, Quanto ao mais o dlSPOStO no parágrafo
far-se-á, nos casos do parágrafo anterior, no prazo de dez dias, observado o disposto anterior.
no prazo de dez dlas, observado o dlSPOStO no parágrafo anterlor.
no parágrafo anterlor.

Art. 77. O projeto de lei aprova- (A67) Art. 78. O proJeto de lei aprova- (A78) Art. 67. O projeto de lei aprova-
do por uma Casa será revisto pela outra, do por uma Casa será revisto pela outra, do por uma Casa será revisto pela outra,
em um' só turno de dlscussão e votação, em um só turno de discussão e votação, em um só turno de dlscussão e votação, e
sendo enviado à sanção ou promulgação, se sendo envlado à sanção ou promulgação, se enviado à sanção ou promulgação, se a Casa
a Casa reVlsora o aprovar, ou arquivado, a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, revisora o aprovar, ou arquivado, se o
se o rejeitar. se o rejeitar. reJeltar.

Parágrafo único Sendo o projetol(A67,Pún) Parágrafo único. Sendo o projetol(A78,Pún) Parágrafo único. Sendo o proje-
emendado, voltará à Casa iniciadora. emendado, voltará à Casa inicladora. to emendado, voltará à Casa lnicladora.

Art. 78. A Casa na qual tenha (A68) Art. 79. A Casa na qual tenha (A79) Art. 68. A Casa na qual tenha
sido concluída a votação, ou o Senado Fe- sido concluída a votação, ou o senado Fe- sido concluída a votação enviará o projeto
deral, envlará o projeto de lei ao Presi- deral, enviará o projeto de lei ao Presl- de lei ao Presidente da Repúbllca, que,
dente da República, que, aquiescendo, o dente da República, que, aquiescendo, o aqulescendo, o sanclonará.
sanclonará. sancionará.

(A79,P1) § 12 se o Presidente da República



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 93

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

§ 12 Se o Presldente da Repúbllca (A68,Pl) § 12 Se o Presidente da República conslderar o prOJeto, no todo ou em parte,
consIderar o proJeto, no todo ou em parte, considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
lnconstltuclonal ou contrárlO ao lnteresse lnconstituciona1 ou contrárlo ao Interesse público, vetá-Io-á total ou parcla1mente,
publico, vetá-lo-á total ou parcialmente público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de QUlnze dlas úteis, contados da
no prazo de quinze dias útels, contados da no prazo de qUlnze dlas úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro
data do recebImento e comunicará, dentro data do recebimento, e comunlcará, dentro
de quarenta e OIto horas, ao PresIdente do de quarenta e oito horas, ao Presidente do de quarenta e oito horas, ao Presidente do
Senado Federal, os motlvos do veto. Senado Federal, os motivos do veto. Senado Federal os motivos do veto.

§ 52 Se o veto não for mantldo,
será o pro.jsto envraco, para promulgação,
ao Presldente da República.

(A79,P2) § 2º O veto parcial somente
§ 22 O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de

abrangerá texto integral de artigo, de (A68,P2) § 2º O veto parclal somente parágrafo, de inciso ou de allnea.
parágrafo, de lnciso ou de allnea. abrangerá texto lntegral de artigo, de

parágrafo, de Inciso ou de allnea. (A79,P3) § 32 Decorrido o prazo de quinze
§ 32 Decorrldo o prazo de quinze dias, o Sllêncio do Presldente da Repúbll-

dias, o SllênClO do Presidente da Repúbll- (A68,P3) § 3º Decorrido o prazo de qUlnze ca lmportará sanção.
ca importará em sanção. dias, o silêncio do Presldente da Repúbli-

ca importará em sanção. (A79,P4) § 4º O veto será apreciado em
§ 4º As razões do veto serão a- sessão conjunta, dentro de trinta dlas a

preciadas em sessão conJunta dentro de (A68,P4) § 4º As razões do veto serão a- contar de seu recebimento, só podendo ser
trlnta dlas a contar do seu recebimento. O preciadas em sessão conJunta dentro de rejeitado pelo voto da maioria absoluta
veto pode ser rejeItado por voto da maio- trinta dlas a contar do seu receblmento. O dos Deputados e Senadores, em escrutlnio
rIa absoluta dos Deputados e Senadores, em veto pode ser rejeitado por voto da maio- secreto.
escrutínlO secreto rla absoluta dos Deputados e Senadores, em

escrutlnio secreto. (A79,P5) § 52 Se o veto não for mantido,
será o proJeto enviado, para promulgação,

(A68,P5) § 5º Se o veto não for mantldo, ao Presidente da República.
será o projeto enviado, para promulgação,
ao Presidente da Repúbllca. (A79,P5) § 62 Esgotado sem dellberação o

*** § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecIdo no § 42, o veto será
prazo estabelecido no § 42, o veto será (A68,P5) § 62 Esgotado sem deliberação o colocado na ordem do dla da sessão imedia
colocado na ordem-da-dIa da sessão Imedla- prazo estabelecIdo no § 42, o veto será ta, sobrestadas as demais proposIções, até
ta, sobrestadas as demais propos1 ções, até colocado na ordem-do-dla da sessão imedia- sua votação fInal, ressalvadas as matérias
sua votação fInal, ressalvadas as matérIas ta, sobrestadas as demais propOSIções, até de que tratam o art. 54, parágrafo únlco,
de que tratam o parágrafo únlco do artigo sua votação flnal, ressalvadas as matérlas e o art. 56, § 22.
74, e O § 2º do al'tigo 76. de que tratam o artigo 74, parágrafo únl-

CO, e o artigo 76, § 22. (A79,P7) § 72 Se a lei não for promulgada
*** § 72 Se a 101 não for promulgada dentro de quarenta e OltO horas pelo Pre-
dentro em quarenta e oito horas pelo Pre- (A68,P7) § 7º Se a lei não for promulgada sidente da República, nos casos dos §§ 3º
sldente da República, nos casos dos §§ 32 dentro de quarenta e oito horas pelo Pre- e 52, o Presldente do Senado a promulgará
e 5º, o PreSIdente do Sena(jo a promulgará. sldente da RepúblIca, nos casos dos §§ 32 e, se este não o fizer em igual prazo,
Se este não o fizer em igual prazo, caberá e 52, o Presidente do Senado a promulgará. caberá ad Vlce-Presidente do Senado fazê-
ao Vlce-Presldente do Senado fazê-lo. Se este não o flzer em igual prazo, caberá 10.

ao Vice-Presldente do Senado fazê-lo.
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Art. 79 A matéria constante do (A69) Art. 80. A matéria constante de (A80) Art. 69. A matéria constante de
prOJeto de lei reJeitado somente poderá projeto de lei rejeitado somente poderá projeto de lei rejeitado somente poderá
constituir obJeto de novo proJeto, na mes- constitUir objeto de novo projeto, na mes- constituir objeto de novo proJeto, na mes
ma sessão legislativa, mediante proposta ma sessão legislativa, mediante proposta ma sessão legislativa, mediante proposta
da maiorIa absoluta dos membros de qual- da maioria absoluta dos membros de qual- da maioria absoluta dos membros de qual-
quer das Casas. quer das Casas. quer das Casas.

(A81,PI,III) III - planos plurianuais, di
retrizes orçamentárias e orçamentos.

(A81,Pl,l) I - organização do Poder
Judiciário e do Ministério Público, a car

Poderlreira e a garantia de seus membros;
a car-

(A81,Pl,ll) II - nacionalidade, cidadania,
direitos individuais, políticos e e1eito-

II - nacionalidade, cldadania,!(A70,Pl,ll) II - naCionalidade, cidadania,lrais;
individuais, políticos e e1elto- direitos individuais, políticos e eleito-

rais;

I - organização do POderl(A70,Pl,l) I - organização do
Judiciário e do Ministério Público, a car- Judiciário e do Ministério Público,
reira e a garantia de seus membros; reira e a garantia de seus membros;

direitos
rals;

(A81) Art. 70. As leiS delegadas serão
elaboradas pelo Presidente da República,

Art. 80. As leiS delegadas serão (A70) Art. 81. As leis delegadas serão que deverá soliCItar a delegação ao Con-
elaboradas pelo Conselho de Ministros, de- elaboradas pelo Presidente da República, gresso NaCional.
vendo a delegação ser solicitada ao Con- devendo a delegação ser soliCitada ao Con-
gresso Nacional pelo Primeiro-Ministro. gresso Nacional. (A81,Pl) § 12 Não serão obJeto de delega

ção os atos de competência exclusiva do
§ 1º Não serão obJeto de delega- (A70,Pl) § 1º Não serão obJeto de de1ega- Congresso Nacional, os de competência pri

ção os atos da comDetência exclusiva do ção os atos da competência exclusiva do vatlva da Câmara dos Deputados ou do Sena
Congresso Nacional, os da competência pri- Congresso Nacional, os da competência pri- do Federal, a matéria reservada à lei cdm
vatlva da Câmara dos Deputados ou do Sena- vatlva da Câmara dos Deputados ~J do Sena- p1ementar, nem a legislação sobre:
do Federal, a matéria reservada à lei com- do Federal, a matéria reservada à lei com-
plementar, nem a legislação sobre' p1ementar, nem a legIslação sobre:

III - planos plurianuaiS, dire- (A70,PI,III) 111 - planos plurianuais, di-
trizes orçamentárias e orçamentos. retrlzes orçamentárias e orçamentos. (A81,P2) § 22 A delegação ao Presidente da

República terá a forma de resolução do
§ 22 A delegação ao Conselho de (A70,P2) § 22 A delegação ao Presidente da congresso Nacional, que especificará seu

Ministros terá a forma de resolução do República terá a forma de resolução do conteúdo e os termos de seu exercício.
Congresso NaCional, que especificará seu Congresso Nacional, que especificará seu
contoúdo e os termos do seu exercício. conteúdo e os termos do seu exercício. (A81,P3) § 32 Se a resolução determinar a

apreciação do projeto pelo Congresso Na
§ 32 Se a resolução determinar a (A70,P3) § 32 se a resolução determinar a cianal, este a fará em votação única, ve

apreCiação do projeto pelo Congresso Na- apreciação do projeto pelo congresso Na- dada qualquer emenda.
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ciona1, este a fará em votação única, ve-lclona1, este a fará em votação única, ve-
dada qualquer emenda. dada qualquer emenda.

Art. 81. As leis comp1ementaresl(A71) Art. 82. As leis complementaresI(A82) Art. 71. As leis complementares
serão aprovadas por malor18 absoluta. serão aprovadas por malorla absoluta. serão aprovadas por maioria absoluta.

SEÇÃO IX I SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,I DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,

OPERACIONAL E PATRIMONIAL OPERACIONAL E PATRIMONIAL

SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA,

ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL

(A83) Art. 72. A flsca11zação contábil,
Art. 82. A fisca11zação contábl1, (A72) Art. 83. A fiscalização contábil, financeira, orçamentárla, operacional e

flnancelra, orçamentária, operacional e financelra, orçamentárla, operaclonal e patrimonial da União e das entidades da
patrimonial da Unlão e de todas entldades patrimonial da Unlão e de todas entidades administração dlreta e indireta, quanto à
da administração dlreta e indireta, quanto da administração direta e indireta, quanto 1ega11dade, 1egltlmidade, economlCldade,
aos aspectos de 1ega11dade, 1egitlmidade e aos aspectos de 1ega11dade, 1egitlmldade e aplicação das subvenções e renúncia de re
economlcldade, assim como a ap11cação das economicidade, aSSlm como a aplicação das ceitas, será exercida pelo Congresso Na
subvenções e. renúncias de receltas, será subvenções e renúncias de receitas, será cional, medlante controle externo, e pelo
exercida pelo Congresso Nacional mediante exercida pelo Congresso Naclona1 mediante sistema de controle interno de cada Poder.
o controle externo e pelo sistema de con- o controle externo e pelo sistema de con-
trole lnterno de cada um dos poderes. trole interno de cada um dos Poderes. (A83,Pún) Parágrafo único. Prestará contas

qualquer pessoa físlca ou entidade pública
Parágrafo único. Prestará contas (A72,Pún) Parágrafo único. Prestará contas que utl1ize, arrecade, guarde, gerencie ou

qualquer pessoa física ou entidade pública qualquer pessoa física ou entldade púb11ca administre dinheiros, bens e valores pú
que utilize, arrecade, guarde, gerencie que utilize, arrecade, guarde, gerencie blicos ou pelos quais a União responda, ou
ou, por qualquer forma, administre dlnhei- ou, por qualquer forma, administre dinhei- que em nome desta assuma obrigações de na
ros, bens e valores públicos, ou pelos ros, bens e valores públicos, ou pelos tureza pecuniária.
quais a Unlão responda, ou, ainda, que em quais a União responda, ou, alnda, que em
nome desta, assuma obrigações de natureza nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária. pecuniária.

Art. 83. O controle externo, al(A73) Art. 84. O controle externo, al(A84) Art'. 73. O controle externo, a
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cargo do Congresso Nacional, será exercidolcargo do Congresso Nacional, será exercido/cargo do Congresso Nacional, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da U- com o auxílio do Tribunal de Contas da U- com o auxílio do Tribunal de Contas da U-
nião, ao qual compete: nião, ao qual compete: ntão, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Primeiro-Ministro, median
te parecer prévio a ser elaborado em ses
senta dias a contar do seu recebimento;

(A73, I) I - apreciar as contas prestadas (A84,I) I - apreciar as contas prestadas
anualmente pelo Presidente da República, anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio a ser elaborado em mediante parecer prévio a ser elaborado em
sessenta dias a contar do seu recebimento; sessenta dias a contar do seu recebimento;

les que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte pre
juízo à Fazenda Nacion~l;

11 - julgar as contas dos admi- (A73,II) 11 - Julgar as contas dos admi- (A84,II) 11 - julgar as contas dos admi
nistradores e demais responsáveis por dl- nistradores e demais responsáveis por di- nistradores e demals responsáveis por di
nheiros, bens e valores públlCOS da admi- nheiros, bens e valores públicos da admi- nhelros, bens e valores públICOS da admi
nIstração dIreta e indireta, inclusive das nistração direta e indireta, inclusive das nlstração dIreta e indireta, inclusive das
fundações, empresas públicas, autarquias e fundações, empresas públicas, autarquias e fundações e socIedades instituídas e man
SOCIedades lnstltuídas ou mantidas pelo sociedades instituídas ou mantidas pelo tidas pelo Poder Público federal, e as
Poder PúblICO federal, e as contas daque- Poder PúblICO federal, e as contas daque- contas daqueles que derem causa a perda,

extravio ou outra irregularidade de que
les que derem causa a perda, extravio ou resulte prejuízo à Fazenda Nacional;
outra irregularIdade de que resulte pre
juízo à Fazenda Nacional; (A84,III) 111 - apreciar, para fIns de re

gistro, a legalidade dos atos de pessoal,
111 - apreciar, para fIns de re- (A73,III) 111 - apreciar, para fins de re- a qualquer título, na adminlstração direta

glstro, a legalIdade dos atos de pessoal, gistro, a legalidade dos atos de pessoal, e indireta, inclusive nas fundações lnsti
a qualquer título, na administração direta a qualquer título, na administração direta tuídas e mantidas pelo Poder Público, ex
e indireta, inclusive nas fundações insti- e indireta, inclusive nas fundações insti- cetuadas as nomeações para cargo de natu
tuídas ou mantidas pelo Poder Público, ex- tuídas ou mantidas pelo Poder Público, ex- reza especial ou provimento em comissão,
cetuadas as nomeações para cargo de natu- cetuadas as nomeações para cargo de natu- bem como das concessões de aposentadorias,
reza especial ou provimento em comissão, reza especial ou provlmento em comissão, reformas e pensões, ressalvadas as melho
bem como das concessões de aposentadorias, bem como das concessões de aposentadorias, rias posteriores que não alterem o funda
reformas e pensões, ressalvadas as melho- reformas e pensões, ressalvadas as melho- menta legal do ato concessório;
rias posteriores que não alterem o funda- rias posteriores que não alterem o funda-
mento legal do ato concessórlo; menta legal do ato concessórIo;

(A84,V) V- fiscalizar as contas naClO
nalS das empresas supranacionais de cUJo

V - fiscalizar as contas nacio-/(A73,V) V - fiscalizar as contas nacio-Icapital social a União participe, de forma
nais das empresas supranacionais de cujo nais das empresas supranacionais de cujo direta ou lndireta, nos termos do respec
capItal social a UnIão partIcipe, de forma capital social a União participe, de forma tivo tratado constitutivo;

(A84,IV) IV - realizar inspeções e audito
rias de natureza contábil, financeira,

IV - realizar Inspeções e audito- (A73,IV) IV - realizar inspeções e audito- orçamentária, operacional e patrimonial,
rias de natureza financeira, contábil, rias de natureza financeIra, contábil, inclusive quando forem requeridas pela Câ
orçamentária, operacional e patrimonial, orçamentária, operacional e patrimonial, mara dos Deputados, Senado Federal e por
inclusive quando forem requeridas pela Câ- inclusive quando forem requeridas pela Câ- iniciativa de Comissão técnica ou de in
mara dos Deputados, Senado Federal e por mara dos Deputados, Senado Federal e por quérlto nas unIdades administrativas dos
inIciatIva de comIssão técnica ou de in- iniciativa de comissão técnica ou de in- Poderes Legislativo, Executivo e
quérito nas unidades adminlstratlvas dos quérito nas unidades admInistrativas dos JudIciário e demais entldades referIdas no
Poderes Legislativo, ExecutIvo e Poderes Legislativo, ExecutIVo e inciso 11;
JudIciárIO e demaIS entidades referidas no Judiciário e demais entidades referidas no
inciso 11; Inciso 11;
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d1reta ou ind1reta, nos termos do respeC-ld1reta ou ind1reta, nos termos do respec-
tivo tratado constitutivo; tivo tratado constitutivo;

(A84,VIII) VIII - aplicar aos
responsáveIs, em caso de i1egal1dade de

VIII - aplicar aos responsáveis, (A73,VIII) VIII - aplicar aos despesa ou irregularidade de contas, as
em caso de 11egal1dade de despesa ou 1rre- responsáveis, em caso de ilegal1dade de
gularidade de contas, as sanções prev1stas despesa ou 1rregular1dade de contas, as sanções previstas em lei, que
em lei, que estabelecerá, dentre outras sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras com 1nações,
comInações, multa proporcional ao vulto do estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao vulto do dano causa-
dano causado ao erár10; multa proporcional ao vulto do dano causa- do ao erário;

do ao erár1o;

(A84,VI) VI - fiscalizar a aplicação de
quaiSQUer recursos repassados pela União,

VI - fIscalizar a aplIcação de (A73,VI) VI - fiscalizar a aplicação delmediante convênio, a Estado, ao Distrito
qua1squer recursos repassados pela União, quaisquer recursos repassados pela União, Federal ou a Mun1cípio;
mediante convênio, a Estados, ao Distrito med1ante convênio, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município; Federal ou a Município; (A84,VII) VII - prestar as 1nformações so

licitadas pelo Congresso Nacional ou por
VII - prestar as informações so- (A73,VIJ) VII - prestar as 1nformações so- qualquer de suas Casas, por iniciativa da

licitadas pelo Congresso Nacional ou por lic1tadas pelo Congresso Nacional ou por Comissão competente, sobre a fiscalização
qualquer de suas Casas, por in1c1ativa da qualquer de sua$\Casas, por 1niciativa da contáb11, financeira, orçamentária, opera
comissão competente, sobre a fiscalização com1ssão competente, sobre a fiscalização cional e patrimonial e, ainda, sobre re
contábil, financeira, orçamentár1a, opera- contábil, financeira, orçamentária, opera- su1tados de auditor1as e inspeções reali
ciona1 e patr1mon1al e, ainda, sobre re- cional e patr1monial e, a1nda, sobre re- zadas;
su1tados de auditorias e inspeções rea1i- su1tados de aud1torias e inspeções reali-
zadas; zadas;

IX - assinar prazo para que o ór
gão ou ent1dade adote as providênc1as
necessár1as ao exato cumprimento da lei,
se verif1cada 11egalidade;

(A84,IX) IX - assinar prazo para que o ór
(A73,IX) IX - aSS1nar prazo para que o ór-Igão ou entidade adote as providências
gão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
necessár1as ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
se verificada ilegal1dade;

X - sustar, se não atendido, a (A84,X) X - sustar, se não atendido, a
execução do ato impugnado, comunicando a (A73,X) X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a
declsão à Câmara dos Deputados e ao Senado execução do ato 1mpugnado , comunicando a dec1são à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal; decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,

Federal;
(A84,XI) XI - representar ao Poder compe

representar ao Poder compe-Itente sobre irregularidades ou abusos
irregularidades ou abusos apurados.

XI - representar ao Poder compe
tente sobre irregularidades ou abusos
apurados.

(A73,XI) XI 
tente sobre
apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato (A84,P1) § 1º No caso de contrato, o ato
de sustação será adotado diretamente pelo (A73,Pl) § 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo
Congresso Nacional, que solicitará, de 1- de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de i
med1ato, ao Poder Executlvo as medidas Congresso Nacional, que solicitará, de i- mediato, ao Poder Executivo as med1das
cabíveis. mediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveIS.

cabívels.
§ 2º Se o Congresso Nac10nal ou 01 /(A84,P2) § 2º Se o Congresso NaC1ona1 ou o

Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não (A73,P2) § 2º Se o Congresso Nac1ona1 ou o Poder Executivo, no prázo de noventa dias,
efetivarem as medidas previstas no Poder Executivo, no prazo de noventa dIas, não efet1var as medidas previstas no
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parágrafo anterior o Tribunal deCIdirá a não efetivarem as medIdas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal deCIdirá a
respeito. parágrafo anterior o TrIbunal decidirá a respeito.

respeito.
§ 32 As decisões do TrIbunal de (A84,P3) § 32 As decIsões do Tribunal de

que resulte imputação do débito ou multa (A73,P3) § 32 As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa
terão eficácia de título executivo. que resulte imputação do débIto ou multa terão eficáCIa de título executivo.

terão eficácia de título executivo.
§ 42 O Tribunal encaminhará ao

Congresso Nacional, trimestral e anualmen
te, relatório de suas atividades.

(A84,P4) § 42 O Tribunal encaminhará ao
(A73,P4) § 42 O Tribunal encaminhará aolCongresso Nacional, trimestral e anualmen
Congresso Nacional, trimestral e anualmen- te, relatórIO de suas atividades.
te, relatórIO de suas atividades.

*** Art. 84. A comissão mista perma-I<A74)
nente a que se refere o § 12 , do artigo nente
195. diante de Indícios de despesas não

Art. 85. A comissão mista perma- (A85) Art. 74. A Comissão mIsta perma-
a que se refere o artIgo 195, § 12, nente a que se refere o art. 172, § 12,

diante de Indícios de despesas não autorl
diante de Indícios de despesas não autori- zadas, ainda que sob a forma de investi

autorizadas, aInda que sob a forma de ln- zadas, ainda que sob a forma de investl- mentos não programados ou de subsídIOS não
vestimentos não programadOS ou de subsí- mentos não programados ou de subsídios não
dios não aprovados, poderá, pela maIoria aprovados, poderá, pela maioria absoluta aprovados, poderá, pela maiorIa absoluta
absoluta de seus membros, solicitar à au- de seus membros, solicitar à autorIdade de seus membros, solicitar à autoridade
toridade governamental responsável que, no governamental responsável que, no prazo de governamental responsável que, no prazo de
prazo de cinco dias, preste os esclarecl- cinco dias, preste os esclareCImentos cinco dias, preste os esclareCImentos
mentos necessários. necessários. necessários.

§ 12 Não prestados os esclarecl- (A74,Pl) § 12 Não prestados os esclareci- (A85,Pl) § 12 Não prestados os esclareci
mentos, ou considerados InsufiCIentes por mentos, ou considerados insufiCIentes por mentos, ou considerados insuficientes por
dOIS terços dos membros da comissão, esta dois terços dos membros da comissão, esta dois terços dos membros da Comissão, esta
solicitará ao TrIbunal pronunciamento con- solicitará ao Tribunal pronunciamento con- solIcitará ao Tribunal pronunciamento con
clusivo sobre a matérIa, no prazo de trin- cluslvo sobre a matéria, no prazo de trin- clusivo sobre a matéria, no prazo de trin-
ta dias. ta dias. ta dIas.

§ 22 Entendendo o Tribunal Irre- (A74,P2) § 22 Entendendo o Tribunal irre- (A85,P2) § 22 Entendendo o Tribunal irre
gular a despesa, a comissão, se Julgar que guIar a despesa, a comIssão, se Julgar que guIar a despesa, a Comissão, se julgar que
o gasto possa causar dano Irreparável ou o gasto possa causar dano irreparável ou o gasto possa causar dano irreparável ou
grave lesão à economia pública, proporá ao grave lesão à economia pública, proporá ao grave lesão à economia pública, proporá ao
Congresso Nacional a sustação da despesa. Congresso Nacional a sustação da despesa. Congresso Nacional sua sustação.

*** Art. 85. O TrIbUnal de Contas dal(A75) Art. 86. O Tribunal de Contas dal(A86) Art. 75. O Tribunal de Contas da
União, integrado por nove Ministros, tem UnIão, integrado por nove Ministros, tem União, integrado por nove Ministros, tem
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sede no Distrito Federal, quadro próprlO sede no Distrito Federal, quadro próprio sede no Distrito Federal, quadro próprio
de pessoal e jurlsdiQão em todo o territó- de pessoal e jurisdlQão em todo o territó- de pessoal e jurisdição em todo o territó
rio nacional, exercendo, no que couber, as rio nacional, exercendo, no que couber, as rio nacional, exercendo, no que couber, as
atribulções previstas no artigo 114. atribuições previstas no artigo 114. atribuições previstas no art. 101.

(A86,Pl,parte) III - notórios conhecimen
tos jurídicos, contábeis, econômicos e fi

I - um terço indicado pelo Presi- (A75,P2,1) I - um terço indicado pelo Pre- nancelros ou de admInistração pública;
dente da República com aprovação do Senado sidente da República, com aprovação do Se-
Federal, sendo dOIS alternadamente dentre (A86,Pl,parte) IV - mais de dez anos de

nado Federal, sendo dois alternadamente exercício de função ou de efetiva ativida
Auditores e Membros do MinistériO Público dentre auditores e membros do Ministério
Junto ao Tribunal de Contas da União, in- Público junto ao Tribunal de Contas da U-
dlcados em lista tríplice pelo Tribunal, nião, indIcados em lista tríplice pelo de profissional que eXija os conhecimentos
segundo os critérIOS de antiguidade e me- Tribunal, segundo os critérios de antigui- mencionados no inciso anterior.
reclmento; dade e merecimento;

(A86,Pl,parte) § 22 Os Ministros do Tribu
II - dOIS terços escolhidos pelo (A75,P2,11) 11 - dois terços escolhidos nal de Contas da União serão escolhidos

Congresso NaCIonal. pelo Congresso NaCIonal. para um mandato de seis anos, não
,renovável, obedecidas as seguintes

§ 2º Os Ministros, ressalvado (A75,P3) § 2º Os Ministros, ressalvado condições:
quanto à VItaliCiedade, terão as mesmas quanto à VItaliciedade, terão as mesmas
garantias, prerrogativas, impedimentos, garantias, prerrogativas, impedimentos, (A86,I) I - um terço escolhido pelo Pre
vencimentos e vantagens dos Ministros do vencimentos e vantagens dos Ministros do sidente da República, com aprovação do Se
Superior Trlbunal de Justiça e somente po- Superior Tribunal de Justiça e somente po- nado Federal, sendo dois alternadamente
derão aposentar-se com as vantagens do derão aposentar-se com as vantagens do dentre auditores e membros do MinistérIO
cargo quando o tenham exercido efetivamen- cargo quando o tenham exerCido efetlvamen- Público junto ao Tribunal de Contas da U
te por mais de cInco anos. te por mais de Cinco anos. nião, indicados em lista tríplice pelo

Tribunal, segundo os critérios de antigui
§ 32 Os Audl tores , quando em (A75,P4,parte) § 3º Os auditores, quando dade e merecimento;

substitUição a MInistros, terão as mesmas em substituição a Ministros, terão as mes-
garantias e Impedimentos dos titulares. mas garantias e impedimentos dos (A86,II) 11 - dois terços escolhidos pelo

titulares Congresso Nacional.

§ 1º Os Mlnlstros do Trlbunal de (A75,Pl,I,II,III,IV,P2) § 12 Os Minlstros (A86,Pl,parte) § 12 Os Ministros do Tri
Contas da União serão escolhidos dentre do Tribunal de Contas da União serão esco- bunal de Contas da União serão nomeados
brasileiros com malS de trinta e Clnco e lhldos dentre brasileiros com mais de dentre brasileiros que satisfaçam os se
menos de sessenta e cinco anos de idade, trinta e cinco e menos de sessenta e cinco guintes requisitos:
de Idoneidade moral, reputação ilibada e anos de Idade, de Idoneldade moral, repu-
notórios conhecimentos jurídicos, tação ilibada e notórios conhecimentos ju- (A86,Pl,parte) I - mais de trinta e Cinco
contábeis, econômiCOS, financeiros e de rídlcos, contábeis, econômicos, financel- e menos de sessenta e cinco anos de idade;
administração pública, com mais de dez ros e de adminlstração pública, com mais
anos de exercíCIO da função ou de efetiva de dez anos de exercíCIO da função OU de (A86,Pl,parte) II - idoneidade moral e re
atividade profIssional, para um mandato, efetiva atIvidade profissional, para um putação ilibada;
não renovável, de seis anos, obedecidas as mandato, não renovável, de seis anos, obe-
seguintes condições: decidas as seguintes condições:

§ 42 Os Auditores, quando no e-
xercício das demais atribuições da jUdiCa-I(A75,P4,parte) § 42 Os auditores, quandol<A86,P2) § 3º Os Ministros, exceto quanto
~ura, terão as mesmas garantIas e impedi- no exercíCIO das demais atrIbuições da ju- à vitaliciedade, terão as mesmas garan-
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(A86,P3,P4) § 4º Os auditores, quando em
substituição a MInIstros, terão as mesmas
garantias e impedimentos dos tItulares e,
quando no exercício das demais atribuições
da judicatura, as dos juízes dos Tribunais
Regionais Federais.

mentos dos juízes dos TrIbunaIs RegIonais
FederaIS.

*** § 5º É assegurada aos atuaIs Mi
nistros do Tribunal de Contas da União a
garantia da vitalIciedade.

Art. 86. Os Poderes LegIslatIVO,
Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle Interno com
a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das me
tas previstas no plano plurianual, a exe
cução dos programas de governo e dos orça
mentos da União;

dicatura, terão as mesmas garantias e im- tIas, prerrogativas, impedimentos, venci
pedimentos dos Juízes dos Tribunais Regio- mentos e vantagens dos Ministros do Supe
nais FederaIS. rior Tribunal de Justiça e somente poderão

aposentar-se com as vantagens do cargo
(A75,P5) § 5º É assegurada aos atuais MI- quando o tenham exercido efetIvamente por
nistros do Tribunal de Contas da União a mais de CInco anos.
garantia da VItaliciedade.

(A86,PS) (VER DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,
ARTIGO 32).

(A76) Art. 87. Os Poderes LegIslativo, (A87) Art. 76. Os Poderes LegIslativo,
Executivo e JudiCIário manterão, de forma ExecutIvo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com integrada, sistema de controle interno com
a finalidade de: a fInalIdade de:

(A76,I) I - avalIar o cumprImento das me- (A87,I) I - avaliar o cumprimento das me
tas prevIstas no plano plurianual, a exe- tas previstas no plano plurianual, a exe
cução dos programas de governo e dos orça- cução dos programas de governo e dos orça-
mentos da União; mentos da Umão;

11 - comprovar a legalidade e a- (A87,II) 11 - comprovar a legalidade e a-
valIar os resultados, quanto à efIcácia e (A76,II) 11 - comprovar a legalIdade e a- valiar os resultados, quanto à eficáCIa e

valiar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, finan
efiCIência, da gestão orçamentária, finan- eficiência, da gestão orçamentária, finan- ceira e patrimonial nos órgãos e entidades
ceira e patrimonial nos órgãos e entidades ceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da a
da adminIstração federal, bem como da a- da administração federal, bem como da a- plicaçáo de recursos públicos por entida
pllcação de recursos públicos por entida- plicação de recursos públicos por entlda- des de direito privado;
des de dIreIto privado; des de direito privado;

111 - exercer o controle das ope
rações de crédito, avaIs e garantias, bem
como dos direitos e haveres da União;

(A87,III) 111 - exercer o controle das
(A76,III) 111 - exercer o controle das o-Ioperacões de crédito, avais e garantias,
peracões de crédito, avaIs e garantias, bem como dos dIreitos e haveres da União;
bem como dos direitos e haveres da União;

(A87,IV) IV - apoiar o controle externo no
IV - apoiar o.controle externo nOI(~79,IV) IV - apoIar o controle externo nol~xercício de sua mIssão institucional.

exercício de sua missão'institucional. . exercício de sua missão institucional.
(A87,Pl) § 12 Os responsáveis pelo contro-
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§ 1º Os responsáve is pelo contro- (A76,Pl) § 1º Os responsáveis pelo contro- le interno, ao tomarem conhecimento de
le 1nterno, ao tomarem conhecimento de le interno, ao tomarem conheC1mento de qualquer irregularidade ou abuso, dele da
qualquer 1rregular1dade ou abuso, dele da- qualquer 1rregularidade ou abuso, dele da- rão Clência ao Tr1bunal de Contas da Un
rão ciêncla ao Tr1bunal de Contas da Un- rão ciência ao Tribunal de Contas da Un- ião, sob pena de responsabi 11dade
1ão, sob pena de responsab i 11 cace ião, sob pena de responsabil idade so11 dár ia.
so1idár ia. sol idár ia.

(A87,P2) § 2º Qualquer cidadão, part1do
§ 2º Qualquer cidadão, partido (A76,P2) § 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte

político, assoc1ação ou sind1cato é parte pGlítico, assoclação ou slndicato é parte legítima para, na forma da le1. denunc1ar
legítima par'a, na forma da lei, denunciar legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou abuses perante o Tribu
lrregularldades ou abusos perante o Tribu- irregularidades ou abusos perante o Tribu- nal de Contas da Un1ão.
nal de Contas da Un1ão nal de Contas da União.

Art. 87. As normas estabelecidas (A77) Art. 88. As normas estabelecidas (A88) Art. 77. As normas estabelecidas
nesta seção aplicam-se, no que couber, à nesta seção aplicam-se, no que couber, à nesta seção aplicam-se, no que couber, à
organização e fiscalização dos Tr1bunais organização e fiscalização dos Tr1bunais organização e fiscalização dos Tribunais
de Contas dos Estados e do D1strlto Fe1e- de Contas dos Estados e do Distr1to Fede- de Contas dos Estados e do D1strito Fede
ral e dos Tribuna1s e Conselhos de Contas ral e dos Tribunals e Conselhos de Contas ral e dos Tribunais e Conselhos de Contas
dos Munlcípios. dos Municípios. dos Municípios.

Parágrafo único. As Constitu1ções (A77,Pún) Parágrafo único. As Constitui- (A88,Pún) Parágrafo único. As Constitui
estaduals disporão sobre os Tribuna1s de ções estaduais d1sporão sobre os Tribunais ções estadua1s disporão sobre os Tr1bunais
Contas respect1vos, que serão integrados de Contas respect1vos, que serão integra- de Contas respectivos, que serão integra-
por sete Conselheiros. dos por sete Conselheiros. dos por sete Conselheiros.

CAPÍTULO II

00 PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

00 PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

DA REPÚBLI CA

CAPÍTULO 11

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

CAPÍTULO II

DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

DA I'lEPÚBLICA

Art. 90. O Poder Execut1vo é e
xerC1do pelo Pres1dente da República, au
x111ado pelos M1nistros de Estado.

DA REPÚBLICA I(A89) Art. 78. O Poder Executivo é e-
xerc1do pelo Presidente da República, au-

(A78) Art. 89. O Poder Executivo é e-Ixiliado pelos Mjnistros de Estado.
xercido pelo Presidente da República, 'au-
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xlliado peloS Ministros de Estado.

Art. 91. O Presidente e o Vlce- (A79) Art. 90. O PresIdente e o Vice- (A90) Art. 79. O Presidente e o Vice-
Presidente da República serão eleitos si- Presidente da República serão eleitos si- Presidente da República serão eleItos si
multaneamente dentre os brasileiros natos multaneamente dentre os brasileiros natos multaneamente cento e vinte dias antes do
de trinta e cinco anos e no exercício de de trinta e cinco anos e no exercício de término do mandato presidencial.
seus direitos políticos, por eleição dire- seus direitos políticos, por eleição dire-
ta, em sufrágio universal e secreto em ta, em sufrágio unIversal e secreto em (A90,P1) § 12 O candidato a Vice
todo o País, cento e vinte d1as antes do todo o País, cento e vinte dias antes do Presidente da República será registrado
término do mandato prp.sidencial. término do mandato presidencial. com o candidato a Presidente da Repúbl1ca,

sendo votado juntamente com este.
*** Parágrafo ún1co. O cand1dato a (A79,P1) § 12 O candidato a Vice-
V1ce-Presidente da República, atendido o Pres1dente da Repúbl1ca, atendido o exigi- (A90,P2) § 22 será considerado eleito Pre
eX1gido no artigo 16, § 32 I, e § 62 , será do no artigo 16, § 3º, I, e § 62, será re- sidente o candidato que, registrado por
registrado com o candidato a Presidente da gistrado com o candidato a Presldente da partido político, obtiver a ma10ria abso
República, sendo votado Juntamente com República, sendo votado juntamente com luta de votos, não computados os em branco
este. este. e os nulos.

Art. 92. Será considerado eleito (A79,P2) § 22 Será considerado eleito Pre- (A90,P3) § 32 Se nenhum candidato alcançar
Presidente o candidato que, registrado por sidente o candidato que, registrado por maioria absoluta na primeira votação, far
partido político, obtiver a maioria abso- partido político, obtIver a maioria abso- se-á nova eleição trinta dias após a pro
luta de votos, não computados os em branco luta de votos, não computados os em branco clamaçâo do resultado, concorrendo os dois
e os nulos. e os nulos. candldatos mais votados, considerando-se

dosa maioria
(A79,P3) § 39 Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação, far-Ieleito aquele que obtiver

votos válidos.

§ 1º Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na prime1ra votação, far
se-á nova eleição trInta dias após a pro
clamação do resultado, concorrendo os dois se-á nova eleição tr1nta dias após a pro
candidatos mais votados, cons1derando-se clamação do resultado, concorrendo os dois (A90,P4) § 4º Se, antes de realizada a se
eleito aquele que obtiver a maIorIa dos cand1datos mais votados, considerando-se gunda votação, um dos cand1datos falecer,
votos válidos. eleito aquele que obt1ver a maioria dos desistir de sua candIdatura ou sofrer

votos válidos. qualquer impedimento que o inabllite,
convocar-se-á, dentre os remanescentes, o

§ 22 Se, antes de realIzada a se- (A79,P4) § 4º Se, antes de realizada a se- candidato com maior votação.
gunda votação, qualquer dos candidatos que gunda votação, qualquer dos candidatos que
a ela tiver o dIreito de concorrer fale- a ela tiver o dIreito de concorrer fale- (A90,P5) § 52 se, na h1pótese do parágrafo
cer, desistir de sua cand1datura ou, ain- cer, desist1r de sua candidatura ou, ain- anterior, houver entre os remanescentes
da, sofrer qualquer 1mpedimento que o 1na- da, sofrer qualquer impedimento que o ina- mais votados mais de um candidato'com a
bilite, convocar-se-á, dentre os remanes- b1lite, convocar-se-á, dentre os remanes- mesma votação, qualif1car-se-á o mais
centes, o candidato com maior votação. centes, o candidato com maIor votação. idoso.

§ 3º Se na hIpótese do parágrafOI(A79,P5) § 5º Se, na hipótese do parágrafo
anterior houver dentre os remanescentes anter10r, houver dentre os remanescentes
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mais
mesma
1doso.

votados mais de um candidato com almais votados mais de um cand1dato com a
votação, qua11f1car-se-á o ma1S mesma votação, qua11ficar-se-á o mais

ldoso.

Art. 93. O Pres1dente e o Vice- (ABO) Art. 91. O Presidente e o Vice- (A91) Art. 80. O Presidente e o Vice-
Presidente da República tomarão posse em Presidente da República tomarão posse em Presidente da Repúb11ca tomarão posse em
Sessão do Congresso Nacional, prestando sessão do Congresso Nacional, prestando sessão do Congresso Nacional, prestando
compromisso de manter, defender, cumprir a compromisso de manter, defender, cumprir a compromisso de manter, defender, cumprir a
ConstitulÇào, observar as 1e1s, promover o Constituição, observar as leis, promover o Constituição, observar as leis, promover o
bem geral do povo bras11eiro, sustentar a bem geral do povo bras11eiro, sustentar a bem geral do povo brasileiro, sustentar a
união, a 1ntegr1dade e a independênC1a do un1ão, a integrldade e a 1ndependência do união, a integridade e a independêncIa do
Bras11. Brasi1. Brasi 1.

Parágrafo ún1co. Se, decorr1dos (ABO,Pún) Parágrafo único. Se, decorridos (A91,Pún) Parágrafo único. Se, decorridos
dez dias da data fixada para a posse, o dez dias da data fixada para a posse, o dez dias da data fixada para a posse, o
Presidente e o Vice-Pres1dente, salvo mo- Presidente e o Vice-Presidente, salvo mo- Presidente ou o V1ce-Presidente, salvo mo
t1VO de força maior, não tiver assumido o tivo de força maior, não t1ver assum1do o tivo de força maior, não tiver assumido o
cargo, este será declarado vago. cargo, este será declarado vago. cargo. este será declarado vago.

Art. 94 Substituirá o presiden-I(A81) Art. 92. Substitu1rá o presiden-I(A92) Art. 81. Substituirá o Presiden-
te, no caso de impedimento, e suceder-1he- te, no caso de imped1mento, e suceder-1he- te, no caso de imped1mento, e suceder-lhe-
á, no de vaga, o Vice-Presidente. á, no de vaga, o Vice-Presidente. á, no de vaga, o Vice-Presjdente.

Parágrafo único. O Vice- (A81,Pún) Parágrafo único. O Vice-
Presidente da República, além de outras Presidente da República, além de outras
atrIbuições que lhe forem confer1das por atribu1ções que lhe forem conferidas por
le1 complementar, auxiliará o Pres1dente,
sempre que por ele convocado para m1ssões lei complementar, auxi11ará o Presidente.
especiais. sempre que por ele convocado para missões

especia1s.

(A92,Pún) Parágrafo único. O Vice
Presidente da República, além de outras
atribuições que lhe forem confer1das por
lei complementar, aux111ará o Pres1dente,
sempre que por ele convocado para m1ssões
especia1s.

(A82) Art. 93. Em caso de 1mpedimento (A93) Art. 82. Em caso de impedimento
Art. 94A. Em caso de imped1mentoldo Presidente e do Vice-Presidente, ou va- do Pres1dente e do Vice-Presidente. ou va

do Pres1dente e do Vice-Presidente, ou va- cânc1a dos respectivos cargos, serão su- cância dos respectivos cargos, serão su
cância dos respectivos cargos, serão su- cessivamente chamados ao exercício da Pre- cessivamente chamados ao exercício da Pre-
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cessivamente chamados ao exercício da pre-Isidência o Presidente da Câmara dos Depu-Isidência o Presidente da Câmara dos Depu
sidência o Presidente da Câmara dos Depu- tados, o do Senado Federal e o do Suprema tados, o do Senado Federal e o do Supremo
tados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal.
Tribunal Federal.

Art. 948. Vagando os cargos de (A83,Pl,P2) Art. 94. Vagando os cargos de (A94,parte) Art. 83. Vagando os cargos de
Presldente e Vice-PresIdente da República, Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente e Vice-PresIdente da República,
far-se-á eleição noventa dias depois de far-se-á eleição noventa dias depois de far-se-á eleIção noventa dias depois de
aberta a última vaga. OCorrendo a vacân- aberta a última vaga. Ocorrendo a vacân- aberta a últIma vaga.
cia nos últimos doIs anos do período pre- cia nos últimos dois anos do período pre-
sidencial, a eleIção para ambos os cargos sidencial, a eleição para ambos os cargos (A94,parte) § 12 Ocorr~ndo a vacância nos
será feita trinta dias depois da última será feita trInta dias dePOIS da última últimos dois anos do período presidencial,
vaga pelo Congresso NacIonal, na forma da vaga pelo Congresso NacIonal, na forma da a eleIção para ambos os cargos será feita
leI Em qualquer dos casos, os eleitos de- lei. Em qualquer dos casos, os eleitos de- trInta dias depois da última vaga, pelo
verão completar o período dos seus verão completar o período dos seus Congresso Nacional, na forma da lei.
antecessores. antecessores.

(A94,parte) § 22 Em qualquer dos casos, os
eleitos deverão completar o período de
seus antecessores.

Art. 94C. O mandato do Presidente (A84) Art. 95. O mandato do Presidente (A95) Art. 84. O mandato do Presidente
da RepúblIca é de cInco anos, vedada a re- da República é de cInco anos, vedada a re- da República é de cinco anos, vedada a re
eleição para o período subsequente, e terá eleição para o período subseqüente, e terá eleição para o período subseQÜente, e terá
início em primeiro de Janeiro do ano se- início em 12 de Janeiro do ano seguinte ao início em 12 de janeiro do ano seguinte ao
guinte ao de sua'eleição. de sua eleição. de sua eleição.•

Art. 940. O Presidente e o Vlce- (A85) Art. 96. O Presidente e o Vice- (A96) Art. 85. O Presidente e o Vice-
Presidente da República não poderão PreSIdente da República não poderão Presidente da República não poderão
ausentar-se do País sem lIcença do Con- ausentar-se do País sem lIcença do Con- ausentar-se do País sem licença do Con
gresso Nacional, sob pena de perda do car- gresso Nacional, sob pena de perda do car- gresso Nacional, sob pena de perda do car
go, salvo se por período não superior a go, salvo se por período não superior a go, salvo se por período não superior a
QUInze dias. quinze dias. quinze dias.

parágrafo único. Ficam o Presi
dente e o Vice-Presidente da República 0-

(A96,Pún) Parágrafo único. Ficam o Presi
dente e o Vice-Presidente da República 0-
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brigados a enviar ao Congresso Nacionall<A85,pÚn) Parágrafo ún1co. Ficam o Presi-
relatório circunstanc1ado dos resultados dente e o V1ce-Presidente da República o-Ibrigados a enviar ao Congresso Nacional
de sua v1agem. brigados a enviar ao Congresso Nac10nal relatório C1rcunstanciado dos resultados

relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem.
de sua viagem.

SEÇÃO II I SEÇÃO 11 I SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DAS ATRIBUiÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art 95. Compete
ao Presidente da República:

privativamentel(AB6) Art. 97. Compete
ao Presidente da Repúbllca:

privat ivamente I(A97) Art. 86. Compete
ao Presidente da República:

pr ivat ivamente

I - nomear e exonerar os M1nis- (AB6,I) I - nomear e exonerar os Minis- (A97,1) I - nomear e exonerar os Minis-
tros de Estado; tros de Estado; tros de ,Estado;

11 - exercer, com o auxílio dos (A86,11) II - exercer, com o auxíl10 dos (A97,II) II - exercer, com o auxílio dos
Min1stros de Estado, a direção super10r da Min1stros de Estado, a direção superior da M1nistros de Estado, a direção superior da
administração federal; administração federal; adm1nistraçâo federal;

111 - in1ciar o processo legiSla-I(A86,111) 111 - inic1ar o processo legiS-I(A97,III) 111 - iniciar o processo legis
t1VO, na forma e nos casos previstos nesta lativo, na forma e nos casos previstos lativo, na forma e nos casos prev1stos
Constltu1Ção; nesta Const1tuição; nesta Constitu1Çâo;

IV - sancionar, promulgar e faZer\(A86,IV) IV - sancionar, promulgar e fazerl(A97,IV) IV - sancionar, promulgar e fazer
publicar as le1s, exped1r decretos e regu- publicar as leis, expedir decretos e regu- publicar as le1s, expedir decretos e regu-
lamentos para sua fiel execução; lamentos para sua fiel execução; lamentos para sua fiel execução;

V - vetar proJetos de lei, totall(A86,V) V - vetar proJetos de le1, totall(A97,V) V - vetar projetos de lei, total
ou parC1almente, na forma prevista nesta ou parcialmente, na forma prev1sta nesta ou parcialmente;
Const1tuição; Constituição;

(A97,VI) VI - d1spor sobre a organização e
VI - dispor sobre a organização el(A86,VI) VI - d1spor sobre a organ1zaçâo elo funcionamento da adm1nistração federal,

o funcionamento da administração federal, o func10namento da admin1stração federal, na forma da lei;
na forma da le1; na forma da le1;

VII - manter relações com Estados
estrange1ros e acred1tar seus representan-
tes diplomát1cos; I(A86,VII) VII - manter relações com Esta-

dos estrangeiros e acredItar seus repre
VIII - celebrar tratados, conven- sentantes d1plomáticos;

ções e atos internacionais, sujeitos a re-

(A97,VII) VII - manter relações com Esta
dos estrangeiros e acreditar seus repre
sentantes diplomáticos;

(A97,VIII) VIII - cehebrar tratados, con-
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(A97,X) X - decretar e executar a inter
venção federal;

(A97,IX) IX - decretar o estado de defesa
o estado de defesale o estado de sítio;
nos termos desta

(A86,VIII) VIII - celebrar tratados, con-Ivenções e atos internacionaIS, sujeitos a
venções e atos internacionaIS, sujeItos a referendo do Congresso Nacional;
referendo do Congresso Nacional;

o estado de defesa
nos termos destal(A86, IX) IX - decretar

e o estado de sítio,
Const ttuição:

IX - decretar
e o estado de sítio,
Const itu íção:

*** XVI - nomear, observado o dispos
to no artigo 87, os mInistros do Tr1bunal
de Contas da União; (A97,XVII) XVII - nomear os magistrados,

(A86,XVI) XVI - nomear, observado o dis-Inos casos previstos nesta Constituição, e
XVII - nomear os magistrados noslPosto no artigo 87, os Ministros do Tribu- o Procurador-Geral da União;

casos previstos nesta Constituição e o nal de Contas da UnIão;
Procurador-Geral da União;

X- decretar e executar a inter-
venção federal, nos termos desta Consti- (A86,X) X - decretar e executar a inter-
tUlção; venção federal, nos termos desta Consti- (A97,XI) XI - autor1zar brasileiros a a-

tuição: ceitar pensão, emprego ou comissão de go-
XI - autorizar braSIleiros a a- verno estrangeiro;

ceitar pensão, emprego ou comissão de Go- (A86,XI) XI - autorizar brasileiros a a-
verno estrangeIro; ceitar pensão, emprego ou comIssão de 90- (A97,XII) XII - remeter mensagem e plano

verno estrangeiro; de governo ao Congresso Nacional por oca-
XII - remeter mensagem e plano de sião da abertura da sessão legIslativa,

governo ao Congresso Nacional por ocasião (A86,XII) XII - remeter mensagem e plano expondo a situação do País e solicitando
da abertura da Sessão Legislativa, expondo de governo ao Congresso Nacional por oca- as providências que julgar necessárias;
a situação do País e solIcitando as provi- SIão da abertura da sessão legIslativa,
dências que julgar necessárias; expondo a situação do País e solicitando (A97,XIII) XIII - conceder indulto e comu-

as providênCIas que Julgar necessárias; tar penas, com audiênCIa, se necessário,
XIII - conceder indulto e comutar dos órgãos instituídos em lei;

penas com aud1ência, se necessário, dos (A86,XIII) XIII - conceder 1ndu1to e comu-
órgãos instituídos em lei; tal' penas com audiência, se necessário, (A97,XIV) XIV - exercer o comando supremo

dos órgãos inst1tuídos em lei; das Forças Armadas, promover os of1ciais-
XIV - exercer o comando supremo generais das três armas e nomear os seus

das Forças Armadas, promover os of1ciais- (A86,XIV) XIV - exercer o comando supremo comandantes;
generaIs das três armas, e nomear os seus das Forças Armadas, promover os oficiais-
comandantes; generais das três armas, e nomear os seus (A97,XV) XV - nomear, após aprovação pelo

comandantes; Senado Federal, os MInistros do Supremo
XV - nomear, após aprovação pelo Tribunal Federal e dos Tribunais Superio-

Senado Federal, os MInistros do Supremo (A86,XV) XV - nomear, após aprovação pelo res, os Governadores de Territór10s, o
TrIbunal Federal, dos TribunaIS Super10- Senado Federal, os Ministros do Supremo Procurador-Geral da Repúbl1ca, o presiden
res, os Governadores de Territór10s, o Tribunal Federal, dos Tribunais Superio- te e os diretores do Banco Central do Bra
Procurador-Geral da RepúblIca, o Presiden- res, os Governadores de Territór10s, o s11 e outros servidores, quando determina
te e os DIretores do Banco Central e ou- Procurador-Geral da República, o Presiden- do em lei;
tros servidores, quando determinado em te e os d1retores do Banco Central e au-
le1; tros servidores, quando determinado em (A97,XVI) XVI - nomear, observado o dis-

lei; posto no art. 75, os MinIstros do Tr1bunal
de Contas da UnIão;

!erendo do Congresso Nacional;

(A86,XVII) XVII - nomear os magistradosl(A97,XVIII) XVIII - convocar e presidir o
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nos casos prevIstos nesta Constituição e 0lconselho da República e o Conselho de De-
Procurador-Geral da União; fesa NaCIonal;

(A97,XXI) XXI - conferir condecorações e
(A86,XX) XX - celebrar a paz, autorizadoldistinções honoríficas;
ou com o referendo do Congresso Nacional;

(A97,XXII) XXII - permitir, nos casos
(A86,XXI) XXI - conferir condecorações elprevistos em lei complementar, que forças

eldlstinções honoríficas; estrangeiras transltem pelo territórIO na
cional ou nele permaneçam temporariamente;

XXI - (SUPRIMIDO).

XXII - conferir condecorações
distinções honoríficas;

XVIII - convocar e presidir o
Conselho da República e o Conselho de De- (A86,XVIII) XVIII - convocar e presidir o (A97,XIX) XIX - declarar guerra, no caso
fesa Nacional; Conselho da República e o Conselho de De- de agressão estrangeira, autorizado pelo

fesa Nacional; Congresso Nacional ou referendado por ele,
XIX - declarar guerra, no caso de quando ocorrida no intervalo das sessões

agressão estrangeira, autorizado pelo Con- (A86,XIX) XIX - declarar guerra, no caso legislativas, e, nas mesmas condições, de
gresso Nacional ou referendado por ele, de agressão estrangeira, autorizado pelo cretar, total ou parcialmente, a mobi1iza
quando ocorrida no Intervalo das sessões Congresso NaCIonal ou referendado par ele, Cão nacional;
legislativas, e, nas mesmas condições, de- quando ocorrida no intervalo das sessões
cretar, total ou parCIalmente, a mobi1iza- legIslatIvas, e, nas mesmas condições, de- (A97,XX) XX - celebrar a paz, autorlzado
ção nacional; cretar, total ou parcIalmente, a mobi1iza- ou com o referendo do Congresso Naclonal;

ção nacional;
XX - celebrar a paz, autorizado

ou com o referendo do Congresso NaCIonal;

(A86,XXII) XXII - permitir, nos casos pre-
XXIII - permItir, nos casos pre- vistos em 1e1 complementar, que forças es- (A97,XXIII) XXIII - enviar ao Congresso

vistos em lei complementar, que forças es- trangeiras transitem pelo terrItório na- Nacional o plano plurianual de investimen
trangeiras transitem pelo território na- cional ou nele permaneçam temporariamente; tos, o projeto de lei de diretrIzes
clonal ou nele permaneçam temporariamente; orçamentárias e as propostas de orçamentos

(A86,XXIII) XXIII - enviar ao Congresso previstos nesta Constituição;
XXIV - envIar ao Congresso Nacio- Nacional o plano plurIanual de investimen-

nal o plano plurIanual de investimentos, o tos, o projeto de lei de dlretrlzes (A97,XXIV) XXIV - prestar, anualmente, ao
projeto de lei de diretrIzes orçamentárias orçamentárlas e as propostas de orçamen- Congresso Nacional, dentro de sessenta
e as propostas de orçamentos, previstos tos, previstos nesta Constituição; dIas após a abertura da sessão legislati-
nesta Constituição; va, as contas relativas ao exercício ante-

(A86,XXIV) XXIV - prestar anualmente, ao rior;
XXV - prestar anualmente, ao Con- Congresso Nacional, dentro de sessenta

grssso Nacional, dentro de sessenta dias dIas após a abertura da sessão legislatl- (A97,XXV) XXV - prover e extinguir os car
após a abertura da sessão legislativa, as va, as contas relativas ao exercício ante- 90S públicos federaIS, na forma da leI;
contas relatIvas ao exercício anterior; rior;

(A97,XXVI) XXVI - edItar medidas provlsó
XXVI - prover e extinguir OS car- (A86,XXV) XXV - prover e extlnguir os car- rias com força de lei, nos termos desta

gos públicos federais, na forma da lei; gos públicos federais, na forma da lei; Constituição;

XXVII - editar medidas provisó- (A97,XXVII) XXVII - e~ercer outras atri-
rias com força de leI, nos termos desta (A86,XXVI) XXVI - editar medidas provisó- buições previstas nesta Constituição.
Constituição; rias com força de lei, nos termos desta

ConstitUIção;
XXVIII - exercer outras atribui-

ções previstas nesta Constituição. I(A86,XXVII) XXVII - exercer outras atri-I<A97,pún) rarágrafo único. O Presidente da
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buições previstas nesta Constituição. República poderá delegar as atribuições
mencionadas nos incIsos VI, XIII e XXV,

*** Parágrafo único. O Presidente da (A8B,Pún) Parágrafo único. O Presidente da primeira parte, aos Ministros de Estado ou
República poderá delegar as atrlbuições República poderá delegar as atribuições ao Procurador-Geral da República e da U
menClonadas nos inclsos VI, XIII e XXVI, mencionadas nos incisos VI, XIII e XXVI, nião, que observarão os limites traçados
primeira parte, aos Mlnlstros de Estado ou primeira parte, aos Ministros de Estado ou nas respectivas delegações.
ao Procurador-Geral da República e da U- ao Procurador-Geral da República e da U-
nlão, que observarão os limites traçados nlão, que observarão os lImites traçados
nas respectlvas delegações. nas respectivas delegações.

Art. 95A Uma vez em cada sessão (A87) Art. 98. Uma vez em cada sessão (A98) Art. 87. Uma vez em cada sessão
legislatIva, o Presidente da RepúblIca legislatlva, o PresIdente da República legislativa, o Presidente da RepúblIca
poderá submeter ao Congresso Naclonal me- poderá submeter ao Congresso Nacional me- poderá submeter ao Congresso Nacional me
dldas leglslatlvas que consldere dldas legislativas que considere didas legislatIvas que considere
programátIcas e de relevente interesse programátIcas e de relevente interesse programáticas e de relevante interesse
nacional. naclonal. naclrnlal.

Parágrafo único. (SUPRIMIDO).

SEÇÃO 111SEÇÃO 111
SEÇÃO II I

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚB DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚB
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚB

*** Art. 9BA. São crimes de responsa- (A99) Art. 88. São crimes de responsa-
bilIdade os atos do PreSIdente da Repúbli- (ABB) Art. 99 São crimes de responsa- bilidade os atos do Presidente da Repúbli-
ca que atentarem contra a ConstItuição Fe- bl I idade os atos do Presidente da Repúbll- ca que atentarem contra a Constituição Fe-
deral e, especialmente: ca que atentarem contra a ConstItuição Fe- deral e, especIalmente:

dera I e, especialmente:
I - a existência da União;

(ABB, I) I - a existência da União;
(A99,I) I - a existência da UnIão;

11 - o livre exercício do Poder (ASS,II) 11 - o livre exercíCIO do Poder
LegIslatIVO, do Poder Judiciário, do Mi- (A88,II) 11 - o lIvre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Mi
nistério Público e dos Poderes constitu- Legislativo, do Poder JudICIário, do MI- nistério Público e dos Poderes ConStItu-
CIonais; cionais das unidades da Federação;

111 - o eÁercício dos direitos nistério Público e dos Poderes Constitu- (ASS,III) 111 - o exercíCIO dos dIreItos
políticos, individuaIS e sociais; cionals; políticos, individuais e sociais;

IV - a segurança interna do País;I(AB8,III) 111 - o exercíCIO dos direltosl(A99,IV) IV - a segurança interna do País;
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VI - a lei orçamentária; e I I(A99,VI) VI - a lei orçamentárla;
(A88,V) V - a prob1dade na admin1stração;

VII - o cumprimento das le1s e
das decisões jud1ciais. /(A88,VI) VI - a lei orçamentária;

(A99,VII) VII - o cumprlmento das leis e
das decisões judiclais.

Esses cr1mes Se-I(A8B,VII) VII - o cumpr1mento das
especial, que das decisões judiciais.
de processo e

Parágrafo único.
rão def1nidos em lei
estabelecerá as normas
.íu 19amento. (A88,Pún) Parágrafo único.

serão definidos em lei
estabelecerá as normas
julgamento.

leis el(A99,Pún) Parágrafo único.
serão def1nidos em lei
estabelecerá as normas

Esses crimesUulgamento.
espeoiat, que
de processo e

Esses crimes
especial, que
de processo e

Art 96B. Depols que a Câmara dos (A89) Art. 100. DeP01S que a Câmara dos (AlDO) Art. 89. Depois que a Câmara dos
Deputados declarar a admisslbilidade da Deputados declarar a admissibilidade da Deputados declarar a admissibilidade da
acusação contra o Presldente da Repúbllca, acusação contra o Presidente da República, acusação contra o Presidente da República,
pelo voto de dois terços de seus membros, pelo voto de dois terços de seus membros, pelo voto de dois terços de seus membros,
será ele submetido a julgamento perante o será ele submetido a julgamento perante o será ele submetido a julgamento perante o
Supremo Tribunal Federal, nas lnfrações Supremo Tribunal Federal, nas infrações Supremo Tribunal Federal, nas infrações
penais comuns, ou perante o Senado Fede- penais comuns, ou perante o Senado Fede- penais comuns, ou perante o Senado Fede-
ral, nos crimes de responsabllidade. ral, nos crlmes de responsabilidade. ral, nos crlmes de responsabilidade.

§ 12 O Presidente ficará suspenso (A89,Pl) § 12 O Presidente ficará suspenso (A1DO,Pl) § 12 O Presldente ficará suspen-
de suas funções: de suas funções: so de suas funções:

a) nas mfrações penais comuns, (A89,Pl,I) a) nas infrações penais comuns, (AlDO,PI,"a") I - nas infrações nenats co
se recebida a denúncia ou queixa-crime se recebida a denúncia ou queixa-crime muns, se recebida a denúncia ou queixa-
pelo Supremo Tribunal Federal; pelo Supremo Trlbunal Federal; crime pelo Supremo Tribunal Federal;

b) nos crimes de responsabilida- (A89,PI,II) b) nos crimes de responsabili- (AlOO,Pl,"b") II - nos crimes oe rescon
de, após lnstauração de processo pelo Se- dade, após instauração de processo pelo sabilidade, após a instauração do processo
nado Federal. Senado Federal. pelo Senado Federal.

§ 22 Se, decorrido o prazo de (A89,P2) § 22 Se, decorrido o prazo de (Al00,P2) § 22 Se, decorrido o prazo de
cento e oltenta dlas, o julgamento não es- cento e oitenta dias, o julgamento não es- cento e oitenta dias, o julgamento não es
tiver concluído, cessará o afastamento do tiver concluído, cessará o afastamento do tiver concluído, cessará o afastamento do
Presldente, sem preJuízo do regular pros- Presidente, sem prejuízo do regular pros-
segUlmento do processo. seguimento do processo.

Presldente, sem prejuízo do regular pros-
§ 32 Enquanto não sobrevier sen- seguimento do processo. (AI00,P3) § 32 Enquanto não sobrevier sen-
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tença condenatória nas Infrações comuns, o
Presidente da República não estará sujeito
a prisão.

tença condenatória, nas infrações comuns,
(A89,P3) § 32 Enquanto não sobreviver sen-Io Presidente da República não estará su
tença condenatória nas infrações comuns, o jeito a prisão.
Presidente da República não estará sujeito
a prisão.

ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.

(A90) Art. 101. O PreSIdente da Repú-I(Al0l) Art. 90. O Presidente da Repúbll
blica, na vigência de seu mandato, não ca, na vigência de seu mandato, não pode

Art. 96C. O Presidente da Repú-Ipode ser responsabilizado por atos estra
blica, na vigência de seu mandato, não nhos ao exercício de suas funções.
pode ser responsabIlIzado por atos estra-
nhos ao exercíCIO de suas funções.

SEÇÃO IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

SEÇÃO IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

SEÇÃO IV

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 97A. Os Ministros de Estado (A91) Art. 102. Os MinIstros de Estado (Al02) Art. 91. Os Ministros de Estado
serão escolhidos dentre brasileIros natos serão escolhidos dentre brasileIros natos serão escolhidos dentre brasileiros natos
maiores de vinte e um anos e no exercício maiores de vinte e um anos e no exercício maiores de vinte e um anos e no exercício
dos direitos políticos. dos direitos políticos. dos direitos políticos.

Art. 978. A lei dIsporá sobre al(A92) Art. 103. A
criação, estruturação e atrIbuições dos criação, estruturação
MinistérIOS. MinIstérios.

lei disporá sobre al(Al03) Art. 92. A lei disporá sobre a
e atribuições dos criação, estruturação e atrIbuições dos

MInistérios.

Art. 97C. Compete ao MinIstro dei (A93) Art. 104. Compete ao Ministro dei (A104) Art. 93. Compete ao Ministro de
Estado, além das atrIbuições que a ConStl- Estado, além das atribuições que a Cansti- Estado, além de outras atribuições estabe-
tuição e as leis estabelecerem: tuição e as leis estabelecem: lecidas nesta Constituição e na lei:
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I - exercer a orIentação, coorde- (A93,I) I - exercer a orIentação, coorde- (AI04.1) I - exercer a orientação. coorde
nação e supervIsão dos órgãos e entidades nação e supervisão dos órgãos e entidades nação e supervIsão dos órgãos e entIdades
da Administração Federal na área de sua da administração federal na área de sua
competência e referendar os atos e decre- da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decre-
tos aSSInados pelo Presidente; competência e referendar os atos e decre- tos assinados pelo Presidente;

tos assinados pelo Presidente;
11 - expedir Instruções para a

execução das leis, decretos e regulamen
tos;

(Al04,II) 11 - expedIr instruções para a
(A93,II) 11 - expedir instruções para alexecução das leis. decretos e regulamen
execução das leis, decretos e regulamen- tos;
tos;

(A104,III) 111 - apresentar ao Presidente
(A93,111) III - apresentar ao presidentelda República relatório anual dos serviços

111 - apresentar ao Presidente dalda RepúblIca relatório anual dos serviços realizados no Ministério;
RepúblIca relatório anual dos serviços re- realizados no Ministério;
allzados no MinIstério; e

(A93,IV) IV - praticar os atos pertinentes (AI04,IV) IV - praticar os atos pertinen
IV - praticar os atos pertinenteslàs atribuições que lhe forem outorgadas ou tes às atrIbuições que lhe forem outorga-

às atrlbulções que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. das ou delegadas pelo Presidente da
delegadas pelo Presidente da República. República.

Art. 97D. Os Mlnlstros de Estados (A51) Art. 105. Os Mlnlstros de Estadol (VER ARTIGO 51 E ARTIGO 51, PARÁ-
são obrIgados a atender a convocação da são obrigados a atender a convocação da GRAFO 12 ) .
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Na sessão (A51,Pl) Parágrafo únIco. Na sessão
ordinária imediatamente posterior à pre- ordInária imediatamente posterior à pre
sença de Mlnlstro de Estado convocado, a sença de MInistro de Estado convocado, a
Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, Câmara dos Deputados ou o Senado Federal,
por iniclatlva de qualquer das llderanças por inIciativa de qualquer das lideranças
que representem no mínimo um terço da res- que representem no mínimo um terço da res
pect,va Casa Legislativa e pelo voto de pectiva Casa LegIslativa e pelo voto de
dois terços de seus membros, poderá votar dois terços de seus membros, poderá votar
Resolução exprimindo dIscordância ao de- resolução exprimindo dIscordância ao de
poimento e às respostas do MinIstro às in- poimento e às respostas do Ministro às in-
terpelações dos parlamentares. terpelaçães dos parlamentares.

Art. 97E. Os Ministros de EstadOI(A51,P2) Art. 106. Os Ministros de Estado
poderão comparecer ao Senado Federal, à poderão comparecer ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados e a qualquer de suas Câmara dos Deputados e a qualquer de suas

(VER ARTIGO 51, PARÁGRAFO 22 ) .
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comissões, por sua inlciativa e mediante comissões, por sua iniciatlva e mediante
entendimentos com a Mesa respectiva, para entendimentos com a Mesa respectiva, para
expor assunto de relevância de seu expor assunto de relevância de seu
Minlstério. Ministério.

Art. 97F. Por lniciativa de. no
mímmo, um terço dos seus membros, a Câma- (A52,V) Art. 107. Por mtctat tva de nole 2º).
ra dos Deputados poderá apreciar moção de mínimo um terço dos seus membros, a Câmara
censura a Minlstro de Estado. dos Deputados poderá apreClar moção de

censura a Ministro de Estado.
§ 1º A aprovação da moção de cen-

sura ~ar-se-á pela malorla de dois terços (A52,V) § 12 A aprovação da moção de cen
dos membros da Câmara dos Deputados. sura dar-se-á pela maloria de dois terços

dos membros da Câmara dos Deputados.
§ 22 A moção de censura impl toa a

exoneração do Mlnistro a que se referir. (A52,Pl) § 2º A moção de censura impllca a
exoneração do Ministro a que se referir.

§ 32 Os s 19natárlOS de moção de
censura que não for aprovada não poderão (A52,P2) § 32 Os signatárlos da moção de
apresentar outra na mesma sessão legisla- censura que não for aprovada não poderão
t iva , com relação ao mesmo Ministro. apresentar outr-a na mesma sessão legisla-

tlva, com relação ao mesmo Ministro.

(VER ARTIGO 52, V, PARÁGRAFOS 12

SEÇÃO V I SEÇÃO V I SEÇÃO V

DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE

SUBSEÇÃO I

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

SUBSEÇÃO I

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

SUBSEÇÃO I

DO CONSELHJ DA REPÚBL ICA

Art. 98. O Conselho da República/(A94) Art. 108. OConselho da Repúbllca/(Al08) Art. 94. O Conselho da República
é órgão superlor de consulta do Presldente é órgão superior de consulta do Presldente é órgão superior de consulta do Presidente
da República e dele participam: da República e dele participam' da Repúbllca, e dele particlpam:

I - o
Repúbl tca,

Vtce-Pr-es ioente dal(A94,11) I - o Presldente da Câmara doSI(Al08,VII) I - o Vice-Presidente da Repú-
Deputados; blica;
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II - O Presidente da Câmara dOSI(A94,111) 11 - o Presidente do Senado Fe-I(A10a,I) 11 - o Presidente da Câmara dos
Deputados; dera1; Deputados;

III - O Presidente do Senado Fe-
dera1 ;

v - os 1íderes da
mInorIa no Senado Federal;

(A10a,V) VI - o Ministro da Justiça;

VI - o MInistro de Estado da Jus- (A94,VII) VI - seis cidadãos brasileiros (A10a,VI) VII - seis cidadãos brasileiros
tiça; natos, com mais de trinta e cinco anos de natos, com maIs de trinta e cinco anos de

idade, sendo dois nomeados pelo PresIdente idade, sendo dois nomeados pelo PreSIdente
VII - seis cidadãos brasileiros da República, dois eleItos pelo Senado Fe- da RepúblIca, dois eleitos pelo Senado Fe

natos, com mais de trinta e cinco anos de dera1 e dois eleItos pela Câmara dos Depu- dera 1 e dois eleitos pela Câmara dos Depu
Idade, sendo dois nomeados pelo PreSIdente tados, todos com mandato de três anos, ve- tados, todos com mandato de três anos, ve-
da República, dOIS eleItos pelo Senado Fe- dada a recondução. dada a recondução.
dera1 e dois eleItos pela Câmara dos Depu-
tados, todos com mandato de três anos, ve- (A94,1) VII - o Vice-PresIdente da Repú-
dada a recondução; b1lca;

Art. 99. Compete ao Conselho dal(A95) Art. 109. Compete ao Conselho dal(Al09) Art. 95. Compete ao Conselho da
República pronunciar-se sobre: República pronunCIar-se sobre: República pronunciar-se sobre:

I - intervenção federal, estadol(A95,I) I - intervenção federal,
de defesa e estado de sítio; de defesa e estado de sítio;

estadol(A109,I) I - intervenção federal, estado
de defesa e estado de sítio;

11 - todas as questões re1evantesl(A95,11) 11 - todas as questões re1evantesl(A109,11) 11 - as questões relevantes para
para a estabilidade das instItuições para a estabIlIdade das institUIções a estabilidade das instituições
democrátIcas. democrátIcas. democráticas.

Parágrafo únIco. O Presidente da (A95,Pún) Parágrafo único. O Presidente da (Al09,Pún) Parágrafo único. O Presidente
República poderá convocar MInistro de Es- República poderá convocar Ministro de Es- da República poderá convocar MinIstro de
tado para participar da reunião do Conse- tado para partiCIpar da reunião do Conse- Estado para partiCIpar da reunIão do Con
lho quando constar da pauta questão re1a- lho quando constar da pauta questão re1a- se1ho, quando constar da pauta questão re-
cionada com o respectivo MinistérIO. cionada com o respectIvo Ministério. 1acionada com o respectivo Ministério.
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SUBSEÇÃO II

DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

SUBSEÇÃO I I

DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

SUBSEÇÃO I I

DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Art 100. O Conselho de Defesa (AI10) Art. 96. O Conselho de Defesa Na-
Nacional é órgão de consulta do Pres1dente (A96) Art. 110. O Conselho de Defesa cional é órgão de consulta do Presidente
da RepúblIca nos assuntos relacionados com Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relaClonados com
a soberan1a naclonal e a defesa do Estado da Repúbl1ca nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado
democrático, e dele participam como mem- a soberania nac10nal e a defesa do Estado democrático, e dele particlpam como mem-
bros natos: democrático, e dele partlclpam como mem- bras natos:

bras natos:
I - o Presldente da Câmara dos

Deputados; I(A96,1)
ca;

(AII0,1) I - o Vice-Presidente da Repúbli
I - o V1ce-PreSldente da Repúbli-Ica;

II - o Presldente do Senado Fede-I I(AIIO,II) II - o Presidente da Câmara dos
ral; (A96,II) II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

Deputados;
111 - o Ministro da Justiça;

IV - os Mlnistros mil1tares;

(AII0,111) III - o Presldente do Senado
(A96,111) III - o Presldente do Senado Fe-IFederal;
deral;

(AIlO,IV) IV - o Ministro da Justiça;
V - o Ministro das Relações Exte-I(A96,IV) IV - o Ministro de Estado da Jus-

r iores; t iça, I<A lIa, V) V - os Mil11stros mi 1 í tares:

doMinistro
Vice-PresldenteVII - o

Repúbl íca.

(A96,VII) VII - o Ministro de Estado do (AII0,PI) § 12 Compete ao Conselho de De-
Planejamento. fesa Nacional:

I - oplnar, nas hipóteses de de-
claração de guerra e de celebração de paz, (A96,Pl) § 1º Compete ao Conselho de Defe- (AII0,PI,I) I - opinar nas hipóteses de
nos termos desta Constltuição; sa NaClonal: declaração de guerra e de celebração da

paz, nos termos desta Constituição;
II - propor os critérlos e condi- (A96,Pl,I) I - opinar, nas hipóteses de

ções de utilização de áreas indispensáveis declaração de guerra e de celebração de (Al10,Pl,IV) II - opinar sobre a decreta-
à segurança do território naclonal e OP1- paz, nos termos desta Constituição; Cão do estado de defesa, do estado de sí-
nar sobre seu efetivo uso, especlalmente tio e da intervenção federal;
na faixa de fronteira e nas relacionadas (A96,Pl,III) II - propor os critérlOS e
com a preservação e a exploração dos re- condições de utilização de áreas (AII0,PI,II) III - propor os critérios e

VI - o Ministro do PlaneJamento; I(A96'V) V - os Minlstros de Estado das (AII0,VI) VI - o Mlnistro das Relações Ex-
pastas militares; terlores;

da
(A96,VI) VI - o Ministro de Estado das Re- (AII0,VII) VII - o

.lações Exteriores; Planejamento.
§ 12 Compete ao Conselho de Defe

sa Nacional:
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cursos naturais de qualquer tipo; lndispensáve1s à segurança do terr1tório condições de utilização de áreas
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, indispensáveis à segurança do territórIo

111 - estudar, propor e acompa- espec1almente na' faixa de fronteira e nas nac10nal e opinar sobre seu efetivo uso,
nhar o desenvolvimento de inic1ativas relac10nadas com a preservação e a explo- especialmente na faixa de fronteira e nas
necessárias a garantir a 1ndependência na- ração dos recursos naturais de qualquer relac10nadas com a preservação e a explo
c10nal e a defesa do Estado democrát1co; t1pO; ração dos recursos naturais de qualquer

tipo;
IV - opinar sobre a decretação do (A96,Pl,IV) 111 - estudar, propor e acom

estado de defesa, do estado de sítio e da panhar o desenvolVImento de iniciativas
1ntervenção federal. necessár1as a garant1r a 1ndependência na- (AllO,PI,III) IV - estudar, propor e a

cionaI e a defesa do Estado democrático; companhar o desenvolvimento de iniciativas
§ 2º A lei regulará a organização necessár1as'a garantir a independênC1a na-

e o funcionamento do Conselho de Defesa (A96,Pl,II) IV - opinar sobre a decretação cianal e a defesa do Estado democrát1co.
Nac1onal. do estado de defesa, do estado de sítio e

da intervenção federal. (All0,P2) § 22 A lei regulará a organiza-
ção e o func1onamento do Conselho de Defe

(A96,P2) § 22 A le1 regulará a organização sa Nacional.
e o funcionamento do Conselha de Defesa
Nacional.

CAPÍTULO IV

DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II I

DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II I

DO POOER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 110. O Poder Judiciário él(A97) Art. 111. O Poder Judiciário él(Alll) Art. 97. São órgãos do Poder
exerc1do pelos seguIntes órgãos: exercido pelos seguintes órgãos: Judiciário:

I - Supremo Tribunal Federal; (A97,I) I - Supremo Tribunal Federal; (Alll,I) I - Supremo Tribunal Federal;

11 - Superlor Tribunal de Justi-I(A97,II) 11 - Superlor Tribunal de Justi-I(Al11,II) 11 - Superior Tribunal de Justi-
ça; ça: ca:

111 - TrIbunais Regionais Fede-I(A97,III) 111 - Tribunais Regionais Fede-I(All1,III) 111 - Tribunais Reglonais Fede-
rais e Juízes Federais; rais e Juízes FederaIS; rais e Juízes Federais;

IV - Tribunais e Juízes do Traba-I(A97,IV) IV - Tribunais e Juízes do Traba-I(Alll,IV) IV - Tribunais e Juízes do Tra-
lha; lha; balha;
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(Alll,V) V - Tribunals e Juízes Eleito
rais;

(Alll,VI) VI - Tribunais e Juízes Milita
res;

Eleito-

(Alll,VII) VII - Trlbunals e Juízes dos
Estados e do Dlstrito Federal e

Juízes dos Es-ITerritórios.
e TerritórlOS.

(Alll,Pún) Parágrafo único. OSupremo Trl
(A97,Pún) Parágrafo único. O Supremo Tri-Ibunal Federal e os Trlbunais Superiores
bunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e jurlsdlção
têm sede na Capital Federal e Jurlsdlção em todo o território nacional.
em todo o terrltório nacional.

(A97,VII) VII - Tribunals e
tados e do Distrito Federal

v - Trlbunais e Juízes Elelto-

(A97,V) V - Tribunais e Juízes
VI - TrlbunalS e Juízes Milita-Irais;

(A97,VI) VI - Tribunais e Juízes Mllita
VII - Trlbunais e Juízes dos Es-Ires;

tados e do Dlstrlto Federal e Terrltórios.

res,

rals;

Parágrafo únlco. O Supremo Tribu
nal Federal e os Tribunais Superlares têm
sede na Capital Federal e jurisdição em
tudo o território nacional.

Art. 111. O Estatuto da Magistra
tura obedecerá a lei complementar, de lnl
clativa do Supremo Trlbunal Federal, ob
servados os segulntes princípios.

(A98) Art. 112. O Estatuto da Maglstra
tura obedecerá a lei complementar, de ini
ciativa do Supremo Tribunal Federal, ob
servados os segulntes prlncípios:

(Al12) Art. 98. Lel complementar, de i
niciativa do Supremo Tribunal Federal,
dlsporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes prlncíPios:

I - lngresso na carrelra, cUJO (A98,1) I - ingresso na carrelra, cujo (AlI2,1) I - lngresso na carrelra, cUJo
cargo lnlClal será o de jU1Z substituto, cargo inicial será o de juiz substituto, cargo inlcial será o de Juiz substituto,
através de concurso público de provas e através de concurso público de provas e através de concurso público de provas e
títulos, com a partlcipação da Ordem dos títulos, com a participação da Ordem dos títulos, com a partlcipação da Ordem dos
Advogados do Brasil, em todas as suas fa- Advogados do Brasil, em todas as suas fa- Advogados do Brasil em todas as suas fa
ses, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem ses, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem ses, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classlflcaçào, • de classiflcação; de classiflcação;

lI - promoção de entrância paral(A98'11) II - promoção de entrânCla paral(A112'11) II - promoção de entrância para
entrância, alternadamente, por antlguidade entrância, alternadamente, por antiguldade entrâncla, alternadamente, por antiguidade
e merecimento, observado o seguinte: e mereclmento, observado o seguinte: e merecimento, observado o seguinte:

a) é obrlgatórla a promoção do (A98,11,"a") a) é obrigatória a promoção (A112,11,"a") a) é obrigatória a promoção
juiz que figure por três vezes consecutl- do Juiz que flgure por três vezes consecu- do juiz que figure por três vezes consecu
vas, ou Clnco alternadas, em 11sta de me- tivas, ou Clnco alternadas, em lista de tivas, ou cinco alternadas, em llsta de
reclmento, desde que conte dois anos de merecimento, desde que conte dois anos de mereclmento, desde que conte dois anos de
efetivo exercício e lntegre a primeira efetivo exercício e integre a primeira efetivo exercíclo e integre a primeira
qUlnta parte da lista de antlguldade da quinta parte da llsta de antiguidade da qUlnta parte da lista de antlguldade da
entrância; entrânc ta: entrância;

b) a promoção por merecimentol(A98,11,"b") b) a promoção por mereclmentol(A112,11,"b") b) a promoção por mereci
pressupõe dois anos de exercício na res- pressupõe d01S anos de exercício na res- menta pressupõe dois anos de exercício na
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pectlva entrância, salvo se não houver
com tal requislto, quem aceite a vaga;

pectiva entrâncla, salvo se não houver, Irespectiva entrância, salvo se não houver,
com tal requislto, quem aceite a vaga; com tal requlslto, quem acelte a vaga;

t itu lar

(Al12,VI) VI - a aposentadoria com venci
mentos integrais é compulsória por invali
dez ou aos setenta anos de idade, e facul
tativa aos trinta anos de servlço, após
cinco anos de exercício efetlvo na Judica
tura;

(Al12,V) V - os vencimentos dos magistra
dos serão fixados com dlferença não supe
rior a dez por cento de uma para outra das
categorias da carreira, não podendo, a tí
tulo nenhum, exceder os dos Mlnistros do
Supremo Trlbunal Federal;

(Al12,VII,Parte) VII - o jUiZ
residirá na respectiva comarca;

(Al12,IV) IV - previsão de cursos oficl
ais de preparação e aperfelçoamento de ma

(A98,IV) IV - prevlsão de cursos ofiCiaiSlgistrados como requisitos para ingresso e
IV - previsão de cursos oficiaislde preparação e aperfelçoamento de magis- promoção na carreira;

de preparação e aperfeiçoamento de magis- trados como requisitos para lngresso e
trados como requlsltos para ingresso e promoção na carreira;
promoção na carrelra;

(A98,V) V - os vencimentos dos magistra-
V - os venClmentos dos magistra- dos serão fixados com diferença não supe

dos serão flxados com diferença não supe- rlor a dez por cento de uma para outra das
rior a dez por cento de uma para outra das categorlas da carrelra, não podendo, a
categorias da carreira, não podendo, a qualquer título, exceder os dos Mlnistros
qúalquer título, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
do Supremo Trlbunal Federal;

(A98,VI) VI - a aposentadoria com venci-
VI - a aposentadoria com venci- mentos integrais é compulsória por invali

mentos integrais é compulsória por invali- dez, ou aos setenta anos de idade, e fa
dez, ou aos setenta anos de idade, e fa- cultativa aos trlnta anos de servlço, após
cultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetlvo na judica
cinco anos de exercício efetivo na judlca- tura;
tura;

(Al12,111) III - o acesso aos trlbunals de
segundo grau far-se-á por antiguidade e

(A98,111) III - o acesso aos tribunais de mereclmento, alternadamente, apurados na
*** 111 - o acesso aos tribunals de segundo grau far-se-á por antiguldade e últlma entrância ou, onde houver, no Trl
segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na bunal de Alçada, quando se tratar de pro
merecimento, alternadamente, apuradas na última entrâncla ou, onde houver, no Tri- moção para o Tribunal de Justiça, observa
última entrânCla ou, onde houver, no Trl- bunal de Alçada, quando se tratar de pro- dos o inciso II e a classe de origem;
bunal de Alçada, quando se tratar de pro- moção para o Trlbunal de Justiça, observa
moção para o Tribunal de Justlça, observa- dos o inclso II e a classe de origem;
dos o inclso 11 e a classe de orlgem,

c) a aferição do merec mento pe- (A112,II,"c") c) aferição do marec tmento
los critérios da presteza e segurança no (A98, II, "c") c) a afer ição do mereclmento pelos critérios da presteza e segurança no
e~ercício da Jurlsdlção e, alnda, pela pelos crltérlos da presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela frequêncla
frequênCl~ e aproveltamento em cursos re- exercíC10 da jurisdlção e, ainda, pela e aproveitamento em cursos reconhecldos de
conheCldos de aperfelçoamento; frequêncla e aproveitamento em cursos re- aperfeiçoamento;

conhecidos de aperfelçoamento;
d) na apuração da ant içurdade, o (Al12,11,"d") c) na apuração da ant íçut-

trlbunal somente poderá recusar o Juiz (A98,II,"d") d) na apuração da antiguida- dade, o trlbunal somente poderá recusar o
malS antigo pelo voto de d01S terços de de, o trlbunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto de d01S terços
seus membros, conforme procedimento pró- JU1Z malS antigo pelo voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a votação
prlO, repeilndo-se a votação até rixar-se de seus membros, conforme procedlmento até flxar-se a indicação;
a indicação; próprio, repetlndo-se a votação até fixar

se a indicação;

(A98,VII,VIII) VII - o juiz titular
VII - o juiz titular residirá nalresldirá na respectlva comarca. O ato del(Al12,VII,parte) VIII - o ato de remoção,

respectiva comarca. O ato de remoção, dis- remoção, disponibilldade e aposentadoria disponibilidade e aposentadoria do magis-
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ponibi1idade e aposentadoria do magistra
do, por interesse, fundar-se-á em declsão,
por voto de d01S terços do respectivo tri
bunal, assegurada ampla defesa;

do maglstrado, por interesse, fundar-se-áltrado, por interesse público, fundar-se-á
em declsão, por voto de d01S terços do em declsão por voto de dois terços do res

peCtlVO tribunal, assegurada ampla defesa;

respectivo tribunal, assegurada ampla de- (A112,VIII) IX - todos os julgamentos dos
VIII - todos os julgamentos dos fesa; órgãos do Poder Judiciário serão públicos,

órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
e fundamentadas todas as decisões, sob (A98,IX) VIII - todos os julgamentos dos pena de nulidade, podendo a lei, se o in
pena de nulidade; se o interesse público o órgãos do Poder Judlciário serão públicos,
exigir, a lei poderá llmitar a presença, e fundamentadas todas as decisões, sob teresse público o eXlgir, 1imitar a pre
em determinados atos às próprias partes e pena de nu1ldade, se o lnteresse público o senQa, em determinados atos, às próprias
seus advogados, ou somente a estes, exigir, a lei poderá limitar a presença, partes e seus advogados, ou somente a es-

em determlnados atos, às próprias partes e tes;
IX - as declsões adwlnistrativas seus advogados, ou somente a estes;

dos tribunals serão motivadas, sendo que (Al12,IX) X - as decisões administrativas
as disciplinares serão tomadas pelo voto (A98,X) IX - as decisões administrativas dos trlbunais serão motivadas, sendo que
da maiorla absoluta de seus membros; dos trlbunais serão motivadas, sendo que as disciplinares serão tomadas pelo voto

as disciplinares serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;
X - nos tribunais com número su- da malorla absoluta de seus membros;

perior a vinte e cinco Julgadores será (A112,X) XI - nos tribunais com número su
constltuído órgão especial, com o mínimo (A98,XI) X - nos tribunais com número su- perior a vinte e Clnco julgadores será
de onze e o máxlmo de vlnte e Clnco mem- perior a vinte e cinco julgadores será constituído órgão especial, com o mínimo
bl'os, para o exercício das atrlbUlções ad- constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vlnte e cinco mem
minlstrativas e Jurisdiclonais da compe- de onze e o máxlmo de vlnte e cinco mem- bros, para o exercíclo das atribuições ad
tência do tribunal pleno bras, para o exercício das atrlbulções ad- ministrativas e Jurlsdicionais da compe-

mlnlstratlvas e Jurisdicionais da compe- têncla do tribunal pleno
têncla do tribunal pleno.

Art..... Os Juízes substitutos (OT__) Art. 113. Os juízes SUbStltUtosl (VER DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS,
dos quadros do Poder Judlclário da União, dos quadros do Poder JudiciárlO da Unlão, ARTIGO 33).
dos Estados, do Oistrlto Federal e dos dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, que exerçam cargos ls01ados, Territórios, que exerçam cargos isolados,
desde que em exercício há malS de 5 desde que em exercíclo há malS de cinco
(cinco) anos, serão promovidos para vagas anos, serão promovidos para vagas de en-
de entrância igual àquela em que servem. trância 19ua1 àquela em que servem. Na hi-
Na hlpótese de inexistência de vagas, pótese de lnexistêncla de vagas, proceder-
proceder-se-á ao desdobramento das se-á ao desdobramento das eXlstentes. Para
existentes. Para efeito de promoção por efeito de promoção por antiguidade, o tem-
antiguidade, o tempo de serviço dos juízes po de serviço dos juízes beneficiados pelo
beneficiados pelo pr'esente artigo será presente artigo será computado a partir do
computado a partir do dia de sua posse. dia de sua posse.
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Art. 112. Um qUlnto dos lugares (A99) Art. 114. Um QUlnto dos lugares (Al14) Art. 99. Um quinto dos lugares
dos Tribunals Regionais Federais, dos Tri- dos Tribunals Regionais Federais, dos Tri- dos Tribunais Reglonais Federais, dos Trl
bunals dos Estados e do Dlstrlto Federal e bunals dos Estados e do Distrito federal e bunais dos Estados e do Distrito Federal e
Terrltórios será composto de membros do Territórlos será composto de membros do Territórios será composto de membros do
Ministério Públlco e de advogados de notó- Minlstério Públlco e de advogados de notó
rio saber Jurídico e reputação ilibada e Ministério Público e de advogados de notó- rio saber jurídico e reputação llibada,
com mais de dez anos de carreira ou de e- rio saber jurídico e reputação ilibada, com ma1S de dez anos de carreira ou de e
fetlva ativldade profisslonal, indicados com mais de dez anos de carrelra ou de e- fetiva atividade profissional, indicados
em lista sêxtupla pelos órgãos de repre- fetiva atlvidade profissional, lndicados em llsta sêxtupla pelos órgãos de repre-
sentação das respectivas classes. em lista sêxtupla pelos órgãos de repre- sentação das respectivas classes.

sentação das respectivas classes.
Parágrafo único. Receblda a lnd1- (A114,Pún) Parágrafo único. Recebida a in-

cação, o trlbunal formará llsta trípl1ce, (A99,Pún) Parágrafo único. Receblda a in- dicação, o tribunal formará lista trípli
envlando-a ao Poder Executivo, que, nos dicação , o tribunal formará lista trípli- ce, enviando-a ao Poder Executivo, que,
v1nte dias subsequentes, escolherá um de ce, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dlas subseqüentes, escolherá um
seus integrantes para nomeação. nos vlnte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

de seus lntegrantes para nomeação.

(Al00) Art. 115. Os Juízes gozam das Se-I(Al15) Art. 100. Os juízes gozam das se-
gUlntes garantlas: gulntes garantias:

juízes é

salvo por
forma do

(Al15,I,P2) I - vitaliciedade, Que, no
prlmeiro grau, só será adqulrlda após dois

salvo porlanos de exercício, não podendo o juíz,
forma do nesse período, perder o cargo senão por

proposta do trlbunal a que estiver Vlncu-
lado;

(Al15,Pl) Parágrafo únlco. Aos
(Al00,Pún,II) 11 - receber, a qualquer tí-Ivedado:

(AlOO,I) 1- vltaliciedade;

(Al00,Pún) § 12 Aos juízes é vedado:

I - vitalic1edade;

§ 12 Aos juízes é vedado:

(Al00,II) 11 - lnamovibi 1idade,
motlvo de interesse públ1co, na

*** 11 - lnamovibi I idade, salvo porlartigo 111, VII;
motlvo de lnteresse público, na forma do
1nciso VII do art1go 111; (Al00,III) 111 - irredutlbilidade de ven-

cimentos, sUJeitos, entretanto, aos lmDOs-I(A115'II) 11 - inamovibilidade,
111 - irredutibilidade de vencl-Itos gera1s, inclusive o de renda e os motivo de interesse público, na

mentos, SUJeitos, entretanto, aos impostos extraord1nárlos. art. 98, VIII;
gerais, lncluslve o de renda e os
extraordlnários. (A115,III) 111 - irredutibilidade de ven

cimentos, sujeitos, entretanto, aos impos
(AI00,Pún,I) I - exercer, ainda que emltos gerais, incluídos o de renda e os
disponibilidade, outro cargo ou função, extraordinárlos.

I - exercer, ainda que em dispo-Isalvo o maglstério;
nibllldade, outro cargo ou função, salvo o
magistérlO;

Art. 113. Os juízes gozam das se
guintes garantias:
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tulo ou pretexto, participação ou custas
11 - receber, a qualquer títulolem qualquer processo;

ou pretexto, participação ou custas em
qualquer processo;

- exercer, ainda que em dis
outro cargo ou função, salvo

à111 - dedicar-se
político-partidária.

(AI15,Pl,II) 11 - receber, a qualquer tí
(A100,I) § 2º No primeiro grau, a vitali- tulo ou pretexto, custas ou participação
cledade será adquirlda após dolS anos de em processo;

§ 2º No primeiro grau, a vitali- exercíclo, não podendo o Juiz, nesse pe-
cledade será adquirida após dois anos de (AI15,Pl,III) 111 - dedicar-se à atlvidade
exercício, não poderrdo o juiz, nesse pe- político-partidárla.
ríodo, perder o cargo senão por proposta ríodo, perder o cargo senão por proposta
do tribunal a que estiver vinculado. do tribunal a que estlver vinculado.

Art. 114. Compete privativamentel(Al01/A101,I) Art. 116. Compete privatlVa-I(Al16,parte) Art. 101. Compete
aos tribunais: mente aos tribunais: privativamente:

(Al16,III) c) conceder licença, férlas e
outros afastamentos a seus membros e aos
juízes e servidores que lhes forem imedla
tamente vinculados;

(Al0l,II,"d") IV - propor a cr-iação de no
de novaslvas varas judiclárias;a crIaçãoIV - propor

varas judiciárlas;

(AI16,II) b) organizar suas secretarias e
serviços auxil1ares e os dos juízos que

(A101,I,"c") III - conceder licença, fé-I lhes forem subordinados', velando pelo e
111 - conceder lIcença, férias elrlas e outros afastamentos a seus membros xercício da atividade correicional respec

outros afastamentos a seus membros e aos e aos juízes e servidores que lhes forem tiva;
juízes e servidores que lhes forem imedla- imediatamente subordinados;
tamente subordlnados;

I - eleger seus órgãos dtret ivos (A10l,I,"a") I - eleger seus órgãos dire- (Al16,parte) I - aos tr-rbunats:
e elaborar seus regimentos internos, com tivos e elaborar seus regimentos internos,
observâncIa das normas de processo e das com observância das normas de processo e (AI16,I) a) eleger seus órgãos diretivos e
garantias processuals das partes, dispondo das garantias processuals das partes, dis- elaborar seus regimentos internos, com Qb
sobre a competêncla e o funcionamento dos pondo sobre a competência e o funcionamen- servância das normas de processo e das ga
respectivos órgãos jurisdicionais e admi- to dos respectivos órgãos jurisdicionais e rantias processuais das partes, dispondo
nistrativos; administrativos; sobre a competência e o funclonamento dos

respectivos órgãos jurisdicionais e adml
(A 101,1, "b") II - organizar suas secreta- nistrat ivos;

11 - organlzar suas secretarias e rias e serviços auxiliares e os dos juízos
servlços auxiliares e os dos juízos que que lhes forem subordinados, velando pelo
lhes forem subordinados, velando pelo e- exercíclo da ativldade correicional res
xercício da atlvidade correlClonal respec- peotiva;
tiva;

(Al0l,I,"d") V - prover, por concurso pú-
*** ... - prover, por concurso Públi-lbllcO de provas, ou de provas e títulOS,\(Al16,IV) d) propor a crlação de novas va-
ca de provas, ou de provas e títulos, obe- obedecldo o disposto no artigo 198. ras judiciárias;
decido o disposto no parágrafo único, ar- parágrafo único, os cargos necessários à
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... - prover,
nesta Constituição, os
carreira da respect1va

t1gO 198, os cargos necessários à adminlS- admin1stração da Just1ça, exceto os de (A116,V) e) prover, por concurso público
tração da Justiça, exceto os de conf1ança confiança assim dcf1nidos em lei; de provas, ou de provas e títulos, obede-
assim def1n1dos em le1; cido o disposto no art. 175, parágrafo ú-

(Al0l,I,"e") VI - prover, na forma previs- nico, os cargos necessários à admimstra
na forma prevista ta nesta Const1tuição, os cargos de juízes ção da Justiça, exceto os de confiança as-

cargos de juízes de de carre1ra da respectiva Jurisdição. Slm definidos em lei;
JUrlsdição.

(A116,VI) f) prover, na forma prevista
nesta Constttuição, os cargos de juízes de
carreira da respectiva jurisdição.

(A117,1) 11 - ao Supremo Tr1bunal Federal,
aos Tribunais Superiores e aos Tribunais
de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o art. 175:

Art. 115. Compete privativamente: I(Al0l,parte) Art. 117. Compete
privativamente:

a) a alteração do número de seus
membros e dos tr-rbuna ts mferiores;

*** I - ao Supremo Tribunal Federal,
aos tr itxma rs Super-rores e aos Trtbunats
de Justiça propor ao Poder Leg1slativo,
observado o art1go 198:

d) a alteração da organização e
da divisão judic1árias;

(Al0l,II) I - ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores e aos Tribunais (Al17,I,"a") a) a alteração do número de
de Justiça propor ao Poder Legislativo, seus membros e dos tribunais inferiores;
observado o artigo 198:

(Al17,I,"b") b) a criação e a extinção de
(Al01,II,"a") a) a alteração do número de cargos e a fixação de vencimentos de seus

b) a criação e a ext1nção de car- seus membros e dos tribunais infer1ores; membros, dos juízes, 1nclusive dos tribu-
gos e a fixação de vencimentos dos seus na1S inferiores, onde houver, e dos serV1-
membros, dos Juízes, inclusive dos tr ibu- (A1Dl,II,"b") b) a criação e a extinção de ços auxiliares;
nais 1nferiores, onde houver, e dos servi- cargos e a flxação de vencimentos dos seus
ços auxiliares; membros, dos Juízes, Inclusive dos tribu- (Al17,I,"c") c) a cr-ração ou extinção dos

nalS 1nferiores, onde houver, e dos servi- tribunais inferiores;
c) a cr1ação ou ext1nção dos tri- ços auxlliares;

bunais inferiores; (Al17,"d"/Al16,IV) d) a alteração da orga
(A101,II,"c") c) a criação ou extinção dos nização e da divisão judiciárias;
tribunais inferiores;

(A117,II) 111 - aos Tribunais de Justiça o
(A101,II,"d") d) a alteração da organiza- julgamento dos juízes estaduais e do D1S-
ção e da divisão judiciárias; trito Federal e Territór1os, bem como dos

11 - aos Tribunais de Just1ça, o membros do MinistérlO Público que lhes são
julgamento dos juízes estaduais e do Dis- (Al0l,III) II - aos Tribunals de Justiça, adstritos, nos crimes comuns e de respon
trito Federal e Territórios, bem como dos o julgamento dos juízes estaduais e do sabilidade, ressalvada a competênc1a da
membros do M1nistério Público que lhes são Distrito Federal e Territórios, bem como Justiça Eleitoral.
adstritos, nos crimes comuns e de respon- dos membros do Min1stério Públ1CO que lhes
sab1l1dade, ressalvada a competência da são adstr1tos, nos crimes comuns e de res-
Justiça Eleitoral. ponsabi 1idade, ressalvada a competência da

Justiça Ele1toral.
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Art. 116. Somente pelo voto da (Al02) Art. 118. Somente pelo voto da (Al18) Art. 102. Somente pelo voto da
maioria absoluta de seus membros ou dos maioria absoluta de seus membros ou dos maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão espPCial pode- membros do respectivo órgão especial pode- membros do respectivo órgão especlal pode
rão os trlbunais declarar a inconstitucio- rão os tribunais declarar a inconstituclO- rão os tribunais declarar a inconstitucio
nalldade de lei ou ato normativo do Poder nalidade de lei ou ato normativo do Poder nalidade de lei ou ato normativo do Poder
Públ ico. PúbllCO. Públ tco.

Art. 117. A Justiça dos Estados (Al03,I) Art. 119. A Justiça dos Estados (Al19,Pl,parte) Art. 103. A União, no
deverá instalar juizados especials, provi- deverá lnstalar jUlzados especiais, provi- Distrlto Federal e nos Territórios, e os
dos por juízes togados, ou togados e lei- dos por juízes togados, ou togados e lei- Estados criarão:
gos, para o Julgamento e a execução de gos, para o julgamento e a execução de
causas cívels de menor complexidade e ln- causas cívels de menor complexidade e in- (Al19,parte,P2) I - Juizados especiais,
frações penais de menor potencial ofensi- frações penais de menor potencial ofensi- providos por juízes togados, ou togados e
vo, mediante procedimento oral e sumarís- vo, medIante procedimento oral e sumarís- leigos, para o julgamento e a execução de
simo, permitida a transação e o julgamento causas cíveis de menor complexidade e ln
de recursos por turmas de Juízes de pri- simo, permitlda a transação e o julgamento frações penais de menor potenClal ofensi
meiro grau. de recursos por turmas de juízes de pri- vo, mediante procedimento oral e sumarís-

meiro grau. simo, permitida a transação e o julgamento
*** § 12 A Unlão, no Distrito Federal de recursos por turmas de juízes de pri-
e nos Terrltórios, e os Estados criarão a (AI03/Al03,II) § 1º A União, no Distrito melro grau;
Justiça de Paz, remunerada, composta de Federal e nos Territórios, e os Estados
cidadãos eleitos pelo voto direto, univer- criarão a Justiça de Paz, remunerada, com- (Al19,Pl,parte) 11 - justiça de paz, re
sal e secreto, com mandato de quatro anos posta de cidadãos eleltos pelo voto dire- munerada, composta de cidadãos eleitos
e competência para, na forma da lei, cele- to, universal e secreto, com mandato de pelo voto direto, unlversal e secreto, com
brar casamentos, verlficar de ofício ou quatro anos e competêncla para, na forma mandato de quatro anos e competência para,
face a impugnação apresentada, o processo da lei, celebrar casamentos, veriflcar de na forma da lei, celebrar casamentos, ve
de habilitação, exercer atribuições conci- ofício ou face a impugnação apresentada, o rificar de ofício ou em face de impugnação
liatórias, sem caráter Jurisd1cional, além processo de habilitação, exercer atrlbui- apresentada, o processo de habl 1itação,
de outras previstas na legislação. Cães conciliatórias, sem caráter jurisdi- exercer atribuições conciliatórias, sem

cional, além de outras previstas na caráter jurisdicional, além de outras pre-
legislação. vistas na legislação.

em grau único de jurisdição, competentes
para conciliação e julgamento de causas
cíveis de pequena relevância, definidas em
lei, e julgamento de contravenções.

§ 22 As providências de instala-I(Al03/Al03,I) § 2º As providênclas de ins-I(DT30) Parágrafo único. A lei
ção dos Juizados especiais e de criação da talação dos juizados especiais no Distrlto criar, ainda, juizados de pequenas
Justlça de Paz no Distrito Federal e nos Federal e nos Territórlos cabem à União.
Territórios cabem à União.

Art. 118. (SUPRIMIDO).

poderá
causas,
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Art. 119. Ao Poder Jud1c1ár10 él(Al04) Art. 120. Ao Poder Judic1ário él(A120) Art. 104. Ao Poder Judiciário é
assegurado aut0nomla adm1n1strativa e assegurada autonom1a administrativa e assegurada autonomia administrativa e
finance1ra. financeira. financeira.

§ 1º Os tribuna1s elaborarão suas (Al04,P1) § 1º Os tribuna1s elaborarão (A120,Pl) § 12 Os tribuna1s elaborarão
propostas orçamentár1as, dentro dos 1im1- suas propostas orçamentár1as, dentro dos suas propostas orçamentárias, dentro dos
tes estipulados conjuntamente com os de- lim1tes est1pu1ados conjuntamente com os limites est1pulados conJuntamente com os
mais Poderes, na lei de diretr1zes demais Poderes, na le1 de diretrizes demais Poderes, na lei de d1retrizes
orçamentárias. orçamentárias. orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proPOS-I(Al04,P2) § 2º O encam1nhamento da proPOS-I(A120,P2) § 2º O encaminhamento da propos
ta, ouvldos os demais tr1bunais interessa- ta, ouv1dos os dema1s tr1bunais interessa- ta, ouvidos os demais tr1bunais interessa-
dos, compete: dos, compete: dos, compete:

1 - no âmblto federal, aos Presi- (Al04,P2,1) I - no âmbito federal, aos (A120,P2,1) I - no âmbito federal, aos
dentes do Supremo Tr1bunal Federal e dos Presidentes do Supremo Tr1bunal Federal e Pres1dentes do Supremo Tribunal Federal e
Trlbunais Superiores, com a aprovação dos dos Tr1bunais Superiores, com a aprovação dos Tribunais Superiores, com a aprovação
respect1vos tr1bunais; dos respect1vos tribuna1s; dos respectivos tribunais;

11 - no âmblto estadual e do Dis- (Al04,P2,II) 11 - no âmbito estadual e do (A120,P2,II) 11 - no âmbito estadual e do
tr1to Federal e Terrltórios, aos Pres1den- Distr1to Federal e Terr1tórios, aos Pres1- Distrito Federal e Terr1tór1os, aos Pres1
tes dos Tribunals de Justlça, com a apro- dentes dos Tribuna1s de Justlça, com a a- dentes dos Tribunais de Just1ça, com a a-
vação dos respect1vos trlbunais provação dos respectivos trlbunais. provação dos respectivos tribuna1s.

Art. 120. Os pagamentos dev1dos (Al05) Art. 121. Os pagamentos dev1dos (A121) Art. 105. Os pagamentos dev1dos
pela Fazenda Federal, Estadual ou Munici- pela Fazenda Federal, Estadual ou Munic1- pela Fazenda Federal, Estadual ou Munici
pal, em virtude de sentença judiclária, pal, em v1rtude de sentença judiciária, pa1, em virtude de sentença judiciária,
far-se-ão exclUSlvamente na ordem cronoló- far-se-ão exclusivamente na ordem crono1ó- far-se-âo exclusivamente na ordem cronoló
gica de apresentação dos precatórios e à gica de apresentação dos precatórios e à gica de apresentação dos precatór10s e à
conta dos créditos respectivos, proib1da a conta dos créditos respectivos, pro1bida a conta dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas do- des1gnação de casos ou de pessoas nas do- designação de casos ou de pessoas nas do
tações orçamentárias e nos créditos adi- tações orçamentárias e nos créditos adi- tações orçamentárias e nos créditos adi
cionais abertos para este fim, à exceção cionais abertos para este fim, à exceção c10nais abertos para este fim, à exceção
dos casos de créd1to de natureza dos casos de crédito de natureza dos casos de crédito de natureza
at inent icta. alimentícia. alimentícia.

§ 1º É obrigatória a inclusão, no (Al05,Pl) § 1º É obrigatória a inclusão,
orçamento das entldades de dlrelto públl- no orçamento das entidades de direito pú-
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co, de verba necessárla ao pagamento dos blico, de verba necessárla ao pagamento (A121,Pl) § 1º É obrigatória a inclusão,
seus débitos constantes de precatárlos dos seus débitos constantes de precatórlOS no orçamento das entldades de direito pú
judlciários, apresentados até 12 de Julho, Judlciárlos, apresentados até 12 de julho, blico, de verba necessária ao pagamento
d~ta em que terão atuallzados os seus data em que terão atuallzados os seus dos seus débitos constantes de precalõ,los
valores. O pagamento far-se-á obrigatorla- valores. O pagamento far-se-á obrlgatoria- JudiClários, apresentados até 1º de Julho,
mente até o flnal do exerciclo seguinte. mente até o final do exerciclo segulnte. data em que terão atuallzados os seus va-

lores, fazendo-se o pagamento até o final
§ 2º As dotações orçamentárlas e (Al05,P2) § 2º As dotações orçamentárias e do exercíClO segUlnte.

os créditos abertos serão conslgnados ao os créditos abertos serão consignados ao
Poder Judiclário, recolhendo-se as impor- Poder Judiciárlo, recolhendo-se as impor- (AI21,P2) § 2º As dotações orçamentárlas e
tânclas respectlvas à repartição tâncias respectivas à repartição os crédltos abertos serão conSlgnados ao
competente. Caberá ao Presidente do Trlbu- competente. Caberá ao Presldente do Tribu- Poder Judlciário, recolhendo-se as impar
nal que proferir a decisão exequenda de- nal que proferlr a decisão exeqüenda de- tâncias respectivas à repartição competen
terminar o pagamento, segundo as possibl- termlnar o pagamento, segundo as posslbi- te, cabendo ao Presldente do Trlbunal que
lidades do depósito, e autorlzar, a reque- I idades do depósito, e autorizar, a reque- proferir a decisão exeqüenda determinar o
rimento do credor e excluslvamente para o rimento do credor e exclusivamente para o pagamento, segundo as possibilidades do
caso de preterlmento do seu direlto de caso de preterlmento do seu direito de depósito, e autorlzar, a requerlmento do
precedência, o sequestro da quantla precedêncla, o sequestro da Quantia credor e exclusivamente para o caso de
necessárla à satisfação do déblto. necessária à satisfação do déblto. preterimento de seu direito de precedên-

cia, o seQÜestro da quantla necessária à
satisfação do débltO.

Art. 121 Os serviços notarials e (Al06) Art. 122. Os serviços notarials e (A122) Art. 106. Os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter pri- de registro são exercidos em caráter pri- de registro são exercidos em caráter pri-
vado, por delegação do Poder Público. vado, por delegação do Poder PúbllCO. vado, por delegação do Poder PúbllCO.

§ 1º Lel complementar regulará as (A1D6,Pl) § 12 Lei complementar regulará (A122,Pl) § 1º Lei complementar regulará
atlvldades, disclpllnará a responsabllida- as atlvidades, diSClplinará a responsabl- as atividades, disciplinará a responsabl
de clvil e criminal dos notárlos, dos ofi- lidade CiVll e crimlnal dos notários, dos lidade civil e crimlnal dos notários, dos
ClalS de reglstro e seus prepostos, e oficlals de registro e seus prepostos, e oficials de registro e seus prepostos, e
deflnirá a flscalização de seus atos pelo definirá a fiscallzaçào de seus atos pelo
Poder Judlciário. deflnirá a flscalização de seus atos pelo Poder Judlciário.

Poder JudicIário.
§ 22 O ingresso na ativldade no-

tarial e de reglstro dependerá, obrigato- (Al06,P3) § 22 O ingresso na atividade no
I'lamente, de concurso públlCO de provas e tarial e de reglstro dependerá, obrigato
títulos, não se permltindo que qualquer riamente, de concurso públlCO de provas e
serventia flque vaga, sem abertura de con- títulos, não se permitindo que qualquer
curso de provimento ou remoção, por mais serventia fique vaga, sem abertura de con
de selS meses. curso de provlmento ou remoção, por mais

de seis meses.
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(AI22,P2) § 3º O lngresso na atividade no
tarial e de registro depende de concurso
públIcO de provas e títulos, não se permi
tIndo que qualquer serventia fique vaga,

(Al06,P2) Art. 123. Lel federal (A123) § 22 Lel federal estabelecerá
estabelecerá normas geraIs para fIxação de normas gerais para fixação de emolumentos

Art. 122. Le! federallemo1umentos relatIvos aos atos praticados relativos aos atos praticados pelos servi-
estabelecerá normas gerais para fIxação de pelos serVIços notarlals e de registro ços notariais e de registro.
emolumentos relatIvos aos atos praticados mencionados no artlgo anterior.
pelos servlços notarials e de registro
mencIonados no artlgo anterlor.

sem abertura de concurso de provimento ou
remoção, por mais de seIs meses.

SEÇÃO II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SEÇÃO II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SEÇÃO I I

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 123 O Supremo Trlbunal Fe- (Al07) Art. 124 O Supremo TrIbunal Fe- (A124) Art 107. O Supremo Tribunal Fe
deral compõe-se de onze mlnistros, esco- deral compõe-se de onze MInIstros, esco- deral compõe-se de onze MInIstros, esco
lhldos dentre cidadãos com mais de trInta lhidos dentre CIdadãos com mais de trinta 1hldos dentre cldadãos com mais de trInta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos e cInco e menos de sessenta e cinco anos e cInco e menos de sessenta e cinco anos
de idade, de notável saber Jurídico e re- de idade, de notável saber jurídico e re- de Idade, de notável saber jurídlco e re-
putação illbada. putação ilibada. putação illbada.

Parágrafo único Os MinIstros do (Al07,Pún) Parágrafo únICO Os MinIstros (A124,Pún) Parágrafo único. Os MInistros
Supremo TrIbunal Federal serão nomeados do Supremo Tribunal Federal serão nomeados do Supremo Tribunal Federal serão nomeados
pelo PresIdente da Repúbllca, depOIS de pelo PresIdente da República, depOIS de pelo Presidente da República, depOIS de
apr'ovada a escolha pela maIorIa absoluta aprovada a escolha pela maIoria absoluta aprovada a escolha pela maioria absoluta
do Senado Feljera1. do Senado Federa1. do Senado Federa1.

Art. 124. Compete ao Supremo Trl-I I(A125) Art. 108. Compete ao Supremo TrI-
bunal Federal, precipuamente, a guarda da (Al08) Art. 125. Compete ao Supremo Tri- buna1 Federal, preCIpuamente, a guarda da
ConstItUIção, cabendo-lhe: buna1 Federal, preCIpuamente, a guarda. da ConstituIção, cabendo-lhe.

Constituição, cabendo-lhe:
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I - processar
origInarIamente:

'e julgar,
(Al08,I) I - processar
originariamente:

e
(A125,I) I - processar

julgar,loriginariamente:
e julgar,

(A125,I,"g") g) a extradição requisitada
por Estado estrangeiro;

(A125,I,"f") f) as causas e os confl i tos
(AI08, I, "f") f) as causas e os conflitos entre a umão e os Estados, a União e o
entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros,

f) as causas e os CQhflitos entrelDistrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da ad
a União e os Estados, a União e o DIstrito InclUSIve as respectivas entidades da ad- mInistração indireta;
Federal, ou entre uns e outros, inclusive ministração indIreta;
as respectivas entidades da administração
indireta;

(AI25,I,"c") C) nas infrações penais co
(A 108, I, "c") c) nas mfrações penais co- muns e nos crimes de responsabi 1idade, os

c) nas infrações penais comuns e muns e de resoonsaat t ioade, os membros dos membros dos Tribunais Supertores , os do
de responsabilidade, os membros dos Tribu- TrIbunais Superiores, os do Tribunal de Tribunal de Contas da União e os chefes de
nais Superiores. os do Tribunal de Contas Contas da União e os chefes de missão missão diplomática de caráter permanente,
da UnIão e os chefes de mIssão dIplomátIca diplomática de caráter permanente;
de caráter permanente;

(A125,I,"e") e) o litígio entre Estado
(A 108, I , "e") e) o 1it íg 10 entre Estado eS-lestrangeiro ou organismo internac iona1 e a
trangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o DistrIto Federal ou o

e) o litígIO entre Estado estran-Iuniâo, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
geiro ou organismo internacional e a Un- Território;
lão, o Estado, o Distrito Federal ou o
TerrItório;

a) a ação dir-sta de inconst ítu- (A125,I,"a") a) a ação drreta de tnconst t-
c iona1idade de lei ou ato normat ivo fede- (A108,I,"a") a) a ação dtreta de tnconst i- tucionalidade de lei ou ato normativo fe-
ralou estadual; tucionalidade de le1 ou ato normativo fe- deral ou estadual;

dera 1 ou estadual;
b) nas infr-ações penais comuns, o (A125, I, "b") b) nas mfrações penais co-

Pres idente da República, o Prlmeiro- (A 108, I, "b") b) nas infrações penais co- muns, o Pres idente da Repúb 1ica e os 1.11-
muns, o Presidente da República e os Mi- nistros de Estado, os membros do Congresso

MInIstro e os MInistros de Estado, os mem- nlstros de Estado, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o
bras do Congresso NaCIonal, seus próprios NaCIonal, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
Ministros e o Procurador-Geral da Repúbli- Procurador-Geral da República;
ca;

(A125,I, "d") d) o "habeas-corpus", sendo
(AI08,I,"d") d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referIdas

d) o "habeas corpus", sendo pa- pacrente qualquer das pessoas referidas nas at íneas anteriores; o mandado de segu
crente qualquer das pessoas referidas nas nas at íneas anter-rores: o mandado de segu- rança, o "habeas-data" e o mandado de in
alíneas anteriores; o mandado de seguran- rança, o "habeas-data" e o mandado de in- junção contra atos do Presidente da Repú
ça, o "habeas data" e o mandado de mjun- junção contra atos do Presidente da Repú- bl toa, das Mesas da Câmara dos Deputados e
ção contra atos do Presidente da Repúbli- bllca, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas
ca, do Primeiro-MInistro, das Mesas da Câ- do Senado Federal, do Tribunal de Contas da UnIão, do Procurador-Geral da Repúbli
mara dos Deputados e do Senado Federal, do da União, do Procurador-Geral da Repúbli- ca, do Superior Tribunal de Justiça e do
TrIbunal de Contas da União, do ca, do SuperIor Tribunal de Justiça e do próprio Supremo TrIbunal Federal;
Procurador-Geral da República, do Superior próprio Supremo Tribunal Federal;
Tribunal de Justiça e do próprio Supremo
Tribunal Federal;

g) a extradição requisitada POrl(Al08, I, "g") g) a axtr-adrcão requiSitadal(A125, I,h) h) a homologação das sentenças
Estado estrangeiro; . por Estado estrangeiro; estrangeiras e a concessão do "exequatur"

às cartas rogatórias, que podem ser confe-
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(A125,I,"0") o) a ação em que todos os
membros da mag1stratura sejam direta ou
indiretamente interessados, e aquela em
que mais da metade dos membros do tribunal
de origem esteJam impedidos ou seJam dire
ta ou indiretamente interessados;

(A125,I,"1") 1) a r-evisão cr imnat e a
e alação rescisória de seus julgados,

(AI25,I,"q") q) o pedido de medida caute
(A 108, I, "q") _Q) o pedido de medida ca_ute-./lar das' represen.taçoos oferecidas pe10
lar das representações oferecida~ pelo' Procurador-Geral da República;
Procurador-Geral da República;

q) (SUPRIMIDA).

(A 108,I , "I") 1) a revisão cr Imina1
1) a revisão criminal a ação res-Iação rescisória de seus Julgados;

Clsória de seus julgados;

(A125,1,"j") j) a representação do
(A 108 i I , "J") j) a representação doIprocUrador-Gera1 da Repúb 1ica, nos casos

J) a representação do Procurador- Procurador-Geral da Repübllca, nos casos defInIdos em lei complementar, para inter
Geral da República, nos casos def1n1dos emldef1n1dos em le1 complementar, para inter- pretação de lei ou ato normativo federal;
le1 complementar, para interpretação de pretação de le1 ou ato normat1vo federal;
le1 ou ato normat1vo federal;

h) a homOlogação das sentenças (Alü8,1,"h") h) a homologação das senten- ridas pelo regimento interno ao seu Presi
estranqeu-as e a concessão do "exequatur" ças estrangeiras e a concessão do dente;
às cartas rogatór1as, que podem ser confe- "exequatur" às cartas rogatórias, que po-
r1das ao seu Pres1dente, pelo reglmento dem ser confer1das ao seu Presidente, pelo (A125,1,"i") i) o "habeas-corpus", quando
lnterno; regimento interno; o coator ou o paciente for tribunal, auto-

r1dade ou funC1onário cujos atos esteJam
1) os "habeas corpus", quando o (A108,I,"1") 1) os "habeas-corpus", quando sujeitos diretamente à jurisd1ção do Su

coator ou o paciente for tribunal, autor1- o coator ou o paciente for tribunal, auto- premo Tribunal Federal, ou se trate de
dade ou funclonário cUJos atos estejam su- rldada ou funcionárIo cujos atos estejam crime sujeIto à mesma jurisdição em uma

suje1tos d1retamente à Jur1sdição do Su- ún1ca instância;
jeitos diretamente à jurisdição do Supremo premo Tribunal Federal, ou se trate de
Tr1bunal Federal, ou se trate de crime su- crime sujeito à mesma jur1sd1ção em uma
jeito à mesma jurisd1ção em ~ma únIca 1ns- ún1ca 1nstância;
tânc1a;

(Alü8,I,"0") o) a ação em que todos os
o) a ação em que todos os membros membros da magistratura seJam direta. ou

da maglstratura sejam direta ou indireta- indiretamente interessados, e aquela em
mente interessados, e aquela em que mais que mais da metade dos membros do tribunal
da metade dos membros do tribunal de or1- de origem esteJam lmpedidos ou sejam dire
gem estejam lmped1dos ou sejam dlreta ou ta ou indiretamente interessados;
indiretamente interessados;

(A125,I,"n") n) a execução de sentença
(A108,I,"n") n) a execução de sentença naslnl;ls causas de sua competênc1a originária,

n) a execução de sentença nas causas de sua competência originár1a, fa- facultada a delegação de atribuições para
causas de sua competência orlginária, fa-Icultada a delegação de atr1buições para a a prática de atos processuais;
cultada a delegação de atr1buições para a prática de atos processua1S;
prática de atos processua1S;

(A 125, I, "m") m) a rec lamação para a pre
(Alü8,1,"m") m) a reclamação para a pre-Iservação de sua competência e garantia da

m) a reclamação para a preserva-Iservação de sua competência e garant1a da autoridade de suas decisões;
ção de sua competência e garantia da auto- autoridade de suas decisões;
ridade de suas decisões ,

(A 125, I, "p") p) os confl itos de jur1sdi
(A108,I,"p") p) os conflitos de jurlsdiç&o ção entre o Superior rr ibuoat de Justiça e

p) os conflltos de jurisdição en- entre o Superior Tr1bunal de Justlça. e quaisquer tribunais, entre Tribunais Supe
tre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer trlbunais, ~tre Tribunais Supe-' rlores, ou entre estes e qualquer outro
quaisquer tribunais, entre Tribuna1s Supe- riores, ou entre estes e qualquer outro ~ribunal;

r iores , ou entre estes e qualquer outro tribunal;
tribunal;
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r) o pedido de medida cautelarl[
das representações oferecidas pelo i(A-1OO.In I I - julgar
Procurador-Geral da Repúbl íca: ordinário:

em
(A125,II) 11 - julgar.

recursolordinário:
em recurso

(Al2,5.11."a") a) o "habeas-corpus". o
11 - julgar em recurso ordinário: (A108.II,"a") a) o "habeas-corpus". o man- mandado de se\J.lrança. o "habeas-data" e o

dado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única
a) o "habeas corpus", d mandado mandado de tnjunção decididos em única instância pelos tr ibunats Superiores. se

de segurança, o "habeas data" e o mandado instância pelos Tribunais Superiores. se denegatória a decisão;
de InJunção decididos em única instância denegatória a deCIsão;

(A125, 11."b") b) o crime pol it íco:
pelos Tribunais Super'lores. se denegatõrial(A108, 11."b") b) o crime pol it íco:
a decisão;

contrariar dispositivo

b) o crime polítICO;
(AI08.III) III - Julgar, mediante recur-so
extraordInário, as causas decididas em ú- (A125,III) III - julgar. mediante recurso
nica ou última InstânCIa, quando a decisão extraordinário. aS'causas decididas em ú-

111 - julgar. mediante recurso recorrIda: nlca ou última instância. quando a decisão
extraordinário, as causas deCIdidas em ú- recorrida:
moa ou ú l t ma instância. quando a decisão (AI08, 11 I, "a") a) contrariar dispositivo
recorrida: desta Constf turção: (A125,11I."a") a)

desta Constjtuição;
a) contrariar dispositivo destal(A108.III,"b") b) declarar a inconstitu-

ConstituIção; clonalidade de tratado ou lei federal; (AI25,III."b") b) declarar a tnccnst rtu
cionalidade de tratado ou lei federal;

b) declarar a inconstitucional 1- (A108. 11 I. "c") c) julgar vál ida lei ou ato
dade de tratado ou lei federal; do governo local contestado em face desta (AI25.III,"c") c) julgar válida lei ou

Constituição. ato de governo local contestado em face
c) julgar vá l ida leI ou ato do desta Constituição.

governo local contestado em face desta (AI08,Pún) Parágrafo único. A argúlção de
Constituição. descumprimento de preceito fundamental de- (AI25,Pún) Parágrafo único. A argúição de

corrente desta Constituição será apreciada descumprimento de preceito fundamental de-
Parágrafo único. A arguição de pelo Supremo TrIbunal Federal, na forma da corrente desta Constituição será apreciada

descumprimento de preceito fundamental de- lei. pelo Supremo Tribunal Federal. na forma da
corrente desta ConstItuição será apreciada lei.
pelo Supremo TrIbunal Federal. na forma da
Ie t .

Art. 125. 'São partés' legítimasl<Al09) Art. 126. São' partes legítimasl(A126) Art. 109. Podem propor a ação de
para propor ação de InconstItucionalidade: para propor ação de inconstItucionalidade: inconstitUCIonalidade:

I - o Presidente da RepúblIca;

II - O PrImeiro-MInistro;

(A109,1) I - o Presidente da RepúblIca; /(AI26.1) I - o Presidente da RepúblIca;

(AI09,II) II - a Mesa do Senado Federal; (A126.11) 11 - a Mesa do Senado Federal;



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 129

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

111 - a Mesa do Senado Federal; (A126,III) 111 - a Mesa da Câmara dos De
putados;

IV - a Mesa da Câmara dos Deputa- (Al09,III) 111 - a Mesa da Câmara dos De-
dos; putados; (A126,IV) IV - a Mesa de Assembléia Legis

lativa;
V - a Mesa de Assembléla Legisla- (AI09,IV) IV - a Mesa de Assembléla Legis-

tiva; latlva; (A126,V) V - o Governador de Estado;

(A126,VIII) VI - o Procurador-Geral da Re
pública:

(A126,IX) IX - confederação slndical ou
entidade de classe de âmblto nacional.

(AIOS,VIII) VII. - partido político com re
presentação no Congresso Naclonal;

(AI09,V) V - o Governador de Estado;

(AI09,VII) VI - o Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil;

VI - o Governador de Estado;

(A126,VI) VII - o Conselho rederal da Or
dem dos Advogados do Brasil;

(A126,VII) VIII - partldo polítlCO com re-
VIII - partldo político com re-I Ipresentação no Congresso Naclonal;

presentação no Congresso Naclonal; (AIOS;VI) VIII - o Procurador-Geral da Re
públ toa:

IX - o Procurador-Geral da Repú-
(AIOS,IX) IX - as
e as entidades

X - as confederações sindicals elnacional.
as entidades de classe de âmbito naclonal.

confederações sindicals
de classe de âmbitol(A126,Pl) § 12 O Procurador-Geral da Repú

blica deverá ser prevlamente ouvido nas
ações de inconstituclonalidade e em todos

(AIOS,Pl) § 12 O Procurador-Geral da Repú- os processos de competência do Supremo
§ 12 O Procurador-Geral da Repú- blica deverá ser previamente ouvido nas Tribunal Feqeral.

blica deverá ser prevlamente OUVJdo nas ações de inconstituclonalidade e em todos
ações de inconstltucionalJdade e em todos os processos de competência do Supremo (A126,P2) § 22 Declarada a lnconstituclO-
os processos de competência do Supremo Trlbunal Federal. nalldade por omissão de medlda para tornar
Tribuna1 Federa1. efet iva norma const ituciona1, será dada

(AI0S,P2) § 22 Declarada a inconstituclO- ciência ao Poder competente para a adoção
§ 2º Declarada a inconstituciona- nalldade por omissão de medida para tornar das providências necessárias e, em se tra

1idade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitUClonal, será dada tando de órgão administrativo, para fazê
efetiva norma constituclonal, será dada ciência ao Poder competente para a adoção 10 em trinta dias.
ciêncla ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tra-
das provldências necessárias e, em se tra- tando de órgão admlnistrativo, para fazê- (A126,P3) § 32 Quando o Supremo Tribunal
tando de órgão admJnlstrativo, para fazê- 10 em trinta dlas. Federal declarar a inconstitUClonalidade,
lo em trinta dias. em tese, de norma legal ou ato normativo,

(AI09,P3) § 32 Quando o Supremo Tribunal comunicará o teor da decisão declaratória
Federal declarar a inconstitucionalidade, ao Senado Federal para cumprimento do dis
em tese, de norma legal ou ato normativo, posto no art. 53, X.
comunlcará o teor desta ao Senado Federal
para cumprimento do disposto no artigo 63,
X.

VII - o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil;

*** § 3Q Quando o Supremo Tribunal
Federal declarar a inconstituclonalld~de,

em tese, de norma legal ou ato normativo,
comunicará o teor desta ao Senado Federal
para cumprimento do disposto no artigo 63,
lnC1SO X

bt ica:
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SEÇÃO I I I

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
SEÇÃO 111

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO III

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 126. O SuperIor TrIbunal de
Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e
três Ministros.

(A127) Art. 110. O Superior Tribunal de
(AlIO) Art. 127. O SuperIor TrIbunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e
Justiça compõe-se de, no miruno , trinta e três Ministros.
três Ministros.

Parágrafo único. Os MInIstros do (A127,Pún) Parágrafo único. Os MInistros
Superior Tribunal de JustIça serão nomea- (Al10,Pún) Parágrafo únIco. Os Ministros do SuperIor TrIbunal de JustIça serão na
dos pelo Presidente da RepúblIca, dentre do Superior Tribunal de JustIça serão no- meados pelo Presidente da RepúblIca, den
braSIleiros com mais de trinta e cInco e meados pelo Presidente da RepúblIca, den- tre brasileiros com mais de trinta e cinco
menos de sessenta e cInco anos, de notável tre brasllelros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de
saber jurídico e reputação ilIbada, depois e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação iliba
de aprovada a escolha pelo Senado Federal, notável saber Jurídico e reputação Iliba-
sendo: da, depoIS de aprovada a escolha pelo Se- da, depois de aprovada a escolha pelo Se-

.. nado Federa I, sendo: nado FederaI, sendo:
I - um terço dentre Juízes dos

TribunaIS Regionais Federais e um terço (AII0,Pún,l) I - um terço dentre Juízes (AI27,Pún,l) I - um terço dentre juízes
dentre desembar-gadores dos TribunaIS de dos TrIbunaIS Regionais Federais e um ter- dos TrIbunais RegIonais Federais e um ter
JustIça indicados em lista tríplIce elabo- ço dentre desembargadores dos Tribunais de ço dentre desembargadores dos Tribunais de
rada pelo próprIO TrIbunal; JustIça IndIcados em lIsta tríplice elabo- JustIça, Indicados em lista tríplice ela-

rada pelo próprIo TrIbunal; borada pelo próprIO TrIbunal;
*** 11 - um terço, em partes iguais,
dentre advogados e membros do Ministério (AII0,Pún,ll) 11 - um terço, em partes i- (AI27,Pún, 11) 11 - um terço, em partes
Público Federal, Estadual, do Distrito Fe- guais, dentre advogados e membros do Mi- iguais, dentre advogados e membros do Mi
dera 1 e dos Territórios, alternadamente, nistério Público Federal, Estadual, do nistério Público Federal, Estadual, do
indicados na forma do artigo 112. DIstrito Federal e dos Territórios, alter- DIstrito Federal e Territórios, alternada-

nadamente, IndIcados na forma do artigo mente, Indicados na forma do art. 98.
112.

Art. 127 Compete ao
Tribunal de JustIça:

I - processar e
orIginariamente.

Superiorl(Alll) Art. 128. Compete ao
Tribunal de Justiça:

Julgar,I(Al11,I) I - processar e
originariamente:

Superiorl(A128) Art. 111. Compete ao
Tribunal de Justiça:

julgar,I(AI28,1) I - processar e
originarIamente:

Super ror-

julgar,

a) nos cr imes comuns os Governa-I<A111, I, "a") a) nos crimes comuns os Go-I (A128,I, "a") a) nos crimes comuns os Go-
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dores dos Estados e do Distrlto Federal, e vernadores dos Estados e do Distrito Fede- vernadores dos Estados e do Distrlto Fede
nestes e nos de responsabl11dade, os de- ral, e nestes e nos de responsabilidade, ral, e, nestes e nos de responsabilidade,
sembargadores dos Tribunais de Justiça dos os desembargadores dos Trlbunais de Justi- os desembargadores dos Tribunais de Justi
Estados e do Distrito Federal, os membros ça dos Estados e do Distrito Federal, os ca dos Estados e do Distrito Federal, os
dos TrlbunalS de Contas dos Estados e do membros dos Tribunais de Contas dos Esta
Dlstrito Federal, bem como Tribunais Re- membros dos Tribunais de Contas dos Esta- dos e do Distrito Federal, dos Tribunais
glonals Federais, dos Trlbunals Regionals dos e do Dlstrlto Federal, bem como Tribu- Reglonals Federais, dos Tribunais Reglo
Eleitorals e do Trabalho e do MlnistérlO nalS Regionais Federals, dos Tribunals Re- nais Eleitorals e do Trabalho e do Minis
Público da Unlão que oflclem perante trl- glonais Eleltorals e do Trabalho e do Mi- tério Público da União que oficiem perante
bunals; nistério PúbllCO da União que oficlem pe- trlbunais;

rante tribunais;
b) os mandados de segurança, os (A128,I,"b") b) os mandados de segurança,

"habeas data" e os mandados de injunção (Alll,l, "b") b) os mandados de segurança, os "habeas-data" e os mandados de mjunção
contra ato de Mimstro de Estado ou do os "habeas-data" e os mandados de injunção contra ato de Mimstro de Estado ou do
próprio Tribunal; contra ato de Minlstro de Estado ou do próprlO Tribunal;

próprlo Tribunal;
(A128,I,"c") c) os "habeas-corpus", ouan-

c) os "habeas corpus", quando o (Al11,l,"c") c) os "habeas-corpus", quando do o coator ou o paciente for qualquer das
coator ou o paciente for qualquer das pes- o coator ou o paciente for qualquer das pessoas menClonadas na alínea "a", ou
soas mencionadas na a i inea "a", ou quando pessoas menc ionadas na aI ínea "a", ou cuanco o coator for Mmlstro de Estado,
o coator for Mlnistro de Estado, ressalva- quando o coator for Ministro de Estado, ressalvada a competêncla da Justlça Elei-
da a competêncla da Justiça Eleltoral; ressalvada a competêncla da Justiça Elei- toral;

toral;

(A128, I, "e") e) as revisões cr tutnars e
as ações resclsórias de seus julgados;

U" d) os conflitos de jurisdição en- (A128, I, "d") d) os conflitos de jurisdi
tre quaisquer' tr ibunars , ressalvado o dis- (Alll,I,"d") d) os conflitos de jurisdição ção entre quaisquer tr ttonars, ressalvado
posto no ar-tiço 124, I, "p", entre tribu- entre auaisquer tr ibuna ts , ressalvado o o disposto no art. 108, I, "p", entre tri
nal e Juízes a ele não vmculados e entre dlSPOSto no artlgo 124, I, "p", entre tri- bunal e juízes a ele não vinculados e en
Juízes vinculados a tribunais dlversos; bunal e juízes a ele não vinculados e en- tre Juízes vinculados a tribunais dlver-

tre juízes vlnculados a tribunais diver- sos;
e) as revisões crlmlnalS e as a- sos;

ções rescisórias de seus Julgados;
(All1,l,"e") e) as revisões cr-rmnaís e as

f) a reclamação para a preserva-I ações resclsórias de seus julgados;
ção de sua"competêncla e garantia da auto
ridade de suas decisões;

(A128, I, "f") f) a reclamação para a pre
(Al11,I,"f") f) a reclamação para a pre- servação de sua competência e garantla da
servação de sua competência e garantia da autorldade de suas decisões;

g) as causas sujeitas à sua JU- autoridade de suas declsões;
r-rsorção, cuja avocação deferir, a pedido (A128, I, "g") g) as causas sujeitas a sua
do Procurador-Geral da República, quando (All1,I,"g") g) as causas suje itas à sua jurisdição, cuja evocação deferir, a pedi
ocorrer imediato perigo de grave lesão à jurisdlção, cUJa avocação deferir, a pedi- do do Procurador-Geral da República, quan
ordem, à saúde, à segurança ou às finanças do do Procurador-Geral da República, quan- do ocorrer lmediato perigo de grave lesão
públicas, para que sejam suspensos os e- do ocorrer imedlato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finan
feltos da declsâo proferida; à ordem, à saúde, à segurança ou às finan- ças públlcas, para que sejam suspensos os

ças públlcas, para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida;
.. ) os conflltos de atrlb~ições efeitos da decisão proferida;

entre autoridades administrativas e (A129,I,"h") h) os conflitos de atribui
judiclárias da urnão, ou entre autoridades (Alll,I,"l1") h) os conflitos de atr ibut- ções entre autoridades administrativas e
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Judlclárias de um Estado e as
tlvas de outro, ou do Dlstrlto
entre as deste e da Unlão;

entre autorldades
e adrnlnistrativas
Federal, ou entre

I I - . I
ordinár 10: JU gar, em

administra-Ições entre autorIdades adminlstrativas eljUdiCiárias da União, ou
Federal, ou Judlclárlas da União, ou entre autoridades Judlclárias de um Estado

judiciárlas de um Estado e as administra- de outro, ou do Distrito
as deste e da Unlão;

recurso
tlvas de outro, ou do Distrlto Federal, OUI(AI28,II) 11 - Julgar,
entre as deste e da Unlão; ordinário:

em recurso

em

(A128,III,"a") a) contrariar tratado ou
(Alll, I1I, "a") a) contrariar tratado oullei federal, ou negar-lhes vigência;
lei federal, ou negar-lhes vlgência;

Estados, do Distrito Federal e Terrltó
rios, quando denegatória a decisão;

recursoI(A128,II,"a") a) os "habeas-corpus" dso i

didos em única ou últlma lnstâncla pelos
Tribunais Regionais Federals ou pelos trl

(Alll,II,"a") a) os "habeas-corpus dec í- bunais dos Estados, do Distrito Federal e
drdos em única ou última instância pelos terr-rtõr ios. quando a decisão for denega

b) os mandados de segurança decl-ITrlbunais Regionais Federais ou pelos tri- tórla;
didos em única instâncla pelos Trlbunais bunais dos Estados, do Distrito Federal e
ReglOnals Federais ou pelos Tribunais dos Terr-í tór ros , quando a declsão for denega- (A128,II,"b") b) os mandados de segurança

tória; decldidos em única instância pelos Trlbu-
nais Reglonais Federais ou pelos trlbunais

(Alll,II,"b") b) os mandados de segurança dos Estados, do Dlstrlto Federal e Terrl
decldidos em única instância pelos Tribu- tórios, quando denegatória a decisão;

em que forem parteslnais Regionais Federais ou pelos Tribunais
organlsmo lnterna- dos Estados, do Distrito Federal e Terri-
do outro, Municíplo tórios, quando denegatória a decisão;
ou domlciliada no

c) as causas
Estado estrangelro, ou
cional, de um lado, e,
ou pessoa resldente
País;

a) os "habeas corpus" decldldos
em única ou últlma instância pelos TrlbU-I(Alll,II) 11 - Julgar,
nais Regionais Federais ou pelos tr-ibunats or-d már to:
dos Estados, do Dlstrlto Federal e Terri
tórlos, quando a declsão for denegatórla;

(A128,II,"c") c) as causas em que forem
(Alll,II,"c") c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo in
partes Estado estrangelro, ou organismo ternacional, de um lado, e, do outro, Mu-

111 - julgar, em recurso espe- internacional, de um lado, e, do outro, nicípio ou pessoa resldente ou domlciliada
cial, as causas decididas, em única ou úl- Municíplo ou pessoa residente ou domici- no País;
tlma lnstâncla, pelos Tribunais Regionais llada no País;
FederalS ou pelos tribunals dos Estados, (A128,III) 111 - julgar, em recurso espe
do Dlstrito Federal e Territórios, QUando (Alll,III) 111 - julgar, em recurso espe- cial, as causas decididas, em única ou úl
a decisão recorrlda: cial, as causas decidldas, em única ou úl- tima instância, pelos Tribunais Regionals

tima instância, pelos Trlbunais Regionals Federais ou pelos tribunais dos Estados,
a) contrariar tratado ou lei fe- Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando

dera 1, ou negar-lhes vigêncla; do Distrlto Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a decisão recorrida:

b) julgar vállda lei ou ato do
governo local, contestado em face de lei
federal;

(A128,III,"b") b) Julgar vál ida lej ou
c) der à lei federal mterpreta-I(Alll,III,"b") b) julgar válida lei ou atolato de governo local, contestado em face

ção divergente da que lhe haja atribuído do governo local, contestado em face de de lei federal;
outro tribunal. lei federal;

(A128,llI,"c") c) der a 1el federal in
Parágrafo único. FunclOnará jUntol(Alll'III'''C'') c) der à lei federal inter-Iterpretação divergente da que lhe haja a

ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho pretação divergente da que lhe haja atri- tribuído outro tribunal.
da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma buído outro tribunal.
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da lei, exercer a supervisão adminlstrati-I (A128,Pún) Parágrafo únlco. Funcionará
va e orçamentária da Justiça Federal de (All1,Pún) Parágrafo único. Funcionará junto ao SuperIor Trlbunal de Justiça o
prImeIro e segundo graus. Junto ao Superior TrIbunal de Justiça o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe,

Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão ad-
minIstrativa e orçamentária da Justiça Fe

na forma da lei, exercer a supervisão ad- dera I de primeiro e segundo graus.
ministratlva e orçamentária da Justiça Fe-
deral de prlmelro e segundo graus.

SEÇÃO IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

E DOS JUÍZES FEDERAIS

SEÇÃO IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

E DOS JUÍZES FEDERAIS

SEÇÃO IV

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS

E DOS JUÍZES FEDERAIS

(A112) Art. 129. Os órgãos da Justiçal(A129) Art. 112. São órgãos da Justiça
Art. 128. Os órgãos da JustiçalFederal são os seguintes: Federal'

Federal são os seguIntes:

I - Tribunais Regionais FederaIS;

11 - Juízes FederalS.

(Al12,I) I - Tribunais Regionais Federais;

(Al12,II) 11 - Juízes FederaIS.
(A129,I) I - os Tribunais Regionais Fede
rais;

(A129,II) 11 - os Juízes Federais.

Ar.L 129. Os Tr ibunats Reglopals (Al13) Art. 130. Os Tribunais Regionais (A130) Art. 113. Os tr ibunats ReglOnais
FederaIS compõem-se de, no minimQ, sete Federais compõem-se de, no mínimo, sete Federais compõem-se de, no mínimo, sete
Juízes, recrutados, quando possível, na Juízes, recrutados, quando possível, na juízes, recrutados, quando possível, na
respectIva região e nomeados pelo Presi- respectiva regIão e nomeados pelo Presl- respectiva região e nomeados pelo Presi
dente da República dentre brasileiros com dente da República dentre braslleiros com dente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta e cInco mais de trinta e menos de sessenta e cinco mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos, sendo: anos, sendo: anos, sendo:

I - um quinto dentre advogados (Al13,I) I - um quinto dentre advogados (A130,I) I - um quinto dentre advogados
com mais de dez anos de efetlva atiVIdade com mais de dez anos de efetiva atividade com mais de dez anos de efetiva atIVIdade
profIssional e membros do MInistério Pú- profiSSIonal e membros do MinistérIO Pú- profiSSIonal e membros do MinIstério Pú
blico Federal com mais de dez anos de car- blico Federal com maIs de dez anos de car- blico Federal com mais de dez anos de car-
reira; reira; reira;'

11 - os demais, mediante promoçãof(A113,II) 11 - os demais, mediante promo-f(A130,II) II - os demaIS, mediante promo-
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'de Juízes Federais, com mais de cinco anoslção de juízes federais, com mais de cincolção de juízes federals com mais de cinco
de exercício, metade por antigüidade e me- anos de exercício, metade por antiguidade anos de exercício, metade por antlguidade
tade por merecimento. e metade por merecimento. e metade por merecimento.

(TEXTO A SER ADEQUADO PELO RELA- (A130,Pl) § 12 Em todos os casos, a nomea-
TOR - FLS. 146). Cão será precedida de elaboração de lista

(Al13,Pl) § l Q Em todos os casos, a nomea- tríplice pelo Tribunal, na forma da lei.
*** § 12 Em todos os casos, a nomea- ção será precedida de elabOracão de llsta
ção será precedida de elaboração de lista tríplice pelo Trlbunal, na forma da lei. (A130,P2) § 22 A lei disciplinará a remo
tríplice pelo TrIbunal, na forma da lei. ção ou a permuta de juízes dos Tribunais

(A113,P2) § 22 A lei dIsciplinará a remo- Regionais Federais e determinará sua ju-
§ 22 A lei dIsciplInará a remoção ção ou a permuta de juízes dos TribunaIs risdição e sede.

ou a permuta de juízes dos Tribunais Re- Regionais FederaIS e determinará a sua ju-
gionais Federais e determlnará a sua JU- risdiçâo e sede.
risdlção e sede.

Art. 130. Compete aos TrlbUnaiSI(A114) Art. 131. Compete aos
RegIonais Federais: Regionais Federais:

Tribuna is I (A 131) Art. 114. Compete aos Tribunais
Regionais Federais:

julgar,ejulgar,I(A131,1) I - processar
originariamente:

e

(A131,I,"d") d) os "habeas-corpus", quan
do a autoridade coatora for juiz federal;

os conflItos de jUrlSdicãol
federais vinculados ao (A131,I, "e") e) os conf1itos de jurlsdi-

(Al14,1) I - processar
originariamente:

(Al14,I, "e") e)
entre juízes

julgar,eI - processar
originariamente'

d) os "habeas corpus", quando a
autoridade coatora for Juiz Federal;

(A114,1,"a") a) os juízes federais da área (A131,I,"a") a) os juízes federais da
de sua jurisdição, inclusive os da JustIça área de sua jurisdição, inclusive os da

a) os Juízes Federais da área de Militar e do Trabalho, nos crimes comuns e Justiça Militar e do Trabalho, nos crimes
sua jurisdição, Inclusive os da Justiça de responsabilidade, e os membros do Mi-
MIlltar e do Trabalho, nos crimes comuns e nistério Público da União, ressalvada a comuns e de responsabilidade, e os membros
de responsabilIdade, e os membros do Mi- competência da Justiça EleItoral; do Ministério Público da União, ressalvada
nistério Público da Unlão, ressalvada a a competência da JustIça Eleitoral;
competência da Justiça Eleitoral; (A114,I,"b") b) as revisões criminais e as

ações rescisórias dos seus julgados ou dos (A131,I,"b") b) as revIsões criminals e
b) as revisões criminais e as a- juízes federais da regIão; as ações rescIsórias de Julgados seus ou

ções rescisórIas dos seus julgados ou dos dos juízes federais da regIão;
juízes federaIS da regIão; (A114,1,"c") c) os mandados de segurança,

os "habeas-data" e os mandados de inJunção (A131,I,"c") c) os mandados de segurança,
c) os mandados de segurança, os contra ato do próprio Tribunal ou de juiz os "habeas-data" e os mandados de injunção

"habeas data" e os mandados de injunção federal; contra ato do próprio Tribunal ou de juiz
contra ato do próprio tr rbunat ou de JUIZ federal;
Federal; (Al14,I,"d") d) os "habeas-corpus", quando

a autoridade coatora for juiz federal;
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ção entre juízes federais vinculados ao
Tribunal;

e) os conflltos de Jurisdição en-ITrlbunal.
tre juízes federais v1nculados ao Tr1bu
nal; (Al14,11) II - Julgar, em grau de recurso,

as causas dec1d1das pelos juízes federais (A131,11) II - julgar, em grau de recurso,
II - Julgar, em grau de recurso, e pelos juízes estadualS no exercício da as causas decld1das pelos juízes federais

as causas decididas pelos Juízes federais competênC1a federal da área de sua e pelos juízes estaduais no exercício da
e pelos Juízes estadua1s no exercício da Jurisd1ção. competência federal da área de sua
competênC1a federal da área de sua jur1sdlção.
jurisdlção.

Art. 131. Aos Juízes
compete processar e julgar:

federa1sl(A115) Art. 132. Aos Juízes
compete processar e julgar:

federaisl(A132) Art. 115. Aos Juízes
compete processar e julgar:

federa1s

I - as causas em que a União, en- (A115,1) I - as causas em que a União, en- (A132,1) I - as causas em que a União, en
tidade autárqU1ca ou empresa públlca fede- t1dade autárquica ou empresa pública fede- t1dade autárquica ou empresa pública fede
ral forem interessadas na cond1ção de au- ral forem interessadas na cond1ção de au- ral forem interessadas na condição de au
toras, rés, asslstentes ou oponentes, ex- toras, rés, ass1stentes ou oponentes, ex- toras, rés, ass1stentes ou oponentes, ex
ceto as de falêncla, de acidentes de tra- ceto as de falêncla, de acidentes de tra- ceto as de falência, as de aC1dentes de
balho e as sUJeitas à Justlça Ele1toral e balho e as suje1tas à Just1ça Ele1toral e trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral
à Justiça do Trabalho; à Justiça do Trabalho; e à Just1ça do Trabalho;

(A115,111) III - as causas fundadas em
tratado ou contrato da Un1ão com Estado

tra-lestrange1rO ou organ1smo lnternacional;
es-

111 - as causas fundadas em
tado ou contrato da União com Estado
trangeiro ou organlsmo 1nternac1onal;

(Al15,11) II - as causas entre Estado es- (A132,11) II - as causas entre Estado es
trangeiro ou organ1smo internacional e Mu- trangeiro ou organ1smo internacional e Mu-

II - as causas entre Estado es-/nicíP1o ou pessoa dom1ciliada ou residente n1cípio ou pessoa domlC1liada ou residente
trangeiro ou organ1smo 1nternacional e Mu- no Brasil; no País;
n1cíp1o ou pessoa domic1l1ada ou residente
no Bras!l;

(A132,III) III - as causas fundadas em
tratado ou contrato da União com Estado

(Al15,IV) IV - os crimes políticos e as estrange1ro ou organ1smo 1nternacional;
lnfrações pena1s pratlcadas em detrimento

IV - os crimes polítlCOS e as ln- de be,ls, serviços ou lnteresse da União ou (A132,IV) IV - os cr1mes políticos e as
frações penals prat1cadas em detrimento de de suas ent1dades autárqulcas ou empresas 1nfrações penais praticadas em detr1mento
bens, serVlços ou interesse da União ou de públlcas, excluídas as contravenções e de bens, serviços ou interesse da União ou
suas entldades autárquicas ou empresas pú- ressalvada a competênc1a da Just1ça Mili- de suas entidades autárquicas ou empresas
blicas, excluídas as contravenções e res- tar e da Just1ga Eleitoral; públicas, excluídas as contravenções e
salvada a competência da Just1ça Milltar e ressalvada a competência da Justiça Mill-
da Justl~a Eleltoral; (A115,V) V - os crimes previstos em trata- tar e da Justiça Eleltoral;

do ou convenção 1nternac1onal, quando, 1-
V - os crimes prevlstos em trata- nic1ada a execução no País, o resultado (A132,V) V - os cr1mes previstos em trata

do ou convenção internacional, quando, 1- ocorreu ou deveria ter ocorr1do no estran- do ou convenção internaclonal, quando, i
niciada a execução no País, o resultado gelro, ou reciprocamente; niciada a execução no País, o resultado
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(A132,IX) IX - os crimes cometidos a bor
do de naVlOS ou aeronaves, ressalvada a
competência da Justiça Militar;(AI15,X) X - os crimes de ingresso ou per

manêncla irregular de estrangeiro, a exe
X- os crimes de lngresso ou per- cução de carta rogatória, após o (AI32,X) X - os crimes de ingresso ou per

manência irregular de estrangeiro, a exe- "exequatur", e de sentença estrangeira, manência lrregular de estrangeiro, a exe-
após a homologação, as causas referentes à cução de carta rogatória, após o

cução de carta rogatória, após o nacionalidade, tnctusive a respectiva op- "exequatur", e de sentença estr-anqe rr-a,
"exequatur". e de sentença estrangeira, ção , e à natural ização: após a homologação, as causas referentes à
após a homologação, as causas referentes à naclonalldade, inclusive a respectiva op-
nacionalidade, lncluslve a respectiva op- (AI15,XI) XI - a dlsputa sobre os direitos ção. e à naturalização;
ção, e à naturalização; indígenas.

(AI32,XI) XI - a disputa sobre dlreltos
XI - a disputa sobre os direitos (AI15,Pl/AI15,P2) § 12 As causas em que a indígenas.

indígenas. União for autora serão aforadas na seção
judlciárla onde tiver domicílio a outra (A132,Pl,parte) § 12 As causas em que a

§ 12 As causas em que a União for parte; as intentadas contra a Unlão pode- Unlão for autora serão aforadas na seção
autora serão aforadas na seção judiciárla rão ser aforadas na seção judiciárla em judiciária onde tiver domlCílio a outra
onde tiver domicílio a outra parte; as in- que for domicilIado o autor, naquela onde parte.
tentadas contra a Unlão poderão ser afora- houver ocorrido o ato ou fato que deu ori-
das na seção judiclária em Que for domici- gem à demanda ou onde esteja situada a (AI32,Pl,parte) § 22 As causas lntentadas
I lado o autor, naquela onde houver ocorrl- coisa ou, ainda, no Distrito Federal. contra a União poderão ser aforadas na se-
do o ato ou fato que deu orlgem à demanda ção judiciária em que for domlCiI iado o
ou onde esteJa situada a coisa ou, alnda, (A115,P3/AI15,P4) § 22 Serão processadas e autor, naquela onde houver ocorrido o ato
no Distrito Federal. Julgadas na Justiça estadual, no foro do ou fato que deu origem à demanda ou onde

domicíllo dos segurados ou beneficiários, esteJa situada a coisa ou, ainda, no Dis
§ 22 Serão processadas e Julgadas as causas em que forem parte institulção trito Federal.

ocorreu ou deveria ter ocorrido no estran
gelro, ou reclprocamente;

tenha ou devesse ter ocorrido no estran
(AI15,VI) VI - os crimes contra a organi- geiro, ou rec1procamente;
zação do trabalho e, nos casos determlna-

VI - os crimes contra a organlza- dos por lei, contra o slstema financeiro e (AI32,VI) VI - os crimes contra a organi-
ção do trabalho e, nos casos determlnados a ordem econômico-financeira; zação do trabalho e, nos casos determin~-

por lei, contra o sistema f tnanceiro e a dos por lei, contra o s istema r tnencerro e
ordem econômico-fmanceira; (AI15,VII) VII - os "habeas-corpus", em a ordem econõmco-rmancetr-a:

matéria criminal de sua competêncla ou
VII - os "habeas corpus", em ma- quando o constrangimento provier de auto- (A132,VII) VII - os "habeas-corpus", em

téria crimlnal de sua competência ou quan- ridade cujos atos não estejam dlretamente matéria criminal de sua competêncla ou
do o constrangimento provler de autorldade sUJeltos a outra jurisdlçào; quando o cOflstrangimento provler de auto-
cujos atos não esteJam diretamente sujei- rldade cUJos atos não estejam diretamente
tos a outra jurisdlção; (AI15,VIII) VIII - os mandados de seguran- sujeitos a outra Jurlsdição;

ça, os "habeas-data" e os mandados de in-
VIII - os mandados de segurança, junção contra ato de autorldade federal, (AI32,VIII) VIII - os mandados de seguran

os "habeas data" e os mandados de mjunção excetuando os casos de competência dos ça, os "habeas-data" e os mandados de in-
contra ato de autorldade federal, exce- tribunals federais; junção contra ato·de autoridade federal,
tuando os casos de conpetêncra dos tribu- excetuados os casos de competência dos
nalS federais; (A115, IX) IX - os crlmes cometidos a bordo trlbunals federais;

, de navios ou aeronaves, ressalvada a com-
IX - os crlmes cometldos a bordo petência da Justlça Mllltar;

de navios ou aeronaves, ressalvada a com
petência da Justlça Mllltar;
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(A132,P2,parte) § 42 Na hipótese do
parágrafo anterior, o recurso cabível será
sempre para o TrIbunal Regional Federal em
cuja área de Jurisdição situar-se o juiz
de primeiro grau.

na Justiça estadual, no foro do domicíl10 de prevldênc1a social e segurado, sempre
dos segurados ou beneflc1ár10s, as causas que a comarca não seja sede de vara do (A132,P2,parte) § 32 Serão processadas e
em que forem parte inst1tuição de previ- Juízo federal. Verificada essa condição, a Julgadas na justiça estadual, no foro do
dênc1a social e segurado, sempre que a co- le1 poderá permItIr que outras causas se- domIcílio dos segurados ou beneficiários,
marca não seja sede de vara do juízo Jam também processadas e julgadas pela as causas em que forem parte instituIção
federal. Verificada essa condição, a lei justiça estadual. O recurso cabível será de previdência socIal e segurado, sempre
poderá permitir que outras causas seJam sempre para o Tribunal RegIonal Federal em que a comarca não seja sede de vara do
também processadas e julgadas pela Justiça cUJa jurisd1ção situar-se-á o JUIz de prl- juízo federal e, verifIcada essa condição,
estadual. O recurso cabível será sempre melro grau. a leI poderá permItir que outras causas
para o Tribunal Regional Federal em cuja sejam também processadas e Julgadas pela
JurIsdição situar-se-á o juiz de primeiro JustIça estadual.
grau.

Art. 132. Cada Estado, bem como o (A116) Art. 133. Cada Estado, bem como o (Al33) Art. 116. Cada Estado, bem como o
D1str1to Federal, constitu1rá uma seção DIstrito Federal, constituirá uma seção Distrito Federal, constituirá uma seção
JudIciárIa que terá por sede a respect1va judiciária que terá por sede a respectIva Judiciária que terá por sede a respectIva
CapItal, e varas localizadas segundo o es- Cap1tal, e varas local1zadas segundo o es- Capital, e varas localizadas segundo o es-
tabelecido em lei. tabelecido em lei. tabelecido em le1.

Parágrafo ún1Co. Nos Territór10s (A116,Pún,parte) Parágrafo único. Nos Ter- (AI33,Pún,parte) Parágrafo único. Nos Ter
Federais, a Jurisdição e as atribu1ções ritórios Federais, a JurisdIção e as atri- ritórios Federais, a jurIsdição e as atri
comet1das aos Juízes federais caberão aos buições cometidas aos Juízes federais ca- buições cometidas aos juízes federa1s ca
juízes da justiça local, na forma que a berão aos juízes da Justiça local, na for- berão aos Juízes da justiça local, na for
le1 d1spuser, ficando o TerrItórIo de Fer- ma que a lei dispuser, fIcando o Territó- ma da lei.

r10 de Fernando de Noronha compreendido na
nando de Noronha compreendido na Seção Seção Jud1clária do Estado de Pernambuco.
JudiC1ária do Estado de Pernambuco.

SEÇÃO V

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO

SEÇÃO V

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO

SEÇÃO V

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO

Art. 133. Os órgãos da JustIça dol(AI17) Art. 134. Os órgãos da Justiça dol(A134) Art. 117. São órgãos da JustIça
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TEXTO RENUMCRADO E DEPURADO

Trabalho são os seguintes:

REDACÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTACÃO

do Trabalho:

lho;
I - Trlbunal Superior do Traba-!(AI17,1) I - Tribunal

lho;
Superror do Traba-I<A134,I) I - o Tribuna1 Superiar do Traba

lho;

balho;
II - Tribunais Regionais do Tra-I(A117,11) II - Tribunais Regionais do Tra-I(A134,II) 11 - os Tribunais Regionals do

balho; Trabalho;

111 - Juntas
Julgamento.

de Conciliação e!(A117,III) III - Juntas de Conciliação el(A134,III) 111 - as Juntas de Conclliação
Julgamento. e Julgamento.

Parágrafo únlco. O Tribunal Supe- (A117,Pl) § 12 O Tribunal Superior do Tra- (A134,Pl) § l Q O Tribunal Superior do Tra
rior do Trabalho compor-se-á de vinte e balho compor-se-á de vinte e sete Mlnis- balho compor-se-á de vinte e sete Minis
sete Ministros, escolhidos entre brasilel- tros, escolhldos entre brasileiros com tros, escolhidos dentre brasileiros com
ros com mais de trlnta e cinco anos e me- malS de trinta e cinco e menos de sessenta mais de trinta e cinco e menos de sessenta
nos de sessenta e cinco anos, nomeados e cinco anos, nomeados pelo Presidente da e cinco anos, nomeados pelo Presidente da
pelo Presidente da República após aprova- República após aprovação pelo Senado Fede- República após aprovação pelo Senado Fede-
ção pelo Senado Federal, sendo: ral, sendo: ral, sendo:

I - dezessete togados e vitalí- (A134,P1,1) I - dezessete togados e vita-
C10S, dos quais onze escolhldos dentre (A117,Pl,I) I - dezessete togados e vita- lícios, dos quais onze escolhidos dentre
Juízes de carrelra da maglstratura traba- lícios, dos quais onze escolhldos dentre juízes de carreira da magistratura traba
lhista, três dentre advogados com pelo me- juízes de carrelra da magistratura traba- lhista, três dentre advogados com pelo me
nos dez anos de experlência profissional e lhista, três dentre advogados com pelo me- nos dez anos de experiência profiSSlonal e
três dentre membros do Ministério Público nos dez anos de experíêncla profissional e três dentre membros do Ministério PúbllCO
do Trabalho; três dentre membros do Mlnistério Público do Trabalho;

do Trabalho;
11 - dez classlstas temporárlos, (A134,Pl,II) 11 - dez classlstas

com representação paritárla dos empregados (A117,P1,Il) 11 - dez classistas temporários, com representação paritárla
e empregadores. temporárlOS, com representação paritária dos trabalhadores e empregadores.

dos e~pregados e empregadores.
*** § ... 2 O Trlbunal encaminhará ao (A134,P3) § 22 A lei disporá sobre a com
Presldente da Repúbllca listas tríplices, (A117,P3) § 22 O Tribunal encaminhará ao petência do Tribunal Superior do Trabalho,
observando-se, quanto às vagas destlnadas Presldente da República listas tríplices,
aos advogados e aos membros do Minlstérlo observando-se, quanto às vagas destinadas llmltados os recursos das declsões dos
Públ1CO, o d1SpOStO no artigo 114 e, para aos advogados e aos membros do Ministério tribunais regiona1s, nos dissídios ind1vi
as de classistas, o resultado de lndicaoão PúbllCO, o d1SpOStO no artigo 114 e, para duais, aos casos de ofensas a literal dis
de colégio eleitor'al integrado pelas dire- as de classistas, o resultado de indicação POSit1VO desta ConSt1tU1Ção ou de lei
tor1as das confederações naclonais de tra- de colégio eleltoral lntegrado pelas dire- federal.
balhadores ou patronais, conforme a caso. torias das confederações nac10nals de tra-

balhadores ou patrona1s, conforme o caso. (A134,P2/A134,P3,parte) § 32 O Tribunal
§ ... 2 A le1 disporá sobre a com- encaminhará ao Presidente da República

petência do Tribunal Superior do Trabalho, (A117,P2/A117,P3,parte) § 32 A lei disporá listas tríplices, observando-se, quanto às
lim1tados os recursos das decisões dos sobre a competência do Tribunal Superior vagas destinadas aos advogados e aos mem
Tribunais Regionais, nos dlssíd10S ind1vi- do Trabalho, limitados os recursos das de- bros do Ministério Público, o disposto no
duaIS, aos casos de ofensas a 11teral dis- c1sões dos Trlbunais regIonaIS, nos dissí- art. 99, e, para as de class1stas, o re
POSitlVO constitucional ou de lei federal. dios indlviduais, aos casos de ofennas a sultado de lndicação de colégl0 eleitoral
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As listas tríplices para o provimento de literal dispositivo desta Constltuição ou integrado pelas diretorias das confedera
cargos destinados aos juízes da magistra- de lei federal. As listas tríplices para o çães nacionais de trabalha~)res ou empre
tura trabalhista de carrelra deverão ser provlmento de cargos destlnados aos juízes gadores, conforme o caso; as listas trí
elaboradas pelos ministros togados e da maglstratura trabalhista de carreira plices para o provimento de cargos desti
vltalícios. deverão ser elaboradas pelos Ministros to- nados aos Juízes da magistratura traba-

gados e vitalícios. lhista de carreira deverão ser elaboradas
pelos Mlnistros togados e vitalícios.

Art..... Haverá pelo menos um (Al18) Art. 135. Haverá pelo menos um (A135) Art. 118. Haverá pelo menos um
Tribunal Regional do Trabalho em cada Es- Tribunal Reg lOna1 do Trabalho em cada Es- Tribunal Regional do Trabalho em cada Es
tado e no Distrito Federal, e a lei tado e no Distrito Federal, e a lei tado e no Distrito Federal, e a lei
instituirá as Juntas de Conciliação e Ju1- instituirá as Juntas de Conciliação e Ju1- instituirá as Juntas de Conciliação e Jul
gamento, podendo, nas comarcas onde não gamento, podendo, nas comarcas onde não gamento, podendo, nas comarcas onde não
forem instituídas, atribuir sua jurisdição forem instituídas, atribuir sua jurisdição forem instituídas, atribuir sua jurlsdição
aos juizes de direito. aos juízes de direito. aos juízes de direito.

Art. 134. A lei disporá sobre a (A136) Art. 119. A lei disporá sobre a
constituição, investidura, jurisdição, (AI19) Art. 136. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição,
competência, garantlas e condlções de e- constitulção, investidura, jurisdição, competência. garantias e condições de e
xercício dos órgãos da Justlça do Traba- competência, garantias e condições de e- xercicio dos órgãos da Justiça do Traba
lho, assegurada a paridade de representa- xercíclo dos órgãos da Justiça do Traba- lho, assegurada a paridade de representa-
Cão de empregadores e trabalhadores. lho. assegurada a paridade de representa- ção de trabalhadores e empregadores.

Cão de empregadores e trabalhadores.

Art. 135. Compete à Justlça do (AI20) Art. 131. Compete à Justiça do (AI31) Art. 120. Compete à Justiça do
Trabalho concillar e julgar os dissídios Trabalho conciliar e julgar os dissídios Trabalho conciliar e julgar os dissídlos
individuais e coletIvos entre empregados e individuais e coletivos entre empregados e individuais e coletivos entre trabalhado-

empregadores, inclusive de entes de direi- res e empregadores, inclusive de entes de
empregadores, inclusive de entes de Direi- to público externo, e da administração pú-
to Público externo, e da administração pú- blica direta e indireta, dos Municíplos, direito públlco externo e da administração
blica direta e lndireta, dos Municípios, do Dlstrito Federal, dos Estados e da U- pública direta e indireta dos MunicíplOS,
do Distrito Federal, dos Estados e da U- nlão e, na forma da lei, outras controvér- do Distrito Federal, dos Estados ~ da U
filão e, na forma da lei, outras controvér- Slas decorrentes da relação de trabalho, nião, e, na forma da lei, outras contro
Slas decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no vérsias deco~rentes da relação de traba
bem como os litlgios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, lho, bem como os litígios que tenham ori-
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cumprimento de suas próprias sentenças,linclusive colet1vas.
lnclusive coletivas.

gem no cumprimento de suas próprlas sen
tenças, inclusive coletivas.

(A120,Pl) § 1º Frustrada a negociação co-
§ 1º Frustrada a negociação cOle-I letiva, as partes poderão eleger árbitros. I(A137,Pl) § 1º Frustrada a negociação co-

t1va, as partes poderão eleger árbitros. letiva, as partes poderão eleger árb1tros.
(A120,P2) § 2º Recusando-se qualquer das

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem. é fa- (A137,P2) § 2º Recusando-se qualquer das
partes à negoc1ação ou à arbitragem, é fa- cultado aos respectivos sindicatos aJuizar partes à negociação ou à arbitragem, é fa
cultado aos respectivos sindicatos aJuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do cultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissíd10 coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e Cond1ÇõeS, dissídio coletivo, podendo a Justiça do
Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e Trabalho estabelecer normas e condições,
respe1tadas as disposições convenC1onais e legais mínimas de proteção ao tl'abalho. respeitadas as disposições convenciona1s e
legais mínImas de proteção ao trabalho. legais mínimas de proteção ao trabalho.

"""* Art. 136. Os TI' ibuna is Regiona 1S (A 121) Art. 138. Os Tribunais Reg ionats (A 138) Art. 121. Os Tribunais Regionats
do Trabalho serão compostos de juízes no- do Trabalho serão compostos de juízes no- do Trabalho serão compostos de juízes no
meados pelo Presidente da República, sendo meados pelo Presidente da República. sendo meados pelo Presidente da República. sendo
d01s terços de juízes togados vitalícios e dois terços de juízes togados vitalícios e do1S terços de juízes togados v1talíc1os e
um terço de Juízes class1stas temporários. um terço de juízes classistas temporários. um terço de Juízes classistas temporários,
Entre os juízes togados observar-se-á a Entre 'os juízes togados observar-se-á a observada. entre os juízes togados. a pro
proporc1onalidade estabelecida no artigo proporcionalidade estabelecida no artigo porcionalidade estabelecida no art. 117, §
133, § 1º, 1. 133, § 1º, I. 1º, I.

Parágrafo único. Os Juízes
Tribuna1S Regionais do Trabalho serão:

dosl(A121,Pún) Parágrafo único. Os juízes dOSI(A138,pún) Parágrafo ún1co. Os juízes dos
Tribuna1s Regicr1ais do Trabalho serão: Tribunais Regiona1s do Trabalho serão:

1- mag1strados escolh1dos por (Al21.Pún,I) I - magistrados escolhidos (A138,Pún.I) I - magistrados de carreira
promoção, dentre Juízes do Trabalho, por por promoção, dentre juízes do trabalho. escolhidos por promoção, dentre juízes do
ant1güidade e merecimento, alternadamente; por antiguidade e merecimento. alternada- trabalho. por antiguidade e merecimento,

mente; alternadamente;
*** 11 - advogados e membros do Mi-
nistério Público do Trabalho obedec1do o (A121,Pun.II) 11 - advogados e membros do (A138,Pún.ll) 11 advogados e membros do
disposto no artigo 112; Ministér10 Público do Trabalho obedecido o Ministério Público do Trabalho. obedec1do

disposto no artigo 112; o d1SPOStO no art. 99;
111 - class1stas indicados em

listas tríplices pelas d1retorias das fe- (A121,Pún,IIl) 111 - classistas indicados (A138.Pún.III) 111 - classistas indicados
em listas tríplices pelas diretor1as das em llstas tríplices pelas diretorias das
federações e dos sindicatos com base ter-

derações e dos sindicatos com base terri-\ritorial na reg1ão.
torial na região. Ifederações e dos sindicatos com base ter-

ritorial na região.
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Art. 137. A Junta de ConCIliação (AI22) Art. 139. A Junta de Conciliação (AI39) Art. 122. A Junta de Conciliação
e Julgamento será composta por um juiz do e Julgamento será composta por um juiz do e Julgamento será composta de um Juiz do
trabalho, que a presldirá, e por dois juí- trabalho, que a presldirá, e por dois Juí- trabalho, que a presidirá, e dois juízes
zes classistas temporários, representantes zes classistas temporárlOS, representantes classistas temporárlos, representantes dos
dos empregados e dos empregadores. dos empregados e dos empregadores. empregados e dos empregadores.

Parágrafo único. Os Juízes clas- (A122,Pún/AI23) Parágrafo único. Os juízes (A139,Pún) Parágrafo único. Os juízes
sistas das Juntas de Conclllação e Julga- classistas das Juntas de Conciliação e classistas das Juntas de Concillação e
mento, serão nomeados pelo Presidente do Julgamento ,serão nomeados pelo Presidente Julgamento serão nomeados pelo Presidente
Trlbunal Regional do Trabalho, na forma da do Tribunal Regional do Trabalho, na forma do Tribunal Regional do Trabalho, na forma
lei, permitida uma recondução da lei, para mandato de três anos, perml- da lei, permitida uma,recondução.

tlda uma recondução.
(AI39,Pún.parte) Art. 123. O mandato dos
representantes classistas, em todas as
instâncias, é de três anos.

Art. 138. Os juízes classistas'I(AI23,pÚn) Art. 140 Os Juízes classistas'I(A140) Parágrafo únlco. Os representan
em todas as instâncias, terão suplentes e em todas as instâncias. terão suplentes. tes classistas terão suplentes.
mandatos de três anos.

SEÇÃO VI

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

SEÇÃO VI

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

SEÇÃO VI

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

Art. 139. A Justiça Eleitoral é
composta dos segulntes órgãos:

(A141) Art. 124. São órgãos da Justiça
(A124) Art. 141. A Justiça Eleitoral élEleitoral:
composta dos segulntes órgãos:

I - Tribunal Superlor Eleltoral; I I(A141,I) I - o Tribunal Superior Eleito-
(A124,I) I - Tribunal Superior Eleitoral; ral;

(A124,II) 11 - Trlbunais Regionais Eleito-I(A141,II) 11 - os Tribunais Regionais E-
rais; leltorais;

rals;
11 - Tribunals Reglonais Eleito-

111 - Juízes Eleltorais;
(A124,III) 111 - Juízes Eleitorais; (A14I,III) 111 - os Juízes Eleitorais;
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(AI41,IV) IV - as Juntas Eleitorais.
Parágrafo único. Os juízes dos

tribunais eleitorals, salvo motivo Justi- (A127,P2) Parágrafo único. Os juízes dos
ficado, servirão obrlgatorlamente por dois tribunais eleitorais, salvo motivo justi
anos, no mínimo, e nunca por mais de dois ficado, servirão dbrigatorlamente por dois
biênlos consecutivos; os substitutos serão anos no mínimo, e nunca por mais de dois
escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo blênios consecutivos; os substitutos serão
processo, em número igual para cada escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo
categoria. processo, em número igual para cada

categoria.

Art. 140. O Tribunal Superior E-I(AI25) Art. 142. O Tribunal Superior E-I(AI42) Art 125. O Tribunal Superior E
leltoral compor-se-á, no mínimo, de sete leltoral compor-se-á, no mínimo, de sete leitoral compor-se-á, no mínimo, de sete
membros: membros: membros:

I - mediante elelção, pelo votol(A125,I) I - mediante elelção, pelo votol(A142,1) I - mediante eleição, pelo voto
secreto: secreto: secreto:

a) de três juízes, dentre os Mi- (A125,I,"a") a) de três juízes, dentre os (A142,1,"a") a) de três juízes dentre os
nistros do Supremo Trlbunal Federal; Mlnlstros do Supremo Tribunal Federal; Ministros do Supremo Tribunal Federal;

b) de d01S juízes, dentre os Mi- (A125,I,"b") b) de dois Juízes, dentre os (A142, I, "b") b) de dois juízes dentre os
nistros do Superior Tribunal de Justiça; Mlnistros do Superior Tribunal de Justiça; Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

11 - por nomeação do Presidente (A125,II) II - por nomeação do Presidente (A142,11) 11 - por nomeação do Presidente
da Repúbllca, de dois membros entre SelS da Repübl1ca, de dois membros entre seis da República, de d01s juízes dentre seis
advogados de notável saber jurídico e ido- advogados de notável saber jurídico e ido- advogados de notável saber jurídico e ido
neidade moral, indicados pelo Supremo Tri- neidade moral, lndicados pelo Supremo Tri- neidade moral, lndicados pelo Supremo Tr1-
bunaI Federa1. bunaI Federa1. buna1 Federal.

Parágrafo únlco. O Tribunal Supe- (A125,Pún) Parágrafo ún1co. O Tribunal Su- (A142,Pún) Parágrafo único. O Tribunal Su
rior Eleltoral elegerá seu Presidente e perior Eleltoral elegerá seus Presidente e perior Eleltoral elegerá seus Presidente e
Vlce-Presldente dentre os Mlnistros do Su- Vice-Presldente dentre os Minlstros do Su- Vice-Presidente dentre os Ministros do Su
premo Trlbunal Federal, e o Corregedor E- premo Trlbunal Federal, e o Corregedor E- premo Tr1bunal Federal, e o COrregedor [-
leitoral dentre os Ministros do Superior leitoral dentre os Ministros do Superior
Tribunal de Justlça. leitoral dentre os Minlstros do Superior Tribunal de Jusfiça.

Tribunal de Just1ça.
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Art 141. Haverá um TrIbunal Re- (A126) Art. 143. Haverá um TrIbunal Re- (AI43) Art. 126. Haverá um Tribunal Re
gIonal Eleitoral na Capital de cada Estado gional Eleitoral na Capital de cada Estado gional Eleitoral na Capital de cada Estado
e no Distrito Federal. Os Tribunais Regio- e no DIstrito Federal. Os Tribunais Regio- e no DIstrito Federal, compostos:
nalS Eleitorais compor-se-ão: nais Eleitorais compor-se-ão:

(AI43,1) I - mediante eleIção, pelo voto
I - mediante eleição pelo voto (A126, I) I - medIante eleIção pelo voto secreto:

secreto: secreto:

(A143,Pún) Parágrafo únIco. O TrIbunal Re
gional Eleitoral elegerá seu Presidente e
Vice-Presidente dentre os desembargadores.

(AI43, I, "a") a) dê dois juízes dentre os
a) de dOIS Juízes, dentre os de- (AI26,I,"a") a) de dOIS Juízes, dentre osldesembargadores do Tribunal de JustIça;

sembargadores do Tribunal de Justiça; desembargadores do Tribunal de Justiça;

b) de dois Juízes, dentre juízes (AI26,I,"b") b) de dois Juízes, dentre
de direito, escolhidos pelo TrIbunal de Juízes de direito, escolhidos pelo Tribu-J(AI43,1'''b'') b) de dois juízes, dentre
JustIça; nal de Justiça; Juízes de direito, escolhIdos pelo Tribu

nal de Justiça;
11 - de um JUIz do TrIbunal Re- (AI26,II) 11 - de um JUIz do Tribunal Re

gional Federal com sede na Capital do Es- glonal Federal com sede na CapItal do Es
tado, ou, não havendo, de JUIz federal, tado, ou, não havendo, de Juiz federal,
escolhIdo, em qualquer caso, pelo TrIbunal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal
RegIonal Federal respectIvo; Reglonal Federal respectIvo;

(A143,II) 11 - de um juiz do Tribunal Re
gional Federal com sede na Capital do Es
tado ou no Distrito Federal, ou, não ha
vendo, de Juiz federal, escolhIdo, em
qualquer caso, pelo TrIbunal Regional Fe-

111 - por nomeação do Presidente (AI26,III) III - por nomeação do Presiden- deral respectivo;
da República, de dois membros entre seis te da República, de dois membros dentre
advogados de notável saber Jurídico e ido- seIs advogados de notável saber Jurídico e (AI43,III) III - por nomeação, pelo Presi
neidade moral, indicados pelo Tribunal de idoneidade moral, indicados pelo Tribunal dente da República, de dois Juízes dentre
Justiça. de Justiça. seIs advogados de notável saber jurídlco e

Idoneidade moral, indicados pelo Tribunal
Parágrafo únIco. O TrIbunal Re- (AI26,Pún) Parágrafo únIco. O TrIbunal Re- de Justiça.

glonal EleItoral elegerá dentre os desem- gional EleItoral elegerá seus Presidente e
bargadores, seu PreSIdente e Vice- Vice-PresIdente dentre os desembargadores.
PreSIdente.

Art 142. Lel complementar (AI27) Art. 144. Lei complementar (AI44) Art. 127. Lei complementar
dIsporá sobre a organIzação e competência disporá sobre a organização e competência disporá sobre a organização e competência
dos trIbunais, dos juízes e das Juntas dos tribunaIS, dos Juízes e das Juntas dos trIbunais, dos juízes e das Juntas
eleitorais. eleitoraIS. eleitorais.

§ 1º Os membros dos trIbunais, os (AI27,Pl) § 1º Os membros dos tribunais, (AI44,Pl) § 1º Os membros dos tribunais,
juízes e os integrantes da Juntas eleito- os juízes e os integrantes da Juntas elei- os juízes e os integrantes da Juntas elei
rais, no exercício de suas funções, e no torais, no exercício de suas funções, e no torais, no exercíCIO de suas funções, e no
que lhES for aplIcável, gozarão de plenas que lhes for aplIcável, gozarão de plenas
garantias e serão InamovíveIS. que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e ~erão Inamovíveis.
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garantIas e serão inamovíveis.
§ 22 São irrecorríveis as deci- (A14I,Pún) § 22 Os juízes dos tribunaIs

sões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo (AI27,P3) § 22 São irrecorríveis as deci- eleitorais, salvo motivo justIficado, ser
as que contrariarem esta ConstituIção, e sões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo virão obrigatoriamente por dois anos no
as denegatórias de "habeas corpus" ou man- as que contrariarem esta Constituição, e mínimo, e nunca por mais de dois biênios
dado de segurança. as denegatórias de "habeas-corpus" ou man- consecutivos, sendo os substItutos esco-

dado de segurança. lhidos na mesma ocasião e pelo mesmo pro
cesso, em número igua1 para cada
categoria.

(A144,P2) § 3º São irrecorríveis as deci
sões do TrIbunal Superior Eleitoral, salvo
as que contrarIarem esta ConstItuição e as

denegatórias de "habeas-corpus" ou mandado
de seguranca.

"habeas
"habeas-

DISPOSICÕES

(A145,P4,III) 111 - versarem sobre inele
gibilidade ou expedição de diplomas nas
eleições federais ou estaduais;

(DT__) Parágrafo único. O TerritórIO Fe-I(AI45,pún) (SUPRIMIDO; VER
deral de Fernando de Noronha f1ca sob a TRANSITÓRIAS, ARTIGO 17).

(A127,P4) Art. 145. Das decisões dos Trl-I(A145) § 4º Das decisões dos Tribunais
bunals Regionais EleitoraIS somente caberá RegIonais Eleitorais somente caberá recur-

Tribu-Irecurso quando: so quando:
caberá

(A127,P4,11) 11 - ocorrer divergência nal(A145,P4,II) 11 - ocorrer divergência na
interpretação de lei entre dois ou mais interpretacão de le1 entre dois ou mais

11 - ocorrer divergêncIa na in-Itrlbunals eleitoraIS; tribunais eleitorais;
terpretação de leI entre dois ou mais tr1
bunals eleitoraIS;

(A127,P4, I) I - forem proferidas contral(AI45,P4,1) I - forem proferidas contra
expressa disposição desta ConstItuição ou expressa disposição desta Constituição ou

I - forem proferidas contra ex-Ide leI; de lei;
pressa dIspOSIção desta ConstItuição ou de
lei;

(A127,P4,IV) IV - anularem dIplomas ou de-I<A145,P4,IV) IV - anularem diplomas ou
cretarem a perda de mandatos eletIVOS fe- decretarem a perda de mandatos eletivos

IV - anularem diplomas ou decre-Iderais ou estaduais; federais ou estaduais;
tarem a perda de mandatos eletivos fede
raIs ou estaduaIS;

Art. 143. Das decisões dos
nais RegiOnaIS EleitoraIS somente
recurso, quando.

(A127,P4,V) V - denegarem "habeas-corpus"'I(A145,P4,V) V - denegarem
mandado de segurança, "habeas-data" e man- corpus", mandado de segurança,

V - denegarem "habeas corpus", [daco de injunção. data" ou mandado de injunção.
mandado de 'segurança, "habeas data" e man
dado de injunção.

(A127,P4,III) 111 - versarem sobre inele
gIbilidade ou expedição de diplomas nas

111 - versarem sobre inelegibili-Ieleições federais ou estaduais;
dade ou expedição de diplomas nas eleições
federais ou estaduais;
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Parágrafo único. O Território Fe-Ijurisdição do Tr1buna1 Regional de
dera1 de Femando de Noronha f toa sob a Pernambuco.
jurisdição do Tribunal Regional de
Pernambuco.

SEÇÃO VII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

SEÇÃO VII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

SEÇÃO VII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art. 144. São órgãos da Justiça (AI28/AI28,I/AI28,II) Art. 146. São órgãos (A146,parte) Art. 128. São órgãos da Jus
MilItar o Superior Tribunal MIlitar e os da JustIça Militar o Superior Tribunal Mi- tiça M11itar:
Tribunais e Juízes Militares instituídos 1itar e os Tr1bunais e Juízes Militares
por lei. Instituídos por lei. (AI46,parte) I - o Super10r Tribunal Mili

tar;

(A146,parte) 11 - os Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei.

Art. 145. O SuperIor Tribunal 1.41- (AI29) Art. 147. O Superior Tribunal Mi- (AI47) Art. 129. O Superior Tribunal Mi
litar compor-se-á de quinze Ministros vi- 11tar compor-se-á de quinze Min1stros vi- litar compor-se-á de quinze Min1stros vi
ta1íclos, nomeados pelo Presidente da Re- ta1ícios, nomeados pelo Presidente da Re- ta1ícios, nomeados pelo Presidente da Re
púbJlca, depois de aprovada a indicação pública, depois de aprovada a ind1cação púb11ca, depois de aprovada a ind1cação
pelo Senado Federal, sendo três dentre pelo Senado Federal, sendo três dentre pelo Senado Federal, sendo três dentre
ofic1ais-generais da MarInha, quatro den- ofic1ais-generais da Marinha, quatro den- oficiais-generais da Marinha, Quatro den
tre ofic1als-genera1s do Exército, três tre ofic1a1s-generals do Exército, três tre oflciais-generais do Exército, três
dentre oflcia1s-genera1s da Aeronáutica, dentre ofic1ais-generais da Aeronáutica, dentre oficiais-generais da Aeronáutica,
todos da ativa e do posto maIs elevado da todos da ativa e do posto mais elevado da todos da ativa e do posto ma1S elevado da
carreira, e cinco dentre CiV1S. carre1ra, e cinco dentre civis. carreIra, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros C1- (AI29,Pún) Parágrafo único. Os Ministros (A147,Pún) Parágrafo ún1co. Os Min1stros
vis serão escolhidos pelo Pres1dente da civis serão escolhidos pelo Presidente da civis serão escolhidos pelo Presidente da
República dentre brasileIros ma10res de República dentre brasl1eiros ma10res de República dentre brasileiros maiores de
trinta e cinco anos, sendo: trinta e cinco anos, sendo: trinta e cinco anos, sendo:

I - três, dentre advogados de no- (A129,Pún,I) I - três, dentre advogados de (A147,Pún,I) I - três dentre advogados de
tório saber jurídlCo e conduta ilibada, notório saber Jurídico e conduta ilIbada, notórIo saber juríd1co e conduta ilibada,
com mais de dez anos de efet1va atlvldade com mais de dez anos de efetiva atividade com mais de dez anos de efetiva atividade
proflssional; profISSIonal; profissional;



146 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVAbO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

11 - dois, à escolha paritária'I<AI29'PÚn'II) 11 - dois, à escolhal<A147'PÚn'II) 11 - dois, a escolha
dentre audItores e membros do MInistério parItária, dentre audItores e membros do paritária, dentre Juízes auditores e mem
Público da Justiça Mil1tar. MInistério Público da Justiça MIlitar. bros do Ministério PúblIcO da Justiça

Militar.

Art. 146. À Just rça MIlitar com-I<A130) Art 148. À Justiça MIlitar com-I<AI48) Art. 130. À Justiça MilItar com
pete processar e julgar os crimes milita- pete processar e julgar os crimes mllita- pete processar e julgar os crimes mIlIta-
res defInidos em lei. res defInidos em lei. res definidos em lei.

Parágrafo único A le1 diSPOrál(AI30,pÚn) Parágrafo únIco. A leI d1SPOrál(AI48,pÚn) Parágrafo únIco A leI disporá
sobre a competêncIa. a organIzação e fun- sobre a competêncIa, a organização e fun- sobre a competênc1a, a organIzação e o
cionamento do SuperIor TrIbunal Militar. clonamento do Superior Tribunal MIlitar. funcionamento da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

SEÇÃO VIII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

SEÇÃO VIII

DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Art. 147 Os Estados organ1zarãol(AI31) Art. 149. Os Estados OrganiZarãOI(AI49) Art. 131 Os Estados organizarão
sua JustIça, observados os princípios es- sua Justiça, observados os prIncípIOS es- sua Justiça, observados os princípIOS es-
tabelec1dos nesta ConstItuição. tabelecidüs nesta ConstitUIção. tabelecidos nesta ConstItuição.

§ lº A competência dos trIbunais (A131,Pl) § 1º A competência dos tribunais (AI49,Pl) § Iº A competência dos trlbu
será defInida na Constituição do Estado, será defInida na Constituição do Estado, nais será definIda na Constituição do Es
sendo a leI de organIzação judICIária de sendo a lei de organização JudicIária de tadü, sendo a leI de organIzação
inICIativa do Tribunal de JustIça. iniciatIva do Tribunal de Justiça. JudicIária de inIciatIva do TrIbunal de

Justiça.
§ 2º Cabe aos Estados a lnstltui- (A131,P2) § 22 Cabe aos Estados a instl-

ção de representação de inconstitucionali- tuição de representação de Inconstitucio- (A149,P2) § 2º Cabe aos Estados a insti
dade de leIS ou atos normativos estadua1s nalidade de le1s ou atos normatIvos esta- tUlcão de representação de inconstitucl0
ou munIcipais em face da ConstItuição Es- duais ou municipais em face da Constitui- nalidade de leis ou atos normativos esta
tadual, vedada a atribuição da legItimação ção Estadual, vedada a atribuição da legi- duais ou municipais em face da Constltui
para agir a um únIco órgão. timação para agir a um único órgão. ção Estadual, vedada a atribuição da legi-

timação para agir a um único órgão.
§ 3º A lei estadual poderá criar, (A131,P3) § 3º A leI estadual poderá

medIante proposta do Tribunal de JustIça, criar, mediante proposta do Tribunal de (AI49,P3) § 32 A leI estadual poderá
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§ 4º Compete à Justiça MIlitar (A131,P4) § 4º Compete à Justiça Militar
estadual processar e Julgar os polIciaIS estadual processar e Julgar os policIaIS (A149,P4) § 4º Compete à Justiça MilItar
mIlitares e bombeIros militares nos crImes militares e bombeIros milItares nos crimes estadual processar e julgar os policiaIS
milItares defInIdos em leI, cabendo ao militares definidos em leI, cabendo ao militares e bombeiros militares nos crImes
tribunal competente decidIr sobre a perda tribunal competente decidir sobre a perda milItares definidos em lei, cabendo ao
do posto e da patente dos ofIciaIS e da do posto e da patente dos ofiCIais e da trIbunal competente decidir sobre a perda
graduação das praças. graduação das praças. do posto e da patente dos ofIciais e da

graduação das praças.

a Justiça Militar Estadual, constItuída em Justiça, a Justiça Militar estadual, cons- criar, mediante proposta do TrIbunal de
prImeiro grau pelos Conselhos de Justiça tituída em primeIro grau pelos Conselhos Justiça, a Justiça Militar estadual, cans
e, em segundo, pelo próprIo Tribunal de de JustIça e, em segundo, pelo próprIO tltuída, em primeiro grau, pelos Conselhos
JustIça, ou por TrIbunal de Justiça MIli- Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de de Justiça e, em segundo, pelo próprio
tal' nos Estados em que o efetivo da Polí- JustIça MIlItar nos Estados em que o efe- Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de
cia MilItar seJa superior a vInte mIl tlVO da polícIa militar seja superior a Justiça MIlitar nos Estados em que o efe
Integrantes. vInte mil integrantes. tivo da polícia militar seja superIor a

vinte mIl Integrantes.

Art. 148. Para dirim1r conf l i tos (A132) Art. 150. Para dirimir conflitos (A150) Art. 132. Para dtr tmtr conflitos
fundiárIOS, o Tribunal de JustIça fundiários, o Tribunal de Justiça fundIários, o Tribunal de Justiça
designará juízes de entrânCIa espeCIal, designará Juízes de entrânCIa especial, designará juízes de entrânCIa especial,
com competência exclUSIva para questões com competência exclusiva para questões com competência exclusiva para questões
agrárias. agrárias. agrárias.

*** Art. 149. Para o exercício das (A132,Pún) Art. 151. Para o exercício das (A151) Parágrafo único. Sempre que
funções previstas no artIgo 148, o JUIz se funções previstas no artigo 148, o juiz se necessário à eficiente prestação jurisdi-

deslocará até o local do conflito sempre cional, o juiz deslocar-se-á até o local
deslocará até o local do conflito sempre que necessário à efIciente prestação da lide.
que necessário à eficiente prestação jurisdicional.
jurisdicional.

CAPÍTULO V

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

CAPÍTULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS
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À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

SEÇÃO I

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

SEÇÃO I

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

SEÇÃO I

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 150. O Mln1stério Público é (A133) Art. 152. O Min1stério Público é (A152) Art. 133. O M1nistério Público é
1nstitu1Ção permanente, essencial à função instituição permanente, essencial à função instituição permanente, essencial à função
Jurisd1cional do Estado, incumbindo-lhe a jurisd1C10nal do Estado, incumbindo-lhe a Jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem juríd1ca, do reg1me defesa da ordem juríd1ca, do regime defesa da ordem jurídica, do regime
democrát1Co e dos 1nteresses sociais e 1n- democrátICO e dos interesses sociais e in- democrático e dos interesses sociais e 1n-
d1viduais indisponíveis. d1viduais 1nd1sponíveis. dividuais indisponíve1s.

tndepenoêncraae
independênciaaeindivls1bilidade

funcional. 1ndivlsibilidade
*** § 2º Ao Min1stér10 Públ1CO f1ca funcional.
assegurada autonomia funcional e adminis- (A133,P2) § 2º AO Ministério Público fica
trativa, podendo, observado o disposto no assegurada autonomia func10nal e adminis- (A152,P2) § 2º Ao M1nistér10 Público é as
art1go 198, propor ao Legislativo a cria- trat1va, podendo, observado o disposto no segurada autonomia func10nal e administra
ção e extinção de seus cargos e serviços artigo 198, propor ao Legislativo a cria- tiva, podendo, observado o disposto no
auxiliares, provendo-os por concurso pú- ção e extinção de seus cargos e serV1ços art. 175, propor ao Poder Legislativo a
bl1CO de provas e de provas e títulos. A aux11iares, provendo-os por concurso pú- criação e ext1nção de seus cargos e servi
le1 disporá sobre sua organ1zação e blico de provas e de provas e títulos. A ços auxiliares, provendo-os por concurso
funC10namento. lei disporá sobre sua organização e público de provas e de provas e títulos; a

funcionamento. lei d1sporá sobre sua organ1zação e
*** 5 3º O Ministério Público funcionamento.
elaborará sua proposta orçamentária dentro (A133,P3/A174) § 3º O Ministério Público
dos 11m1tes estabelecidos na le1 de dlre- elaborará sua proposta orçamentária dentro (A152,P3,parte) § 3º O M1n1stério Público
tr1zes orçamentár1as e suas dotações serão dos 11mites estabelecidos na lei de dire- elaborará sua proposta orçamentár1a dentro
entregues na forma do artigo 197. trizes orçamentárias, e suas dotações se- dos lim1tes estabelecidos na lei de dire-

rão entregues na forma do artigo 197. trizes orçamentárias.

§ 1º São princípios 1nstituc10-I(A133,Pl) § 1º São princíp10s 1nstituciO-I(A152,Pl) § 1º São princíp10s institucio
na1S do Ministério Público a unidade, a nais do Ministério Público a unidade, a nais do Ministér10 Público a unidade, a
ind1visibilidade e a independênc1a
funcional.

Art. 151 O MmistérlO PÚbliCOI(A134) Art. 153. O
abrange: abrange:

Ministério Públ icol(A153) Art. 134. O Mm1stérlO Públ íco
abrange:

r - o Min1stério Público da UniãOI(A134,I) I - o M1nistério Público da UniãOI(A153,I) I - o Ministério Público da União
que compreende: que compreende: que compreende:

a) o MinistÉ'rlO Públ1CO Federal; I(A134,r,UaU) a) o Mmistério Público FecJe-I(A153,I,UaU) a) o Ministério Público Fede-
ral; ral;
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b) D MinIstério Público do Traba-
lho;

c) o Mlnlstério PúblIco MIlItar;

(A134,I,"b") b) O Mmistério Público dOI(AI53,I,"b") b) o Ministério Público do
Trabalho. Trabalho;

(A134,I,"c") c) o MmlstérlO Público Mill-I(A153,I,"C") c) o Ministério Público Mili-
d) o MInistérIO PúblICO do Dls-Itar; tar;

trlto Federal e dos TerrItórIos;
(A134,I,"d") d) o Mmlstério Público dOI(A153,1,"d") d) O Ministério Público do

II - o Mlnlstérlo Público doslDistrito Federal e dos Territórios; Distrito Fede~al e TerrItórios;
Estados.

(A134,II) 11 - o MInIstérIO Público dos (ADiÇÃO) e) o MinistérIO Públicc Junto ao
§ 12 O Mlnlstérlo Público da U- Estados TrIbunal de Contas;

~lão tem por Chefe o Procurador-Geral da .
Repúbl ica, nomeado pelo PresIdente da Re- (A134,Pl) § 12 O MInIstério PúblICO da U- (A153,II) 11 - os MinIstérIOS Públicos dos
públIca, dentre cidadãos maIores de trInta nião tem por Chefe o Procurador-Geral da Estados.
e Clnco anos, Integrante do MInistérIO Pú- República, nomeado pelo Presidente da Re-
bllco, após aprovação de seu nome pela pública, dentre cidadãos maiores de trinta (A153,Pl) § 12 O MinistérIO Público da U
maioria absoluta do Senado Federal, para nião tem por chefe o Procurador-Geral da
mandato de dois anos, permItida e cinco anos, intogrante do MInIstério Pú-
recondução blico, após aprovação de seu nome pela República, nomeado pelo PresIdente da Re-

maioria absoluta do Senado Federal, para pública dentre Integrantes da carreira,
-~- § 22 A destituição do Procurador- mandato de dois anos, permitida maiores de trinta e cinco anos, após a a-
Geral da República, por Inlclativa do Pre- recondução. provação de seu nome pela maioria absoluta
sidente da Repúbllca, antes do térmlno do dos membros do Senado Federal, para manda-
mandato menCIonado no parágrafo anterior, (A134,P2) § 2º A destituição do to de dois anos, permitida a recondução.
deverá ser precedida de autorlzação da Procurador-Geral da República, por lnicia-
maIoria absoluta do Senado Federal. tiva do Presidente da República, antes do (A153,P2) § 2º A destituição do

térmIno do mandato mencionado no parágrafo Procurador-Geral da República, por inlcia
§ 3º Os Ministérios Públicos dos anterior, deverá ser precedida de autori- tiva do Presidente da RepúblIca, deverá

Estados, do DIstrito Federal e dos Terri- zação da maioria absoluta do Senado ser precedida de autorização da maiorIa
Federa1. absoluta do Senado FederaI.

tórlos, formarão lIsta tríplice na forma
da lei respectiva, dentre Integrantes da (A134,P3) § 3º Os Ministérios PúblICOS dos (A153,P3) § 32 Os MInistérios Públicos dos
carrelra, para escolha de seu Procurador- Estados e do Distrito Federal e dos Terri- Estados e o do Distrito Federal e Territó
Geral, que será nomeado pelo Chefe do Po- tórlos formarão lista tríplIce dentre in- rios formarão lista tríplice dentre inte
der Executivo, para período de dois anos, tegrantes da carreira, na forma da leI grantes da carreira, na forma da lei res
permitIda uma recondução respectiva, para escolha de seu pectiva, para escolha de seu Procurador-

Procurador-Geral, que será nomeado pelo Geral, que será nomeado pelo Chefe do Po--*- § 4º Os Procuradores-GeraIs dos Chefe do Poder Executivo, para período de der Executivo, para mandato de dois anos,
Estados, do DIstrito Federal e dos Terri- dois anos, permItida uma recondução. permitida uma recondução.
tórios poderão ser destituídos antes do
tempo mencionado no parágrafo anterIor por (A134,P4) § 4º Os Procuradores-Gerais dos (A153,P4) § 4Q OS Procuradores-Gerais dos
deliberação da malorla absoluta do Poder Estados e do Distrito Federal e dos Terrl- Estados e o do Distrito Federal e Terrltó
Legislatlvo, na forma da lei complementar tõrios poderão ser destItuídos antes do rios poderão ser destituídos por dellbera
respectiva tempo menCIonado no parágrafo anterior por ção da maioria absoluta do Poder Legisla-

delIberação da maioria absoluta do Poder tivo, na forma da lei complementar
§ 5º LeIS complementares respec- Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.
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tivas, cuja Iniciativa é facultada aos respectiva.
respectivos Procuradores-Gerais estabele- (A153,P5) § 5º leis complementares da U
cerão a organização, as atribuições e o (A134,P5) § 5º Leis complementares especí- nião e dos Estados, cuja iniciativa é fa
estatuto de cada MInistério Público, ob- ficas, cuja IniciatIva é facultada aos cultada aos respectivos Procuradores
servadas relativamente aos seus membros: respectivos Procuradores-Gerais, estabele- Gerais, estabelecerão a organização, as

cerão a organização, as atribuições e o atribuições e o estatuto de cada Ministé-
I - as seguIntes garantias: lestatuto de cada MinIstérIo Público, ob- rio Público, observadas, relativamente a

servadas relativamente aos seus membros: seus membros:

(AI53,P5,II) 11 - as seguIntes vedações:

(AI53,P5,I) I - as seguintes garantias:

(AI53,P5,I,"b") b) inamovibilIdade, salvo
por motivo de interesse público, mediante

(A134,P5,I,"b") b) inamovibilidade, salvo
c) irredutIbilIdade de venClmen- por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do

tos, SUJeitos entretanto, aos impostos ge- decisão do órgão colegiado competente do MinistérIo Público, por voto de doIS ter
rals, inclusive o de renda e os Ministério PúblICO, por voto de dois ter- ços de seus membros, assegurada ampla de-
extraordinários; ços de seus l'1embros, assegurada ampla de- fesa;

fesa;
II - as segumtes vedações: (Al53,P5, I, "c") c) irredutibi 1Idade de

(AI34,P5,I,"c") c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos, entretanto, aos im-
a) receber, a qualquer título, e vencimentos, SUJeitos entretanto, aos im- postos geraIs, incluídos o de renda e os

sob qualquer pretexto, honorárIOS, percen- postos geraIs, inclusive o de renda e os extraordInários;
tagens ou custas processuais; extraordinários;

a) vitaliciedade, após dois anos
de exercício não podendo perder o cargol(Al34,P5,I) I - as seguintes garantias:
senão por sentença Judicial, transItada em
julgado; (AI34,P5,I,"a") a) v í ta l ic tedace, após (AI53,P5,I,"a") a) vitaliciedade, após

dois anos de exercício não podendo perder dois anos de exercício, não podendo perder
b) inamovibIlidade, salvo por mo-Ia cargo senão por sentença judicial, tran- o cargo senão por sentença judIcial tran-

tivo de interesse público, medIante deci- sitada em Julgado; sitada em julgado;
são do órgão colegiado competente do Mi
nistério PúblICO, por voto de dOIS terços
de seus mgmbros, assegurada ampla defesa;

(AI34,P5,II) 11 - as seguIntes vedações:
b) exercer a advocacia; (AI53,P5,II,"a") a) receber, a qualquer

(A 134 ,P5, n ,"a") a) receber, a qualquer t ítu lo e sob qua1quer pretexto,
c) na forma da lei, partIcipar de título, e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas proces-

sociedade comercial; honorários, percentagens ou custas proces- suais;
suaís:

(AI53,P5,II, "b") b) exercer a advocacia;

(AI53,P5,Il,"d") d) exercer, ainda que em
(A134,P5, Il,"d") d) exercer, ainda que emldiSponibilidade, qualquer outra função pú
disponibil idade, qualquer outra função pú- bl toa, salvo o magistério;
blica, salvo o magistério;

(AI53,P5,Il,"c") c) par-t tc tpar de soctsoa
(AI34,P5,II,"c") c) na forma da lei, par--lde comercml, na forma da lei;

exercer atividade político-Iticipar de SOCIedade comercial;
salvo exceções previstas na

e)
partidárIa,
lei.

d) exercer, ainda que em disponI-
bt t rdaoe, qualquer outra função pública,I(AI34,P5,Il,"b") b) exercer a advocacia;
salvo o magIstério;

(AI34,P5,II,"e") e) exercer
(A153,P5, II, "e") e) exercer at tvtdade

atividadelpolítico-partidária, salvo exceções pre-
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político-partidárIa, salvo exceções pre-'vistas na lei.
vistas na lei.

Art. 152. São funções InstitucIO-I(AI35) Art. 154. São funções instituciO-I(AI54) Art. 135. São funções instItucio-
naIs do MinIstério Público: nals do Ministério PúblIco: nais do Ministério Público:

I - promover, prIvativamente,
ação penal pública, na forma da lei;

al(A135,1) 1 - promover, privativamente,
ação penal pública, na forma da lei;

af(AI54, I) I - promover, privativamente,
ação penal pública, na forma da lei;

a

rertos e
nas;

Ii - zelar pelo efetivo respeIto (AI35,11) Ii - zelar pelo efetivo respeito (AI54,II) li - zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de re- dos Poderes Públicos e dos serviços de re- dos Poderes PúblICOS e dos serviços de re
levâncIa pública aos dIreitos assegurados levância públIca aos direItos assegurados levância pública aos direitos assegurados
nesta ConstituIção, promovendo as medIdas nesta ConstItuição, promovendo as medidas nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárIas à sua garantIa; necessárias à sua garantia; necessárias a sua garantia;

111 - promover o inquérIto civIl (AI54,III) 111 - promover o inquérito ci-
e a ação CIvil públIca, para a proteção do (AI35,III) 111 - promover o InquérIto ci- vil e a ação civil pública, para a prote
patrimônio públIcO e social, do meio am- vil e a ação civil pública, para a prote-
biente e de outros Interesses dIfusos e ção do patrimônio públIco e social, do ção do patrimônio público e social, do
coletIVOS; meio ambiente e de outros interesses difu- meio ambiente e de outros interesses dIfu-

sos e coletivos; sos e coletivos;
IV - promover a ação de inconsti-

tucionalidade ou representação para inter- (AI35,IV) IV - promover a ação de incons- (AI54,IV) IV - promover a ação de Incons
pretação de lei ou ato normativo e para titucionalidade ou representação para in- tituclonalidade ou representação para in
fins de intervenção da União e dos Estados terpretação de lei ou ato normativo e para terpretação de lei ou ato normativo e para
nos casos previstos nesta Constituição; fins de intervenção da União e dos Estados fins de intervenção da União e dos Esta-

nos casos prevIstos nesta Constituição; dos, nos casos previstos nesta Constitui-
V - defender judicialmente os dl- ção;
Interesses das populações indíge- (AI35,V) V - defender judicialmente os di-

reitos e interesses das populações indíge- (AI54,V) V - defender JudicIalmente os di-
nas; reitos e interesses das populações indíge-

VI - expedir notificações nos nas;
procedimentos admInistratIvos de sua com- (AI35,VI) VI - expedIr notIficações nos
petência, requisitando Informações e docu- procedlmentos administratIvos de sua com- (AI54,VI) VI - expedir notificações nos

petência, requisItando informações e docu- procedimentos admInIstrativos de sua com
mentos para instruí-los, na forma da leI mentes para instruí-los, na forma da lei petência, requisitando informações e docu
complementar respectiva; complementar respectiva; mentos para instruí-los, na forma da leI

complementar respectiva;
VII - exercer outras funções que (A135, IX) VII - exercer outras funções que

lhe forem conferIdas, desde que compatí- lhe forem conferidas, desde que compatí- (AI54,Pl) VII - exercer o controle externo
veis com sua finalidade, sendo-lhe vedada veis com sua fInalidade, sendo-lhe vedada da atividade policial, na forma da lei
a representação judicIal e a consultorIa a representação Judicial e a consultoria complement~r;

jurídIca de entidades públIcas. jurídica de e~tidades públIcas.
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§ 32 As funções de Ministério Pú
blICO só podem ser exercidas por integran
tes da carreIra que deverão residir na co
marca da respectiva lotação.

(A154,P4) VIII - requisitar diligências
*** § 12 Ao Ministério PúblIco compe- (A135.VII) § 12 Ao Ministério Público com- Investigatórias e determinar a instauração
te exercer controle externo da atividade pete exercer controle externo da atividade de Inquérito policIal. indicados os funda
policIal, na forma da lei complementar policIal, na forma da lei complementar mentos jurídICOS de suas manIfestações
mencIonada no artIgo anterior. mencionada no artigo anterior. processuais;

§ 2Q A legitimação do Mini'stério (A135,Pl) § 22 A legitimação do Ministério (A154,VII) IX - exercer outras funções que
Público para as ações clvis previstas nos- Público para as ações CIvis prevIstas nes- lhe forem conferIdas, desde que compatí
te artIgo não impede a de terceiros, nas te artigo não impede a de terceIros, nas veis com sua finalidade, sendo-lhe vedada
mesmas hipóteses, segundo dispuserem esta mesmas hIpóteses. segundo dispuserem esta a representação judicial e a consultorIa
Constituição e a lei. Constituição e a lei. Jurídica de entidades públicas.

(A135,P2) § 32 As funções de Ministério (A154.P2) § 12 A legItimação do Ministério
Público só podem ser exercidas por inte- Público para as ações-cIvis previstas nes
grantes da carreira que deverão residir na te artigo não impede a de terceiros. nas
comarca da respectIva lotação. mesmas hipóteses, segundo dispuserem esta

Constituição e a lei.
§ 4Q No exercíCIO de suas fun- (A135,VIII) § 42 N° exercício de suas fun-

ções, os membros do MInistério Público po- ções. os membros do MInistérIO Público po- (A154.P3) § 22 As funções de MInistério
dem requisitar diligências Investigatórias Público só podem ser exercldas por inte
e a instauração de Inquérito poliCIal, de- dem requisitar diligências investigatórias
vendo Indicar os fundamentos JurídICOS de e a instauração de InquérIto policial, de-
suas manIfestações processuais. vendo indicar os fundamentos jurídicos de grantes da carreIra, que deverão residir

suas manifestações processuais. na comarca da respectiva lotação.
§ 52 O ingresso na carreIra far-

se-á mediante concurso públICO de provas e (A135,P3) § 52 O ingr'esso na carreira far- (A154.P5) § 32 O ingresso na carreira far
títulos, assegurada particIpação da Ordem se-á mediante concurso público de provas e se-á mediante concurso público de provas e
dos Advogados do BraSIl na sua realização, títulos. assegurada participação na Ordem títulos, assegurada participação da Ordem
e observada, na nomeação, a ordem de dos Advogados do Brasil na sua realização. dos Advogados do Brasil na sua realização,
classificação. e observada, na nomeação, a ordem de e observada, na nomeação, a ordem de

classificação. classificação.
*** § 6Q Aplica-se ao MinIstério Pú-
blICO, no que couber, o dIsposto no artigo (A135,P4) § 62 Aplica-se ao Ministério Pú- (A154.P6) § 42 Aplica-se ao MInistério Pú
113. Incisos 11 e VI. blico, no que couber, o disposto no artigo blico, no que couber, o disposto no art.

113, I I e VI. 98, I I e VI.

(A136) Art. 155. Ao MinIstério Público (A155) Art. 136. Ao MinistérIO Público
Junto aos TrIbunais e Conselhos de Contas Junto aos Tribunais e Conselhos de Contas

Art. 153. Ao Ministério PÚblicolaPlicam-se as dIsposições desta seção per- aplicam-se as dispOSIções desta seção per
Junto aos TrIbunais e Conselhos de Contas, tlnentes às garantIas, vedações e forma de tinentes a garantIas, vedações e forma de
apllcam-se as disposições desta seção per- investidura nos respectivos cargos. InvestIdura de seus membros.
tlnentes às garantias, vedações e forma de
lnvestidura nos respectivos cargos.
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Art 156. A Advocac1a-Geral da (A137) Art 156 A Advocacia-Geral da (A156/A156,P3) Art. 137. A Advocacia-Geral
Unlão é a inst1tU1Ção que, diretamente ou União é a 1nstituição que, d1retamente ou da União é a lnstituição que, diretamente
através de órgão v1nculado, representa a através de órgão vinculado, representa a ou através de órgão vinculado, representa
Unlão, judicial e extrajudicialmente, União, judicial e extrajudicialmente, a União, jud1c1al e extraJudicialmen~e,
cabendo-lhe, ainda, nos termos de lei com- cabendo-lhe, ainda, nos termos de lei com- cabendo-lhe, nos termos da lei complemen
plementar, as at1v1dades de consultoria e plementar, as at1v1dades de consultoria e tar que d1spuser sobre sua organ1zação e
assessoramento Juríd1co do Poder assessoramento Juríd1CO do Poder funcionamento, as atividades de consulto-
Execut1vo. Executivo. ria e assessoramento juríd1co do Poder

Executivo.
§ lº A Advocacia-Ger'al da União

tem por chefe o Advogado-Geral da Un1ão, (A156,Pl) § 12 A Advocacia-Geral da Un1ão
de 11vr'e nomeação do Pres1dente da Repú- (A137,Pl) § 12 A Advocac1a-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União,
bl1ca, dentre cidadãos maiores de trinta e tem por chefe o Advogado-Geral da União,
cinco anos, de notável saber juríd1co e de llvre nomeação pelo Presidente da Repú- de livre nomeação pelo Presidente da Repú
reputação ilibada bllca, dentre cidadãos maiores de trinta e blica, dentre cldadãos ma10res de trinta e

Clnco anos, de notável saber jurídico e C1nco anos, de notável saber juríd1Co e
§ 22 O ingresso nas classes ínt- reputação í l ibada. reputação ilibada.

C1a1S das carrelras de que trata este ar-
tigo far-se-s mediante concurso público de (A137,P2) § 22 O ingresso nas classes ini- (A156,P2) § 22 O ingresso na classe in1
provas e títulos. ciais das carreiras de que trata este ar- c1al da carreira da Advocacia-Geral da U-

t1g0 far-se-á med1ante concurso público de n1ão far-se-á mediante concurso público de
*~* § 3º A le1 complementar disporá provas e títulos. provas e títulos.
sobre a organ1zação e o funcionamento da .
1nst1tU1Çào de que trata este artigo. (A137) § 32 Lei complementar disporá so- (A156,P5) § 32 Na execução da dívida ativa

bre a organ1zação e o funcionamento da de natureza tributária, a representação da
*** § 42 Às carreiras disc1plinadas inst1tuição de que trata este artigo. União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda
neste Título aplica-se o princípio do ar- Nacional, observado o disposto em lei.
tlgO 44, § 8º. (A140) § 4º Às carreiras disciplinadas

neste Título apl1ca-se o pr1ncípio do ar-
§ 5º Na execução da dívida ativa, tigo 44, § 8º.

de, natureza tributária, a representação da
Unlão cabe à Procuradoria da Fazenda Na- (A137,P3) § 5º Na execução da dívida ati
c1onal, observado o dlSpoSto em lei va, de natureza tr1butár1a, a representa-

ção da União cabe à Procurador1a da Fazen
da Nacional, observado o disposto em lei.
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*** Art. 157. A representação judi- (A137,P4) Art. 157. A representação judl- (A157) § 42 A representação judicial e a
cial e a consultoria Jurídica dos Estados cial e a consultorIa jurídica dos Estados consultoria jurídica dos Estados e do Dis
e do Distrito Federal serão organizadas em e do Distrlto Federal serão organizadas em trito Federal serão exercidas pelos res
carrelra, observado o disposto nos §§ 22 e carreira, observado o disposto no artigo pectivos Procuradores, organizados em car
4º do artigo 156, segundo o que dispuser a 156, §§ 22 e 42 , segundo o que dispuser a reira, na forma da lei, observado o dis-
lei estadual e federal. lei estadual e federal. posto no § 22 e no art. 140.

SEÇÃO 111

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

SEÇÃO I II

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

SEÇÃO 111

DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 158 O advogado é (A158) Art. 138. O advogado é
indIspensável à adminlstração da justiça, (A138) Art. 158. O advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável, por seus atos e manifes- indispensável à administração da justlça, sendo inviolável por seus atos e manifes
tações no exercíco da profIssão, nos llmi- sendo inviolável, por seus atos e manifes- tações no exercício da profissão, nos 11-
tes da lei. tações no exercício da prof tssão, nos 1i- mites da lei.

mites da lei.

*** Art. 159. A Defensoria Pública é (A139) Art. 159. A Defensorla Pública é (A159) Art. 139. A Defensoria Pública é
institUIção essencial à função Jurisdicio- instituição essencial à função Jurisdicio- instituiÇão essencial à função jurisdicio
nal do Estado, incumbindo-se da orientação nal do Estado, incumbindo-se da orIentação
jurídica o da defesa, em todos os graus, jurídica e da defesa, em todos os graus, nal do Estado, incumbindo-lhe a orientação
dos necessitados, na forma do artigo 62, § dos necessl tados , na forma do artigo 62, § Jurídica e a defesa, em todos os graus,
58, desta ConstItuição 58, desta Constituição. dos necessitados, na forma do art. 52,

LXXVI.
Parágrafo únICO. Lei complementar (A139,Pún) Parágrafo único. Lei complemen-

organizará a Defensoria Pública da UnIão, tar organizará a Defensoria Públlca da U- (AI59,Pún) Parágrafo único. leI comp1e
do DistrIto Federal e dos Territórios, e nião, do DistrIto Federal e dos Territó- mentar organizará a Defensoria Pública da
prescreverá normas gerais para sua organi- rIOS, e prescreverá normas gerais para sua União e do Dlstrlto Federal e dos Terrltó
zação nos Estados, em cargos de carreira, organlzação nos Estados, em cargos de car- rios, e prescreverá normas gerais para sua

reira, providos, na classe inIcial, me- organização nos Estados, em cargos de car
providos, na classe inlcial, mediante con- diante concurso público de provas e títu- reira, providos, na classe inicial, me
curso público de provas e títulos, assegu- los, assegurada a seus integrantes a ga- diante concurso público de provas e títu
rada a seus integrantes a garantla da ina- rantia da inamovlbilidade e vedado o exer- los, assegurada a seus integrantes a ga-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNJO TURNO DE VOTAÇÃO

155

movlbilldade e vedado o exercíclO da advo-lcíCiO da advocacia fora das atribuiçõeslrantia da inamovibilidade e vedado o exer-
caCla fora das atribuições lnstituclonalS. institucionais. cício da advocacia fora das atribuições

- institucionais.

(A156,P4) Art. 140. Às carreiras dlSClpli
nadas neste Título aplicam-se o princípio
do art. 38, XII, e o art. 40, § 12 .

TÍTULO V TÍTULO V TÍTULO V

DA DEFESA DO tSTADO DA DEFESA DO ESTADO DA DEFESA DO ESTADO

E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I

DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO

SEÇÃO I SEÇÃO I SECÃO I

DO ESTADO DE D~FESA

DO ESTADO DE DEFESA
DO ESTADO DE DEFESA

Art. 160. Quando for necessário
preservar, ou prontamente restabelecer, em (A141/A141,I/A141,II) Art. 160. Quando for
locais determinados e restritos, a ordem necessário preservar, ou prontamente res- (A160,parte) Art. 141. O Presldente da Re
públlca ou a paz social, ameaçadas por tabelecer, em locais determinados e res- pública pode, ouvidos o Conselho da Repú
grave e iminente lnstabllidade lnstitucio- trltos, a ordem públlca ou a paz social, bllca e o Conselho de Defesa Nacional, de
nal ou at ingldas por calamldades naturals ameaçadas por grave e imlnente lnstablli- cretar estado de defesa para preservar ou
de grandes proporções, o Presidente da Re- dade institucional ou atingidas por cala- prontamente restabelecer, em locais res
públlca, por solicltagão do Prlmeiro- mldades naturais de grandes proporções, o trltos e determinados, a ordem pública ou
Minlstro ouvidos o Conselho da República e Presldente da República, ouvldos o Conse- a paz social:
o Conselho de Defesa Naclonal, poderá de- lho da República e o Conselho de Defesa
cretar o estado de defesa. Naclonal, poderá decretar o estado de (A160,parte) I - ameaçadas por grave e i-

defesa. minente instabilidade institucional;
*** § 12 O decreto que instituir o
estado de defesa determlnará o tempo de (A141,Pl) § 1º O decreto que instituir o (A160,parte) 11 - atingidas por calamida
sua duração, especlficará as áreas a serem estado de defesa determlnará o tempo de des naturals de grandes proporções.
abrangidas e indicará as medidas coerciti- sua duração, especificará as áreas a serem

abrangldas e indicará as medidas coerciti- (A160,Pl,P3,parte) § 12 O decreto que
vas a vigorarem, dentre as dlscriminadas vas a vigorar, dentre as discriminadas no instituir o estado de defesa determlnará o
no § 3º deste artigo. § 32 deste artigo. tempo de sua duração, especlficará as

áreas a serem abrangldas e indicará, nos
.§ 22 O tempo de duração do estado (A141,P2) § 22 O tempo de duração do esta- termos e limites da lei, as medldas coer-
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(A160,P4,parte) II - a comunicação será
(A141,P5) § 6º Se o Congresso Nacional es-Iacompanhada de declaração, pela autor ida
tlver em recesso, será convocado, extraor- de, do estado físico e mental do detido no
dinariamente, no prazo de cinco dias. momento de sua autuação;

de defesa não será superior a trInta dIas, do de defesa não será superIor a trInta citivas a vigorarem, dentre as seguIntes:
podend~ ser prorrogado uma vez, por igual dias, podendo ser prorrogado uma vez por
período, se persistIrem as razões que JUs- igual período, se persIstirem as razões (A160,P3,parte) I - restrições aos dlrel-
tlflcaram a decretação que Justificaram a decretação. tos de:

§ 3º O estado de defesa autor iza, (A141,Pl, I,"a", "b", "c", "d", lI) § 3º O es- (A160,P3,parte) a) reunião;
nos termos e lImItes da leI, restrições tado de defesa autorIza, nos termos e li-
dos dIreitos de reunIão e associação; do mites da lei, restrIções dos direitos de (A160,P3,parte) b) associação;
sigIlo de correspondênc1a, de comunIcação reunIão e associação, do sigIlo de corre5-
telegráfica e telefônica; e, na hIpótese pondêncla, de comunIcação telegráfIca e (A160,P3,parte) c) sigilo de correspondên
de calamIdade pública, a ocupação e uso telefônIca, e, na hipótese de calamidade Cla;
temporário de bens e serviços públIcos e públIca, a ocupação e uso temporário de
privados, respondendo a UnIão pelos danos bens e serviços ~úb1icos e privados, res- (A160,P3,parte) d) sIgilo de comunIcação
e custos decorrentes. pondendo a União pelos danos e custos telegráfica e telefônica;

decorrentes.
§ 4º Na vigêncIa do estado de de- (Al60,P3,parte) II - ocupação e uso

fesa, a prIsão por crIme contra o Estado, (A141,P3,I,II,III,IV) § 4º Na vigência do temporário de bens e servIços públicos, na
determinada pelo executor da medida, será estado de defesa, a prIsão por crime con- hipótese de calamIdade pública, responden
comunIcada imediatamente ao juiz competen- tra o Estado, determinada pelo executor da do a União pelos danos e custos
te, que a relaxará, se não for legal, fa- medida, será comunIcada imediatamente ao decorrentes.
cultado ao preso requerer exame de corpo Jujz competente, que a relaxará, se não
de delito à autoridade policIal. A comunl- for legal, facultado ao preso requerer e- (A160,P2) § 22 O tempo de duração do esta
cação será acompanhada de declaração, pela do de defesa não será superIor a trinta
autoridade, do estado físico e mental do xame de corpo de delito à autoridade dias, podendo ser prorrogado uma vez, por
detido no momento de sua autuação. A pri- policIal. A comunicação será acompanhada igual período, se persistIrem as razões
são ou detenção de qualquer pessoa não de declaração, pela autoridade, do estado que Justificaram a decretação.
poderá ser superIor a dez dias, salvo físico e mental do detido no momento de
quando autorizada pelo Poder JudIciárIO. É sua autuação. A prisão ou detenção de
vedada a incomunicabilidade do preso. qualquer pessoa não poderá ser superior a (A160,P4,parte) § 32 Na vigência do estado

dez dias, salvo quando autorIzada pelo Po- de defesa:
§ 52 Decretado o estado de defesa der JudIciário. É vedada a incomunicabl1i-

ou sua prorrogação, o Presidente da Repú- dade do preso (A160,P4,parte) I - a prisão por crIme
blica, dentro de vInte e quatro horas, contra o Estado, determinada pelo executor
submeterá o ato com a respectiva justifi- (A141,P4) § 5º Decretado o estado de defe- da medida, será comunicada Imediatamente
cação ao Congresso NaCIonal, que deCIdirá sa ou sua prorrogação, o PresIdente da Re- ao JUIZ competente, que a relaxará, se não
por malorla absoluta. pública, dentro de vinte e quatro horas, for legal, facultado ao preso requerer e-

submeterá o ato com a respectiva Justlfl- xame de corpo de delito à autoridade P011
§ 6º Se o Congresso Nacional es- cação ao Congresso NaCIonal, que decIdirá cial;

tiver em recesso, será convocado, extraor- por maioria absoluta.
dinarlamente, no prazo de cInco di~.

§ 7º O Congresso Nacional
aprecIará o decreto dentro de dez d1asl<A141,P6) § 7º O Congresso NaCiOnall(A160,P4,parte) III - a prisão ou detenção
contados de seu recebimento, devendo per- aprec1ará o decreto dentro de dez dias de qualquer pessoa não poderá ser superior
manecer em funcionamento enquanto vigorar contados de seu recebImento, devendo per- a dez dias, salvo quando autorizada pelo
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o estado de defesa. manecer em funclonamento enquanto vlgorar Poder Judlclário;
o estado de defesa.

§ 8º ReJeltado o decreto, cessai (A160,P4,parte) IV - é
lmedlatamente o estado de defesa. (A14l,P7) § 8º Rejeltado o decreto, cessa cabilidade do preso.

imedlatamente o estado de defesa.

vedada a incomuni-

(A160,P5) § 42 Decretado o estado de defe
sa ou sua prorrogação, o Presidente da Re
públlca, dentro de vinte e quatro horas,
submeterá o Ito com a respectiva justlfl
cação ao Congresso Nacional, que decldirá
por maioria absoluta.

(A160,P6) § 5º Se o Congresso Nacional es
tiver em recesso, será convocado, extraor
dlnarlamente, no prazo de Clnco dias.

(A160,P7) § 6º O Congresso Nacional
apreclará o decreto dentro de dez dlas
contados de seu receblmento, devendo per
manecer em funcionamento enquanto vlgorar
o estado de defesa.

(A160,P8) § 72 Rejeltado o decreto, cessa
imediatamente o estado de defesa.

SEÇÃO II

DO ESTADO DE SÍTIO

SEÇÃO II

DO ESTADO DE SÍTIO

SEÇÃO I I

00 ESTADO DE SÍTIO

Art. 161. O Presldente da Repú- (Al42) Art. 161. O Presidente da Repú- (Al61) Art. 142. O Presidente da Repú
bllca pode, ouvidos o Conselho da Repúbll- blica pode, ouvldos o Conselho da Repúbll- bliéa pode, ouvidos o Conselho da Repúbli
ca e o Conselho de Defesa Nacional, SOll- ca e o Conselho de Defesa Nacional, SOll- ca e o Conselho de Defesa Naclonal, soli
cltar ao Congresso Naclonal autorização citar ao Congresso Nacional autorização citar ao Congresso Naclonal autorlzação
para decretar o estado de sítio nos casos para decretar o estado de SítlO nos casos
de. para decretar o estado de sítio nos casos de:

de:
I - comoção

naclonal ou fatos
ineficácla da medida
tado de defesa;

grave de repercussão
que comprovem al(Al42,I) I - comoção

tomada durante o es- naclonal ou fatos
lneficácia da medida

(Al6l,I) I - comoção grave de repercussão
grave de repercussãolnaCional ou fatos que comprovem a
que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o es

tomada durante o es- tado de defesa;
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tado de defesa;
11 - declaração de estado de (Al6l,II) 11 - declaração de estado de

guerra ou resposta a agressão armada (A142,II) 11 - declaração de estado de guerra ou resposta a 'agréssão armada
estrangeira. guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

estrangeira.
Parágrafo único O PresIdente da (A161,Pún) Parágrafo único O Presidente

República, ao solIcItar autorização para (A142,Pún) Parágrafo únIco. O Presldente da República, ao solicitar autorização
decretar o estado de sítIO ou sua prorro- da Repúbllca, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua
gação, relatará os motivos determinantes para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determi
do pedido, devendo o Congresso NacIonal prorrogação, relatará os motIvos determi- nantes do pedido, devendo o Congresso Na-
decldir por malor ia absoluta. nantes do pedIdo, devendo o Congresso Na- clonal decidir por malorla absoluta.

ciona1 decidir por~aloria absoluta

(A162,P2) § 2º O Congresso Nacional
permanecerá em funcionamento até o térmlno
das medidas coercitlvas.

(A143) Art. 162. O decreto do estado de (A162) Art. 143. O decreto do estado de
Art. 162. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas sítio indicará sua duração, as normas

sítIO indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução, as garantias necessárlas a sua execução e as garantias
necessárias à sua execução, as garantlas constituCIonais que fIcarão suspensas, e, constItucionais que flcarão suspensas, e,
constltucionais que flcarão suspensas, e, depois de publlcado, o Presidente da Repú- depois de publicado, o Presidente da Repú
depois de publicado, o Presidente da Repú- bllca deslgnará o executor das medidas es- blica deslgnará o executor das medidas es-
bllca designará o executor das medldas es- pecíficas e as áreas abrangidas. pecíficas e as áreas abrangidas.
pecíficas e as áreas abrangidas.

(A143,P1) § 1º Decretado o estado de sítio
§ 12 Decretado o estado de sítio no Intervalo das sessões legislatIvas, o

no intervalo das sessões legislatlvas, o PresIdente do Senado Federal, de imediato, (A162,Pl) § 1º Solicitada a autorização
Presidente do Senado Federal, de imedIato, convocará extraordinariamente o Congresso para decretar o estado de sítio no inter
convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco valo das sessões legislativas, o Preslden-
Nacional para se reunir dentro de cinco dIas, a fim de aprecIar o ato. te do Senado Federal, de imediato,
dias, a fIm de apreciar o ato. convocará extraordlnariamente o Congresso

(A143,P2) § 2º O Congresso Nacional Nacional para se reunir dentro de cinco
§ 22 O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término dias, a fim de apreciar o ato.

permanecerá em funcionamento até o termino das medidas coercitivas.
~as medldas coercitivas.

*** Art. 163. Na vigência do estado (A144) Art. 163. Na vlgâlcia do estado (A163) Art. 144. Na vigência do estado
de sítio decretado com fundamento no arti- de sítio decretado com fundamento no arti- de sítio decretado com fundamento no art.
90 161, inciso I, só poderão ser tomadas 90 161, I, só poderão ser tomadas contra 142, I, só poderão ser tomadas contra as
contra as pessoas as seguintes medidas: as pessoas as seguintes medidas: pessoas as seguintes medldas:
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I - obrigação de permanêncIa em (A144.I) I - obrigação de per'manência em (A163,I) I - obrigação de permanênc1a em
10cal1dade determinada; localidade determinada; 10cal1dade determinada;

11 - detenção em edifício não (A144,II) 11 - detenção em edifício não (A163,II) 11 - detenção em edifíc10 não
destInado a acusados ou condenados por destinado a acusados ou condenados por dest1nado a acusadas ou condenados por
crimes comuns; crimes comuns; crimes comuns,

111 - restrições relativas à in
vlolabll1dade.de correspondênc1a, ao sigi
lo das comunicações, à prestação de infor
mações e à lIberdade de imprensa, radiodI
fusão e televisão, na forma da lei;

(A144.III) 111 - restrições relatIvas à (A163,III) 111 - restriçõe~ relativas à
InvIolabilidade da correspondência, ao si- inviolabIlidade da correspondência, ao si
gIlo das comunIcações, à prestação de ln- gilo das comunIcações, à prestação de In
formações e à lIberdade de imprensa, ra- formações e à lIberdade de imprensa, ra
diodifusão e televIsão, na forma da le1; diodifusão e televisão, na forma da le1;

_ IV - suspensão da lIberdade del(A14~~IV) IV - suspensão da
reunlao; reunlao;

liberdade del(A163, IV) IV - suspensão da
reunIão;

1iberdade de

V - busca e apreensão em domlCí-I(A144,V) V - busca e apreensão em domiCí-I(A163,V) V - busca e apreensão em domicí-
1io; 1to: 1to:

(A144,VI) VI - intervenção nas empresas del(A163,VI) VI - intervenção nas empresas de
serviços públIcos; servIços públicos;

VI - Intervenção nas empresas de
serviços públICOS; I(A144.VII) VII - requIsição de bens. (A163,VII) VII - reQUIsição de bens.

VII - requisição de bens. (A144,Pún) Parágrafo único. Não se inclu1 (A163,Pún) Parágrafo único. Não se inclu1
nas restrições do lnC1SO 111 deste artigo nas restrições do inc1so 111 a difusão de

**« Parágrafo único. Não se inclUI a difusão de pronunciamentos de parlamen- pronuncIamentos de parlamentares 'efetuados
nas restrições do inCISO 111 deste artigo tares efetuados em suas Casas Legislati-
a difusão de pronunc1amentos de parlamen- vas, desde que liberada pela respectiva em suas Casas Legislativas, desde que li-
tares efetuadós em suas Casas Leglslatl- Mesa. berada pela respectIva Mesa.
vas, desde 'que liberada pela respectlva
M~a. .

*** Art 164. O estado de sítio, no (A145,I/A145,JI) Art. 164. O estado de sí- (A164,parte) Art. 145. O estado de sítio:
caso do artIgo 161, 1nC1SO I, não poderá tIO, no caso do artigo 161, I, não poderá
ser decretado por mais de trInta dias, .nem ser decretado por maIs de trInta dias. nem (A164,parte) I - no caso do art. 142, I,
prorrogado, de cada vez, por prazo prorrogado, de cada vez, por prazo não poderá ser decretado por ma1S de tr1n
super10r. Nos casos do inc1so lI, poderá superior. Nos casos do inciso lI, poderá ta dias, nem prorrogado, de cada vez, por
ser decretado por todo o tempo em que per- ser decretado por todo o tempo que perdu- prazo superior;
durar a guerra ou agressão armada rar a guerra ou agressão armada
estr.angeira. estrangelra. (AI64,párte) 11 - no caso do art. 142, lI,

poderá ser decretado por todo o tempo que
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perdurar a guerra ou a agressão armada
estrangeira.

Art. 165. As imunidades dos mem- (A54,P7) Art. 165. As imunidades dos mem
bros do Congresso Nacional Subslstlrão du- bros do Congresso Nacional subsistlrão du
rante o estado de sítlO; todavla, poderão
ser suspensas mediante o voto de dois ter- rante o estado de sítio; todavia, poderão
ços dos membros da Casa respectiva, as do ser suspensas mediante o voto de dois ter
Deputado ou Senador cujos atos, fora do ços dos membros da Casa respectlva, as do
recinto do Congresso, sejam manifestamente Deputado ou Senador cujos atos, fora do
incompatíveis com a execução da medida recinto do Congresso, seJam manifestamente

incompatíveis com a execução da medida.

(VER ARTIGO 54, PARÁGRAFO 72 ) .

SEÇÃO 111

DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO 111

DISPOSiÇÕES GERAIS

SEÇÃO 111

DISPOSIÇÕES GERAIS

(A146) Art. 166. A Mesa do Congresso Na- (AI66) Art. 146. A Mesa do Congresso Na-
Art. 166. A Mesa do Congresso Na- cional, ouvidos os líderes partidários, clonal, ouvidos os líderes partidárlos,

cional, ouvidos os líderes partidários, designará comlssão composta de cinco de designará Comissão composta de cinco de
designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscallzar seus membros para acompanhar e fiscalizar
seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medldas previstas nas se- a execução das medidas referentes ao esta
a execução das medidas prevlstas nas se- ções referentes ao estado de defesa e ao do de defesa e ao estado de sítlO.
ções referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.
estado de sítio.

Art. 167. Cessados o estado de (A147) Art. 167. Cessados o estado del(A167) Art. 147. Cessado o estado de de
defesa e o estado de sítl0, cessarão tam- defesa e o estado de sítl0, cessarão ta~- fesa ou o estado de sítio, cessarão também
bém seus efeitos, sem prejuízo da respon- bém seus efeitos, sem prejuízo da respon- seus.. efeitos, 'sem prejuízo da"responsabl
sabi 1idade pelos ilíCltOS cometidos por sabl 1ldade pelos llícitos cometidos por
seus executores ou agentes. seus executores ou agentes.

lldade pelos ilícitos cometidos por seus
Parágrafo únlco. Tão logo cesse 0I(A147,PÚn) Parágrafo único. Tão logo cesselexecutores ou agentes.

estado de defesa ou o estado de sítio, as o estado de defesa ou o estado de sítio,
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med1das aplicadas na sua vigência serão as med1das aplicadas na sua v1gência serão (A167,Pún) Parágrafo único. Logo que cesse
relatadas pelo Pres1dente da República, em relatadas pelo Presidente da República, em o estado de defesa ou o estado de sít10,
mensagem ao Congresso Nacional, com espe- mensagem ao Congr-esso Nacional, com espe- as medidas aplicadas na sua vigênc1a serão
ciflcação e justificação das provldências clficação e Just1ficação das providências relatadas pelo Presidente da República, em
adotadas, indicados nominalmente os at1n- adotadas, 1ndicados nominalmente os at1n- mensagem ao Congresso Nac10nal, com espe
gldos bem como as restrições aplicadas. gidos bem como as restrições aplicadas clficação e Justificação das providências

a~das, indIcados nominalmente os atin
gidos, bem como as restrIções aplicadas.

CAPÍTULO I I

DAS FORÇAS ARMADAS

CAPÍTULO 11

DAS FORÇAS ARMADAS

CAPÍTULO 11

DAS FORCAS ARMADAS

Art. 168. As Forças Armadas, (A148) Art 168. As Forças Armadas, (A168) Art. 148 As Forças Armadas,
const1tuídas pela Marinha, pelo Exército e constituídas pela Marinha, pelo Exército e constituídas pela MarInha, pelo Exército e
pela Aeronáutica, são Instituições naC10- pela Aeronáutica, são instituições nacio- pela Aeronáutica, são instituições nacio
nais permanentes e regulares, organIzadas nalS permanentes e regulares, organIzadas nais permanentes e regulares, organIzadas
com base na hierarquia e na disciplina, com base na hierarquia e na disciplina, com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Pres1dente da sob a autoridade suprema do Presidente da sob a autoridade suprema do PreSIdente da
República, e destinam-se à defesa da Repúbl1ca, e destinam-se à defesa da RepúblIca, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitu- Pátria, à garantia dos poderes constitu- Pátria, à garantia dos poderes constitu-

cionais e, por 1n1c1ativa de um destes, da cionais e, por iniciativa de qualquer des-
lei e da ordem. tes, da lei e da ordem.

2º Não caberá "habeas-corpus"I(A168,P2) § 22 Não caberá "habeas-corpus"
a punições diSCIplinares em relação a punições disciplinares

mi 1itares.

(A148,P2) §
em relação

"habeas corpus" 10111 itares.
dísc tp l inares

(A148,P1) § 12 Lei complementar (A168,P1) § 12 Lei complementar
estabelecerá as normas gerais a serem ado- estabelecerá as normas gerais a sere~ ado-

§ 1º Lei comPlementarltadas na organIzação, no preparo e no em- tadas na organização, no preparo e no em-
estabelecerá as normas gerais a serem ado- prego das Forças Armadas. prego das Forças Armadas.
tadas na organização, no preparo e no em
prego das Forças Armadas.

§ 2º Não caberá
em relação a punições
011 11tares.

clona1s e, por iniciat1va de um destes, da
lei e da ordem.

Art. 169. O serv tço mt l i tar- é 0-\(A149) Art. 169. O ser-vice militar é o-
brIgatório nos termos da 1e1. brigatór10 nos termos da le1. (A169) Art. 149. O serviço mt l i tar- é o

brIgatório nos termos da lei.
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§ 12 ÀS Forças Armadas compete, (AI49,Pl) § 12 Às Forças Armadas compete,
na forma da lei, atribuIr serviço alterna- na forma da le1, atribuir ~erviço alterna- (AI69,Pl) § 12 Às Forças Armadas compete,
t1VO aos que, em tempo de paz, após al1s- tivo aos que, em tempo de paz, após alis- na forma da lei, atribuir serviço alterna
tados, alegarem imperativo de consciência tados, alegarem imperat1vo de consciência tivo aos que, em tempo de paz, após alis
para eximirem-se de atividades de caráter para eximir-se de atividades de caráter tados, alegarem imperativo de consciência
essenC1almente militar. essencialmente militar. para eximir-se de atividades de caráter

essencialmente militar.
§ 22 As mulheres e os (AI49,P2) § 22 As mulheres e os

eclesiásticos f1cam 1sentos do serviço mi- eclesiást1coS flcam isentos do serv1ço mi- (AI69,P2) § 22 As mulheres e os
lltar obrigatório em tempo de paz, sujei- eclesiásticos ficam isentos do serviço mi
tos, porém, a outros encargos que a lei 11tar obrigatório em tempo de paz, sujei- litar obrigatório em tempo de paz, sujei
lhes atribuir. tos, porém, a outros encargos que a lei tos, porém, a outros encargos que a le1

lhes atribu1r. lhes atribuir.

CAPÍTULO 111

DA SEGURANÇA PÚBLICA
CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA PÚBLICA

CAPÍTULO lI!

DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 170. A segurança públ ica,

dever do Estado, direito e responsab11ida- (A150) Art. 170. A segurança pública, (A170) Art. 150. A segurança pública,
de de todos, é exercida para a preservação dever do Estado, direlto e responsabi 1ida- dever do Estado, direito e responsabil1da
da ordem pública e da 1ncolumidade das de de todos, é exercida para a preservação de de todos, é exercida para a preservação
pessoas e do patrimônlo, através dos se- da ordem pública e da incolumidade das da ordem pública e da incolumidade das
guintes órgãos: pessoas e do patr1mônio, através dos se- pessoas e do patrimôn10, através dos se-

gulntes órgãos: guintes órgãos:

111 - políc1as m11itares e corposl(A150,IV) 111 - polícias civis;
de bombe1ros m11itares;

I - polícia federal;

11 - políc1as civis;

(A150,1) I - oot icta federal;

(AI50,II) 11 - políc1a rodoviária;

(A170,I) I - polícia federal;

(A170,II) 11 - polícia rodoviária;

(ADIÇÃO) 111 - polícia ferroviária;

(AI50,V) IV - polícias militares e corpos I(AI70,111) IV - polícias civis;
... - polícia rodoviária federal. Ide bombeiros m11itares.

militares e corpos

(AI70,Pl) § 12 A polícia federal, ínst t
(AI50,Pl,I) I - apurar infrações penais tuída por lei como órgão permanente,
contra a ordem política e social ou em de- destina-se a:

§ 12 A polícia federal, 1nstituí-ltrimento de bens, serv1ços e interesses da
da por lei como órgão permanente, é desti- União ou de suas entidades autárquicas e (A170,Pl,I) I - apurar infrações penais

(AI70,IV) V - polícias
§ .. 2 A polícia rodov1ária fede-I(AI50,Pl) § 12 A polícia federal, insti-lde bombeiros militares.

ral, órgão permanente, estruturado em car- tuída por lei como órgão permanente, é
reira, destina-se, na forma da lei, ao pa- dest1nada a:
trulhamento ostensivo nas rodov1as
federais.
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nada a:

(A170,Pl,III) 111 - exercer a polícia ma
(A150,Pl,IV) IV - exercer, com exclusivi-Irítima, aérea e de fronteIras;

I II - exercer a po t ic ía nar it tna.jcace, a pol ic ía judiciária da União.
aérea e de fron~eiras; (A170,Pl,IV) IV - exercer, com exclusivi

(A150,P2) § 2º A políCIa rodoviária fede- dade, a polícia judiciária da União.
IV - exercer, com exclusiVIdade, ral, órgão permanente, estruturado em car-

a políc1a Judiciária da União. . reira, destina-se, na forma da lei, ao pa- (A170,P2) § 22 A polícia rodoviária fede-
. trulhamento ostensivo nas rodOVIas ral, órgão permanente, estruturado em car-

§ 22 As polícias civis, dirigidas federaIS. relra, destina-se, na forma da leI, ao pa-
por delegados de polícia de carreIra, são trulhamento ostensivo das rodOVIas
destinadas, ressalvada a competência da (A150,P4) § 3º As polícias CIvis, dirigl- federais.
União, a proceder à apuração de 1nfrações das por delegados de polícia de carreira;

são destinadas, ressalvada a competência (ADIÇÃO) § 32 A políc1a ferrOVIária fede
penaIS, exercenao' as funções de polícla da União, a proceder à apuração de lnfra- ral, órgão permanente, estruturado em car
judiciária. cões penais, oxercendo as funções de polí- reira, destina-se, na forma da lei, ao pa-

cia judic1ária. trulhamento ostensivo das ferrovias
§ 3º Às polícias milItares cabem federais.

a políCIa ostens1va e a preservação da or- (A150,P5) § 4º Às polícias mll1tares cabem
dem públIca; aos corpos de bombeiros mill- o polICIamento ostensIvo e a preservação (A170,P3) § 42 Às polícias CIvis, dirigl
tares, além das atribUIções def1nidas em da ordem pública; aos corpos de bombeiros das por delegados de polícia de car'reira,
lei, incumbe execução de at1vidades de de- militares, além das atribuições definidas incumbem, re~salvada a competência da U
fesa CiV1l. em le1, Incumbe execução de atividades de nlão, a apuracão de Infrações penais e as

. defesa CIvil. funções de polícia judiciária.
§ 4º Às polícias mIlItares e cor-

pos de bombeIros mIlItares, forças auxi- (A150,P6) § 5º Às políCIas militares e
liares e reserva do Exército, subordinam- corpos de bombeiros milItares, forças au- (A170,P4) § 5º Às polícias militares cabem
se, Juntamente com as polícias c1vis, aos xiliares e reserva do Exér01to,- a políCIa ostensiva e a preservação da or
Governadores dos Estados, do Distrito Fe- subordInam-se, Juntamente com as políCIas dem pública; aos corpos de bombeiros mili
deral e dos TerrItórios. civis, aos Governadores dos Estados, do tares, além das atribuições def1nidas em

Distrito Federal e dos Terr1tórios. . lei, incumbe a execução de atiVIdades de

empresas públicas, assIm como outras ln- contra a ordem política e social ou em de
frações cuja prát1ca tenha repercussão in- trimento de bens, serviços e interesses da

I - apurar infrações penais con- terestadual ou internacional e exija're- UnIão ou de suas entidades autárQUIcas e
tra a ordem política e social ou em detri~ préssão uniforme, segundo se dispuser em empresas públicas, assim como outras in-
mento de bens, serv1çós e Interesses da lei; frações cUJa prática tenha repercussão in-
UnIão ou de suas entidades autárquIcas e terestadual ou internacional e exija re-
empresas públIcas, assim como outras in- pressão uniforme, segundo se dispuser em
frações cUJa prátIca tenha repercussão in- (A150,Pl,II) 11 - prevenIr e reprimir, em lei;
terestadual OU internacional e exiJá re- todo o território naCIonal, o tráfico ilí-
pressão un1forme, segunao se dispuser em cito de entorpecentes e drogas afins, o (A170,Pl,II) 11 - prevenir e reprimir, em
lei; . contrabando e o'descamlnho, sem prejuízo todo o território nacional, o tráfICO ilí-

da ação fazendária e a de outros órgãos cito de entorpecentes e drogas afins, o
11 - prevenir e reprImIr, em todo públicos em suas respectivas áreas de com- contrabando e o descaminho, sem prejuízo

o território naCIonal, o tráfICO ilícito petência; da ação fazendária e de outros órgãos pú-
de entorpecentes e drogas afIns, o contra- blicos em suas respectivas áreas de compe-
bando e o descamInho, sem preJuízo da açãó (A150,Pl,III) 111 - exercer a polícia ma- tência;
fazendária e a de outros órgãos público~ rítlma, aérea e de fronteiras;
em suas respect1vas áreas de competência;
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§ 5º A lei dIsCIplinará a organi- defesa clvil.
zação e o funcionamento dos órgãos (AI50,P7) § 6º A lei diSClplinará a orga-
responsáveIs pela segurança pública, de nlzação e o funcionamento dos órgãbs (AI70,P5) § 6º As polícIas militares e
maneIra a assegurar a eficiêncla de suas responsávels pela segurança pública, de corpos de bombeiros ~ilitares, forças au
atividades. maneira a assegurar a efiCIência de suas xiliares e reserva do Exérclto,

ativldades. subordinam-se, Juntamente com as políclas
§ 6º Os MunicípIOS poderão cons- ciVIS, aos Governadores dos Estados, do

tltUlr guardas munlcipais destInadas à (A150,P8) § 7º Os Municípios poderão cons- Distrito Federal e dos Territórios.
proteção das instalações, bens e serviços tituir guardas munlclpais destinadas à .
municIpais, conforme dispuser a lei. proteção das instalações, bens e serviços (A170,P6) § 7º A lei disciplInará a orga-

munIcipais, conforme dispuser a lei. nização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, de
maneira a assegurar a eficiência de suas
atividades.

(A170,P7) § 8º Os Municípios poderão cons
tituir guardas municipals destInadas à
proteção de seus bens, serviços e Instala
ções, conforme dispuser a lei.

TÍTULO VI TÍTULO VI TÍTULO VI

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I CAPÍTULO I CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

SEÇÃO I SEÇÃO I SEÇÃO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS PRINCÍPIOS GERAIS DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 111. A União, os Estados, o (A151) Art. 171. A União, os Estados, o
DIstrito Federal e os MunicípIos, observa- DIstrito Federal e os Municípios, observa-I(A171) Art. 151. A União, os Estados, o
do o disposto nesta Constituição, poderão do o disposto nesta Constituição, POderão Dlstrito Federal e os Municípios poderão
Instituir os seguintes tributos: instItuir os seguintes tributos: instituir os seguintes tributos:

I - Impostos; (A151, I) I - impostos; (A171,1) I - imposto~;

11 - taxas, em razão do exerCíciOI(A15l,ll) 11 - taxas, em razão do exercí- (A171,II) 11 -.taxas, em razão do exercí
do poder de polícia ou pela utilização, cio do poder de polícia ou pela utillza- cio do'poder de polícia ou pela utillza
efetiva ou potencial, de serviços públICOS ção, efetiva ou potencial, de serviços pú- ção, efetiva ou potencial, de servIços pú
específicos e dIvisíveIs, prestados ao blicos específlcos e divisíveis, prestados blicos específicos e divisíveis, prestados
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contribuinte ou postos a sua disposição; la~ contribuinte ou postos a sua diSposi-la~ contribuinte ou postos a sua d1Sposi-
çao; çao;

(A151,P2) § 2º As taxas não poderão terl(A171,P2) § 2º As taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos. base de cálculo própria de impostos.

*** III - contr1bU1ção de melhoria,
decorrente de obras públicas. (A151,III) 111 - contr1buição de melhoria, (A171,III) 111 - contribu1ção de melhoria,

decorrente de obras públicas. decorrente de obras públicas.
§ lº Sempre que possível, os im-

postos terão caráter pessoal e serão gra- (A151,Pl) § 1º Sempre que possível, os im- (A171,Pl) § 1º Sempre que possível, os im
duados segundo a capacidade econômica do postos terão caráter pessoal e serão gra- postos te ão caráter pessoal e serão gra
contribuinte. A adm1n1stração tributár1a, duados segundo a capacidade econômica do duados segundo a capacidade econômica do
especialmente par~ conferir efetividade,a _ contribuinte, facultado à admin1stração
esses obJet1vos, poderá identificar, res- contribuinte. A admin1stração tributária, tributária, especialmente para conferir
peitados os dire1tos individua1s e nos especialmente para conferir efetividade a efetividade a esses objetivos, ident1fi
termos da 1e1, o patrimônio, os rendimen- esses objet1vos,. poderá identificar, res- car, respeitados os direitos individua1s e
tos e as ativ1dades econômicas do peitados os direitos 1nd1viduais e nos nos termos da lei, o patrimônio, os rendi-
contr1bu1nte. . termos da lei, o patr1môn1o, os rendimen- mentos e as atividades econôm1cas do con-

o " •• • tos e as at1vidades econômicas do tr1buinte, respeitados os direitos
§ 2~ As . taxas não poderão ter contribuinte. individuais.

base de cálcul~ propr1a de impostos

Art . 1-7,2., Cabe.
complementar:

à le11(A152) Art. 172. Cabe
complementar:

à lei I(Al72) Art. 152. Cabe
complementar:

à lei

I - dispor sobre conflitos de (A152,1) I - dispor sobre conflitos de (A172,I) I - dispor sobre conflitos de
competência, em matéria tributária,. entre competência, am matéria tributária, entre competência, em matéria tributária, entre
a Un1ão. os Estados. o Distrito Federal e a União, os Estados, '0 'Dlstrito Federal e a UnIão, os Estados, o D1strito Federal e
os Mun1cíp1oS; os Municípios; os Municípios;

11 - regular pS limitações cOnS-I(A152,II) 11 ~ regular aS 1im1tações cOnS-I(A172,II) 11 - regular as limitações cons-
t1tuc1onais ao poder de tr1butar; titucionais ao poder de tr1butar; titucionais ao poder de tributar;

111 - estabelecer normas geraisl<A152,III) IiI - estabelecer normas gerais
em matéria de legislação tributár1a, espe- em matér1a de lêgiSlação tributária,'espe-
cia1mente sobre: cia1mente sobre:

lançamento, crédt-] (A 152, In. "bU

) b) obr1gação,b) obrigação,

(A172,III) 111 - estabelecer normas gerais
em matéria de legislação tributária, espe-

a) defin1ção de tributos e de (A152,11I,"a") a) defmição de tr-ibutos e cia1mente sobre:
suas espécies, bem como, em relação aos de suas espécies, bem como, em relação"aos
impostos discriminados nesta Constituição, mpostos drscr mrnaoos nesta Constrtutçâc, (Al72,III,"a") a) definição de tributos e
dos respectivos fatos geradores, bases de dos respectivos fatos geradores, bases de de suas espécies, bem como, em relação aos
cálculo e contribuintes; cálculo e contribuintes; 1mpostos discriminados nesta Constituição,

dos respectivos fatos geradores, bases de
lançamento,lcá1cu10 e contribuintes;



166 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

(AI72.IlI,"C") c) adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas;

to, prescrição e decadência;

c) o ato cooperativo
pelas sociedades cooperativas e
quado tratamento trlbutário

crédito, prescrição e decadência;
(A172, II 1, "b") b) obrigação,

praticadOI(AI52,III,"C") c) o ato cooperativo prati-Icrédito, prescrição e
seu ade- cado pelas sociedades cooperativas e seu tributários;

adequado tratamento tributár10.

lançamento,
decadência

(A181) IV - dispor sobre a avaliação.
pelo Poder Legislativo competente. no pri
meiro ano de cada legislatura, dos efeitos
de disposlção legal que conceda lsenção ou
outro benefício fiscal, ressalvados os com
prazo certo e sob condição.

Art. 173. Competem à União, em (AI53) Art. 173. Competem à União. em (A173) Art. 153. Competem à Unlão, em
Terr1tório Federal, os impostos estaduais Território Federal, os impostos estaduais Território Federal. os impostos estaduals
e, se o Território não for dividido em Mu- e, se o Território não for dividido em Mu- e. se o Terr1tório não for dividido em Mu
nicípios, cumulativamente, os impostos mu- n1cípios, cumulativamente, os impostos mu
niClpais; e ao Distrito Federal. os 1mpos- nicípios, cumulativamente, os impostos mu- nicipais; e ao Distrito Federal, os impos-
tos municipais. n1cipais; e ao Distrito Federal, os impos- tos munlcipais.

tos mun1cipais.

*""" Art. 174. A União poderá institu- (A160/A160, I) Art. 174. A União poderáI (VER ARTIGO 160, "caput" e ARTIGO
ir, além dos enumerados no artigo 182, ou- instituir, além dos enumerados no artlgo 160, I).
tros Impostos, desde que não tenham fato 182, outros impostos, desde que não tenham
gerador ou base de cálculo própr10s de im- fato gerador ou base de cálculo próprios
postos discr1minados pela Constituição. de impostos discriminados pela

Const í tutção.
Parágrafo único. Imposto insti-

tuído com base neste artigo não poderá ter (AI60/AI60,I) Parágrafo único. Imposto
natureza cumulat1va e dependerá de le1 a- 1nstituído com base neste art1go não
provada pela maior1a absoluta do Congresso poderá ter natureza cumulativa e dependerá
Nac ionat. de lei aprovada pela maioria absoluta do

Congresso NaC1onal.
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Art. 175. A União poderá institu- (AI54/A154,I) Art. 175. A União poderál(A175,P2,parte) Art. 154. A União, median
ir empréstimos compulsórios para atender a instituir emprést1mos compulsórios para te lei complementar, poderá 1nst1tuir em
despesas extraordInárias, decorrentes de atender a despesas extraordinár1as, decor- préstimos compulsór1os:
ca1am1dade pública e de guerra externa ou rentes de calamidade pública e de guerra
sua iminência. externa ou sua tm inênc ta.

*** § 1º A União poderá, ainda, 1ns
t1tu1r empréstimos compulsór10s em caso de

(AI54,II) § 1º A Un1ão poderá, a1nda, ins- (A175,parte) I - para atender a despesas
tituir empréstimos compulsórios em caso de extraordinárias, decorrentes de calamidade
1nvestimento público de caráter urgente e pública e de guerra externa ou sua 1minên

1nvestimento público de caráter urgente elde relevante interesse nacional, observado cia;
de relevante interesse nacional , observado o disposto no artigo 177, lI!, "b".
o d1SPOStO no artigo 177, lII, "b". (AI75,Pl) 11 - no caso de investimento pú

(AI54) § 22 A 1nstltuição de empréstimoslb1iCO de caráter urgente e de relevante
§ 22 A instltuição de empréstimoslcompulsóriOs dependerá de lei aprovada interesse nacional, observado o d1SpostO

compulsórios dependerá de lei aprovada pela maioria absoluta dos membros do Con- no art. 156, 111, "b".
pela maloria absoluta dos membros do Con- gresso Naclonaf.
gresso Nacional (A175,P3) Parágrafo único. A aplicação dos

(A154,Pún) § 3º A aplicação dos recursoslrecursos provenientes do empréstimo com
§ 3º A aplicação dos recursoslProvenientes do empréstimo compulsórlo pu1sório será vinculada à despesa que fun

proven1entes do empréstimo compulsórlO será estr1tamente VInculada à despesa que damentou sua instituição.
será estrltamente vlnculada à despesa que fundamentou sua institulÇão.
fundamentou sua instTtuição.

*** Art. 176. Compete exclusivamente (A176) Art. 155. Compete exclusivamente
à União instituir contr1buições sociaTs, à UnTão institu1r contribuições socia1s,
de intervenção no domínTo econôm1co e de (AI55) Art. 176. Compete exclusivamente de intervenção no domínio econôm1co e de
interesse das categor1as profissionais ou à União 1nstituir contribu1çães sociais, interesse das categorTas profissionais ou
econômicas, como Tnstrumento de sua atua- de intervenção no domínio econômico e de econômicas, como instrumento de sua atua
ção nas respectivas áreas, observado o Tnteresse das categorias profissionais ou ção nas respectivas áreas, observado o
disposto nos artigos 172, lI! e 177, I e econômicas, como instrumento de sua atua- disposto nos arts. 152, I!I, "b", e 156, I
111. ção nas respectivas áreas, observado o e 111.

disposto nos artigos 172, 111 e 177, I e
s Estados e os 11I 1.
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SEÇÃO II

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

SEÇÃO 11

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

SEÇÃO I I

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

(A177,III) 111 - cobrar tributos:
(A156.III) 111 - cobrar tr1butos:

vedado à União. aos Estados, ao DIstrito
Federal. e aos Municíplos:

11 - inst1tuir tratamento deS1
gual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proib1da qualquer
d1stinção em razão de ocupação profiss10
na1 ou função por eles exerc1da, indepen
dentemente da denominação juríd1ca dos
rendimentos, títulos ou dire1tos;

(A177/A178) Art. 156. Sem prejuízo de ou
Art. 177. Sem prejuízo de outraSI(A156,parte) Art. 177. Sem prejuízo de ou- tras garantias asseguradas ao contribuin

garantias asseguradas ao contribuinte, é tras garant1as asseguradas ao contribuin- te, é vedado à Un1ão, aos Estados, ao D1S
te, é vedado à União, aos Estados, ao Dis- trito Federal e aos Municípios:
trito Federal e aos Mun1c1pios:

(A177,1) I - exigir OJ aumentar tributo
(A156,I) 1- exig1r ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
sem lei que o estabeleça;

1- eX1gir ou aumentar tributol (A177,II) 11 - inst1tuir tratamento desi-
sem lei que o estabeleça; (A156,11) II - 1nstituir tratamento desi- gua1 entre contribuintes que se encontrem

gual entre contribu1ntes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
em sltuação equivalente, pro1bida qualquer d1stinção em razão de ocupação prof1ssio
distinção em razão de ocupação profissio- nal ou função por eles exercida, indepen
na1 ou função por eles exerc1da, indepen- dentemente da denominação juríd1ca dos
dentemente da denom1nação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
rend1mentos, títulos ou direitos;

(A177, III, "a") a) em relação a fatos gera-
I!I - cobrar tributos: dores ocorridos antes do início da vigên-

cia da lei que os houver instituído ou au
a) em relação a fatos geradores (A156,III,"a") a) em relação a fatos gera- mentado;

ocorridos antes do início da vigência da dores ocorridos antes do início da vigên-
lei que os houver instituído ou aumentado; c ta da lei que os houver instituído ou au- (A177,III,"b") b) no mesmo exercício fi-

mentado; nanceiro em que haja sido publicada a 1e1
b) no mesmo exercício fmanceiro que os tnst íturu ou aumentou;

em que haja sido publicada a lei que os (A156.III,"b") b) no mesmo exercício fi-
instituiu ou aumentou; nanceiro em que haja sido publicada a lei (A177,IV) IV - utilizar tributo com efe1to

que os instituiu ou aumentou; de confisco;
IV - util1zar tr1buto com efeito

de confisco.

*** Parágrafo único. O d1SpostO na
alínea "b" do mc íso III não se aplica aos
impostos de que tratam os incisos I, li,
IV e V do artigo 182 e o artigo 183.

(A156,IV) IV - utilIzar tributo com efeito
de confISCO

(A156,P1) Parágrafo único. O disposto no
inciso I II, "b", não se apl íca aos impos
tos de que trata o artigo 182, I, 11, IV e
V e o artigo 183.
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Art. 178. É vedado à União, aOSI(A156,parte) Art. 178. É vedado à UnIão,
Estados, ao Distrito Federal e aos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
MunIcípIOS: Municípios:

(A178,I) V - estabelecer lImitações ao
tráfego de pessoas ou bens, por meio de
trIbutos lnUQrestaduais ou lntermunlci-

I - estabelecer limitações ao (A156,V) I - estabelecer 1imitações ao pais, ressalvada a cObrança de pedágIO
tráfego de pessoas ou bens, por melO de tráfego de pessoas ou bens, por melO de pela utilização de vias conservadas pelo
tributos Interestaduais ou lntermunici- tributos interestaduais ou intermunici- Poder Público;
pais, ressalvada a cobrança de pedágios pais, ressalvada a cobrança de pedágio
pela utIlização de vIas conservadas pelo pela utilização de vias conservadas pelo (AI78,II) VI - instituir impostos sobre:
Poder PúblICO; Poder Público;

11 - lnstltuir impostos sobre:
(A178,II,"a") a) patr taôntc, renda ou ser

(A156,VI) 11 - institUIr Impostos sobre: IV1ÇOS, uns dos outros;

a) patr tmôn ia, renda ou serv iças" (A156,VI,"a") a) oatr môn to , renda ou ser-I (A178,I I, "b") b) templos de qualquer cu1-
uns dos outros; viços, uns dos outros; to;

(AI78,II,"d") d) livros, jornais, perió
dicos e o papel destinado à sua Impressão.

(A156,VI. "b") b) templos de qualquer CU1-I(A178, n. "c") c) patrimônio, renda ou
to; serviços dos partidos políticos, inclUSIve

suas fundações, das entidades sindicaIS

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços
dos par t idos pol it tcos , mctus tve suas (A156,VI, "c") c) patrimônio, renda ou ser
fundações, das entIdades SIndicais dos viços dos partidos polítICOS, inclusiveldos trabalhadores, das instituições de e
trabalhadores, das institUIções de educa- suas fundações, das entidades sindicaIS ducação e de assistência social, sem fins
ção e de aSSIstênCIa social, sem fins lu- dos trabalhadores, das institUIções de e- lucrativos, observados os requisitos da
crativos, observados os requIsItos da lei; ducação e de assistênCIa social, sem fins leI;

lucrativos, Observados os requisitos da
d) lIvros, jornais, perIódicos e lei;

o papel destInado a sua impressão.

d) livros, jornaIs, periódi-I(AI77.Pún) §lº A vedação do inciso 111,
destinado à sua impressão. "b", não se aplica aos impostos previstos

no art. 159, I, lI, IV e V, e no art. 160.

*""" § 1º A vedação expressa na alínea (A156,VI, "d")
"a" do mc íso II é extensiva às autarquias cos e o papel
e às fundações instituídas e mantIdas pelo
Poder Público, no que se refere ao patri- (AI56,P2) § 1º A vedação expressa no inci
nôrno, à renda e aos serviços, vinculados so II, "a", é extensiva às autarquias e às (AI78,PO § 2º A vedação do inciso VI,
às suas f tnal idaoas essenc ta ts ou delas fundações instituídas e mantidas pelo Po- "a", é extensiva às autarquias e às funda
decorrentes. der PúblICO, no que se refere ao patrimô- ções instituídas e mantidas pelo Poder Pú-

nio, à renda e aos serVIços, vinculados às blico, no que se refere ao patrimônio, à
*** § 2º O disposto na alínea "a" do suas finalidades essenciais ou delas renda e aos serviços, vinculados às suas
inclso 11 e no parágrafo anterior não com- decorrentes. fInalidades essenciais ou delas
preende o patrimônio, a renda e os servi- decorrentes.
ços relacionados com exploração de ativi- (AI56,P3) § 2Q O disposto no inciso lI,
dades econômicas regidas pelas normas "a", e no parágrafo anterior não compreen- (AI78,P2) § 3º As vedações do inciso VI,
apl tcáve ís a empreendImentos or-rvaoos, ou de o patr taôruo, a renda e os serviços re- "a", e do parágrafo anterior não se apt i
em que tlaja contraprestação ou pagamento lacionados com exploração de atividades cam ao patrimônio, à renda ,e aos serviços
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de preços ou tarifas pelo usuário, nem e- econômicas regidas pelas normas aplicáveis relacionados com exploração de atIvidades
xonera o promitente comprador da obrigação a empreendimentos privados, ou em QUe haja econômicas regidas pelas normas aplicáveis
de pagar Imposto relatIvamente ao bem contraprestação ou pagamento de preços ou a empreendimentos privadOs, ou em que haja
Imóvel. tarifas pelo usuario, nem exonera o promi- contraprestação ou pagamento de preços ou

tente comprador da obrigação de pagar im- tarifas pelo usuário, nem exonera o promi-
*** § 3º A vedação expressa nas alí- posto relatIvamente ao bem imóvel. tente comprador da obrigação de pagar im-
neas "b" e "c" do inCISO II, compreende posto relat ivamente ao bem imóvel.
somente o patrimônio, a renda e os servI- (A156,P4) § 3º A vedação expressa no inci-
ços. relacionados com as finalidades es- so 11, "b" e "c", compreende somente o pa- (A178,P3) § 4º A vedação expressa do ínct
senctats das entidades nelas neno tonadas. tr tnôn to , a renda e os serviços, re lacto- so VI. "b" e "c", compreende somente o pa-

nados com as finalidades essenciais das trimônio, a renda e os serviços, relacio
entidades nelas mencionadas. nados com as finalidades essenciais das

ent tdaoss nelas mencionadas.

Art. 179. É vedado â UnIão: (AI57) Art. 179. É vedado à União: (AI79) Art. 157. É vedado â União:

(A157,1) I - instituir tributo que não (AI79,I) I - instituir tributo que não
seja uniforme em todo o território nacio- seja uniforme em todo o território naclo-

I - institUIr tributo que não nal ou que Implique distinção ou preferên- nal ou que implIque distinção ou preferên
seja uniforme em todo o território nacio- cla em relação a Estado, ao DIstrito Fede- cia em relação a Estado, ao DistrIto Fede
nal ou que implIque distinção ou preferên- ral ou a Município, em detrimento de ou- ral OU a Município, em detrimento de ou
cla em relação, a Estado, ao Dlstr~to Fe- tro, admitida a concessão de incentIvos
deral ou a MunicípIO, em detrimento de ou- fiscais destinados a promover o eQUIlíbrio tro, admitida a concessão de incentivos
tro. admitIda a concessão de incentivos do desenvolvimento sócIo-econômico entre fIscais destinados a promover o equilíbrio
fiscais destlnados a promover o equilíbrIO as diferentes regiões do País; do desenvolvimento sócio'-econômico entre
do desenvolvImento sócio-econômico entre as dIferentes regiões do País;
as diferentes regiões do País; (AI57,II) 11 - tributar a renda das obrI-

gações da dívida pública dos Estados, do (A179,11) 11 - tributar a renda das obri-
II - tributar a renda das obriga- DIstrito Federal e dos Municípios, bem gações da dívida pública dos Estados, do

ções da dívida pública dos Estados, do como a remuneração e os proventos dos res- Distrito Federal e dos Municípios, bem
Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos res
como a remuneração e os proventos dos res- pectivos agentes públicos, em níveis supe- pectivos agentes públicos, em níveIS supe
pectivos agentes públICOS, em níveis supe- riores aos que fixar para suas obrigações riores aos que fixar para suas obrigações
riores aos que fIxar para suas obrlgacões e para seus agentes; e para seus agentes;
e para seus agentes;

(A157,III) 111 - institUIr isenções
111 - instituir isenções de trl-Itrlbutos da competência dos Estados,

butos da competência dos Estados, do Dis- Distrito Federal OU dos MunIcípios.
trito Federal OU dos Municípios.

del(A179,III) 111 - instituir isenções de
do tributos da competência dos Estados, do

Distrito Federal ou dos MunicípIOS.
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Art. 180. É vedado aos Estados, (AI58) Art. 180. É vedado aos Estados, (AI80) Art. 158. É vedado aos Estados.
ao Distrlto Federal e aos Munlcípios esta- ao Dlstrito Federal e aos MunIcípios esta- ao Distrito Federal e aos Municípios esta
belecer dlferença trlbutárla entre bens e belecer diferença tributária entre bens e belecer dlferença tributária entre bens e
serviços, de qualquer natureza, em razão serVlços, de qualquer natureza, em razão serVlços, de qualquer natureza. em razão
de sua procedência ou destino. de sua procedência ou destino. de sua procedência ou destino.

Art. 181. Disposição legal que (AI52,IV) Art. 181. Disposição legal que
conceda isenção ou outro benefício fiscal, conceda isenção ou outro benefício fiscal,
ressalvados os concedidos por prazo certo ressalvados os concedidos por prazo certo
e sob condição, terá seus efeitos aval ia- e sob condição. terá seus efeitos avalia
dos durante o primeiro ano de cada legis- dos durante o primelro ano de cada legis
latura pelo Poder Leglslatlvo competente, latura pelo Poder Legislativo competente.
nos termos do dlSpostO em lei nos termos do disposto em lei
complementar. complementar.

(VER ARTIGO 152, IV).

SEÇÃO I II

DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

SEÇÃO 111

DOS IMPOS TOS DA UNIÃO

SEÇÃO 111

DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

(AI59) Art. 182. Compete à União insti- (AI82) Art. 159. Compete à União lnstl-
Art. 182. Compete à UnIão insti- tuir impostos sobre: tUlr impostos sobre:

tuir tnpostos sobre.
(AI59,I) I - importação de produtos es- (AI82,1) I - importação de produtos es-

I - importação de produtos es- trangeiros; trangeiros;
trangelro3;

11 - exportação, para o exterior,
de produtos nacional e nacionallzado; I(AI59' 11) 11 - exportação.

rlor, de produtos naclonal
111 - renda e proventos de qual- do;

quer natureza;
(AI59,III) III - renda e

IV - produtos industrializados; Iqualquer natureza;

(AI82,II) 11 - exportação, para o exte
rior, de produtos nacionais ou nacionali

para o exte-Izados;
e nacionaliza-

(AI82,III) III - renda e proventos de
qualquer natureza;

proventos deI
(AI82,IY) IV - produtos lndustrializados;
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nos(A182,VII) VII - grandes fortunas,
termos de lei complementar.

(A182,VI) VI - propriedade terr1torial ru
ral;

(A182,V) V - operações de crédito, câmbio
e seguro, ou relativas a títulos ou valo

(A159,V) V - operações de crédito, câmbiolres mobiliários;
e seguro, ou relativas a títulos ou valo

VI - propr1edade territor1al ru-Ires mobiliários;

(A159,VI) VI - propriedade territorial ru
VII - grandes fortunas, nos ter-Iral;

mos de lei complementar.

ral;

v - operações de crédito, câmbiol(AI59,IV) IV - produtos industrializados;
e seguro, ou relativas a títulos ou valo
res mobil1ár1os;

(A159,VII) VII - grandes fortunas, nos
VIII - (SUPRIMIDO). termos de lei complementar. (A182,Pl) § 12 É facultado ao Poder Exeau-

t1VO, observadas as condições e os limites
*** § 12 É facultado ao Poder Execu- (A159,PI) § 12 É facultado ao Poder Execu- estabelecidos em lei, alterar as alíquotas
tivo, observadas as condições e limites tivo, observadas as condições e os limites dos impostos enumerados nos incisos I, lI,
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas estabelecidos em lei, alterar as alíquotas IV e V.
dos impostos enumerados nos 1ncisos I, lI, dos impostos enumerados nos incisos I, lI,
IV eV deste art1go. IV e Vdeste art1go. (A182,P2)§ 22 O imposto previsto no 1nciso

I lI:
*** § 22 O imposto de que trata o in-\(A159,P2) § 22 O imposto de que trata o
c íso 111: inciso lII: (A182,P2,1) 1 - será informado pelos cri

térios da generalidade, da universalidade
I - será informado pelos crité-I(A159'P2'I) I - será informado pelos cri-Ie da progressividade, na forma da lei;

rios da generalidade, da unlversal1dade e térios da generalidade, da universalidade
da progressividade, na forma da lei; e da progressivldade, na forma da lei; (A182,PZ,II) 11 - não inc1dirá, nos termos

e lImites fixados em lei, sobre rendlmen
(A159,P2,II) 11 - não 1ncid1rá, nos termos tos provenientes de aposentadoria, pagos

11 - não inCIdirá, nos termos e e limites fixados em lei, sobre rendimen- pela prev1dência social da União, dos Es
limites fIxados em lei, sobre rendimentos tos provenientes de aposentadoria, pagos tados e dos Municípios, a pessoa com idade
provenientes de aposentadoria, pagos pela pela previdência social da União, dos Es- superior a sessenta e cinco anos, cuja
prevIdênCIa social da União, dos Estados e tados e dos Mun1cípios, a pessoa com idade renda total seja constItuída, exclusiva
dos MunIcípios, a pessoa com 1dade supe- superior a sessenta e C1nco anos, cuja mente, de rendimentos do trabalho.
r10r a sessenta e cinco anos, cUJa renda renda total seja constituída, exclusiva-
total seja constituída, exclus1vamente, de mente, de rendimentos do trabalho.
rendimentos do trabalho.

ctso IV:
(A182,P3,I,parte) 1 - será seletivo, em
função da essencialidade do produto;

(A159,P3,I/A159,P3,II) I - será seletivo,
I - será seletIVO, em função da em função da essencialidade do produto, e (A182,P3,I,parte) 11 - será não-

essencialidade do produto, e não- cumulativo, compensando-se o que for devi
cumulativo, compensando-se o que for devi- não-cumulativo, compensando-se o que for do em cada operação com o montante cobrado
do em cada operação com o montante cobrado devido em cada operação com o montante co- nas anteriores;
nas anteriores; brado nas anteriores;

(A182,P3,II) 111 - não inCIdirá sobre pro
11 - não Incidirá sobre produtos\(A159,P3,II) 11 - não incidirá sobre pro-ldutos Industrializados dest1nados ao

1ndustrializados destinados ao exterior. dutos industrialIzados destinados ao exterior.
exterior.
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*** § 4º O imposto de que trata o in- (A182,P4) § 4º O imposto previsto no incI
ciso VI terá suas alíquotas fIxadas de (A159,P4) § 4º O imposto de que trata o so VI terá suas alíquotas fixadas de forma
forma a desestlmular a manutenção de pro- IncISO VI terá suas alíquotas fixadas de a desestimular a manutenção de proprieda
priedades improdutivas e não incidirá so- forma a desestimular a munutenção de pro- des improdutivas e não incidIrá sobre pe
bre pequenas glebas rurais, nos termos de- priedades improdutivas e não InCIdirá so- quenas glebas rurais, definIdas em leI,
flnldos em leI federal, quando as explore, bre pequenas glebas ruraIS, nos termos de- quando as explore, só ou com sua família,
só ou com sua família, o proprletárlo que flnldos em lei federal, quando as explore, o proprietárIo que não possua outro
não possua outro Imóvel. só ou com sua família, o proprIetário que imovel.

não possua outro imóvel.
*** § 52 O imposto de que trata o in- (A182,P5) § 5º Do rótulo ou dos anúncios
CISO VIII inCIdIrá uma únlca vez sobre as (A159,P5) § 52 Do rótulo ou dos anúncios dos produtos industrializados deverá cons
operações de extração, circulação, distri- dos produtos industrializados deverá cons- tar, além do preço fInal, o valor dlscri
bUlção e consumo, excluída a incidênCIa tar, além do preço final, o valor discri- mInado dos tributos ~Je sobre eles
sobre elas de outros trIbutos. minado dos trIbutos que sobre eles incidiram.

inCIdIram.
§ 62 Do rótulo ou dos anúncios

dos produtos industrializados deverá cons
tar, além do preço f tnat , o valor dtscr t
mInado dos trIbutos que sobre eles
inCIdiram.

(DT12.P9,parte) § 6º ° ouro, quando defi
nido em lei como ativo financeIro ou ins
trumento cambial, sujeIta-se exclusivamen
te à incidência do imposto de que trata o
inciso V do "caput" deste artigo, devido
na operação de orIgem; a alíquota mínima
será de um por cento. assegurada a trans
ferênCIa do montante da arrecadação nos
seguintes termos:

(DT12,P9.parte) I - trInta por cento para
o Estado, o Distrito Federal ou o TerrItó
rio, conforme a or'igem;

(DT12.P9.parte) 11 - setenta por cento
para o Município de origem.

Art. 183. A UnIão, na iminênCIa (A160/A160,II) Art. 183. A União, na imi-I(A174,A183) Art. 160. A União poderá
ou no caso de guerra externa, poderá ins- nêncla ou no caso de guerra externa, instituir:

poderá InstitUIr impostos extraordinários,
titUlr imoostos extraordinárIos, compreen- compreendidos ou não em sua competência
didos ou não em sua competência tributária, os quaIs serão suprimidos gra- (A174/A174,Pún) I - medIante leI comple
tributárIa, os quais serão suprimidos gra- dativamente, cessadas as causas de sua mentar. impostos não previstos no artigo
dativamente, cessadas as causas de sua crIação. anterIor, desde que seJam não-cumUlativos
criação. e não tenham fato gerador ou base de

cálculo próprios dos discriminados nesta
ConstitUIção;
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(A183) 11.- na iminência ou no caso de
guerra externa. impostos extraordinários.
compreendidos ou não em sua competência
tributária. os quais serão suprimidos gra
dativamente. cessadas as causas de sua
criação.

SEÇÃO IV SEÇÃO IV SEÇÃO IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDIDOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDIDOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED

veículosde

(A184.parte) Art. 161. Compete aos Estados
e ao Distrito Federal instituir:

(A184.111) c) propriedade
automotores.

(A16l/A16l.I) Art. 184. Compete aos Esta-
dos e ao Dlstrito Federal intitulr impos-!(A184.parte) I - impostos sobre:

I - transmissão "causa mortis" eltos sobre:
de quaisquer bens ou dlreitos;doação.

Art. 184. Compete aos Estados e
ao Distrito Federal intituir impostos
sobre:

(A184. I) a) transmissão "causa mortis" e
(A 161, I. "a") I - transmissão "causa doação. de quaisquer bens ou direitos;

II - oper-ações relativas à c írcu- mortis" e doação. de cuatsquer- bens ou dr-
lação de mercadorias e sobre prestação de reltos; (A184.II) b) operações relativas à circu-
serVlços de transporte interestadual e in- lação de mercadorias e sobre prestação de
termunicipal e de coeurucação, ainda que (A161,1."b") II - operações relativas à serviços de transporte interestadual e in
as operações e as prestações se iniclem no clrculação de mercadorias e sobre presta- termunicipal e de comunicação. ainda que
exterlor; ção de serviços de transporte interesta- as operações e as prestações se lniciem no

dual e intermuniclpal e de comunicação. exterior;
III - propriedade de veículos alnda que as operações e as prestações se

automotores. iniciem no exterior;

~"'" § 1º Os Estados e o Drstr t to Fe- (A161,1."c") 111 - propriedade de veículos
deral poderão instituir adicional ao lm- automotores. (A184.Pl) 11 - adicional de até Clnco por
posto de que trata o artlgo 182. inciso cento do que for pago à União por pessoas
111, lncidente sobre lucros. ganhos e ren- (A161/A161.11) § 1º Os Estados e o Dlstri-
dimentos de capital. até o llmite de cinco to Federal poderão instituir adicional ao físicas ou jurídicas domiciliadas nos res
por cento do lmposto pago à Unlão por pes- imposto de Que trata o artigo 182. 111. pectivos territórios, a título do imposto
soas físlcas ou jurídlcas domicilladas nos lncidente sobre lucros. ganhOS e rendimen- previsto no art. 159, 111. incidente so
respectivos territórios. tos de capital. até o limite de cinco por bre lucros, ganhos e rendimentos de

cento do lmposto pago à União por pessoas capital.
*** § 2º Relativamente a bens imóvels físicas ou jurídicas domiCllladas nos res-
e respectivos direitos. o lmposto de que pectivos territórlos. (A184.P2.parte) § 1º O imposto prevlsto no

mctso I, "a":
trata o inciso 1 compete ao Estado da Sl- (A161.Pl.I,I1.III ."a"."b.. ) § 2º
tuaçâo do bem; relativamente a bens mó- Relativamente a bens lmóveis e respectlvos (A184.P2.parte) 1 - relativamente a bens



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 175

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

***

veis, títulos e créditos, o 1mposto compe- d1re1tos, o imposto de que trata o inciso imóveis e respectivos dire1tos, compete ao
te ao Estado onde se processar o I compete ao Estado da situação do bem; Estado da situação do bem ou, respectiva
inventário ou arrolamento, ou tiver domi- relat1vamente a bens móveis, títulos e mente, ao Distrito Federal;
cíl10 o doador; se o doador t1ver dom1cí- créditos, o 1mposto compete ao Estado onde
lio ou resIdêncIa no exterior, ou se aí o se processar o inventário ou arrolamento, (AI84,P2,parte) 11 - relat1vamente a bens
"de cujus" possuía bens, era res1dente ou ou tiver domicílio o doador; se o doador rnóve1s, títulos e créditos, compete ao Es
domic1liado ou teve o seu inventário pro- tiver dom1cílio ou residência no exterior, tado onde se processar o inventário ou ar
cessado, a competênc1a para institU1r o ou se aí o "de cUJus" possuía bens, era rolamento, ou tiver domicíl10 o doador;
tr1buto observará o disposto em le1 res1dente ou domiciliado ou teve o seu
complementar. inventário processado, a competência para (AI84,P2,parte) 111 - terá a competência

inst1tu1r o tributo observará o disposto para sua 1nstitu1Ção regulada por lei
*** § 3º As alíquotas de que trata o em lei complementar. complementar:
1nciso I não excederão os llmites estabe
lecidos pelo Senado Federal.

(AI84,P4,parte) 11 - a isenção ou não
incidência, salvo determinação em

*** § 6º Em relação ao imposto de que (Al61,Pl,IV) § 5º As alíquotas do imposto contrário da legislação:
trata o inclso 11, resolução do Senado Fe- de que trata o inciso I não excederão os
deral, de inic1ativa do Presidente da Re- limites estabelecidos pelo Senado Federal. (AI84,P4,parte) a) não implicará crédito
públ1ca ou de um terço dos Senadores, a- para compensação com o montante devido nas
provada pela maioria absoluta dos membros (AI61,P2,IV) § 6º Em relação ao impOsto de operações ou prestações seguintes;
daquela Casa do Congresso, estabelecerá as que trata o inciso 11, resolução do senado
alíquotas apl1cáveis às operações e pres- Federal, de iniciativa do Pres1dente da (AI84,P4,parte) b) acarretará a anulação
tações interestaduais e de exportação. República ou de um terço dos Senadores, do crédito relativo às operações anterio-

aprovada pela maioria'absoluta dos membros res;
daquela Casa do Congresso, estabelecerá as

§ 7º É facultado ao Senado Fede-Ialíquotas aplicáveis às operações e pres- (AI84,P4.parte) 111 - poderá ser seletlvo.
ral em relação ao imposto de que trata o tacões interestaduais e de exportação. em função da essencialidade das mercado-

(AI61,Pl,IV) § 3º As alíquotas de que tra- (AI84,P2,parte) a) se o doador tiver domi
ta o 1nciso I não excederão aos limites cíl10 ou residência no exterior;

*** § 4º O imposto de que trata o in- estabelecldos pelo Senado Federal.
c tso 11 será nâo-cumu lat wo, aomt tda sua (AI84,P2,parte) b) se o "de cujus" possuía
selet1vidade, em função da essencialidade bens, era residente ou domiciliado ou teve
das mercadorias e dos serviços, (AI61,P2,I,II,"a","b",III) § 4º O imposto o seu tnventár to processado no exterior.
compensando-se o que for devido, em cada de que trata o inclso rr será não-
operação relativa à circulação de mercado- cumulativo, admltida sua seletivldade, em (AI84,P3/AI84,P5) rv - terá suas alíquo
rias ou prestação de serviços, com o mon- função da essenc1alidade das mercadorias e tas máximas fixadas pelo Senado Federal.
tante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou dos serviços, co~pensando-se o que for de-
outro Estado. A isenção ou nào-lncidêncla, vido, em cada operação relativa à circula- (AI84,P4,parte) § 2º O imposto previsto no
salvo determmação em contrárlO da 1egis- ção de mercadorias ou prestação de servi- inC1SO I, "b", atenderá ao seguinte.
1ação, não inp l tear-á crédito de imposto ços , com o montante cobrado nas anteriores
para compensação daquele devido nas opera- pelo mesmo ou outro Estado. A isenção ou (AI84,P4,parte) r - será não-cumulativo,
ções ou prestações seguintes e acarretará não-lncidência, salvo determinação em compensando-se o que for dev1do em cada
anulação do crédito do lmposto relativo às contrário da leg1slação, não implicará operação relatlva à circulação de mercado
operações anteriores. créd1to de lmposto para compensação daque- rias ou prestação de serviços com o mon-

le devido nas operações ou prestações se- tante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou
*** § 5º As alíquotas do lmposto de guintes e acarretará anulação do crédito outro Estado ou o Distrlto Federal;
que trata o inclso r não excederão os li- do imposto relativo às operações
mites estabelecidos pelo Senado Federal. anteriores.
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Senadoaofacultado

(A184,P9) VII - em relação às operações e
prestações que destinem bens e serVlços a

(AI84,P8) VI- salvo deliberação em
contrário dos Estados e do Distrito Fede
ral. nos termos do disposto no inciso XII,
"s". as alíquotas internas, nas operações
relativas à circulação de mercadorlas e
nas prestações de serviços, não poderão
ser inferiores às previstas para as opera

lnteres-Ições interestaduals.
contri-

tncrso 11:

(A161,P2,VII) § 92 Em relação às operações
I - a alíquota 1nterestadual'Ie prestações que destinem bens e serviços

quando o destlnatário for contrlbulnte do a consumldor final localizado em outro Es-
lmposto; tado, adotar-se-á:

II - a alíquota rnterna , quando o (AI6I,P2,VII,"a") I - a alíquota
destinatárlO não for contr1buinte. tadual, quando o destinatário for

bUlnte do imposto;
*** § 10. Na h1pótese do 1nC1SO I do
parágrafo anter rcr , caberá ao Estado da (A16I,P2,VII,"b") II - a alíquota interna,
localização do destinatário o 1mposto cor- quando o destinatário não forlconsumidor f1nal localizado em outro Esta-
respondente à diferença entre a alíquota contr1buinte. do, adotar-se-á:
1nterna e a interestadual.

rias e dos serviços;
(A161,P2,V) § 7º É facultado ao Senado Fe-

l - estabelecer alíquotas.~ín1mas deral, em relação ao imposto de que trata (A184,P6) IV - resolução do Senado Fede-
nas operações internas, mediante resolução o inciso 11: ral, de iniciativa do Presidente da Repú-
de 1niclativa de um terço e aprovada por blica ou de um terço dos Senadores, apro-
maior-ta absoluta dos seus membros; (A161,P2,V,"a") I - estabelecer alíquotas vada pela nator ra dos seus membros,

mínimas nas operações 1nternas, mediante estabelecerá as alíquotas aplicáveis às
11 - fIxar alíquotas máx1mas nas resolução de inic1ativa de um terço e a- operações e prestações, lnterestaduais e

mesmas operações para resolver conflito provada por ma10ria absoluta dos seus mem- de exportação;
específico que envolva interesse de Esta- bras;
dos, med1ante resolução de 1n1ciatlva de (AI84,P7) V - é
nator ia absoluta e aprovada por dois ter- (AI6I,P2,V,"b") 11- f rxar alíquotas Federal:
ços dos seus membros. máximas nas mesmas operações para resolver

conflIto específico que envolva 1nteresse (A184,P7,1) a) estabelecer alíquotas míni
*** § 82 Salvo del1beração em de Estados, med1ante resolução de inicia- mas nas operações internas, mediante reso
contrário dos Estados e do Distrito Fede- t1va de ma10ria absoluta e aprovada por lução de lniciativa de um terço e aprovada
ralo nos termos do d1SpoStO no inciso VII dois terços dos seus membros. pela maioria absoluta de seus membros;
do § lI. as alíquotas 1nternas, nas opera-
ções relativas à c1rculação de mercador las (A16I,P2,VI) § 8º Salvo deliberação em (AI84,P7.11) b) fixar alíquotas máximas
e nas prestações de serviços. não poderão contrário dos Estados e do Distrito Fede- nas mesmas operações para resolver confll
ser lnferiores às prevIstas para as opera- ral, nos termos do dlSpoSto no § lI, VII, to específico que envolva lnteresse de Es
cões interestaduais. as alíquotas internas. nas operações rela- tados, mediante resolução de iniciativa da

tivas à circulação de mercadorias e nas maloria absoluta e aprovada por dois ter-
§ 9º Em relação às operações e prestações de serVlços, não poderão ser ços de seus membros.

prestações que destlnem bens e serviços a infer10res às previstas para as operações
consumIdor flnal localizado em outro Esta- interestadua1s.
do, adotar-se-á:

*** § lI. O imposto de que
mC1SO II do "caput" deste art 190:

(A161,P2,VIII) § 10. Na hipótese do incisol(A184,P9,1) a) a alíquota interestadual,
trata 011 do parágraFo anterlor, caberá ao Estado quando o destlnatário for contribulnte do

da locallzação do destinatário o imposto imposto;
correspondente à dlferença entre a at iquo-
ta interna e a 1nterestadual.

I - lncidlrá sobre a entrada de
mercador la lmportada do exterior a1ndal(A161,P2,IX) § 11. O
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(AI84,P11,II) X - não incidirá:

(AI84,P11,I,"b") b) sobre o valor total da
operação, quando mercadorIas forem forne
CIdas com serviços não compreendidos na
competência tributária dos MunIcípIOS;

(AI84,P10) VIII - na hIpótese da alínea
"a" do inCISO anterior, caberá ao Estado
da localização do destinatário o imposto
correspondente à dIferença entre a alíquo
ta Interna e a Interestadual;

II - não lncldirá.

I - definir seus contribUIntes;

(AI61,P2,X,"a") a) sobre operações que
destinem ao exterior produtos tncustr ta l t- (AI84,Pl1,1I,"a") a) sobre operações que

111 - não compreenderá, em sua zados, exclusive os semi-elaborados defi- destinem ao exterIor produtos lndustriali-
base de cálculo, o montante do Imposto so- nidos em lei complementar; zados, excluídos os semI-elaborados defi-
bre produtos industrIalIzados, quando a nldos em lei complementar;
operação, real izada entre contr iburntes e (A161 ,P2,X,"b") b) sobre operações que
relativa a produto destinado a industria- dest inem a outros Estados petróleo, tncru- (AI84,Pl1,Il."b") b) sobre operações que
llZ8Ção ou comerCIalIzação, confIgure hi- sive lubrificantes, combustíveIS líquidos destinem a outros Estados petróleo, inclu
pótese de incidência dos dois impostos. e gasosos dele derIvados, e energIa elé- Slve lubrificantes, combustíveIS líquidos

trica; e gasosos dele derivados, e energia elé
tr ica:*** § 12. À exceção dos Impostos de

que tratam o inciso 11 do "caout" deste (AI61,P2,XI) III - não compreenderá, em
artigo, e os artIgos 182, I e II e 185, sua base de cálculo, o montante do imposto
111, nenhum outro trIbuto Incidirá sobre sobre produtos industrialIzados, quando a
operações relativas a energIa elétrica, operação, realizada entre ccntribuintes e (DTI2,P9,parte) c) sobre o ouro, nas hipó
combustívels, lubrifIcantes e mInerais do relatIva a produto destInado a lndustria- teses definidas no art. 159, § 6º;
País. llzação ou comercialização, confIgure hi-

pótese de inCIdênCIa dos dOIS Impostos. (AI84,P11,III) XI - não compreenderá, em
*** § 13. Cabe à lei complementar, sua base de cálculo, o montante do imposto
quanto ao imposto de que trata o Inciso 11 (AI61,P3) § 12. A exceção dos impostos de sobre produtos industrializados, quando a
do "caput" deste artlgo: que tratam o inciso 11 do "caput" deste operação, realIzada entre contribuintes e

artigo, e os artIgos 182, I e 11 e 185, relativa a produto destinado a industria
111, nenhum outro tributo incidIrá sobre llzação ou comercialIzação, confIgure fato
operações relativas a energia elétrIca, gerador dos dois impostos;

*** .. - sobre o valor total da ope
ração, quando mercadorIas forem fornecldas
em conJunto com serviços não compreendidos
na competência trIbutárIa dos MunIcípIOS,
de acordo com O IncISo IV do artigo 185.

b) sobre operações que destInem a
outros Estados petróleo, inclUSIve lubrl-I<AI61,P2,X) 11 - não incidirá:
flcantes, combustíveIS líquidos e gasosos
dele derIvados, e energIa elétrica;

quando se tratar de bem destinado a consu- o inciso II do "caput" deste artigo:
mo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no exterlor, (AI61,P2,IX) I - Incidirá:
cabendo o Imposto ao Estado onde estIver
SItuado o estabe lec tmento des t inatár to da (A161 ,P2, IX, "a") a)sobre a entrada de mer
mercadorIa ou serviço; cadoria Importada do exterior ainda quando

se tratar de bem destInado a consumo ou (AI84,Pll,I) IX - incidirá também:
ativo fIXO do I3stabelecimento, assim como
sobre serv iço prestado no exter tor-, caben- (AI84,P11,I,"\") a) sobre a entrada de
do o Imposto ao Estado onde estiver situa- mercadoria importada do exterIor, aInda
do o estabelecimento destinatário da mer- quando se tratar de bem destinado a consu
cadoria ou serVIço, mo ou ativo fIXO do estabelecimento, assim

como sobre serviço prestado no exterior,
(AI61,P2,IX,"b") b)'sobre o valor total da cabendo o Imposto ao Estado onde estiver
operação, ~uando mercadorIas forem forne- situado o estabeleclmento destinatário da

a) sobre operações que destlnemlcldas em conJunto com serviços não compre- mercadoria ou serviço;
ao exter ior produtos incustr ta t izados, ex-
cluslve os semi-elaborados definidos em
lei complementar; lendidos na competêncIa trIbutárIa dos Mu

nlcíploS, de acordo com o artigo 185, IV
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(A184,P13,II,parte) b) dlspor sobre subs
titU1Ção tributária;

delcombustíveis, lubrificantes e minerals do
País. I(A184,P13) XII - cabe à lei complementar:

(A184,P13,I) a)definlr seus contrlbulntes;111 - dlscip1inar O regime de (A161,P2,XII) § 13. Cabe à lei comp1emen-
compensação do lmposto; tar, quanto ao lmposto de que trata o in

ciso 11 do "caput" deste artigo'
IV - f1xar, para efelto de sua

cobrança e def in tção do estabe lec imento (A 161 ,P2, XII, "a") I - def in ir seus contr i
responsável, o local das operações relatl- buintes;
vas à circulação de mercadorlas 6 das
prestações de servlços;

11 - dispor sobre os casos
substituição tributária;

*** V - excluir da lncidência do im-
posto, nas exportações para o exterlOr'I(A161,P2,XII,"C") III - disciplinar
serviços e outros produtos além dos men- gime de compensação do imposto;
c ionados no § 9º, I I, "a" ;

(A184,P13,IV) d) fixar, para efelto de sua
cobrança e definição do estabe1eclmento

o re-lresponsáve1, o local das operações relati
vas à circulação de mercadorias e das
prestações de servlços;

(A184,P13,VII) g) regular a forma como,
mediante deliberação dos Estados e do Dis

(A 161 ,P2, XII, "f") VI - prever casos de ma-I tr ito Federal, isenções, incent ivos e 00
nutenção de crédlto, re1atlvamente à re- nefícios fiscalS serão concedidos e
messa para outro Estado e exportação para revogados.
o exterlor, de serviços e de mercadorias;

(A184,P12) § 32 À exceção dos lmpostos de
(A161,P2,XII,"g") VII - regular a forma que tratam o tncrso 11 do "caput" deste
como, mediante de11beração dos Estados e artigo e os arts. 159, I e 11, e 162, 111,
do Dlstrlto Federal, isenções, incentivos
e benefíclos fiscais serão concedidos e nenhum outro trlbuto incidirá sobre opera
revogados. cães relativas a energia elétrica. combus-

tíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e
minerais do País.

VI - prever casos de manutenção (A184,P13,V) e) exc1Ulr da lncldênCla do
de créd ito , relativamente à remessa para (A161,P2,XII,"d") IV - f rxar , para efeito uaposto, nas exportações para o exterior,
outro Estado e exportação para o exterlor, de sua cobrança e definlção do estabe1ecl- serviços e outros produtos além dos men-
de ser-viços e de mercadorias; mento responsável, o local das operações c tonados no HiC1SO X, "b";

relativas à clrcu1ação de mercadorias e
VII - regular a forma como, me- das prestações de serVlços; (A184,P13,VI) f) prever casos de manuten-

diante deliberação dos Estados e do D1S- ção de crédito, relativamente à remessa
trirt:o Federal, isenções, incentivos e be- (A161,P2,XII,"e") V - excluir da incidên- para outro Estado e exportação para o ex
nef1ícios f isca ts serão concedioos e ota do lmposto, nas exportações para o ex- ter-ror , de serv iços e de ner-cador tas:
revogados. terior, serVlços e outros produtos além

dos menc ionados no § 9º, I I, "a";
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SEÇÃO V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS

SEÇÃO V

DOS IMPOSTOS DOS ~~NICÍPIOS

SEÇÃO V

DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS

Art 185. Compete aos Mun1cíPiOSI(A162) Art 185. Compete aos MunicíPiOSI(A185) Art. 162. Compete aos Municíp10s
institu1r imposto sobre: inst1tuir imposto sobre: inst1tu1r imposto sobre:

(A162,I) I - propriedade predial e terri-I(AI85,I) I - propriedade predial e terr1-
torial urbana; torial urbana;

(A185,P3) 11 - compete ao Município da si-

(A185,P2.parte) § 2Q O 1mposto previsto no
inciso Il:

combustíve1sl(A185,III) 111 - vendas de combustíveis
exceto óleo líqU1dos e gasosos a varejo, exceto óleo

diesel;

(A162,II) 11 - transmissão "tnter-v ivos", (A185,II) 11 - transmissão "mter-v1Vos",
a qualquer título, por ato oneroso, de a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveIs, por natureza ou acessão fí- bens imóveis, por natureza ou acessão fí
sica, e de d1re1tos rea1S sobre 1móveis, S1ca, e de d1reitos rea1S sobre 1móve1s,
exceto os de garantia, bem como cessão de exceto os de garant1a, bem como cessão de
d1reitos à sua aqu1s1ção; direitos à sua aqu1s1ção;

(AI62,III) 111 - vendas de
líquidos e gasosos a varejo,

I!! - vendas de combustívels lí-Idiesel;
gasosos a vareJo, exceto óleo

*"".

I - propr1edade pred1al e terri
tor1al urbana;

qU1dos e
diesel; (A162,IV) !V' serviços de qualquer natu-I(A185,IV) IV - serviços de qualquer natu

reza, não compreendidos no artigo 184, lI, reza, não compreendidos no art. 161, I,
U* IV - serviços de qualquer nature-josf tn rdos em le t complementar. "b", definidos em lei complementar.
za, não compreend1dos no inCISO 11 do ar
tigo 184, def1n1dos em le1 complementar.

(A162,P2/A162,P2,I) § 2º O imposto de que
trata o 1nC1SO 11 não incide sobre a

~** § 22 O 1mposto de que trata o 'n- transmissão de bens ou d1reitos incorpora-
C180 11 não inCIde sobre a transmissão de dos ao patr1môn10 de pessoas jurídicas em (A185,P2,parte) I - não incide sobre a
bens ou dIreitos incorporados ao patrimô- realização de capital, nem sobre a trans- transmissão de bens ou direItos incorpora
nio de pessoas juríd1cas em realização de mlssão de bens ou direitos decorrente de dos ao patrimônio de pessoas Juríd1cas em
cap i ta l , nem sobre a transmissão de bens fusão, incorporação, cisão ou ext tnção de realização de capital, nem sobre a trans
ou d1reitos decorrente de fusão, incorpo- pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a missão de bens ou dIreitos decorrente de
ração, cisão ou extInção de pessoa jurídl- atividade preponderante do adquirente for fusão, incorporacão, CIsão ou extinção de
ca, salvo se, nesses casos, a ativ1dade o comércio desses bens ou dire1tos, loca- pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a
preponderante do adquirente for o comércio Cão de bens imóveIS ou arrendamento atividade preponderante do adquirente for
desses bens ou direitos, locação de bens mercantil. a compra e venda desses bens ou direitos,
1móveis ou arrendamento mercant11. locação de bens 1móveis ou arrendamento

(A162,P2,II) § 3º O imposto de que trata o mercantil;
§ 32 O 1mposto de que trata o in- inc1so 11 compete ao Mun1cíp10 da sltuação

ciso 11 compete ao Mun1cíp10 da situação do bem.

(A162,Pl) § 1º O imposto de que trata o (AI85,Pl) § 1º O 1mposto previsto no inci
1nciso I poderá ser progressivo, nos ter- so I poderá ser progressivo, nos termos de

*** § 1º O imposto de que trata o 1n-lmos de lei muniC1pal, de forma a assegurar lei municipal, de forma a assegurar o cum-
C1S0 I poderá ser progress1vo, nos termos o cumprlmento da função social da pr1mento da função social da propriedade
de 181 municipal, de forma a assegurar o propr1edade.
cumprimento da função soc1al da
propr16dade.

II - transmissão "rnter-vtvos", a
qualquer título, por ato oneroso, de bens
1móveis, por natureza ou acessão fís1ca, e
de dlre1tos rea1S sobre imóveis, exceto os
de garantla, bem como cessão de dlreltos à
sua aqlJ1s1ção;
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do bem tuação do bem.
(A162,P3) § 4º A competência municipal

~~t § 4º A competência munlcipal para para instItuir e cobrar o imposto mencio- (A185,P4) § 3º O imposto previsto no lnci
instituir e cobrar o imposto mencionado no nado no inciso 111 não exclui a dos Esta- so 111 não exclui a Incidência do Imposto
lnciso 111 não exclui a dos Estados para dos para instltu1r e cobrar, na mesma ope- estadual previsto no art. 161, I, "b", so
1nstltu1r e cobrar, na mesma operação, o ração, o imposto de que trata o artigo bre a mesma operação.
imposto de que trata o lnC1SO 11 do art1go 184, 11
184 (A185,P5) § 4º Cabe à lei complementar'

tA162,P4) § 5º Cabe à lei complementar:
§ 5º Cabe à lei complementar: (A185,P5,I) I - fIxar as alíquotas máx1mas

(A162,P4,I) I - f1xar as alíquotas máXimas/dos impostos previstos nos 1nC1SOS 111 e
~~~ 1- f1xar as alíquotas máx1mas/dos Impostos de que tratam os Incisos 111 IV;
dos impostos de que tratam os inc1sos 111 e IV;
e IV; (A185,P5,II) 11 - excluir da incidência do

imposto previsto no 1nciso IV exportações
~~* 11 - excluir da lnc1dência do 1m-I Ide serviços para o exterior.
posto de que trata o 1nC1SO IV, exporta- (A162,P4,II) 11 - excluir da inC1dêncla do
ções de serviços para o exterior. imposto de que trata o inciso IV, exporta-

ções de serviços para o exterior.

SEÇÃO VI

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

SEÇÃO VI

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

SEÇÃO VI

DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Art. 186 Pertencem aos Estados el(A163) Art. 186. Pertencem aos Estados el(A186) Art. 163. Pertencem aos Estados e
ao Distrito Federal' ao Distrito Federal: ao Dlstr1to Federal:

I - o produto da arrecadação do (A163,I) I - o produto da arrecadação do
Imposto da União sobre renda e proventos imposto da UnIão sobre renda e proventos
de qualquer natureza, inc1dente na fonte de qualquer natureza, 1ncidente na fonte (A186,I) I - o produto da arrecadação do
sobre rendImentos pagos, a qualquer títu- sobre rendImentos pagos, a qualquer títu- imposto da União sobre renda e proventos
lo, por eles, suas autarquias e pelas fun- lo, por eles, suas autarquias e pelas fun- de qualquer natureza, 1ncldente na fonte,
dações que Instituírem e mantIverem; dações que instItuírem e mant1verem; sobre rendimentos pagos, a qualquer títu-

lo, por eles, suas autarqu1as e pelas fun-
~~* 11 - vinte por cento do produto (A163,II) 11 - vInte por cento do produto dações que Inst1tuírem e mantiverem;
da arrecadação do imposto que a Un1ão 1ns- da arrecadação do lmposto que a União Ins-
titUIr no exercíc10 da competência que lhe titulr no exercícIo da competêncIa que lhe (A186,II) 11 - vinte por cento do produto
é atribuída pelo art1go 174. é atr1buída pelo art1go 174; da arrecadação do imposto que a União 1ns-

tituir no exercício da competência que lhe
~~~ 111 - sessenta por cento do pro- (SUP) 111 - sessenta por cento do pro- é atribuída pelo art. 160, I.
duto da arrecadação do imposto de que tra- duto da arrecadação do 1mposto de que tra-
ta o 1nC1SO VIII do artIgo 182. ta o artigo 182, VIII.
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Art. 187. Pertencem
Municípios:

aosl(A164) Art. 187. Pertencem
Municípios:

aosl(AI87) Art. 164. Pertencem
Municípios:

aos

(AI87,Pún,II) 11 - até um quarto, de a
cordo com o que dispuser lei estadual ou,
no caso dos Territórios, lei federal.

(A164,1) I - o produto da arrecadação do (AI87,I) I - o produto da arrecadação do
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos imposto da União sobre renda e proventos

1mposto da Un1ão sobre renda e proventos de qualquer natureza, 1ncidente na fonte de qualquer natureza, incidente na fonte,
de qualquer natureza, inCIdente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer títu- sobre rendimentos pagos, a qualquer títu
sobre rend1mentos pagos, a qualquer títu- lo, por eles, suas autarquias e pelas fun- lo, por eles, suas autarquias e pelas fun-
lo, por eles, suas autarqu1as e pelas fun- dações que instltuírem e mantiverem; dações que instituírem e mantiverem;
dações que instituírem e mantiverem;

(A164,II) 11 - cInQÜenta por cento do pro- (A187,II) 11 - cinqüenta por cento do pro-
11 - c1nquenta por cento do pro- duto da arrecadação do imposto da Un1ão duto da arrecadação do 1mposto da União

duto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, re- sobre a propriedade territorial rural, re-
sobre a propriedade terr1torial rural, re- lativamente aos imóveIS neles situados; lativamente aos imóveis neles sltuados;
lativamente aos imóveis neles situados;

(AI64,III) 111 - cinquenta por cento do (AI87,III) 111 - cinQÔenta por cento do
111 - cinquenta por cento do pro- produto da arrecadação do imposto do Esta- produto da arrecadação do imposto do Esta

duto da arrecadação do imposto do Estado do sobre a propr1edade de veículos automo- do sobre a propriedade de veículos automo-
sobre a propriedade de veículos automoto- tores licenciados em seus territórios; tores licenciados em seus territórios;
res licenciados em seus territórios;

(AI64,IV) IV - vinte e cinco por cento do (A187, IV) IV - vinte e cinco por cento do
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do 1mposto do Esta- produto da arrecadação do imposto do Esta

produto da arrecadação do imposto do Esta- do sobre operações relativas à circulação do sobre operações relatlvas à circulação
do sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de servi- de mercadorias e sobre prestação de serV1
de mercadorias e sobre prestação de serVl- ços de comunicação e de transporte inte- ços de transporte 1nterestadual e intermu-
ços de comunicação e de transporte 1nte- restadual e intermunic1pal; nicipal e de comunicações.
restadual e intermunlClpal;

(SUP) V - tr1nta por cento do produto (A~87,Pún) Parágrafo Ún1CO. As parcelas
*** V - tr1nta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o de receita pertencentes aos Mun1cípios,
da arrecadação do imposto de que trata o artigo 182, VIII. mencionadas no inciso IV, serão creditadas
1nciso VIII do art1go 182. conforme os seguintes critérios:

(A164.Pún) Parágrafo único. As parcelas de
*** Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, men-
receita pertencentes aos Municípios, men- cionadas no inciso IV deste artigo, serão (AI87,Pún,I) I - três quartos, no mín1mo,
cionadas no 1nC1SO IV deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes na proporção do valor ad1cionado nas ope-
creditadas conforme os segu1ntes critér1os: rações relativas à circulação de mercado-
crItérios: rias e nas prestações de serviços, real1-

(A164.Pún,I) I - três quartos, no mínimo, zadas em seus territórios;
I - três quartos, no mínimo, na na proporção do valor adicionado nas ope

proporção do valor adiC1onado nas opera- rações relat1vas à circulação de mercado
ções relat1vas à circulação de mercadorias rias e nas prestações de serviços, reali
e nas prestações de serv1ços, realizadas zadas em seus territórios;
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(A164,Pún,II) II - até um quarto, de acor
II - até um quarto, de acordo comIdo com o que dispuser lei estadual.

o que dispuser lei estadual

Art. 188. A UnIão entregará: (A165) Art. 188. A União entregará: (A188) Art. 165. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos (A165,1) I - do produto da arrecadação dos (A188,1) I - do produto da arrecadação dos
impostos sobre renda e proventos de qual- impostos sobre renda e proventos de qual- impostos sobre renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industria- quer natureza e sobre produtos industrla- quer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete por cento, na se- lizados, quarenta e sete por cento, na se- lizados, quarenta e sete por cento no se-
gUInte forma: guinte forma: guinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco (A188, I, "a") a) vinte e um inteiros e
déc inos por cento ao Fundo de Participação (A165, I ,"a") a) vinte e um inteiros e o in- cinco décimos por cento ao Fundo de Parti
dos Estados, do DIstrito Federal dos Ter- co décimos por cento ao Fundo de ParticI- cipaçâo dos Estados, do Distrito Federal e
ritórios; pação dos Estados, do Distrito Federal dos dos Territórios;

Territórios;
b) vinte e dOIS intaír-os e crnco (A188, I, "b") b) vinte e dOIS inteiros e

décimos por cento ao Fundo de Participação (A165.1,"b") b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Parti-
dos Municípios; cinco décimos por cento ao Fundo de Parti- cipação dos Municípics;

clpaçâo dos MunIcípios;
c) três por cento, para apl rcação (A188,1,"c") c) três por cento, para a-

em programas de financiamento, ao setor (A165,1,"c") c) três por cento, para ap1i- p1icação em programas de finanCIamento ao
produtIVO das Regiões Norte, Nordeste e cação em programas de financiamento, ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordes
Centro-Oeste, através de suas institUIções setor produtIVO das Regiões Norte, Nordes- te e Centro-Oeste, através de suas insti
fInanceiras de caráter regional, de acordo te e Centro-Oeste, através de suas insti- tuições financeiras de caráter regional,
com os planos regionais de desenvolvimen- tUlções financeiras de caráter regIonal, de acordo com os planos regionais de de
to. fIcando assegurada ao semi-árido do de acordo com os planos regionais de de- senvolvimento, ficando assegurada ao semi
Nordeste a metade dos recursos destinados senvo1vimento, ficando assegurada ao semi- árido do Nordeste a metade dos recursos
à RegIão, na forma que a leI estabelecer; árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei

destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
11 - do produto da arrecadação do estabelecer;

imposto sobre produtos industrializados, (A188,11) II - do produto da arrecadação
dez por cento aos Estados e ao DistrIto (A165,11) 11 - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos Industria1iza
Federal, proporcionalmente aos valor das do imposto sobre produtos industrializa- dos, dez por cento aos Estados e ao Dis
respectivas exportações de produtos dos, dez por cento aos Estados e ao Ois- trito Federal, proporcionalmente ao valor
industrializados. trito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos

das respectivas exportações de produtos industrIalizados.
*** § lº Para efeito de cálculo da industrializados.
entrega a ser efetuada de acordo com o (A188,Pl § 12 Para efeito da entrega a ser
prevIsto no inciso I, excluir-se-á a par- (A165,Pl) § 12 Para efeito de cálculo da efetuada de acordo com o previsto no incl
cela da arrecadação do Imposto de renda e entrega a ser efetuada de acordo com o so I, excluir-se-á a parcela da arrecada-
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(A188,P3) § 3º Os Estados entregarão aos
respectivos Municípios vinte e cinco .por
cento dos recursos que receberem nos ter
mos do Inciso 11, observados os critérIOS

(A165,P3) § 3º Os Estados entregarão aoslestabelecidOs no art. 164, parágrafo úni-
respectivos Municípios vInte e cinco por co, I e 11.
cento dos recursos que receberem nos ter-
mos do inciso 11 deste artIgo, observados
os crItérios estabelecidos no artigo 187,
parágrafo único, I e 11.

proventos de qualquer natureza, pertencen- previsto no inciso I, excluir-se-á a par- ção do imposto de renda e proventos de
te a Estados, DistrIto Federal e Munlcí- cela da arrecadação do imposto de renda e qualquer natureza pertencente aos Estados,
pios, nos termos do disposto nos artIgos proventos de qualquer natureza, pertencen- ao Distrito Federal e aos Municípios, nos
186, I e 187, I. te a Estados, Distrito Federal e Municí- termos do disposto nos arts. 163, I e 164,

PIOS, nos termos do dIsposto nos artigos I.
*** § 2º A nenhuma unidade federada 186, I e 187, I.
poderá ser destinada parcela superior a (A188,P2) § 22 A nenhuma unidade federada
vinte por cento do montante a que se refe- (A165,P2) § 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a
re o inciso 11 deste artIgo, devendo o e- poderá ser destinada parcela superIor a vinte por cento do montante a que se refe
ventual excedente ser dIstribuído entre os vInte por cento do montante a que se refe- re o inciso lI, devendo o eventual exce-

re o InCISO 11 deste artigo, devendo o e- dente ser dIstribuído entre os demais par
demais partICIpantes, mantido, em relação ventual excedente ser distribuído entre os ticipantes, mantido, em relação a esses, o
a esses, o critério de partIlha alI demais participantes, mantido, em relação critério de partilha nele estabelecido.
estabelecido. a esses, o critérIO de partIlha ali

estabelecido.
*** § 3Q OS Estados entregarão aos
respectIvos MunicípIOS vinte e cinco por
cento dos recursos que receberem nos ter
mos do inciso 11 deste artigo, observados
os crItérios estabeleCIdos no artIgo 187,
parágrafo únICO, I e 11.

Art. 189. É vedada a retenção ou (A166) Art. 189. É vedada a retenção ou (A189) Art. 166. É vedada a retenção ou
qualquer restrIção à entrega e ao emprego qualquer restrIção à entrega e ao emprego qualquer restrição à entrega e ao emprego
dos recursos atribuídos, nesta Seção, a dos recursos atribuídos, nesta seção, a dos recursos atribuídos, nesta seção, aos
Estados, ao DIstrito Federal e a Municí- Estados, ao Distrito Federal e a Municí- Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, neles compreendidos adicionais e a- PIOS, neles compreendidos adicionais e a- pios, neles compreendidos adicionaIS e a-
créscimos relatIVOS a impostos. créscimos relativos a Impostos. créscimos relativos a impostos.

*** Parágrafo único. O disposto neste (A166,Pún) Parágrafo único. O disposto (A189,Pún) Parágrafo únICO. Essa vedação
artigo não impede a União de condIcionar a neste artigo não impede a UnIão de condl- não impede a União de condicionar a entre
entrega de recursos ao pagamento de seus cionar a entrega de recursos ao pagamento ga de recursos ao pagamento de seus
créditos. de seus créditos. créditos.

Art. 190. Cabe
complementar:

à lei I(A167) Art. 190. Cabe
complementar:

à leil(A190) Art. 167. Cabe
complementar:

à lei
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*** I - definir valor adic1onado paral(A167,1) I - definir valor adicionado paral(A190,1) I - definir valor ad1cionado para
~i~s do disposto no art1go 187, parágrafo ~i~s do disposto no artigo 187, parágrafo ~i~s do disposto no art. 164, parágrafo
UnlCO, I; UnlCO, I; UnlCO, I;

*** 11 - estabelecer normas sobre a (A167,11) 11 - estabelecer normas sobre a (AI90,11) II - estabelecer normas sobre a
entrega dos recursos de que trata o artigo entrega dos recursos de que trata o artigo entrega dos recursos de que trata o art.
188, especialmente sobre os critérios de 188, especialmente sobre os critér10s de 165, especialmente sobre os critérios de
rateio dos fundos previstos no seu inCiSO rateio dos fundos previstos no seu inc1So rateio dos fundos prev1stos no seu inciso
I, objet1vando promover o equilíbrio I, objet1vando promover o equilíbrio I, objetivando promover o equ1líbrio
sóc1Q-econômico entre Estados e entre Mu- sócio-econômico entre Estados e entre Mu- sóc1o-econômico entre Estados e entre Mu-
mc intos: ntc ip íos: nicípios;

*** 111 - dispor sobre o acompanha
mento, pelos benef1c1ários, do cálculo das
quotas e da liberação das partic1pações
previstas nos artigos 180, 187 e 188.

(A16?,III) 111 - dispor sobre o acompanha- (A190,111) III - dispor sobre o acompanha
mento, pelos benefiC1ár1os, do cálculo das menta, pelos beneficiár1os, do cálculo das
quotas e da liberação das participações quotas e da liberação das partic1paçôes
previstas nos artigos 186, 187 e 188. previstas nos arts. 163, 164 e 165

*** Parágrafo único. O Tr1bunal de (A167,Pún) Parágrafo único. O Tr1buna1 de (A190,Pún) Parágrafo único. O Tribunal de
Contas da União efetuará o cálculo das Contas da União efetunrá o cálculo das Contas da União efetuará o cálculo das
quotas referentes aos fundos de partlcipa- quotas referentes aos fundos de participa-
ção referidos no inciso 11. Cão referidos no 1nciso 11.

quotas referentes aos fundos de participa-
ção referldos no inciso 11.

Art. 191 A União, os Estados, o (A168) Art. 191. A União, os Estados, o (A191) Art. 168 A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios divulga- Distrito Federal e os Mun1cípios divulga- Distrito Federal e os Mun1cípios divulga
rão, até o último dia do mês subsequente rão, até o último dia do mês subseQÜente rão, até o último d1a do mês subseqúente
ao da arrecadação, os montantes de cada um ao da arrecadação, os montantes de cada um ao da arrecadação, os montantes de cada um
dos tributos arrecadados, bem como os re- dos trlbutos arrecadados, bem como os re- dos tributos arrecadados, bem como os re
cursos recebidos, os valores entregues e a cursos recebidos, os valores de or1gem cursos recebidos, os valores de or1gem
entregar, de or1gem tributária, e a ex- tributária entregues e a entregar, e a ex- tributária entregues e a entregar, e a ex
pressão numérica dos critérios de rateio. pressào numér1ca dos critériOS de rateio. pressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo úniCO. Os dados divul
gados pela Unlão serão discrlminados por
Estado e por Município; os dos Estados,
por MunicípIO.

(A168,Pún) Parágrafo úniCO. Os dados di- (A191,Pún) Parágrafo ún1Co. Os dados dl
vulgados pela União serão discriminados vulgados pela Unlão serão discrimlnados
por Estado e por Mun1cípio; os dos Esta- por Estado e por Municíp10 e os dos Esta-
dos, por Municípl0. dos, por Município.
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Ar-t , 192. Lei
disporá sobre:

complementar I (A 169) Art. 192. LeI
disporá sobre:

complementar I (A192) Art. 169. LeI
disporá sobre:

complementar

I - finanças públicas; (A169,1) I - finanças públicas; (A192,1) I - finanças públicas;

II - dívida públIca externa e in- (AI69,11) II - díVIda públIca externa e (A192,II) II - dívida públIca externa e
terna, inclusive das autarquias, fundações interna, inclusive das autarquIas, fupda- interna, inclusive das autarquIas, funda

ções e demais entidades controladas pelo ções e demaIs entIdades controladas pelo
e demais entidades controladas pelo Poder Poder PúblICO; Poder Públlco;
PúblICO;

(A169,III) III - concessão
III - concessão de garantias pe-\pelas entIdades públicas;

las entidades públicas;

de garantiasl(A192,III) III - concessão
pelas entidades públicas;

de garantias

(A169,IV) IV - emissão e resgate de títu- (A192,IV) IV - emissão e resgate de títu-
IV - emIssão e resgate de títulos los da díVIda pública; los da dívida pública;

da dívida públIca,
(AI69,V) V - fIscalização das instItuições (A192,V) V - fiscalIzação das instituições

V - fiscalização das Instituições fInanceIras; financeiras;
fInanceiras;

(A169,VI) VI - operações de câmbio reali-
VI - operações de câmbio reallza-Izadas por órgãos e entIdades da UnIão, dos

das por órgãos e entIdades da União, dos Estados, do DIstrIto Federal e dos Municí
Estados, do D1str1to Federal e dos Municí- pios;
pios;

(A192,VI) VI - operações de câmbIO reali
zadas por órgãos e entidades da UnIão, dos
Estados, de Distrito Federal e dos Municí
pios;

(A169,VII) VII - compatIbilização das fun- (AI92,VII) VII - compatibilização das fun-
VII - compatIbIlIzação das fun- ções das instituições ofIciaIS de crédito ções das instituições oficiais de crédito

ções das InstItUIções ofiCIaIS de crédito da UnIão, resguardadas as característ1cas da Unlão, resguardadas as características
da União, resguardadas as características e condIções operacionais plenas daquelas e condições operacionais plenas das volta-
e condições operacionais plenas daquelas voltadas ao desenvolvimento regional. das ao desenvolvlmento regional.
voltadas ao desenvolvimento regIonal.

Art. 193. A competêncla da unlãol<A170) Art. 193. A competência da UniãOI(A193) Art. 170. A competênCIa da União
para emitlr moeda será exerCIda exclusiva- para emitIr moeda será exerClda exclusiva- para emitir moeda será exerCIda exclusiva-
mente pelo Banco Central do Brasll. mente pelo Banco Central do Brasil. mente pelo Banco Central do Brasil.
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§ 12 É vedado ao Banco Central do (A170,Pl) § 12 É vedado ao Banco Central (A193,Pl) § 12 É vedado ao Banco Central
Brasll conceder, direta Ou indiretamente, do Brasil concedel', direta ou indiretamen- do Brasil conceder. direta ou indiretamen
empréstlmos ao Tesouro Nacional e a Qual- te, empréstimos ao Tesouro Nacional e a te, empréstimos ao Tesouro Nacional e a
quer órgão ou entldade que não seJa lnstl- qualquer órgão ou entidade que não seja qualQUer órgão ou entidade QUe não seja
tuição financeira. institulção financeira. instltuição flnanceira.

§ 22 O Banco Central do Brasll (A170,P2) § 22 O Banco Central do Brasil
poderá comprar e vender títulos de emissão poderá comprar e vender títulos de emissão (AI93,P2) § 22 O Banco Central do Brasil
do Tesouro Nacional, com o objetivo de re- do Tesouro Naclonal, com o objetivo de re- poderá comprar e vender títulos de emlssão
guIar a oferta de moeda ou a taxa de guIar a oferta de moeda ou a taxa de do Tesouro Nacional, com o objetivo de re
Juros. juros. guIar a oferta de moeda ou a taxa de

juros.
§ 32 As disponibilidades de caixa (A170,P3) § 3º As disponibilldades de cai

da Unlão serão depositadas no Banco Cen- xa da Unlão serão depositadas no Banco (A193,P3) § 32 As disponlbilidades de
traI do Brasil. As dos Estados, do Distri- Central do Brasll. As dos Estados, do Dis- caixa da União serão depositadas no Banco
to Federal e dos Municípios, bem como dos trlto Federal e dos MunlcíplOS, bem como Central do Brasil e as dos Estados, do
órgãos ou entidades do Poder Público e das dos órgãos ou entldades do Poder Público e Distrito Federal, dos Municípios e dos ór-

das empresas por ele controladas, em ins- gãos ou entidades do Poder Público e das
empresas por ele controladas, em institui- tituições financeiras oficials, ressalva- empresas par ele controladas, em lnstltul-
ções financeiras oficiaIS, ressalvados os dos os casos previstos em lei. cães financeiras oficiais, ressalvados os
casos previstos em lei. casos previstos em lei.

SEÇÃO II

DOS ORÇAMENTOS

SEÇÃO II

DOS ORÇAMENTOS

SECÃO II

DOS ORÇAMENTOS

Art. 194. Leis de iniciativa dOI(A171) Art. 194. Leis de iniciativa dol(A194) Art. 171. Leis de iniciativa do
Poder Executivo estabelecerão: Poder Executlvo estabelecerão: Poder Executivo estabelecerão:

(A171,1) I - o plano plurianual;1 - o plano plurianual; (A194,1) I - o plano plurianual;

(A171,111) 111 - os orçamentos anuais dal(A194,111) III - os orçamentos anualS.
Unlão.

União.

11 - as diretrlzes orçamentáriaS;I(A171,II) 11 - as
orçamentárias;

111 - os orçamentos anuais da

diretrizesl(A194,II) 11 - as
orcamentárias;

diretrizes

§ 12 A lei que lnstitUlr o plano (A194,Pl) § 12 A lei que instituir o plano
plurianual estabelecerá diretrizes, obje- (A171,Pl) § 12 A lei que institulr o plano plurianual estabelecerá diretrizes, obje
tivos e metas da admlnistração pública fe- plurianual estabelecerá diretrizes, obje- tlVOS e metas da admlnistração pública fe
deral para os investimentos e outras des- tivos e metas da admlnistração pública fe- deral para os lnvestimentos e outras des
pesas destes decorrentes, bem como a sua deral para os investimentos e outras des- pesas deles decorrentes, bem como a sua
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regional ízação. pesas destes decorrentes, bem como a sualregionalização.
reg rena 1 i zação

Executivo
dias após o (A171,P3) § 3º O Poder Executlvo (A194,P3) § 32 O Poder Executivo

apresentará até trinta dias após o encer- publicará, até trinta dias após o encerra
encerramento de cada blmestre, relatóriolramento de cada bimestre, relatórlo resu- mento de cada bimestre, relatório resumido
resumido da execução orçamentárla. mldo da execução orçamentária. da execução orçamentária.

§ .. º O Poder
apresentará até ao (trlntal

orçamentárla anuallei(AI94,P5) § 52 A
orçamentária anuallcompreenderá:lel(A 171 ,P5) § 5º A

compreenderá:

orçamentária anuallei§ 3º A
compreender;):

§ ... º Os planos e programas na- (A194,P4) § 42 Os planos e programas na-
clonals, regionais ou setoriais, previstos (AI71,P4) § 42 Os planos e programas na- cionais, regionais e setoriais previstos
nesta ConstitulÇão, serão elaborados em clonals, regionais ou setoriais, previstos nesta Constituição serão elaborados em
consonâncla com o plano plurianual e apre- nesta Constituição, serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apre-
clados pelo Congresso Naclonal. consonânCla com o plano plurlanual e apre- ciados pelo Congresso Nacional.

clados pelo Cong,esso Nacional.

I - o orçamento fiscal referente (AI94,P5,I) I - o orçamento fiscal refe-
aos Poderes da Unlão, seus fundos, órgãos (AI71.P5,I) I - o orçamento fiscal refe- rente aos Poderes da União, seus fundos,
e entidades da adminlstração direta e in- rente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta
direta, incluslve fundações lnstltuídas e órgãos e entidades da admlnistração direta e indireta, incluslve fundações lnstituí-
mantidas pelo poder público; e indireta, inclusive fundações instituí- das e mantidas pelo Poder Público;

das e mantldas pelo Poder Público;
11 - o orçamento de investlmento (A194,P5,II) 11 - o orçamento de investi-

das empresas em que a Unlão, direta ou in- (AI71,P5,11) 11 - o orçamento de investi- mento das empresas em que a Unlão, direta
dlretamente, detenha a maioria do capital mento das empresas em que a União, direta ou lndiretamente, detenha a maioria do ca-
social com direito a voto; ou lndiretamente, detenha a maioria do'ca- pltal social com direito a voto;

pital social com direito a voto;
111 - o orçamento da seguridade (AI94,P5,III) - o orçamento da segurldade

social, abrangendo todas as entldades e (AI71,P5,III) 111 - o orçamento da seguri- social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a elas vlnculados, da admlnistração dade soclal, abrangendo todas as entidades órgãos a ela vinculados, da administração
direta ou lndireta, bem como fundos e fun- e órgãos a elas vinculados, da adminlstra- direta ou indireta, bem como os fundos e
dações instituídos e mantidos pelo Poder ção direta ou indireta, bem como dos fun- fundações instituídos e mantidos pelo Po-
Público. dos e fundações instituídos e mantidos der Público.

pelo Poder PúbllCO.
§ 42 O orçamento fiscal será a- (A194,P6) § 62 O projeto de lei
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etributária

companhado de demonstrativo regionalIzado (A171,P6) § 6º O orçamento fiscal será a- orçamentária será acompanhado de demons
do efeito, sobre as receitas e despesas, companhado de demonstrativo regionalizado tratlvo regionalizado do efeIto, sobre as
decorrente de Isenções, anIstias, subsí- do efeito, sobre as receitas e despesas, receItas e despesas, decorrente de isen
dios e benefícios de natureza financeira, decorrente de isenções, anistias, subsí- ções, anistias, subsídios e benefícios de
tributária e creditícia. dios e benefícios de natureza financeira,

tributária e creditícia. natureza financeira,
§ 5º O orçamento fIscal e o das creditícia.

empresas estata rs , compatibi 1izados com o (A17I,P7) § 7º O orçamento fiscal e o das
plano plur ianual , terão entre suas funções empresas estatais, conpat íb t t rzaoos com o (A194,P7) § 7º O orçamento fiscal e o das
a de reduzir deSIgualdades inter- plano plurianual, terão entre suas funções empresas estatais, compatibilIzados com o
regionais, segundo crItério populacional. a de reduzir deSIgualdades inter- plano plurianual, terão entre suas funções

regionais, segundo critério populacional. a de reduzir desigualdades inter-
§ 6º A lei orçamentária anual não regionais, segundo critérIO populacIonal

conterá dispositIvo estranho à previsão da (A171,P8) § 8º A lei orçamentária anual
não conterá disposItivo estranho à previ- (AI94,P8) § Sº A leI orçamentária anual
são da receIta e à fIxação da despesa, não não conterá dIsposItivo estranho à prevI-

receita e à fixação da despesa, não se in-Ise incluindo na proibIção: são da receita e à fixação da despesa, não
cluindo na proibIção: se incluindo na proibição:

I - a autorização para abertura (AI94,P8,1) I - a autorização para aber-
de créditos suplementares e contratação de (A171,P8,1) I - a autorização para abertu- tura de créditos suplementares e contrata
operações de crédito, Inclusive por ante- ra de créditos suplementares e contratação ção de operações de crédito, inclusIve por
cipação de receita; estas não excederão à de operações de crédito, inclusive por an- antecipação de receita, operações que não
terça parte da receita total estimada para tecipação de receita; estas não excederão excederão a terça parte da receita total
o exercício financeiro e, até trinta dias à terça parte da receita total estimada estimada para o exercício fInanceiro e se
depois do encerramento deste, serão obrl- para o exercíCIO fInanceiro e, até trinta rão obrIgatoriamente liquidadas até trinta
gatoriamente lIQUidadas; dias depois do encerramento deste, serão dias depois do encerranlento deste;

obrIgatoriamente liquidadas;

(A194,P9,parte) § 9º Lei complementar:

(AI94,P8,11) 11 - a discriminação das des
des-Ipesas por Estado, ressalvadas as de

de caráter nacional, definidas em lei.

II - a dIscriminação das despesas
por Estados, ressalvadas as de caráter.na- (A171,P8,II) II - a discriminação das
cional, definidas em lei. pesas por Estados, ressalvadas as

caráter nacional, definidas em leI.
§ 7º Lei complementar disporá so-

bre o exercício financeiro, a VIgência, os (AI71,P9/A17I,P9,I/AI7I,P9,II) § 9º Lei
prazos, a tramItação legislativa, a elabo- complementar disporá sobre o exercíCIO fi- (AI94,P9,parte) I - disporá sobre o exer
ração e a organização do plano plurianual, nanceiro, a vigência, os prazos, a trami- cício financeIro, a vigência, os prazos, a
das diretrizes orçamentárIas e dos orça- tação legislativa, a elaboração e a orga- tramitação legislativa, a elaboração e a
mentos anuaIS, e estabelecerá normas de nização do plano plurIanual, da lei de di- organização do plano plurianual, da lei de
gestão financeira e patrimonial da admi- retrizes orçamentárIas e das leis de orça- diretrizes orcamentárlas e da leI
nlstração direta e IndIreta, bem como con- menta anual, e estabelecerá normas de ges- orçamentárIa anual;
dições para a instItuição e funcionamento tão financeira e patrimonial da adminis-
de fundos. tração direta e IndIreta, bem como condi- (Al94,P9,parte) II - estabelecerá normas

ções para a institUIção e funcionamento de de gestão financeira e patrimonial da ad
fundos. ministração direta e indireta, bem como

condIções para a instituição e funciona-
mento de fundos.
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(A172) Art. 195. Os proJetos de lei re- (A195) Art. 172. Os projetos de lei re
lativos ao plano plurianual, às diretrizes 1ativos ao plano plurianual, às dlretrlzes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos
créditos adlClonalS serão apreciados pelas orçamentárlas, ao orçamento anual e aos
duas Casas do Congresso Na0ional créditos adl~onais serão apreclados pelas
simultaneamente. duas Casas do Congresso Nacional
", .' s uaultaneenente.

(A172,P1) § 12 Caberá a uma comissão mista
permanente de Senadores e Deputados:

§ 12 Caberá a uma Comissão Mista
permanente de Senadores e Deputados:

*** 11 - exercer o acompanhamento e ~

flscalizaçã? orçamentária, sem prejuízq da
atuação das demais Comissões do Congresso
Nacional e de suas Casas, criadas de'acor
do com o art 72.

(A195,P1) § 12 Caberá a uma Comlssão mista
permanente de Senadores e Deputados:

*~* r - examlnar e emitir p~recer so- (A172,P1,I) I - examinar e emltlr parecer
bre os projetos referidos neste artigo, sobre os projetos referldos neste artigo, (A195,P1,I) I - examinar e emitir parecer
sobre os planos;'e programas, naclonals, sobre os planos e programas naclonais, re- sobre os projetos referidos neste artigo,
reglonals ou setorials, prevlstos nest~ gionais ou setorIais previstos nesta Cons- sobre os planos e programas naClonalS, re
ConstitulÇãQ .e sobre as contas apre$enta- titU1Ção e sobre as contas apresentadas gionais e setorials previstos nesta Cons-
das anualmçnte pélo Presldente da anualmente pelo PresIdente da República; tituição e sobre as contas apresentadas
Repúbllca. ' anualmente pelo Presidente da República;

(A172,Pl,ll) 11 - exercer o acompanhamento
e a fiscalizaç~o orçamentária, sem prejuí- (A195,P1,Il) 11 - exercer o acompanhamento

. e a fiscalização orçamentária, sem prejuí-
zo da atuação das demals comIssões do Con- zo da atuação das demais comlssões do Con
gresso Nacional e de suas Casas, criadas gresso Nacional e de suas Casas, criadas
de acordo com o artlgo 72. de acordo com o art. 60,

Art. 195. Os proJetos de lei re
latlvos ao orçamento anual, ao plano plu
rianual, às diretrizes orçamentárias e aos
créditos adlcionalS serão apreciados pelas
duas Casas do . Congresso N~cional

simultaneamente .

§ 22 As emendas serão apresenta
das na Conissão . Mista, que sobre eTas
emltirá parecer, e aprecladas, na forma
regimental, pelo Plenárlo das duas Casas
do Congresso Naciona·l.

§ 3º As' . emendas aos projetos de
lei do orçamento anual e de crédltos adi
clonais somente poderão ser aprovadas
quando se relacionarem com: '

(A172,P2) § 2º As emendas serão apresenta- (A195,P2) § 22 As emendas serão apresenta
das na comissão mista,. que sobre elas das na Comissão mista, que sobre elas
emitIrá parecer, e aprecladas, na forma emitirá parecer, e apreciadas, na forma
reglmental, pelo Plenário das duas Casas reglmental, pelo Plenário das duas Casas
do Congresso Naclonal. do Congresso Nacional.

(A172,P3) § 32 As emendas aos projetos de (AI95,P3) § 3º As emendas aos projetos de
lei do orçamento anual e de créditqs adi- lei do orçamento anual e de crédltos adl
cionais somente poderão ser aprovadas ClonalS sQmente poderão ser aprovadas
quando se relaClonarem com: quando se relacionarem com:

I - os investimentos e outras (A172,P3,1) I - os investimentos e outras (A195,P3,1) I - os investimentos e outras
despesas deles decorrentes, desde que: despesas deles decorrentes, desde que: despesas deles decorrentes, desde que:

a) seJallÍ compatíveis com o plano (A172,P3,1,"a") a) sejam compatíveis com o (A195,P3,I,"a") a) sejam compatívels com
plurianual e com 'a :lei de diretrlzes plano plurlanual e com a lei de diretrizes o plano plurIanual e com a lei de diretri-
orçamentárlas; . . orçamentárlas; zes orçaaentár ias:

o) indiquem os recursos I(A 172,P3, I, "b") b) indlquem os recursos I (A195 ,P3, 1, "b") n) indlquem os recursos
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necessár10S, admitidos somente os prove-lnecessár1os, admitidos somente os prove-Inecessários, admitidos somente os prove
nientes de anulação de despesas da mesma nientes de· anulação de despesas da mesma nientes· de anulação de despesas da mesma
natureza; natureza; natureza;

*** II - as autorizações a que se re-I(AI72,P3,11) II - as autorizações a que Sel(AI95,P3,11) 11 - as autorizações a que
fere o 1nC1SO I do § 6º do artigo ante- refere o artigo anterior, § 6º, I; se refere o artigo anterior, § 8º, I;
r10r;

a correção de erros

(A172,P5) § 5º O Poder Executivo poderá (A195,P5) § 5º O Poder Executivo poderá
enviar mensagem ao Congresso Nacional para enviar mensagem ao Congresso Nacional para
propor modificação nos projetos a que se propor modifIcação nos projetos a que se
refere este artigo enquanto não iniciada a refere este art1go enquanto não inlClada a
votação, na comissão mista, da parte cUJa votação, na Com1ssão m1sta, da parte cuja
alteração é proposta. alteração é proposta.

(AI72,P3,III) III - a correção de erros Oul(AI95,P3,III) 111 -
correção de erros OU/Inadequações. ou inadequações.111 - a

inadequações .

*** § 5º O Poder Executivo poderá en
V1ar mensagem ao Congresso Nacional para
propor modif1cação nos projetos a que se
refere este art1go, enquanto não iniciada

(A172,P4) § 4º As emendas ao projeto de (AI95,P4) § 4º As emendas ao projeto de
§ 4º As emendas ao proJeto de leillel de diretrizes orçamentárias não pode- lei de diretrizes orçamentárias não pode

de d1retrlzes orçamentárias não poderão rão ser aprovadas Quando incompatíveis com rão ser aprovadas quando 1ncompatívels com
ser aprovadas quando 1ncompatívels com o o plano plur1anual. o plano plurianual.
plano plur1anual

a votação, na com1ssão mista, da parte
cuja alteração é proposta.

~** § 7º Apllcam-se aos projetos men
cionados neste art1go, no que não contra
riar o d1SPOStO nesta seção, as demais
normas relatIvas ao processo legislativo.

(AI95,P7) § 7º Apllcam-se aos projetos
mencionados neste artlgo, no que nâo con

(A172,P7) § 7º Aplicam-se aos projetos trar1ar o disposto nesta seção. as demais
menC10nados neste artigo, no que não con- normas relativas ao processo legislativo.
trariar o disposto nesta seção, as dema1s ,
normas relat1vas ao processo legislativo. (AI95,P8) § 8º Os recursos Que, em decor

rência de veto, emenda ou rejelção do pro
(A172,P8) § 8º Os recursos relativos a ve- Jeto de lei orçamentária anual, f1carem

§ 8º Os recursos relatIVOS a ve- to, emenda ou rejeição do projeto de orça- sem despesas correspondentes poderão ser
to, emenda ou rejeição do proJeto de orça- mento anual que restarem sem despesas cor- utilizados, conforme o caso, mediante cré
mento anual que restarem sem despesas cor- respondentes poderão ser utilizados, con- ditos especiais oU'supl~mentares, com pré
respondentes poderão ser ut11izados, con- forme o caso, med1ante crédltos especia1s Vla e específica autor1zação legislat1va.
forme o caso, medlante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específ1ca
ou suplementares, com prévia e específica autorização leg1slativa.
autorização leg1s1at1va.

(AI95,P6) § 6º O projeto de lei
orçamentária anual será enviado pelo Pre-

(A172,P6) § 6º O projeto de lei sidente da Repúbl1ca ao Congresso Nacio-
*** § 6º O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Pre- nal, nos termos da lei complementar a que
orçamentária anual será enviado pelo sidente da República ao Congresso Nacio- se refere o art. 171, § gº, e, se até o
Pr1meiro-Ministro ao Congresso Nacional, nal, nos termos da lei complementar a que encerramento do período legislativo não
nos termos da lei complementar a que se se refere o artigo 194, § 7º e, se até o for devolvido para sanção, será promulgado
refere o artigo 194, § 72 e, se até o en- encerramento do período legIslatIvo não como lei.
cerramento do período legislativo não for for devolv1do para sanção, será promulgado
devolvido para sançâo, será promulgado como 1131.
como le1.
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(A173) Art. 196. São vedados:

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

(A196) Art. 173. São vedados:

191

I - o lnício de programas ou prO-I(A173,I) I - o lníclo de programas ou pro-I (A196,I) I - o início de programas ou pro-
jetos não lncluído3 no orçamento; jetos não incluídos no orçamento; jetos não incluídos na lei orçamentária

anual;
11 - a realização de despesas ou (A173,II) 11 - a realIzação de despesas ou

a assunção de obrIgações diretas que exce- a assunção de obrigações dIretas que exce
dam os créditos orçamentárlos ou adiclO- dam os créditos orçamentárlos ou adlclo-
nais; nalS;

111 - a reallzação de operaçõesI(A173, 11 I) 111 - a realização de operações
de crédIto que excedam o montante das des- de crédlto que excedam o montante das des-
pesas de capltal, pesas de capItal;

(A196,II) 11 - a realIzação de despesas
ou a assunção de obrlgações diretas que
excedam os crédltos orçamentárIos ou adl
cionals;

(A196,III) 111 - a realização de operações
*** IV - a vlnculação de recelta de (A173,IV) IV - a vlnculação de recelta de de crédito que excedam o montante das des-
impostos a órgão, fundo ou despesa, res- impostos a órgão, fundo ou despesa, res- pesas de capital;
salvadas a repartição do produto da arre- salvadas a repartição do produto da arre-
cadação dos impostos a que se referem os cadação dos lmpostos a que se referem os (A196,IV) IV - a vinculação de receita de
artIgos 187 e 188, a destinação de recur- artigos 187 e 188, a destinação de recur- impostos a órgão, fundo ou -despesa, res-

sos para manutenção e desenvolvimento do salvadas a repartição do produto da arre
sos para manutenção e desenvolvimento do enSIno, como determInado pelo artigo 243, cadação dos impostos a que se referem os
enSIno, como determinado pelo artigo 243, e a prestação de garantias às operações de arts. 164 e 165, a destlnação de recursos
e a prestação de garantIas às operações de para manutenção e desenvolvimento do ensi
crédlto por anteclpação de receita, pre- crédito por antecipação de receita, pre- no, como determinado pelo art. 215, e a
vistas no artigo 194, § 62 , I; vistas no artigo 194, § 62 , I; prestação de garantIas às operações de

crédito por anteclpação de receIta, pre-
V - a abertura de crédito suple- (A173,V) V - a abertura de crédlto suple- vistas no art. 171, § 82 , I;

mentar ou especial sem prévia autorização mentar ou especlal sem prévia autorização
legIslatIva e sem indIcação dos recursos legislativa e sem lndicação dos recursos (A196,V) V - a abertura de crédito suple
correspondentes; correspondentes; mentar ou especial sem prévia autorização

legislativa e sem indicação dos recursos
VI - a transposição, o remaneJa- (A173,VI) VI - a transposição, o remaneJa- correspondentes;

mento ou a transferência de recursos de mento ou a transferência de recursos de
uma categoria de programação para outra ou uma categorla de programação para outra ou (A196,VI) VI - a transposição, o remaneja
de um órgão para outro, sem prévia autorl- de um órgão para outro, sem prévia autori- mento ou a transferência de recursos de
zação legislativa. zação leglslativa; uma categoria de programação para outra ou

de um órgão para outro, sem prévia autori
VII - a concessão ou utlllzação (A173,VII) VII - a concessão ou utillzação zação legislativa;

de créditos ilimltados; de créditos ilimitados;
(A196,VII) VII - a concessão ou utillzação

*** VIII - a utillzação, sem autori- (A173,VIII) VIII - a utilização, sem auto- de créditos ilimitados;
zaCão legislativa específica, de recursos rização legislativa específlca, de recur-
dos orçamentos fiscal e da seguridade. sos dos orçamentos fiscal e da seguridade (A196,VIII) VIII - a uti I 1zação, sem auto-
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para suprlr necessidade ou coorirlsocial para suprlr necessidade ou cobrir
"cef ic í t " das empresas, fundações e f'un- déficit das empresas, fundações e fundos,
dos, mencionados no art. 194, § 3º; menCIOnados no artigo 194, § 3º;

rização legislativa específica, de recur
sos dos orçamentos fiscal e da seguridade
social para suprir necessldade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos,

IX - a instltuição de fundos del<A173,IX) IX - a instituição de fundos dellnclusive dos mencionados no art. 171, §
qualquer natureza, sem prévla autorização qualquer natureza, sem próvia autorização 52;
leglslativa. leglslativa.

exercíciodo

(AI96,IX) IX - a instltuição de fundos de
§ 1º Nenrlum lnvestimento cuja e- (A173,P1) § 1º Nenhum investimento CUjalqUalqUer natureza, sem prévia autorlzação

xecução ultrapasse um exercíclo flnanceiro execução ultrapasse um exercíclo financel- legislativa.
poderá ser lniclado sem prévla inClusão no ro poderá ser inlciado sem prévia inclusão
plano plurlanual, ou sem lel que autorize no plano plurlanual, ou sem lei que auto-
a inclusão, sob pena de crime de rlze a inclusão, sob pena de crime de (A196,P1) § 12 Nenhum investimento cUJa
responsabilidade. responsabi 1ldade. execução ultrapasse um exercíclo financel-

ro poderá ser lniciado sem prévia Inclusão
§ 22 Os créditos espec1ais e (AI73,P2) § 2º Os créditos especiais e no plano plurianual, ou sem lei que auto

extraordinários terão vigência no exercí- extraordinários terão vigência no exercí- rlze a inclusão, sob pena de crime de
cio flnanceiro em que forem autorizados, C10 financeiro em que forem autorizados, responsabilidade.
salvo se o ato de autorização for promul- salvo se o ato de autorização for promul-
gado nos últimos quatro meses daquele e- gado nos últimos quatro meses daquele e- (A196,P2) § 22 Os créditos especiais e
xercíclo, caso em que reabertos nos lim1- xercício, caso em que, reabertos nos limi- extraordinários terão vlgência no exercí
tes dos seus saldos, serão incorporados ao tes dos seus saldos, serão incorporados ao cio flnanceiro em que forem autorizados,

orçamento do exercíc10 financelro salvo se o ato de autorização for promu1-
subsequente. gado nos últimos quatro meses daquele e-

financeirol xercício, caso em que, reabertos nos liml
tes dos seus saldos, serão incorporados ao
orcamento do exercício f lnanceira

~~~ § 32 A abertura de crédito (AI73,P3) § 3º A abertura de crédito subseqüente.
extraordinário somente será admitida para extraordinário somente será admitida para
atender despesas imprevisívels e urgentes, atender despesas imprevisívels e urgentes, (AI96,P3) § 3º A abertura de crédito
como as decorrentes de guerra, comoção in- como as decorrentes de guerra, comoção in- extraordinário somente será admitida para
terna ou calamidade pública, observado o terna ou calamidade pública, observado o atender a despesas imprevisíveis e urgen
dispositivo no artlgo 74. dispositivo no artIgo 74. tes, como as decorrentes de guerra, como-

Cão interna ou calamidade pública, obser
vado o disposto no art. 64.

orçamento
subsequente.

~*~ Art. '" A adaptação ao que esta- (AI73,A_) *~DT~~ Art.... A adaptação aol (VER DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,
be1ece o inC1So lI! do art. 196 deverá que estabelece o artigo 196, 111 deverá ARTIGO 42).
processar-se no prazo de cinco anos, redu- processar-se no prazo de cinco anos, redu-
zlndo o excesso à base de. pelo menos, um zlndo o excesso à base de, pelo menos, um
qUlnto a cada ano. quinto a cada ano.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

193

(198,Pún,I) I - se houver prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às
prOJeções de despesa de pessoal e aos a
créSC1mos dela decorrentes;

Art. 197. Os recursos correspon- (AI74) Art. 197 Os recursos correspon- (AI52,P3,parte/AI97) Art. 174. Os recursos
dentes às dotações orçamentárias, 1nclusi- dentes às dotações orçamentár1as, inclusi- correspondentes às dotações orçamentárlas,
ve créditos suplementares e especlais, ve créditos suplementares e espec1ais, incluSlve créditos suplementares e especi
destlnados aos órgãos dos Poderes Legisla- destinados aos órgãos dos Poderes Legisla- a1s, dlstinados aos órgãos dos Poderes Le
tivo e Judlciário ser-lhes-ão entregues tivo e Judiciár10 ser-lhes-ão entregues gislatrvo e Judiciário e do Mlnistério Pú
até o dla 20 (vlnte) de cada mês, na forma até o dia vinte de cada mês, na forma que blico ser-lhes-ão entregues até o dla Vln
que dispuser a lei complementar. dlspuser le1 complementar. te de cada mês, na forma da lei complemen-

tar, a que se refere o art 171, § 92 .

~

Art. 198. A despesa com pessoal, (AI75) Art. 19B. A despesa com pessoal,/(A198) Art. 175. A despesa com pessoal
atlvo e inativo, da União, dos Estados, do ativo e inativo, da União, dos Estados, do ativo e inativo da UnIão, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Munlcípios não Dlstrito Federal e dos Mun1cípios não Dlstrito Federal e dos Munlcípios não
poderá exceder os limites estabelecidos em poderá exceder os limltes estabelecidos em
lei complementar. lel complementar.

poderá exceder os limites estabelecidos em
Parágrafo único. A concessão de (A175,Pún) Parágrafo ún1co. A concessão de lei complementar.

qualquer vantagem ou aumento de remunera- qualquer vantagem ou aumento de remunera-
ção, a r,rlação de cargos ou alteração de ção, a criação de cargos ou alteração de (A198,Pún) Parágrafo único. A concessão de
estrutura de carre1ras, bem como a admis- estrutura de carreiras, bem como a admis- qualquer vantagem ou aumento de remunera
são a qualquer título de pessoal pelos ór- são a qualquer título de pessoal pelos ór- ção, a criação de cargos ou alteração de
gãos e entldades da administração direta gãos e entidades da administração direta estrutura de carreiras, bem como a admis
ou indireta, inclusive fundações lnstituí- ou 1ndireta, inclusive fundações 1nstituí- são a qualquer título de pessoal pelos ór
das e mantidas pelo Poder Público, só po- das e mantidas pelo Poder Público, só po- gãos e entidades da adm1nistração d1reta
derão ser feltas: derão ser feitas: ou lnd1reta, inclusive fundações instituí-

. das e mantidas pelo Poder Público, Só po
(AI75,Pún,I) I - se houver prévia dotação derão ser feitas:

I - se houver prév1a dotaçã%rçamentária suficiente para atender às
orçamentária sufic1ente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos a-
créscimos dela decorrentes; IproJeções de despesa de pessoal e aos a-

créscimos dela decorrentes;
11 - se houver autorização espe-

cífica na lei de diretrizes orçamentáriaS'I(AI75'PÚn,II) 11 - se houver autorização (AI98,Pún,II) 11 - se houver autorização
ressalvadas as empresas públicas e as so- específica na le1 de diretrizes específica na lei de diretrizes
ciedades de econom1a mista. orçamentár1as, ressalvadas as empresas pú- orçamentárias, ressalvadas as empresas pú-

blicas e as sociedades de economia mista. blicas e as sociedades de economia mista.
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TEXTO RENUMERADO E DEPURADO

TÍTULO VI I

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS,

DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,

DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO

E DA ATIVIDADE ECONOMICA

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

TíTULO VII

DA ORDEM ECONôMICA E FINANCEIRA

CAPÍnJLO I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS,

DA INTERVENÇÃO DO ESTADO,

DO REGIME DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO

E DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 199. A ordem econômica, fun- (A176) Art. 199. A ordem econômica, fun- (A199) Art. 176. A ordem econômica, fun
dada na valorização do trabalho humano e dada na valorização do trabalho humano e dada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar na livre IniciatIva, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os di- â todos existência digna, conforme os di- na livre iniciativa, tem por fim assegurar
tames da justiça SOCIal, observados os se- tames da justiça social, observados os se- a todos existência digna, conforme os di
guintes prIncípios: guintes princípios: tames da justiça SOCIal, Observados os se-

guintes principiaS:

III - função social da proprleda-I(A176, 111) III - função social da proprie
dade;de;

I - soberania nacional,

II - propriedade privada;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;

(A176,I) I - soberanIa nacional;

(A176,II) 11 - propriedade privada;

(A176,IV) IV - livre concorrênCla;

(A176,V) V - defesa do consumIdor;

(A176,VI) VI - defesa do meio ambiente;

(A199,I) I - soberania nacional;

(A199,II) 11 - propriedade prlvada;

(A199,III) 111 - função social da proprie
dade;

(A199,IV) IV - livre concorrência;

(A199,V) V - defesa do consumidor;

(A199,VI) VI - defesa do melO amblente;
VII - redução das deSigualdadesl(A176,VII) VII - redução das desigualdades

regionais e sociais; regicnais e sociais; I(A199,VII) VII - redução das desigualdades
regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego; (A176,VIII) VIII - busca do pleno emprego;
(A199,VIII) VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para/(A176,IX) IX - tratamento favorecido para
as empresas brasileiras de capital nacio~ as empresas brasileiras de capital nacio-I(A199,IX) IX - tratamento favorecido para
nal de pequeno porte. nal de pequeno porte. as empresas brasileiras de capital nacto

na1 de pequeno porte.
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Parágrafo único. É assegurado a (AI76,Pún) Parágrafo ún1co. É assegurado a
tudo~ a 11vre exercício de qualque~ ativi- todos e livre exercício de qualquer ativi- (AI99,Pún) Parágrafo único. É assegurado a
dade econôm1ca, Independentemente de auto- dade econômica, independentemente de auto- todos o livre exercício de qualquer at1vi
rizacão de órgãos públICOS, salvo nos ca- r1zação de órgãos públicos, salvo nos ca- dade econômica, independentemente de auto
sos prev1stos em lei .. ' sos previstos em lei. rização de órgãos públicos, salvo nos ca-

sos previstos em lei.

Art. 200. Será considerada empre- (AI77/AI77,I) AI't. 200. Será considerada (A200,parte) Art. 177. São consideradas:
sa bras11e1ra aquela constituída sob as empresa brasileira aquela constituída sob
le1s brasileiras e que tenha no País sua as le1s brasileiras e que tenha no País (A200,parte) I - empresa bras11eira a
sede e adm1nistração. , sua sede e administração. - const1tuída sob as leis brasile1ras e que

tenha sua sede e administração no País;
§ 1º Empresa braSIleira de capi: (AI77,II) § 1º Empresa brasileIra de capi-

tal nacional é aquela cujo controle efeti- tal nac10nal é aquela cUJo controle efet1- (A200,Pl) 11 - empresa brasileira de ca
vo esteja em-caráter permanente sob a ti- vo esteja em caráter permanente sob a ti- pital nacional aquela cUJo controle efeti
tularidade dir.eta ou -indireta de pessoas tular1dade direta ou Indireta de pessoas vo esteJa em caráter permanente sob a ti
físicas domicil1adas e residentes no País físicas domiciliadas e residentes no País tularidade d1reta ou 1ndireta de pessoas
ou de entidades de dire1to público ou de entidades de direito público inter- físicas domiciliadas e res1dentes no País
interno. Entende~se por controle efetivo no; entende-se por controle efetivo da em-
da empresa, para f1ns deste parágrafo, a presa, para fins deste parágrafo, a titu- ou de entidades de direito público inter
tItularidade da maioria de seu capital-vo- lar1dade da maioria de seu cap1tal votante no, entendendo-se por controle efetivo da
tante e o exercíC10, de fato e de direito, e o exercíc1o, de fato e de direito, do empresa a t1tularidade da maioria de seu
do poder decisório para gerir -suas poder decisór10 para gerir suas capital votante e o exercício, de fato e
atividades. at1vidades. de direito, do poder decisório para ger1r

_ suas ativ1dades.
§ 2º A empresa bras11eira de ca- (AI77,Pl/AI77,Pl,I) § 2º A empresa brasi~

pital naCIonal poderá gozar, na forma da leira de capital nacional poderá gozar, na (A200,P2,parte,P3,parte) § 1º A lei
lei, de proteção e benefícios especiais forma da lei, de proteção e benefícios es- poderá, em relação à empresa brasileira de
temporár1os para desenvolver at1vidades peciais temporários para desenvolver ati- capital nacional:
por esta consideradas estratégicas para a vidades por esta consideradas estratégIcas
defesa nac10nal ou imprescindíveis ao de- para a defesa nacional ou 1mprescindíveis (A200,P2) I - conceder proteção e benefí
senvolvimento do País. ao desenvolvimento do País. cios especiais temporários para desenvol-

. ver atividades consideradas estratégicas
§ 3º A' lei' prevjsta no parágrafo para a defesa nacional ou 1mprescindíveis

anterIor, que considerar um setor impres- ao desenvolvimento do País;
clndível para o desenvolvimento tecnológ1- (AI77,Pl,II) § 3º A le1 prevlsta no
co nacional, poderá ainda, com relação à parágrafo anter1or, que considerar um se- (A200,P3) 11 - estabelecer, sempre que
empresa braslleira de capital nacIonal, tor imprescindível para o desenvolvimento cons1derar um setor imprescindível para o
entre outras condições e requisltoS: tecnológico nacional, poderá aInda, com desenvolvimento tecnológ1co nacional, en-

. relação à empresa braSIleira de capital tre o~tras condiçÕBs,e,requis1toS:
a)exigirqueo'controlereferldonaclOnal, -entre outras condições,.e, - ""_ . '"

no parágrafo primeIro se estenda às ativi- requisitos: (A200,P3,"a"), a) a exigência de que o con-
dades tecnológicas da empresa, assim en- trole referido no inciso II do "caput" se
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tendido o exercício, de fato e de direito,
do poder decisórIO para desenvolver ou ab
sorver tecnologIa, na forma por ela esta
belecIda; e

(A177,Pl,II, "a") a) eXIgIr que o controle estenda às atividades tecnológicas da em
referido no § 12 se estenda às atIvidades presa, assim entendIdo o exercício, de
tecnológicas da empresa, assim entendido o fato e de direito, do poder decisório para
exercício, de fato e de direito, do poder desenvolver ou absorver tecnologIa;
decIsórIO para desenvolver ou absorver

b) determmar percentuais de par- tecnologia, na forma por ela estabelecida, (A200,P3, "b") b) per-centuais de participa
tlclpação no capital das pessoas físIcas çào, no capital, de pessoas físlcas domi
oomto t t iaoas e res toentes no País ou ent i- (AI77,Pl,II,"b") b) determinar percentuais c i t radas e res ioentes no País ou entidades
dades de direlto públICO Interno. de participação, no capital, de pessoas de direito público lnterno.

físicas domlcilladas e residentes no País .
§ .. º Na aquisição de bens e ou entldades de direito público interno. (A200,P4) § 2º Na aquislção de bens e ser-

serviços, o Poder Público dará tratamento viços, o Poder Público dará tratamento
preferencial à empresa nacional. (A177,P2) § 4º Na aquiSIção de bens e ser- preferencIal à empresa brasileIra de capI

viços, o Poder Público dará tratamento tal nacional.
preferencial à empresa brasileira de capi-
tal nacional.

Art. 201. A lei disciplInará, com (A178) Art. 201. A lei disclplinará, com (A20I) Art. 178. A lei disciplinará, com
base no interesse nacIonal, os investimen- base no interesse nacional, os investimen- base no interesse nacional, os investimen
tos de capital estrangeiro, Incentivará os tos de capItal estrangeiro, lncentivará os tos de capital estrangeiro, incentivará os
reinvestimentos e regulará a remessa de reinvestimentos e regulará a remessa de reinvestimentos e regulará a remessa de
lucros. lucros. lucros.

Art. 202. Ressalvados os casos (A179) Art. 202. Ressalvados os casos (A202) Art. 179. Ressalvados os casos
previstos nesta Constituição, a exploração previstos nesta Constituição, a exploração previstos nesta Constituição, a exploração
direta pelo Estado de atividade econômica direta pelo Estado de atividade econômica direta de atividade econômica pelo Estado
só será permItida quando necessária aos só será permltida quando necessárIa aos só será permitida quando necessária aos
ImperatIvos da segurança nacional ou a re- imperativos da segurança nacional ou a re- imperatlvos da segurança nacional ou a re
levante interesse coletivo, conforme defl- levante interesse coletivo, conforme defi- levante interesse coletivo, conforme defi-
nido em lei. nido em leI. ,nidos em lei.

§ 1º Somente por leI específica a (A38,XIX,parte/A38,XX,parte/A179,Pl,parte) (A202,Pl,parte) § lº A empresa pública, a
União, o Estado, o Distrito Federal ou o § lº Somente por lei específica a União, o sociedade de economia mista e outras entl
Município criarão empresa pública, socie- Estado, o DIstrito Federal ou o Município dades que explorem atividade econômica
dade de economia mlsta, autarquia ou fun- sujeitam-se ao reglme Jurídico próprio das

criarão empresa pública, sociedade de eco- empresas privadas, inclusive quanto às 0
dáção pública. A empresã públIca, a socie- nõmla- mista, autarquia ou fundação brlgações trabalhistas e tributárias.
dade de economia mIsta e oUtras entIdades pública: A empresa pública; a sociedade de
que explorem atlvidade econômIca sujeitam- economia mista e outras entidades que ex- (A202,P2) § 2º As empresas públicas e as
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se ao regIme jurídico próprlo das empresas pIorem atividade econômica sujeitam-se ao sociedades de economia mista não poderão
privadas. inclusive quanto às obrigações regime Jurídico próprio das empresas pri- gozar de privilégios fiscais não extensi
trabalhistas e tributárIas. Depende de au- vadas. inclusIve quanto às obrigações tra- vos às do setor prIvado.
torização legislatlva. em cada caso. a balhistas e trIbutárias; depende de auto-
criação de subsidiárias dessas entidades. rização legislativa. em cada caso. a crla- (A202.P3) § 3º A lei regulamentará as re
aSSIm como a participação de qualquer de- ção de subsidiárIas dessas entIdades. as- lações da empresa públIca com o Estado e a
las em empresa privada. sIm como a partIcipação de qualquer delas sociedade.

em empresa privada.
§ 2º As empresas públicas e as (A202.P4) , 4º A leI reprimirá o abuso do

sociedades de economia mista não poderão (AI79.P2) § 2º As empresas públicas e as poder econômico que vise à domInação dos
gozar de privilégios fiscaIS não extensi- sociedades de economia mista não poderão mercados. à eliminação da concorrência e
vos às do setor privado. gozar de privilégios fiscais não extensi- ao aumento arbitrário dos lucros.

vos às do setor prIvado.

Art. 203. Como agente normatlvo e (AI80) Art. 203. Como agente normativo e (A203) Art. 180. Como agente normativo e
regulador da atIvidade ecorômica, o Estado regulador da ~tivldade econômlca. o Estado regulador da atividade econômica, o Estado
exercerá. na forma da lei, as funções de exercerá, na forma da lei, as funções de exercerá, na forma da lei, as funções de
fisca11zação. incentlvo e planejamento, fiscalização, incentivo e planeJamento. fisca11zação, incentivo e planejamento.
sendo este determinante para o setor pú- sendo este determInante para o setor pú-
blico e Indicativo para o setor privado. blico e indlcativo para o setor privado.

§ 1º A leI apoiará e estimulará o
cooperat tv rsno e outras formas de
aSSOCIatiVIsmo. I(A180.P2) § 1º A

o cooperatIvismo
assoe1at 1V i smo.

sendo este determinante para o setor pú
blico e Indicativo para o setor privado.

]ei apoiará e estlmu1arál(A203.P2) § 1º Ale) estabelecerá as dire
e outras formas. de trizes e bases do planejamento do desen

volvimento naCIonal equilibrado. o qual
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§ ... º Só lei estabelecerá as di- incorporará e compatibilizará os planos
retrlzes e bases do planejamento do desen- (A180,Pl) § 2Q As diretrlzes e bases do naclonais e regionais de desenvolvimento.
volvimento nacional equllibrado, o qual planejamento do desenvolvimento nacional
incorporará e compatibilizará os planos equllibrado, que incorpore e compatibilize (A203,Pl) § 2º A lei apoiará e estimulará
nacionais e regionais de desenvolvimento. os planos nacionais e reglonais de desen- o cooperativismo e outras formas de

volvimento, serão estabelecldas exclusiva- associativismo.
§ 2º Ressalvados os casos especi- mente por lei.

ficados na legislação, as obras, serviços, (A203,P4,parte) § 3º OEstado favorecerá a
compras e alienações da adrnlnistração pú- (A38,XXI) § 3º Ressalvados os casos espe- organização da atividade garimpeira em co
bllca direta e indireta, nos três nívels cificados na Jegislação, as obras, . servi- operativas, levando em conta a proteção do
de governo, serão contratados mediante ços, compras e alienações da administração meio amblente e a promoção econômico
processo de licitação que assegure igual- públlca direta e indireta, nos três níveis social dos garimpelros.
dade de condições a todos os concorrentes, de governo, serão contratados mediante
com cláusulas que estabeleçam as obriga- processo de llcitação que assegure igual- (A203,P4,parte) § 4º As cooperativas têm
ções de pagamento mantidas as condições dade de condições a todos os concorrentes, prioridade na autorização ou concessão
efetivas da proposta, nos termos da lei, a com cláusulas que estabeleçam as obriga- para pesquisa e lavra dos recursos e jazi
qual somente permitirá as exigênclas de ções de pagamento, mantidas as condições das de minerais garimpáveis, nas áreas
qualificações técnicas e econôrnlcas efetlvas da proposta, nos termos da lei, a onde estejam atuando, e naquelas fixadas
indispensáveis à garantia do cumprimento qual somente permitirá as exigências de de acordo com o art. 21, XXV, na forma da
das obrigações. qualiflcação técnica e econômica lei.

lndispensáveis à garantia do cumprimento
§ 3º O Estado favorecerá a orga- das obrlgações.

nização da atividade garlmpeira em coope-
rativas, levando em conta a proteção do (A180,P3/A180,P4) § 4º O Estado favorecerá
meio ambiente e a promoção econômlCO- a organização da atividade garlmpeira em
social dos garimpelros. As cooperativas cooperativas, levando em conta a proteção
têm prloridade na autorlzação ou concessão do meio ambiente e a promoÇão econômico
para pesqulsa e lavra dos recursos e jazi- social dos garimpeiros; as cooperativas
das de minerais garlmpáveis, onde estejam têm priorldade na autorização ou concessão
atuando e naquelas fixadas de acordo com o para pesqulsa e lavra dos recursos e jazi
artigo 23, inciso XXIV, na forma da lei. das de minerals garimpáveis, onde estejam

atuando, e naquelas fixadas de acordo com
o artlgo 23, XXIV, na forma da lei.

Art. 204. Incumbe ao Estado, na (A181) Art. 204. Incumbe ao Estado, na (A204) Art. 181. Incumbe ao Poder Públi
forma da lei, diretamente, ou sob reglme forma da lei, diretamente ou sob regime de co, na forma da lei, diretamente ou sob
de concessão ou permlssão, sempre através concessão ou permissão, sempre através de regime de concessão ou permlssão, sempre
de licitação, a prestação de serVlços 1icltação, a prestação de serviços através de 1iCltação , a prestação de ser-
públ toes. públ icos. viços públ tcos,

sobre:
Parágrafo únlco. A lei dlsporá

(A181,Pún) Parágrafo único. A lei disporá

(A204.Pún) Parágrafo único. A lei dlsporá
sobre:
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I - O regIme das empresas sobre: (A204,Pún,I) I - o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de ser- concessionárias e permissionárias de ser-
viços públicos, o caráter espeCIal de seu (AI81,Pún,I) I - o regIme das empresas viços públICOS, o caráter especial de seu

concessionárias e permiSSIonárias de ser- contrato e de sua prorrogação, e as condi
contrato e de sua prorrogação, e as condi- viços públicos, o caráter especial de seu çães de caducidade, fiscalização e resci
çães de caducidade, fIscalização e resci- contrato e de sua prorrogação, e as condi- são da concessão ou permissão;
são da concessão ou permissão; ções de caducidade, fIscalização e resci

são da concessão ou permissão;
11 - os direitos dos usuários;

111 - política tarIfárIa;
(AI8I,Pún,II) 11 - os
usuários;

direitos dosl(A204,Pún,II) 11 - os
usuários;

direitos dos

IV - a obrigatoriedade de manterl(AI81,pún, 111) 111 - política tarifária;
serviço adequado.

(A204,Pún,III) 111 - política tarifárIa;

(A181,Pún,IV) IV - a obrIgatoriedade del(A204,PÚn,IV) IV - a obrigação de manter
manter serviço adequado. serviço adequado.

Art. 205. As jazidas, minas e de- (AI82) Art. 205. As jazIdas, minas e de- (A205) Art. 182. As jazidas. minas e de
mais recursos ~Inerais e os potenciais de mais recursos minerais e os potencIais de maIs recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade energia hidráulica constituem propriedade energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo para efeito de explo- dIstinta da do solo para efeito de explo- distinta da do solo, para efeito de explo
ração ou aproveItamento e pertencem à U- ração ou aproveItamento e pertencem à U- ração ou aproveitamento, e pertencem à
nião, garantida ao concessionário ou auto- nião, garantida ao concessionário ou auto- União.
rizado a propriedade do produto da lavra. rizado a propriedade do produto da lavra.

(A205,P3) § 12 A pesquisa, a lavra e o a-
§ 1º É assegurada ao proprietário (A182,P2) § 1º É assegurada ao proveitamento dos potenclais a que se re-

do solo a participação nos resultados da proprietário do solo a participação nos fere este artigo somente poderão ser efe
lavra; a leI regulará a forma e o valor da resultados da lavra; a lei regulará a for- tuados mediante autorização ou concessão
partIcipação. ma e o valor da participação da União, no interesse nacional, por bra-

SIleiros ou empresa brasileira de capital
§ 2º AUnIão Instituir"á, na forma (AI82,P3) § 2º A UnIão Instituirá, na for- naCIonal, na forma da lei, que regulará as

da lei, a título de indenização, fundo de ma da lei, a título de indenIzação, fundo condições específicas quando estas atlvi
exaustão, às expensas de percentual do re- de exaustão, às expensas de percentual do dades se desenvolverem em faixa de fron
sultado da lavra, para atender ao desen- resultado da lavra, para atender ao desen- teira ou terras indígenas.
volvimento do municípIO onde se localIze a volvimento do munIcípio onde se localize a
jazida, desde que o justifIquem as condi- jaZIda, desde que o justifiquem as condi- (A205,Pl) § 2º É garantida ao
ções econômicas e SOCIais. ções econômicas e sociaIS. concessionário ou autorizado a propriedade

do produto da lavra e assegurada partici-
§ 3º O aproveitamento dos poten- (A182,Pl) § 3º O aproveitamento dos poten- pação ao proprietário do solo nos resulta

cials de energia hidráulica, a pesquisa e ciais de energia hIdráulIca e a pesquisa e dos da lavra, na forma e no valor que dls
a lavra de recursos e jazidas minerais so- lavra de recursos e jazidas minerais so- pUser a lei.
mente poderão ser efetuados mediante auto- mente poderão ser efetuados mediante auto-
rização ou concessão da UnIão, no interes- rização ou concessão da União, no interes- (A205,P2) § 3º A lei instituirá, a título
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(A205,P4) § 42 A autorização de pesquisa
§ 42 A autorIzação de pesquisa (A182,P4) § 4º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determlnado e as au

será sempre por prazo determinado e as au- será sempre por prazo determinado e as au- torizações e concessões previstas neste
torizações e concessões previstas neste torizações e concessões previstas neste
artigo não poderão ser cedIdas ou transfe- artigo não poderão ser cedidas ou transfe- artigo não poderão ser cedidas ou transfe
ridas, total ou parcialmente, sem prévla ridas, total ou parcialmente, sem prévla ridas, total ou parcialmente, sem prévia
anuêncla do poder concedente. anuência do poder concedente. anuência do poder concedente.

se naclonal, por brasilelros ou empresa de indenização, fundo de exaustão, consti
brasileira de capital nacional, na forma se nacional, por brasileiros ou empresa tuído de percentual do resultado da lavra,
da lei, que regulará as condições especí- brasileira de capltal nacional, na forma para atender ao desenvolvimento do municí
fIcas quando estas atividades se desenvol- da lei, que regulará as condições especí- pio onde se localize a jazida, desde que o
verem em faixa de frontelra ou terras ficas quando estas atividades se desenvol- justifiquem as condições econômicas e
lndígenas. verem em faixa de frontelra ou terras socials.

indígenas.

§ 5º Não dependerá de autorização (A182,P5) § 5º Não dependerá de autorlza- (A205,P5) § 52 Não dependerá de autorlza
ou concessão o aproveitamento do potenClal ção ou concessão o aproveltamento do po- ção ou concessão o aproveItamento do po
de energia renovável de capacldade tencial de energIa renovável de capaCIdade tencial de energla renovável de capaCIdade
reduzida. reduzida. reduZIda. .

União:
Art 206. Constituem monopólio dal(AI83)

União:
Art. 206. Constituem monopólio dal(A206) Art. 183. Constituem monopólio da

União:

I - a pesquisa e a lavra das ja- (A183,I) I - a peSQUisa e a lavra das ja- (A206,I) I - a pesquisa e a lavra das Ja
zidas de petróleo e gas natural e outros zidas de petróleo e gás natural e outros zidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluídos; hidrocarbonetos fluídos; hidrocarbonetos fluídos;

II - a refInação do petróleo na- (AI83,11) 11 - a refinação do petróleo na- (A206,II) 11 - a refinação do petróleo na-
Clonal ou estrangeiro; clonal ou estrangeIro; cional ou estrangeIro;

111 - a Importação e exportação (AI83,III) 111 - a importação e exportação (A206,III) 111 - a importação e exportação
dos produtos previstos nos Incisos I e 11; dos produtos previstos nos lncisos I e 11; dos produtos previstos nos lncisos ante

riores;
IV - o transporte marítimo do pe- (AI83,IV) IV - o transporte marítimo do

tróleo bruto de origem naclonal ou de de- petróleo bruto de orlgem nacional ou de (A206,IV) IV - o transporte marítimo do
rivados combustíveis de petróleo, produzi- derivados combustíveis de petróleo, pradu- petróleo bruto de origem nacional ou de
dos no País, bem aSSlm o transporte, por zidos no País, bem assim o transporte, por derivados combustíveis de petróleo produ
melO de conduto, de petróleo bruto e seus meio de conduto, de petl'óleo bruto e seus zidos no País, bem assim o transporte, por
derivados, e gás natural de qualquer derivados, e gás natural de qualquer ori- meio de conduto, de petróleo bruto, seus
orlgem. ~~ derivados e gás natural de qualquer ori-

gem;
V - a pesqulsa, a lavra, o enri- (At83,V) V - a pesquisa, a lavra, o enri-

Quecimento, o reprocessamento, a lndus- quecimento, o reprocessamento, a lndus- (A206,V) V - a pesqulsa, a lavra, o enri-
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(A206,P2) § 2º A lei disporá sobre o
transporte e a utilização de mater1ais ra
o toat ivos no território nacional.

tria1 Ização e o comércio de mlnérios e ml- tria1ização e o comércio de minérios e mi- quecimento, o reprocessamento, a indus
ner-ais nucleares e seus dsr tvados , ner-a ts nucleares e seus oer ivados. tr ta l ízação e o conérc io de minérios e mi

nerais nucleares e seus derivados.
Parâgrafo único. A lei dlsporá (AI83,Pl) § 1º O monopólio previsto neste

sobre o transporte e a uti11zação de mate- artigo inclui os riscos e resultados de- (A206,Pl) § 1º O monopólio previsto neste
rlais radioatlvos no território naclona1. correntes das atividades nele mencionadas, artigo inclui os riscos e resultados de

vedado à Unlão ceder ou conceder qualquer correntes das atividades nele mencionadas,
§ ... º O monopólio prevrato neste t ipo de oar-t icroacão em espécre ou em va- vedado à "ião ceder ou conceder qualquer

artlgo inclui os rlSCOS e resultados de- lor, na exploração de Jaz1das de petróleo t1pO de pãrticlpação, em espécie ou em va-
ou gás natural. 10r, na exp toração de jazidas de petróleo

correntes das at rvtcacss a l i mencionadas, ou gás natural.
vedado à União ceder ou conceder qualquer (AI83,P2) § 2º A lei dlsporá sobre o
tlpO de partlcipagão em espécle ou em va- transporte e a utilização de materiais ra
10r, na exploração de Jazldas de petróleo dloat1vos no terr1tório nacional.
ou gás natural.

Art. 207. A 1e1 disporá sobre al(A184/A184,I) Art. 207. A lei disporá SO-I(A207,parte) Art. 184. A
ordenação.dos transportes aéreo, terrestre bre a ordenação dos transportes aéreo, sobre:
e mar i t imo. terrestre e mar i t imo.

lei dlsporá

(A207,parte) I - a ordenação dos transpor-
§ 1º A ordenação do transporte (A184,Pl) § 1º A ordenação do transporte tes aéreo, marítimo e terrestre;

marítimo lnternacional cumpr1rá os acordos marítimo internacional cumprirá os acordos
f1rmados pela União, atendldo o prlncípio f1rmados pela Un1ão, atendldo o princípio (A207,P2,parte) 11 - a predominância dos
da reciprocidade. da reclprocidade. armadores nacionais e naVlOS de bandeira e

registros brasileiros e do país exportador
§ 2Q A lei disporá sobre a predo- (A184,II/A184.III) § 2º A lei disporá so- ou importador;

m1nâncla nos arma~ores naciona1s e navios bre a predominância dos armadores nacio-
de bandelra e reglstros brasileiros e do nais e navios de bandelra e reglstros bra- (A207,P2,parte) III - o transporte de gra
país exportador e 1mportador, bem como so- si1eiros e do país exportador e importa- néis;
bre o transporte de granés. dor, bem como sobre o transporte de

granéis. (A208,Pún) IV - a utilização de embarca-
Art. 208. Serão brasileiros os ções de pesca e outras.

armadores e proprietárIOS, bem como os co- (AI84,P2) Art. 208. Serão brasileiros OS
mandantes e dois terços, pelo menos,'dos armadores e proprietários, bem corno os co- (A207,Pl) § l Q A ordenação do transporte
tripulantes de embarcações naclonais. mandantes e d01S terços, pelo menos, dos marítimo internacional cumprirá os acordos

tripulantes de embarcações nacionais. f1rmados pela União, atend1do o princípio
Parágrafo únlco. A lei regulará a de reciprocidade.

utilização das embarcações de pesca e (AI84, IV) Parágrafo único. A lei regulará
outras. a uti11zação das embarcações de pesca e (A208) § 2º Serão brasi1elros os armado-

outras. res, os proprietários. os comandantes e
Art. 209. A naveg3ção de c8bota-1 dois terços, pelo menos,.dos tripulantes

gem e a lnterior são privativas de embar- (AI84,P3) Art. 209. A navegação de cabota- de embarcações nacionai$.
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cações nacionaIs, segundo dispuser a lei'lgem e a interior são privativas de embar
salvo caso de necessIdade públIca. cações nacIonais, segundo dispuser a lei,

salvo caso de neceSSIdade pública.

Art. 210 A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios promOVe-I(A23,XIII) Art. 210. A União, os Estados,
rão e incentivarão o turismo como fato de o Distrito Federal e os Municípios promo
desenvolvimento social e econômico. verão e incentivarão o turismo como fator

de desenvolvimento social e econômico.

(A209) § 32 A navegação de cabotagem e a
interior são privativas de embarcações na
cionais, salvo caso de neceSSIdade públI
ca, segundo dispuser a lei.

(VER ARTIGO 23, XIII).

(A185) Art. 211. As microempresas e as (A211) Art. 185. A União, os Estados, o
Art. 211. As microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas Distrito Federal e os Municípios dispensa

empresas de pequeno porte, assIm definIdas em lei, receberão da UnIão, dos Estados,
em lei, receberão da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios tra- rão às microempresas e às empresas de pe
do DIstrito Federal e dos Municípios tra- tamento jurídico diferenciado, visando a queno porte, assim definidas em lei, tra
tamento Jurídico diferenciado, visando incentivá-las, através da simplificação de tamento jurídico diferenciado, visando a
incentivá-las, através da simplificação de suas obrigações administrativas, incentivá-las através da simplificação de
suas obrigações adminIstrativas, tributárias, prevIdenciárias e credití- suas obrigações admInistrativas.
tributárias, preVIdenciárias e credití- Clas, ou da eliminação ou redução destas trIbutárias, previdenciárias e credití-
cias, ou da eliminação ou redução destas por meio de lei. Clas. ou da eliminação ou redução destas
por me io de le i . por me io de lei.

(A186) Parágrafo único. A requisição de
Parágrafo único. A requisição de documento ou informação de natureza comer- (A211,Pún) Art. 186. A requisição de docu

documento ou informação de natureza comer- cial, por autoridade estrangeira adminis- mento ou Informação de natureza comercial,
cial, por autoridade estrangeira adminis- trativa ou judicial, a pessoa física ou por autoridade administrativa ou judicial
trativa ou judIcial, a pessoa física ou jurídica, reSIdente ou domiciliada no estrangeira, a pessoa física ou jurídica
jurídica, residente ou domIciliada no País, dependerá de autorIzação do poder residente ou domiCIliada no País dependerá
País, dependerá de autorIzação do poder competente. de autorização do Poder competente.
competente.

CAPÍTULO II CAPÍTULO II CAPÍTULO 11
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DA POLÍTICA URBANA DA POLÍTICA URBANA DA POLÍTICA URBANA

Art. 212. A política de desenvol- (AI87) Art. 212. A política de desenvol- (A212) Art. 187. A polít1ca de desenvol
vimento urbano executada pelo Poder Muni- vimento urbano executada pelo Poder Púb1i- vimento urbano, executada pelo Poder Pú
c1pal, conforme diretrizes gerais fixadas co municipal, conforme d1retr1zes gerais blico municipal, conforme diretrizes ge
em le1, tem por obJetivo ordenar o pleno fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o rais fixadas em lei, tem por obJetivo or
desenvolvimento das funções sociais da ci- pleno desenvolvimento das funções sociais denar o pleno desenvolvimento das funções
dade e garantir o bem estar de seus da cidade e garantir o bem-estar de seus sociais da cidade e garantir o bem-estar
habitantes. habitantes. de seus habitantes.

(A212,P3) § 32 As desapropriações de lmó
(A187,P3) § 3Q As desapropriações de imó-lve1s urbanos serão fe1tas com' prév1a e

§ 3º As desapropr 1ações de imó-Iveis urbanos serão feitas com prévia e justa inden1zação em dinheiro.
ve1S urbanos serão fe1tas com prévia e Justa indenização em d1nheiro.
Justa indenização em dmhe ir-o. (A212,P4,parte) § 42 É facultado ao Poder

(A187,P4/A187,P4,I/A187,P4, II/A187,P4,III) Público municipal, mediante lei específica
§ 42 É facultado ao Poder Público § 42 É facultado ao Poder Público munici- para área incluída no plano d1retor, exi

Municlpal, mediante lei específica, para paI, mediante 1e1 específ1ca, para área gir, nos termos da 1e1 federal, do
área 1ncluída no Plano Diretor, exigir, incluída no plano diretor, exigir, nos proprietário do solo urbano não edificado,
nos termos da le1 federal, do proprietário termos da le1 federal, do proprietár10 do subutilizado ou não-utilizado, que promova
do solo urbano não edificado, subutilizado solo urbano não ed1ficado, subutilizado ou seu adequado aproveitamento, sob pena, su
ou não-utilizado, que promova seu adequado não-util1zado, que promova seu adequado cessivamente, de:
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, aprove1tamento, sob pena, sucessivamente,
de parcelamento ou ed1f1cação compulsó- de parcelamento ou ed1ficação compulsó- (A212,P4,parte) I - parcelamento ou edifi
rios, 1mposto progr-ess1vo no tempo e desa- r10S, 1mposto progressivo no tempo e desa- cação compulsórios;
propr1ação com pagamento med1ante títulos propriação com pagamento mediante títulos
da dívida pública de em1ssão previamente da dív1da pública de emissão prev1amente (A212,P4,parte) 11 - imposto progress1vo
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de aprovada pelo Senado Federal, com prazo de no tempo;
resgate de até dez anos, em parcelas anu- resgate de até dez anos, em parcelas anu-
a1s, igua1s e sucess1vas, assegurados o ais, iguais e sucessivas, assegurados o (A212,P4,parte) IIr - desapropriação com
valor real da indenlzação e os juros valor real da indenização e os juros pagamento mediante títulos da dívida pú
legais. legais. blica de em1ssão previamente aprovada pelo

Senado Federal, com prazo de resgate de
até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais.

§ 12 O' Plano D1retor, aprovado (A212,Pl) § 12 O plano d1retor, aprovado
pela Câmara Municipal, obr1gatório para (AI87,Pl) § lQ O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades acima de vinte m11 habitantes, é o pela Câmara Mun1cipal, obr1gatório para c1dades acima de vinte mil hab1 tantes , é o
instrumento básico da política de desen- cidades acima de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desen-
volvimento e de expansão urbana. 1nstrumento bás1CO da política de desen- vo1vimento e de expansão urbana.

volv1mento e de expansão urbana.
(A212,P2) § 22 A propr1edade urbana cumpre

(A187,P2) § 22 A propriedade urbana cumprelsua função social quando atende às exigên-
§ 2º A propr1edade urbana cumprelsua função soc1a1 quando atende às exigên- c1as fundamentais de ordenação da cidade

sua função soc1al quando atende às exigên- C1as fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano d1retor.
C1as fundamentais de ordenação da c1dade expressa no plano diretor
expressa no Plano D1retor
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Art 213. A população do Municí- (A30,XI) Art. 213. A população do municí
plO, através da manifestação de, pelo me- pio, através da manifestação de, pelo me
nos, cinco por cento de seu eleitorado, nos, Clnco por cento de seu eleitorado,
poderá ter a inlciativa de projetos de lei poderá ter a inlciativa de projetos de lei
de interesse específlco do Município, da de interesse específico do municíplo, da
cidade ou de bairros. cidade ou de balrros.

(VER ARTIGO ao, Xl).

Art 214. Aquele que possulr como (A188) Art. 214. Aquele que possuir como (A214) Art. 188. Aquele que possuir como
sua área urbana de até duzentos e clnquen- sua área urbana de até duzentos e sua área urbana de até duzentos e
ta metros quadrados, por Clnco anos, inln- cinquenta metros quadrados, por Clnco a
terruptamente sem oposição, utilizando-a cinQÜenta metros quadrados, por Clnco a- nos, ininterruptamente e sem oposição,
para sua moradia ou de sua famílla, nos, inlnterruptamente e sem oposição, utllizando-a para sua moradia ou de sua
adqulrir-lhe-á o domínlo, desde que não utllizando-a para sua moradla ou de sua família, adquirir-Ihe-á o domínio, desde
seja proprletário de outro imóvel urbano família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel
ou rural. que não seJa proprietário de outro lmóvel urbano ou rural.

urbano ou rural.
(A214,Pl) § 1º O título de domínio e a

Parágrafo único. O dlreito pre-I(A188'PI) § 1º O título de domínio e alconcessão de uso serão conferidos ao homem
visto neste artigo não será reconhecido ao concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente
mesmo possuidor por mais de uma vez. ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

do estado CiVll.
(A214,P2) § 22 Esse direito não será reco

(AI88,P2) § 2º O dlreito previsto nestelnhecido ao mesmo possuidor por mais de uma
artigo não será reconhecldo ao mesmo pos- vez.
sUldor por mais de uma vez.

Art. 215. Os Estados poderão, me- (A25,P3) Art. 215. Os Estados poderão, me
diante lei complementar, instituir regiões diante lei complementar, instituir regiões
metropolltanas, aglomerações urbanas e mi- metropolltanas, aglomerações urbanas e ml
crorregiões, const rtutdas por agrupamentos crorregiões, constituídas por agrupamentos
de municípios limítrofes para integrar a de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de lnteresse comum. de funções públicas de interesse comum.

(VER ARTIGO 25, PARÁGRAFO 3º).
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Art. 216. O transporte coletivo (A31,V,parte) Art. 216. O transporte cole
urbano é serviço públlCO essencial de res- tivo urbano é serviço público essencial de
ponsabilldade do Municíp10, podendo ser responsabi 1ldade do munlcípio, podendo ser
operado através de concessão ou permissão. operado através de concessão ou permissão

§ ... º O título de domínio e a
concessão de LISO serão conferldos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente
do estado c tv t 1.

(VER ARTIGO 31, V, PARTE).

CAPÍTULO 111 CAPÍTULO 111 CAPÍTULO 111

DA POLíTICA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFOIDA POlíTICA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFOloA POlíTICA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFO

(A217,P3) § 3º Cabe à lei complementar es
§ 3º Cabe à lei complementar es- (A189,P3) § 3º Cabe à lei complementar es-Itabelecer procedimento contraditório espe

tabelecer procedimento contraditório espe- tabelecer procedimento contraditório espe- cial, de rito sumário, para o processo ju
cial, de rito sumário, para o processo ju- cial, de rito sumário, para o processo ju- dicial de desapropriação
dicial de desapropriação. dicial de desapropriação.

(A217,Pl) § 1º As benfeitorlas úteis e
§ 1º As benfeltorias úteis e (A189,PI) § 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão lndenizadas em.dinhelro.

necessárias serão lndenizadas em dinheiro. necessárias serão indenizadas em dinheiro.
(A217,P2) § 2º O decreto que declarar o

§ 22 O decreto que declarar o i- (AI89,P2) § 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins
móvel como de interesse social, para fins imóvel como de interesse social, para flns de reforma agrária, autoriza a União a
de reforma agrária, autoriza a União a de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
propor a ação de desapropriação. propor a ação de desapropriação.

Art. 218. Compete à Unlão desa- (AI89) Art. 217. Compete à Unlão desa- (A217) Art. 189. Compete à União desa
propriar por interesse social, para fins propriar por interesse social, para fins proprlar por interesse social, para fins
de reforma agrária, o imóvel rural que não de reforma agrária, o imóvel rural que não de reforma agrária, o imóvel rural que não
esteJa cumprindo a sua função soclal, me- esteja cumprlndo a sua função social, me- esteja cumprindo sua função soclal, me
diante prévia e justa indenização em títu- diante prévia e justa lndenização em títu
los da dívida agrárla, com cláusula de dlante prévia e ju~ta indenlzação em títu- los da dívida agrária, com cláusula- de
preservação do valor real, resgatáveis no los da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no
prazo de até vinte anos, a partlr do se- preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do se
gundo ano de sua emissão, e cuja utiliza- prazo de até vinte anos, a partir do se- gundo ano de sua emissão, e cuja utlliza-
ção será definida em lei. gundo ano de sua emIssão, e cuja utiliza- ção será definida em lei.

ção será definida em lei.
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§ 42 O orçamento fixará anualmen- (A189,P4) § 4º O orçamento fixará anua1-
te o volume total de títulos da dívida mente o volume total de títulos da dívida (A217,P4) § 42 O orçamento fixará anual
agrária, assim como o montante de recursos agrária, assIm como o montante de recursos mente o volume total de títulos da dívida
para atender ao programa de reforma para atender ao programa de reforma agrária, assim como o montante de recursos
agrária no exercício. agrária no exercício. para atender ao programa de reforma

agrária no exercício.
§ 52 São isentas de impostos fe- (A189,P5) § 52 São isentas de impostos fe-

derais, estaduaIs e municipais as opera- derais, estaduaIs e municipais as opera- (A217,P5) § 52 São isentas de impostos fe
ções de transferêncIa de Imóveis desapro- ções de transferência de imóveis desapro- derais, estaduaIs e municipais as opera
prlados para flns de reforma agrária. priados para fins de reforma agrária. ções de transferência de imóveis desapro-

priados para fins de reforma agrária.

Art. 219. São insusceptíveis del(A190) Art. 218 São insusceptíveis del(A218) Art. 190. São insuscetíveIs de
des~p~opriação para fIns de reforma des~p~opriação para fins de reforma des~p~opriação para fins de reforma
agrarla: agrarla: agrarla:

I - a pequena e média propriedadel(A190,I) I - a pequena e média propriedadel(A218,1) I - a pequena e média propriedade
rural, assim definIda em lei, desde que o rural, assim definida em lei, desde que o rural, assim definida em lei, desde que
seu proprietário não possua outra; seu proprietárIO não possua outra; seu proprietário não possua outra;

II - a proprIedade produtiva. (A190,11) II - a propriedade produtiva. (A218,11) II - a propriedade produtiva.

Parágrafo únIco. A leI garantirá (A190,Pún) Parágrafo único. A lei (A218,Pún) Parágrafo único. A lel
tratamento especial à proprIedade produti- garantirá tratamento especial à proprieda- garantirá tratamento especial à proprieda
va e fixará normas para o cumprimento dos de produtiva e fixará normas para o cum- de produtiva e fixará normas para o cum
requisitos relativos à sua função SOCIal. primento dos requisitos relativos a sua

primento dos requisitos relativos à sua função social.
função SOCial.

Art. 220. A função social é cum- (A191) Art. 219. A função'social é cum- (A219) Art. 191. A função social é cum
pr ica quando a propriedade rural atende, prida quando a propriedade rural atende, prida quando a proor reoace rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus simultaneamente, segundo critérios e graus simultaneamente, segundo critérios e graus

de exigênCIas estabelecidos em lei, os se- de exigência estabelecidos em lei, os se-
de eXlgências estabelecldos em lel, os se- guintes requisitos: QUlntes requisitos:
guintes reqUIsitos:

clequado;

(A191,1) I - aproveitamento racional e a- (A219,1) I - aproveitamento racional e a-
I - aproveitamento racional e a-Ioecuaoo: dequado;

(AI91,11) II - utIlização adequada dos re- (A219,11) II - utilização adequada dos re-



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO 207

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

II - utillzação adequada dos re-Icursos naturais disponívels e preservaçãoIcursos naturais disponíveis e preservação
cursos naturais dlsponíveis e preservação do melO ambiente; do meio ambiente;
do melO ambiente;

(AI91,111) III - observâncla das disposi- (A219,111) III - observância das disposi
III - observância das disposições ções que regulam as relações do trabalho; ções que regulam as relações do trabalho;

que regulam as relações do trabalho;
(AI91,IV) IV - exploração que favoreça o (A219,IV) IV - exploração que favoreça o

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietárlOs e dos bem-estar dos propr ietár lOS e dos
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. trabalhadores.
trabalhadores.

creditícios e(A220,1) I - instrumentos
fiscals;

credltícios el(AI92,1} I - instrumentos
fiscais;

I - instrumentos
fiscais;

Art. 221. A política agrícola (A192) Art. 220. A política agrícola (A220) Art. 192. A política agrícola
será planejada e executada na forma da será planejada e executada na forma da será planejada e executada na forma da
lei, com a participação efetiva dos seto- lei, com a participação efetiva dos seto- lei, com a participação efetiva do setor
res de produção, envolvendo produtores e res de produção, envolvendo produtores e de produção, envolvendo produtores e tra
trabalhadores rurais, de comerciallzação, trabalhadores rurais, de comercialização, balhadores rurais, bem como dos setores de
de armazenamento e de transportes, levando de armazenamento e de transportes, levando comerclalização, de armazenamento e de
em conta. especialmente: em conta, especialmente: transportes, levando em conta,

especialmente:
creditícios e

11 - preços compatívels com OS\(AI92'II) II - preços compatíveis com os
custos de produção e garantia de comercia- custos de produção e garantia de comerCia-I (A220, 11) II - preços compatíveis com os
11zação; Iização, custos de produção e garantia de comercia

lização;
III - incentivo à pesquisa e àl(A192,III) 111 - lncentlvo à pesquisa e à

tecnologla; tecnologia; (A220,III) 111 - incentivo à pesquisa e à
tecno10gla;

(A220,V) V- seguro agrícola;

(A220,VI) VI - cooperativismo;
(AI92,V) V - seguro agrícola;VI - cooperatlvismo;

IV - assistência técnica e exten-
são rural; I I(A220,IV) IV - assistência técnica e ex-

(A192,IV) IV - assistência técnlca e ex- tensão rural;
V - seguro agrícola; tensão rural;

vir - eletrificação rural e lrri-I(AI92,VI} VI - cooperativismo;

§ 1
2

Incluem-se no P1anejamentol~~~~~V~~~~1~III - habitação para o traba_I~~~~V~~~~I:rrr - habitação para o traba-

ru,a,VIII - hab"ao" pa,a o "aba'ha-I;~~~~:I) VII - e'e""'cacão '"'a' e "-I;~~~~:I) VII - e'e,,"lo"" '"'ai e ,,-
dor

gação;
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agrícola prevlsto neste artigo, as ativi
dades agroindustriaIs, agropecuárias, pes
queira e florestaIs.

(A220,P2) § 22 Serão compatibilIzadas as
ações de política agrícola e de reforma

(A192,P2) § 22 Serão compatIbilizadas aslagrárla.
ações de política agrícola e de reforma
agrárla.

(A220,Pl) § 12 Incluem-se no planeJamento
(A192,Pl) § 1º Incluem-se no PlanejamentolagríCOla as atividades agroindustrlais,
agrícola previsto neste artigo as ativida- agropecuárias, pesqueiras e florestais.
des agroindustriaIs, agropecuárlas, pes

compatibilizadas aslqueira e florestais.
agrícola e reforma

§ 22 Serão
ações de polítIca
agrária.

Art. 222. A destInação de terras (A193) Art. 221. A destlnação de terras (A221) Art. 193. A destinação de terras
públicas e devolutas será compatIbilizada públicas e devolutas será compatibilizada públicas e devolutas será compatibilizada
com a polítIca agrícola e com o plano na- com a política agrícola e com o plano na- com a polítlca agrícola e com o plano na-
clonal de reforma agrária. clonal de reforma agrárIa. cional de reforma agrária.

§ 1º A alienação ou concessão, a (A193,Pl) § 12 A alIenação ou concessão, a (A22l,Pl) § 12 A alienação ou concessão, a
qualquer título, de terras públicas com qualquer título, de terras públicas com qualquer título, de terras públicas com
área superIor a dois mIl e quinhentos hec- área superior a dOIS mil e quinhentos hec- área superior a dois mil e quinhentos hec
tares a uma só pessoa física ou Jurídica, tares a uma só pessoa fíSIca ou Jurídica, tares a uma só pessoa física ou jurídica,
aInda que por lnterposta pessoa, dependerá aInda que por lnterposta pessoa, dependerá ainda que por interposta pessoa, dependerá
de prévia aprovação do Congresso Nacional. de prévia aprovação do Congresso Nacional. de prévia aprovação do Congresso Nacional.

*** § 2º Excetuam-se do disposto no (A193,P2) § 2º Excetuam-se do dlSpostO no (A221,P2) § 2º Excetuam-se do disposto no
parágr'afo anterior, as alienações Oll con- parágrafo anterior, as alIenações ou con- parágrafo anterlor as alienações ou con
cessões de terras públlcas para fins de cessões de terras públlcas para fIns de cessões de terras públicas para fins de
reforma agrária. reforma agrária. reforma agrária.

Art. 223. Os benefIciários da (A194) Art. 222. Os beneficiários da (A222) Art. 194. Os benefiCIários da
distribuição de lmóveis rurais pela refor- dIstribuIção de Imóveis rurais pela refor- distribuição de imóveis rurais pela refor
ma agrária receberão títulos de domínio ou ma agrárla receberão títulos de domínio ou ma agrária receberão títulos de domínio ou
de concessão de uso, inegocIáveis pelo de concessão de uso, inegociáveis pelo
prazo de dez anos. de concessão de uso, inegociávels pelo prazo de dez anos.

prazo de dez anos.
Parágrafo único. O título de do- (A222,Pún) Parágrafo único. O título de

mínlO e a concessão de uso serão conferi- (A194,Pún) Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão confe
dos ao homem ou à mulher, ou a ambos, ln- domínio e a concessão de uso serão confe- rldos ao homem ou â mulher, ou a ambos,
dependentemente do estado CIvil, nos ter- ridos ao homem ou à mulher, ou a ambos, lndependentemente do estado CIvil, nos
mos e condições previstos em lei. independentemente do estado civil, nos termos e condições prevIstos em lei.

termos e condições prevIstos em lei.
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Art. 224. A lei regulará e (A195) Art. 223. A lei regulará e (A223) Art. 195. A lei regulará e
llmitará a aquisição ou o arrendamento de limitará a aquIsIção ou o arrendamento de limitará a aquisição ou o arrendamento de
propriedade rural por pessoas físicas ou propriedade rural por pessoas físicas ou propriedade rural por pessoa física ou ju
jurídIcas estrangeIras e fixará os casos JurídIcas estrangeiras e flxará os casos rídica eltrangeira e estabelecerá os casos
que dependerão de autorização do Congresso que dependerão de autorização do Congresso que dependerão de autorização do Congresso
Nac iona1. Nac iona1. Nac iona1.

Art. 225. O trabalhador ou a tra- (A196) Art. 224. O trabalhador ou a tra- (A224) Art .. 196. Quem, não sendo
balhadora não proprIetário de imóvel rural balhadora não proprietário de imóvel rural proprIetário de imóvel rural ou urbano,
ou urbano, que possua como seu, por cInco ou urbano, que possua como seu, por cinco
anos Inlnterruptos , sem oposição, área de anos Ininterruptos, sem oposIção, área de que possua como seu, por cInco anos inln
terra não superior a cinquenta hectares, terra não superior a cinqüenta hectares, terruptos, sem oposição, área de terra não
tornando-a produtIva por seu trabalho, ou tornando-a produtiva por seu trabalho, ou superIor a cinqUenta hectares, tornando-a
de sua família, tendo nela sua moradIa, de sua famílIa, tendo nela sua moradIa, produtiva por seu trabalho ou de sua famí
adquirir-lhe-á a propriedade adqulrlr-lhe-á a propriedade. lia, tendo nela sua moradia, adquirlr-lhe-

á a proprIedade.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 225. O sIstema financeiro (AI97) Art. 225. O sistema financeiro (A225) Art. 197. O sistema financeiro
naclonal, estruturado de forma a promover naCIonal, estruturado de forma a promover nacIonal, estruturado de forma a promover
o desenvolvimento eqUIlIbrado do País e a o desenvolVImento equilibrado do País e a o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade, servir aos Interesses da coletividade, servIr aos interesses da coletividade,
será regulado em lei complementar que será regulado em lei complementar, que
disporá, inclUSIve, sobre: dIsporá, Inclusive, sobre:

será regulado em lei complementar que
I - a autorização para o funcio- disporá, inclusive, sobre: (A225,I) I - a autorização para o funCIO-

namento das InstItuições fInanceiras, as- namento das institUIções financeiras, as-
segurado às institUIções bancárias oflci- (A197,1) I - a autorização para o funcio- segurado às institUIções bancárias ofIci
aIs e prIvadas acesso a todos os instru- namento das instituições financeiras, as- ais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado flnanselro bancário, segurado às InstItuições bancárIas ofici- mentos do mercado fInanceiro bancário,
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(A225,III) 111 - as condições para a par
ticipação do capital estrangeiro nas ins
titu1ções a que se referem os 1ncisos an
teriores, tendo em v1sta. espec1almente:

(A225,II) 11 - a autorização e funciona
mento dos estabelecimentos de seguro, pre
v1dência e capitalização, bem como do ór
gão oficial fiscalizador e dos of1ciais
resseguradores;

(A197,III) III - as condições para a par
t1c1pação do capital estrange1ro nas ins
t1tuições a que se referem os 1nC1SOS an
teriores, tendo em v1sta, especla1mente'

II - a autor1zação e funcionamen-
to dos estabelecimentos de seguro, previ- (A197,II) 11 - a autorização e funciona
dência e cap1tal1zação, bem como dos ór- menta dos estabelec1mentos de seguro, pre
gãos of1cla1s fiscalizadores e ressegura- vidência e capitalização, bem como dos ór
dores; gãos of1ciais f1scal1zadores e ressegura-

dores;
*** 111 - as condições para a part1
cipação do capital estrangeiro nas 1nsti
tU1ções a que se referem os incisos ante
riores, tendo em v1sta, espec1almente'

sendo vedada a essas institu1ções a parti-Iais e pr1vadas acesso a todos os instru-Isendo vedada a essas instituições a partl
clpação em atividades não previstas nesta mentos do mercado f1nanceiro bancário, cipação em atividades não previstas nesta
autorização; sendo vedada a essas instituições a parti- autorização;

c1pação em atividades não prevlstas nesta
autorização;

a) os 1nteresses nac1onais; (A225, !lI,"a") a) os interesses nacionais;
(A197,III,"a") a) os mteresses nacionats:

b) os acordos internac1onals; (A225,III,"b") b) os acordos mternac ío-
(A197,III,"b") b) os acordos nais;

c) (SUPRIMIDO). internac iona1S,

(A225,VII) VII - os critérios restritivos
da transferência de poupança de reg1ões
com renda inferior à média nacional para
outras de maior desenvolvimento;

(A225,IV) IV - a organ1zação, o funciona-
IV - a organização, o func10na- (A197,IV) IV - a organização, o funciona- mento e as atr1buições do Banco Central do

menta e as atr1bu1Qões do Banco Central do mento e as atribu1ções do Banco Central do Brasil e demais inst1tuições financeiras
BraSIl e demals 1nst1tuições financeiras Brasil e demals instituições financeiras públ1cas e privadas;
públicas e privadas; públ1cas e pr1vadas;

(A225,V) V - os requisitos para a designa-
V - os requ1s1tos para a designa- (A197,V) V - os requ1sitos para a designa- Cão de membros da dlretoria do Banco Cen

ção de membros da diretoria do Banco Cen- ção de membros da diretoria do Banco Cen- traI do Brasil e demais institu1Ções fi
traI do Bras11 e demais inst1tuições f1- traI do Brasil e demais instituições fi- nanceiras, bem como seus impedimentos após
nancelras, bem como seus imped1mentos após nance1ras, bem como seus imped1mentos após o exercício do cargo;
o exercíc10 do cargo; o exercíc10 do cargo;

(A225,VI) VI - a criação de fundo ou segu-
VI - a cr1ação de fundo ou segu- (A197,VI) VI - a criação de fundo ou segu- ro, com o obJetlvo de proteger a econom1a

ro, com o obJetivo de proteger a econom1a ro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e
popular, garant1ndo créditos, aplicações e popular, garantindo créditos, apl1cações e depósitos até determ1nado valor, vedada a
depósitos até determlnado valor, vedada a depósitos até determinado valor, vedada a participação de recursos da União;
participação de recursos da União; part1c1pação de recursos da União;

VII - os critérios restr1t1vos da
transferência de poupança de regiões com
renda 1nferior à méd1a nacional para ou- (A197,VII) VII - os cr1térios restritivos
tras de maior desenvolv1mento; da transferêncla de poupança de reg 1ões

com renda inferior à médla nacional para (A225,VIII) VIII - o funcionamento das co-
VIII - o funcionamento das coope- outras de maior desenvolvimento; operativas de crédito e os requisitos para

rat1vas de crédito e os requ1s1tos para que possam dispor de condições de opera-
que possam dispor de cond1ções de opera- (A197,VIII) VIII - o funcionamento das co- C10nalidade e estruturação próprias das
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(AI97,P2) § 2º Os recursos financeiros re
latIVOS a programas e projetos de caráter
regional, de responsabilidade da União,
serão depositados em suas instituições re
gionais de crédIto e por elas aplicados.

dasloperativas de crédIto e os requIsitos paralinstltuições financeiras.
que possam dIspor de condições de opera
cIonalidade e estruturação próprIas das
instItUIções fInanceiras;

Clonalidade e estruturação próprlas
InstitUIções financeIras;

§ 2º Os recursos fInanceiros re
latlvos a programas e projetos de caráter
regional, de responsabilidade da União,
serão cepos i t aoos em suas inst itu ições re
gionals de crédito e por elas apt tcaoos.

(A225,Pl) § 1º A autorização a que se re
ferem os Incisos I e 11 será inegOCIável e
intransferível, permitida a transmissão do

... - as taxas de Juros reais, (A197,P3) IX - as taxas de Juros reais, controle da pessoa jurídIca titular, e
nelas incluídas comissões e quaisquer ou- nelas incluídas comissões e quaisquer ou- concedida sem ânus, na forma da lei do
tras remunerações direta ou indiretamente tras remunerações direta ou indiretamente sIstema financeiro nacional, a pessoa ju
referidas à concessão de crédito, não po- referidas à concessão de crédIto, não po- rídica cujos diretores tenham capaCIdade
derão ser superIores a 12% ao ano A co- derão ser superIores a doze por cento ao técnIca e reputação ilibada, e que compro
branca aClma deste limite será conceituada ano; a cobrffilQa acima deste limite será ve capacidade econômica compatível com o
como crime de usura, punida, em todas as conceituada como crIme de usura, punida, empreendImento.
suas modalidad~s, nos termos em que a lei em todas as suas modalidades, nos termos
determinar. em que a lei determinar. (A225,P2) § 2º Os recursos financeIros re-

lativos a programas e projetos de caráter
*** § 1º A autorização a que se refe- (AI97,Pl) § 12 A autorIzação a que se re-
rem os incisos I e 11 será Inegociável e ferem os inCISOS I e 11 será inegOCIável e regIonal, de responsabIlidade da Unlão,
intransferível, permitida a transmIssão do intransferível, permitIda a transmIssão do serão depositados em suas institUIções re
controle na pessoa Jurídica tItular, e controle da pessoa Jurídica tItular, e glonais de crédito e por elas aplicados.
concedida sem ônus, na forma da lei do concedIda sem ônus, na forma da lei do
sIstema financeIro nacional, a pessoa ju- sIstema financeiro naCIonal, a pessoa ju- (A225 , IX) § 32 As taxas de ju~os reais,
rídlca cUJos dIretores tenham capacidade rídlca cujos dIretores tenflam capacidade nelas incluídas comissões e quaisquer ou
técnica e reputação illbada, e que compro- técnica e reputação Ilibada, e que compro- tras remunerações direta ou indIretamente
ve capacidade econômica compatível com o ve capacidade econômIca compatível com o referidas à concessão de crédito, não po
empreendimento. empreendimento. derão ser superiores a doze por cento ao

ano, sendo a cobrança acima deste lImite
considerada crime de usura, punido, em to
das as suas modalidades, nos termos da
lei.

TíTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPílULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

TíTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

TÍTULO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 226. A ordem SOCIal tem comol I(A226) Art. 198. A ordem social tem como
base o p~imado do trabalho, e como obJeti- (AI98) Art. 226. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objeti-
vo o bem-estar e a justiça sociais. base o primado do trabalho. e como objetl- vo o bem-estar e a justIça socials.
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vo O bem-estar e a justiça sociais.

CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO II

OA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO 11

DA SEGURIDADE SOCIAL

(A227,Pún) Parágrafo único. Compete ao Po
der Público, nos termos da lei, organIzar
a seguridade soc1al, com base nos segu1n
tes obJet1VQs:I - un1versal1dade da cobertura el(A199,PÚn,l) I - universal1dade da cober-

do atendimento; tura e do atendimento;

Parágrafo ún1co. Compete ao Poder (AI99,Pún) Parágrafo ún1co. Compete ao Po
Públ rco. nos ternos da Ie i , orqamzar a der Público, nos termos da le r , organizar
segurIdade social, com base nos seguintes a segurIdade social, com base nos seguin-
obJetivos' tes obJetIVOs:

Art. 227. A segur1dade social (AI99) Art 227. A segur1dade soc1al
compreende um conjunto 1ntegrado de ações compreende um conjunto Integrado de ações
de inic1at1va dos Poderes Públicos e da de iniciativa dos Poderes Públ1COS e da (A227) Art. 199. A seguridade social
socIedade, dest1nadas a assegurar os d1- socIedade, destinadas a assegurar os di- compreende um conjunto integrado de ações
reltos relat1vos à saúde, à prev1dência e reitos relativos à saúde, à prevldênc1a e de 1niciativa dos Poderes Públicos e da
à assIstência social à assistêncIa social sociedade, destinadas a assegurar os di

reitos relat1vos à saúde, à previdênc1a e
à assistência social.

(A227,Pún,IV) IV - irredutibil1dade do va
lor dos benefícios;

(A227,Pún,lll) III - seletiv1dade e dis
tributlv1dade na prestação dos benefícios
e serviços;

(A227,Pún,VI) VI - diversidade da base de
financiamento;

(A227,Pún,V) V - equidade na forma de par
ticipação no custe1o;

(A199,Pún,V) V - equan1midade na forma de
participação no custeio;

(A227,Pún,ll) II - un1formidade e equiva
lência dos benefícios e serviços às popu

(AI99,Pún,lll) III - selet1v1dade e d1s-llações urbanas e rura1S;
tr ibut ividade na prestação dos benef ícios
e serviços;

(A199,Pún,VI) VI - divers1dade da base de
f manciamento;

(AI99,Pún,IV) IV - irredutibil1dade do va
lor dos benefíc1os;

(A227,Pún,l) I - universalidade da cober
(A199,Pún,ll) II - un1formidade e equ1va-ltura e do atendimento;
lência dos benefícios e serviços às popu
lações urbanas e rurais;

do valor

e ecu ivalênc ta
às populações

departicipação

V - equanimidade na forma de par
tic1pação no custeio;

a

III - seletiv1dade de distrIbuti
vidade na prestação dos benefíc10s e ser
viços;

II - un1form1dade
dos benefíc10s e serv1ços
urbanas e rurais;

IV - 1rredut1b1l1dade
dos benefícios;

VI - diversidade da base de fi
nanciamento;

VII - caráter democrát1Co e des-
central1zado da gestão admln1strativa, coml(A199,pún,VII) VII - caráter democrático e

descentralizado da gestão adm1nistrativa'I(A227,Pún,VII) VII - caráter democrático e
trabalhadores,lcom a partic1pação de trabalhadores, descentralizado da gestão administrativa,
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empresár TOS , aposentados e da comunidade.lempresárlOs, aposentados e da coaurnoaoa.jcon a par-t tcipação da oomontdade, em espe
cial de trabalhadores, enpresár tos e
aposentados.

Art 228. A segur1dade soc1al (A200) Art. 228 A seguridade soc1al (A2IB/A228,P2,parte) Art. 200. A segur1da
será flnanClada por toda a sociedade, de será financiada por toda a sociedade, de de social será f1nanciada por toda a so
forma dil'eta e ind1reta, mediante contri- forma direta e indireta, med1ante contri- c1edade, de forma direta e 1nd1reta, nos
bUlções socia1s e outros recursos prove- bU1ções soc1ais e outros recursos prove- termos da lei, med1ante recursos prove
nIentes do orçamento da União, dos Esta- nientes do orçamento da Un1ão, dos Esta- nientes dos orçamentos da União e dos Ter
dos, dos Territórios, do Distrito Federal dos, do Di'strlto Federal, dos Territórios ritórios, dos Estados, do Distr1to Federal
e dos Munlcípios, na forma dá lei e dos Munlcíp10S, na forma da le1.

e dos Municípios, e das seguintes contri-
§ 1º As receitas dos Estados, (A200,Pt) § 1º As receltas dos Estados, do buições sociais:

Terr1tórios, D1strlto Federal e Municí- D1strito Federal, dos Terr1tórios e dos
p10S, destinadas à segur1dade SOCIal, Mun1cípios, destinadas à seguridade so- (A228,P2,1) I - dos empregadores, inciden
constarão dos respect1vos orçamentos, não cial, constarão dos respectivos orçamen- te sobre a folha de salários, o faturamen-
integrando o orçamento da União tos, não integrando o orçamento da Un1ão. to e o lucro;

res;

(A228,P2,111) 111 - sobre a rece1ta de
concursos de prognósticos.

1- contr1bu1ção dos empregado- (A200,1) 1- contr1bulção dos empregado-
res, 1ncidente sobre a folha de salários, res, incidente sobre a folha de salários, (A228,Pl) § 12 As receitas dos Estados, do
o faturamento e o lucro; o faturamento e o lucro; D1strito Federal e dos Municípios destina

das à seguridade soc1al, constarão dos
II - contrlbu1ção dos trabalhado- (A200,II) II - contr1bulção dos trabalha- respectivos orçamentos, não 1ntegrando o

dores; orçamento da União.

*** § 2º As contribuições sociais al(A200,parte) § 22 As contr1bu1ções sociaisl(A228,P2, 11) II - dos trabalhadores;
que se refere o caput deste artigo são as a que se refere o "caput" deste art1go são
segumtes: as seguintes:

III - contribU1ção sobre a recei- (A200,111) III - contr1bu1ção sobre a re- (A229,P7) § 22 A proposta de orçamento da
ta de concursos de prognósticos. celta de concursos de prognósticos. seguridade social será elaborada de forma

integrada pelos órgãos responsáveis pela
§ 3º Ficam ressalvadas as atuais (A200,A_) **Dl** § 32 Ficam ressalvadas do saúde, previdênc1a social e ass1stênc1a

contribuições compulsór1as dos empregado- disposto no artIgo 228 as atua1s contr1- soc1al, tendo em vIsta as metas e priori
res sobre a folha de salários, dest1nada dades estabelec1das na le1 de d1retr1zes
às entidades privadas de serv1ço SOCIal e buições compulsórias dos empregadores so- orçamentárias, assegurada a cada área a
formação profiSS10nal hOJe existentes, bre a folha de salários, dest1nada às en- gestão de seus recursos.
VInculadas ao slstema sindical. tidades privadas de serviço social e for-

mação profissional hoje existentes, V1ncu- (A228,P9) § 32 A pessoa jurídica em débito
*** § 42 A le1 poderá 1nstituir ou- ladas ao slstema sindical. com o sistema da seguridade social, como
tras fontes destinadas a garantir a manu- estabelecido em lei, não poderá contratar
tenção ou expansão da segur1dade social, (A200,P4) § 42 A lei poderá instituir QU- com o Poder Público nem dele receber bene
obedecido o disposto no art. 174. tras fontes destinadas a garantir a manu- fíC10S ou incentivos fiscais ou



214 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTe
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA o SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

tenção ou expansão da seguridade social,lcreditícios.
ooedecldo o disposto no artigo 174.

(A228,P5) § 72 São isentas de contribuição
para a segur1dade social as entidades be
neficentes de assistência social que aten
dam às eXlgênc1as estabelecidas em lei.

*** § 8º As contribu1ções de que tra- (A200,P6) § 8º As contr1bUlções de que
ta este artlgo só poderão ser exigidas de- trata este artIgo só poderão ser exigidas
pois de decorr1dos noventa dIas da data da depOIS de decorrIdos noventa dias da data
publIcação da leI que as houver instituío da publIcação da le1 que as houver 1nsti-
ou modificado. tuío ou modificado.

(A9/A9,Pún) § 82 O produtor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário ruraIS, o garim
pe1ro e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas a
tiVIdades em regime de economia familiar,

§ 9º A pessoa Jurídica em débIto (A200,P3) § 99 Apessoa Jurídica em débito sem empregados permanentes, contribuirão
com o sistema de seguridade soc1al, como com o sIstema da segurIdade social, como para a seguridade social mediante a apli
estabelecido em le1, não poderá contratar estabelecido em lei, não poderá contratar cação de uma alíquota sobre o resultado da
com o Poder Públ1CO nem dele receber bene- com o Poder Público nem dele receber bene- comerclallzqção da produção e farão jus
fíClos ou incentIvos f1sca1s ou fícios ou IncentIvos fiscais ou aos benefícios nos termos da lei.
cred1tíc10S. creditícIOS.

(A228,P4) § 42 A lei poderá instituir ou-
§ 5º São Isentas de contribuição (A200,P7) § 5º São Isentas de contribuição tras fontes destInadas a garantir a manu

para a seguridade social as entldades be- para a seguridade social as entidades be- tenção ou expansão da seguridade social,
neficentes de assistência social que aten- neficentes de assistência social que aten- obedecIdo o disposto no art. 160.
dam às exigências estabelecidas em lei. dam às eXIgências estabelecidas em leI.

(A228,P6) § 5º Nenhum benefício ou servIço
§ 6Q r~enhum benefício ou serviço (A200,P5) § 6º Nenhum benefícIo ou serviço da seguridade socIal poderá ser crlado,

da segur1dade social poderá ser crIado, da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente
maJorado ou estendido sem a correspondente majorado ou estendido sem a corresprnldente fonte de custeio total.
fonte de custeio total; fonte de custeio total

(A228,P8) § 62 As contribuições sociais só
§ 72 A proposta de orçamento da (A200,P2) § 72 A proposta de orçamento da poderão ser eX1gidas depois de decorridos

seguridade social será elaborada de forma seguridade social será elaborada de forma
integrada pelos órgãos responsáveis pela integrada pelos órgãos responsáveis pela noventa dias da data da publicação da lei
saúde, prev1dênc1a social e assistência saúde, preVIdência soc1al e assistência que as houver InstItuído ou modificado.
social, obedecendo as metas e prIoridades social, obedecendo às metas e prIoridades
estabelecIdas na lei de dIretrizes estabelecIdas na lei de diretrIzes
orçamcntál-Ias, assegurada a cada área a orçamentárias, assegurada a cada área a
gestão dos seus recursos. gestão dos seus recursos.

(A228,P3) (VER ARTIGO 241).

(A229) Art. 201. A saúde é direito de
Art. 229. A saúde é direito deitados e dever do Estado, assegurado me-

SEÇÃO I

DA SAÚDE

Art. 229 - A saúde é direito de
todos e dever do Estado, assegurado .me-I(A201)

SEÇÃO I

DA SAÚDE

SEÇÃO I

DA SAÚDE
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todos e dever do Estado. assegurado me- diante polítlcas sociais e econômlcas que
dlante políticas SOClalS e econômlcas que dIante políticas SOClalS e econômicas que Vlsem à redução do risco de doença e de
visem à redução do rlSCO de doença e de visem à redução do risco de doença e de outros agr'avos e ao acesso universal e
outros agravos e ao acesso universal e outros agravos e ao acesso unlversal e igualitário às ações e serviços para sua
igualitário às ações e servlços para a sua igualitárlO às ações e serviços para a sua promoção. proteção e recuperação
promoção, proteção e recuperação. promoção, proteção e recuperação.

Art. 230 - As ações e serviços de CA202) Art. 230. As ações e servlços de (A230) Art 202. As ações e serviços de
saúde são de relevânCla pública, cabendo saúde são de relevância pública, cabendo saúde são de relevância públlca, cabendo
ao Poder Público dlspor, nos termos da ao Poder Público dispor. nos termos da ao Poder Público dispor. nos termos da
lei, sobre sua regulamentação. flscaliza- lei, sobre sua regulamentação, flscallza-
ção e controle. devendo sua execução ser ção e controle, devendo sua execução ser lei. sobre sua regulamentação, fiscaliza
feita dlretamente ou através de tercelros felta diretamente ou através de terceiros Cão e controle. devendo sua execução ser
e também por pessoa físlca ou Jurídlca de e também por pessoa física ou jurídlca de feita diretamente ou através de terceiros
dlreito prlvado. direito privado. e também por pessoa física ou jurídlca de

direito privado.

Art. 231 - As ações e serviços CA203) Art. 231. As ações e serviços pú- (A231) Art. 203. As ações e serviços pú
públicos de saúde integram uma rede regio- blicos de saúde integram uma rede reglona- blicos de saúde integram uma rede regiona
nalizada e hierarquizada e constituem um lizada e hierarquizada e constituem um lizada e hierarqulzada e constituem um
slstema único, organizado de acord~com as sistema únlco. organizado de acordo com as sistema único, organizado de acordo com as
segulntes dlretrlzes: seguintes dlretrlzes: seguintes diretrizes:

I - descentrallzação, com direçãolCA203,1) I - descentralização. com dlreçãOI(A231,l) I - descentrallzação, com direção
única em cada nível de governo; única em cada nível de governo; únlca em cada esfera de governo;

II - atendlmento lntegral, comICA203.II) 11 - atendlmento lntegral. COml(A231'11) II - atendimento integral. com
priorldade para as ativldades preventivas. priorldade para as atlvidades preventivas. prioridade para as atividades preventivas.
sem preJuízo dos servlços assistenciais; sem prejuízo dos servlços assistencials; sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - partlcipaçào da comunldade. I(A203,111) III - particlpaçào
comunidade.

dal(A231,111) III - partlcipaçào
comunidade.

da

*** Parágrafo único - O sistema único
de saúde será flnanclado. nos termos do (A203.Pún) Parágrafo único. O sistema úni- CA231,Pún) Parágrafo único. O sistema úni
art. 228, com recursos do orçamento da se- co de saúde será financlado, nos termos do co de saúde será financiado com recursos
guridace social, da Unlão, dos Estados. do do orçamento da seguridade social previs
Distrito Federal, dos Territórios e dos artigo 228. com recursos do orçamento da tos no art. 200, e de outras fontes.
MunicíploS, além de outras fontes seguridade social, da Unlão. dos Estados,

do Distrito Federal. dos Territórios e dos
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MunlcípioS, além de outras fontes.

Art. 232 - A assistência à saúdel(A204) Art. 232. A assistência à saúde é (A232) Art. 204. A assistência à saúde é
é livre à iniciativa privada. livre à iniciatlva prlvada. livre à lniciativa privada.

(A204,Pl) § 12 As instituições privadas (A232,Pl) § 12 As instituições privadas
§ lº - As instltuições prlvadas poderão particlpar de forma complementar poderão participar de forma complementar

poderão partlcipar de forma complementar do slstema único de saúde, segundo dire- do slstema único de saúde, segundo dire
do slstema único de saúde, segundo dlre- trizes deste, medlante contrato de direito trizes deste, mediante contrato de direlto
trizes deste, mediante contrato de dlreito público ou convênlO, tendo preferência as público ou convênio, tendo preferência as
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins entidades fllantrópicas e as sem fins
entIdades filantróplcas e as sem fins lucratlvos. lucratlvos.
lucrativos.

(A204,P2) § 22 É vedada a destinação de (A232,P2) § 22 É vedada a destinação de
§ 2º - É vedada a destInação delrecursos públicos para auxílios ou subven- recursos públicos para auxílios ou subven

recursos públlCOS para auxílloS ou su~ven- cães a lnstituições privadas com fins ções às institulções privadas com fins
cães a instituições prlvadas com fins lucrativos. lucrativos.
lucrativos.

(A204,P4) § 4º A lei dlsporá sobre as con- (A232,P4) § 42 A lei disporá sobre as con-
§ 4º A lei dlsporá sobre as con- dições e os requisitos que facilitem a re- dições e os requisitos que facilitem a re

dições e os requlsitos que facllitem a re- moção de órgãos, tecldos e substâncias hu- moção de órgãos, tecidos e substâncias hu
moção de órgãos, tecldos e substâncias hu- manas para fins de transplante, pesquisa e manas para fins de transplante, pesquisa e
manas para flns de transplante, pesqulsa e tratamento, bem corno a coleta, processa- tratamento, bem corno a coleta, processa
tratamento, bem como a coleta, processa- mento e transfusão de sangue e seus derl- mento e transfusão de sangue e seus deri-
mento e transfusão de sangue e seus deri- vados, vedado todo tipo de vados, vedado todo tipo de
vados, vedado todo tlpO de comercialização. comercialização.
comercialização.

(A204,P3) § 3º É vedada a partlcipação di- (A232,P3) § 32 É vedada a participação di-
§ 32 - É vedada a partiCiPação/reta ou lndireta de empresas ou capitais reta ou indlreta de empresas ou capitais

direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no estrangeiros na assistência à saúde no
estrangelros na asslstêncla à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. País, salvc nos casos previstos em lei.
País, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 233. Ao sistema únlCo de (A205) Art. 233. Ao sistema único de (A233) Art. 205. Ao sistema únlCo de
saúde compete, nos termos da lei, além de saúde compete, nos termos da lei, além de saúde compete, além de outras atribulções,
outras atribuições: outras atribuições: nos termos da lei:

I - controlar e fIscalIzar proce- (A205,1) I - controlar e fiscalizar proce- (A233,I) I - controlar e fiscalizar proce
dlmentos, produtos e substâncias de lnte- dlmentos, produtos e substâncias de inte- dimentos, produtos e substâncias de lnte-
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resse para a saúde e partlcipar da produ- resse para a saúde e partlcipar da produ- resse para a saúde e participar da produ
ção de medlcamentos. equlpamentos , imuno- ção de medicamentos, equipamentos. imuno
bio1ógic03, hemoderlvados e outros insu·' ção de medicamentos, equipamentos. imuno- biológicos, hemoder1 vados e outros lnsu-
mos; . biolóqtcos , henocerivados e outros tnsu- mos;

mos;
I I - executar as ações de vigi- (A233, II) II - executar as ações de Vigl-

1ânCla sanltária e epidemiológica e de (A205.II) 11 - executar as ações de vigi- 1ância sanitária e epidemlológica e de
saúde do trabalhador; 1ância sanitárla e epIdemiológica e de saúde do'rabalhador;

saúde do trabalhador;
lI! - ordenar a formação de re

cursos humanos na área de saúde;

IV - partlcipar da formulação da
polítlca e da execução das ações de sanea
mento básico;

(A233.III) 111 - ordenar a formação de re
(A205,III) 111 - ordenar a formação de re- cursos humanos na área de saúde;
cursos humanos na área de saúde;

(A233,IV) IV - partlcipar da formulação da
(A205,IV) IV - particlpar da formulação da política e da execução das ações de sanea
polítlca e da execução das ações de sanea- menta básico;
menta báslco;

(A233,VIII) VIII - colaborar na proteção
(A205,Vlll) VIII - colaborar com a prote-ldO meio ambiente, inclusive o do trabalho.
ção do melO ambiente, Incluslve o do
trabalho.

V - lncrementar em sua área dei I(A233'V) V - incrementar em sua área de
atuação o desenvo1vlmento clentífico e (A205,V) V - lncrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e
tecno1óglco; atuação o desenvo1vlmento clentífico e tecnológico;

tecnológlco;
VI - fiscalizar e inspeccionar (A233,VI) VI - fiscallzar e inspeclonar

a11mentos, inclUSive controlar seu teor (A205,VI) VI - flsca1izar e inspecionar a11mentos, inclusive controlar seu teor
nutrlciona1. bem como bebidas e águas para alimentos, inclusive controlar seu teor nutriCIonal, bem como bebidas e águas para
consumo humano; nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

consumo humano;
VII - partIcipar do controle e (A233,VII) VII - partiCIpar do controle e

fiscalização da produção, transporte, (A205,VII) VII - participar do controle e fIscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e pro- fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e pro:
dutos psicoativos, tóxicos e radIoativos; guarda e utilização de substâncias e pro- dutos psicoativos, tÓXICOS e radioativos;

dutos pSIcoativos, tÓXICOS e radioativos;
VIII - colaburar com a proteção

do meIo ambIente, Inclusive o do trabalbo.

SEÇÃO 11

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO II

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO 11

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 233. Os planos da prevldên
cia social, medlante contribuição, atende-
rão, nos termos da te i: I (A206)

(A234) Art. 206. Os planos de previdên
Cla socla1 atenderão, nos termos da lei,

Art. 234. Os planos de prevldên-Ia.
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I I _. I I

(A234,11) II - ajuda à manutenção dos de
pendentes dos segurados de baixa renda;

cia social, mediante contribuição, atende
rão, nos termos da lei, a: (A234,1) I - cobertura dos eventos de do

ença, invalidez, morte, inclusive os re
(A20e,I) I - cobertura dos eventos de do-Isultantes de acidentes do trabalho, velhi
ença, invalidez, morte, inclusive os re- ce e reclusão;
sultantes de acidentes do trabalho, velhi
ce e reclusão;II - ajuda à manutenção dos de

pendentes dos segurados de baixa renda;

I - cobertura dos eventos de do
ença, invalidez, morte, inclusive os re
sultantes de aCldentes do trabalho, velhi
ce e reclusão;

(A20e,II) II - aJuda à manutenção dos de
pendentes dos segurados de baixa renda;

III - proteção à maternidade, nO-I(A20B,III) 111 - proteção à maternidade,
tadamente à gestante; notadamente à gestante;

(A234,111) 111 - proteção à maternidade,
especialmente à gestante;

(A234,IV) IV - proteção ao trabalhador em
situação de desemprego involuntário;

IV - proteção ao trabalhador em (A20B,IV) IV - proteção ao trabalhador em
Situação de desemprego involuntárlo; situação de desemprego involuntário; (A234,V) V - pensão por morte de segurado

de qualquer sexo, ao cônjuge ou companhei-
*** V - pensão deVlda por morte, do (A206,V) V - pensão devida, por morte do 1'0 e dependentes, obedecido o disposto no
segurado de ambos os sexos, ao cônjuge ou segurado de ambos os sexos, ao cônjuge ou § 42 e no art. 207.
companheiro e dependentes, obedecido o companhelro e deoendentes, obedecido o
dlSPOStO no § 42 deste artlgo, e no artigo disposto no § 42 deste artigo e no artigo (A234,P1) § 12 Qualquer cidadão poderá
235. 235. participar dos benefícios da previdência

§ 32 - Todos os salárlOs de con
tribuição considerados no cálculo de bene
fício serão corrigidos monetariamente.

§ 2º - É assegurado o reaJusta
mento dos benefícios, de modo a preservar
em caráter permanente, o seu valor real,
conforme critérlOs definidos em lei.

(A234,P4) § 42 Os ganhos habituals do em-
§ .2 - Os ganhos habituais do (A206,P4) § 42 Os ganhos habltuals do em- pregado, a qualquer título, serão incorpo

empregado, a qualquer título, serão incor- pregado, a qualquer título, serão lncorpo- rados ao salárlo para efeito de contrlbui
porados ao salárlo para efeito de contri- rados ao salário para efeito de contribui- ção previdenClária e conseQÜente repercus
buição prevldenciária e consequente reper- ção prevldenciária e conseQÚente repercus- são em benefíclos.
cussão em benefícios. são em benefícios.

§ 12 - Qualquer cidadão poderá (A20e,P1) § 12 Qualquer cidadão poderá
partlcipar dos beneFícios da previdência participar dos benefíclos da previdência social, mediante contribulção na forma dos
soclal, mediante contribulção na forma dos soclal, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários.
planos previdenciários. planos prevldenciárlOs.

(A234,P2) § 22 É assegurado o reajustamen
(A20B,P2) § 22 É assegurado o reajustamen- to dos benefícios, de modo a preservar
to dos benefícios, de modo a preservar, em lhes, em caráter permanente, seu valor re
caráter permanente, o seu valor real, con- aI. conforme critérlos definidos em lei.
forme critérlos definldos em lei.

(A234,P3) § 32 Todos os salários de con
(A20e,P3) § 32 Todos os salários de con- tribuição considerados no cálculo de bene
trlbulção considerados no cálculo de bene- fício serão corrigidos monetarlamente.
fíCl0 serão corrlgidos monetariamente.

(A234,P5) § 52 Nenhum benefício de presta-
§ 42 - Nenhum benefício de pres-I ção continuada terá valor mensal lnferior

tação contlnuada terá valor mensal lnfe- ao salário mínimo.
rior ao salário mínlmo. (A206,P5) § 52 Nenhum benefício de presta-

ção continuada terá valor mensal lnferior (A234,P6) § 62 A gratificação natalina dos
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aposentados e pensionistas t8rá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de

(A206.P6) § 62 A gratificação natalina dos cada ano.
aposentados e pensionistas terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de (A234,P7) § 72 A previdência social
cada ano. manterá seguro coletivo, de caráter com

plementar e facultativo, custeado por con
tribuições adiCIonais.

§ 62 - A prevIdêncIa social
manterá seguro coletivo, de caráter com
plementar e facultativo, custeado por COn-I(A206,P7) § 72 A previdência social
tribulções adIcionaIS. manterá seguro coletivo, de caráter com-

plementar e facultatIVO. custeado por con
tribuIções adicionais.

§ 52 - A gratifIcação natalinalao salárIo-mínimo.
dos-aposentados e pensIonistas terá por
base o valor do provento do mês de dezem
bro de cada ano

Art. 234 - É vedada subvenção, (A206,P8) Art. 235. É vedada subvenção, (A235) § 8º É vedada subvenção. auxílio
auxílio ou incentIvo fIscal do Poder Pú- auxílIO ou incentIvo fiscal do Poder Pú- ou incentivo fIscal do Poder Público às
bllCO às entIdades de previdêncIa privada blico às entidades de previdência privada entIdades de previdência privada com fins
com fIns lucrativos. com fIns IUGratlvos. lucrativos.

Art. 235 - É assegurada aposenta- (A207) Art. 236. É assegurada aposenta- (A236) Art. 207. É assegurada aposenta
doria, nos termos da lei, calculando-se a doria, nos termos da leI. calculando-se a doria, nos termos da lei, calculando-se o
concessão do benefíCIO sobre a médIa dos concessão do benefício sobre a média dos benefício sobre a média dos trinta e seis
trInta e seis últImos salárIos de contrl- trinta e seIs últimos salários de contri- últImos salários de contribuição, corrigi
buição, corrIgidos monetariamente mês a bUlção, corrigidos monetarIamente mês a dos monetariamente mês a mês e comprovada
mês e comprovada a regularidade dos rea- mês e comprovada a regularIdade dos rea-
Justes dos salários de contribUIção de Justes dos salários de contrIbuição de a regularidade dos reaJustes dos salárIos
modo a preservar seus valores reais e obe- modo a preservar seus valores reais e obe- de contribuição de modo a preservar seus
decidas as seguintes condIções: deCIdas as seguintes condições: valores reais e obedecidas as seguintes

condições:
I - aos sessenta e cInco anos de (A207,1) I - aos sessenta e cinco anos de

idade, para o homem, e aos sessenta, para idade. para O homem, e aos sessenta, para (A236,1) I - aos sessenta e cinco anos de
a ,mulher, reduzido.em'clnco anos o l,imite a mulher, reduzido em CInco anos o limite Idade, para o homem, e aos sessenta, para
de idade para os trabalhadores ruralS de de idade para os trabalhadores rurais de a mulher, reduzido em cinco anos o limIte
ambos os sexos e para os que exerçam as ambos os sexos e para os que exerçam as de idade para os trabalhadores rurais de
atividades em regIme de economia familiar, atlvidades em regIme de economia familiar, ambos os sexos e para os que exerçam as
neste incluídos o produtor rural, o garlm- neste incluídos o produtor rural, o garim- atiVIdades em regIme de economia famIliar,
pelro e o pescador artesanal. peiro e o pescador artesanal; neste incluídos o produtor rural, o garim-

peiro e o pescador artesanal;
11 - após trInta e cinco anos de (A207,II) II - após trInta e cinco anos de

trabalho, ao homem, e após trinta, à mu~ trabalho, ao homem, e após trInta, à 'mu- (A236,II) 11.- após trinta e cinco anos de
lher, o~ tempo Inferior por exercício de lher, ou tempo inferior por exercício de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mu-
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trabalhos sob condlções especlais. prejU-\trabalhos sob condições especlais, preju- lher. ou em tempo inferior, se sujeitos a
dlcia1S à saúde ou lntegr1dade física, de- trabalho sob condições especiais. prejudl
flnidos em le1. diciais à saúde ou integridade física. de- ciais à saúde ou lntegrldade física, dofi-

flnidos em le1; nidas em lei;
111 - após tr1nta anos ao profes-

sor e vinte e cinco anos à professora, POrl(A207,III) 111 - após trinta anos ao pro- (A236,111) III - após trinta anos, ao pro
efetivo exercíc10 de função de magistérIO fessor e vinte e cinco anos à professora. fessor. e. após vinte e C1nco anos, à pro
de prime1ro e segundo graus. por efetivo exercício de função de magis- fessora, por efetivo exercício de função

tério de primeIro e segundo graus; de magistério de primeiro ou segundo grau;
- aposentadoria proporcional.

após trinta anos de trabalho. ao homem, e, I(A207,IV) IV - aposentadoria proporcional.
após vinte e Clnco anos, à mulher. após trinta anos de trabalho, ao homem. e,

após vinte e cinco anos, à mulher.

(A236,IV) IV - aposentadoria proporcional.
após trinta anos de trabalho. ao homem, e,
após vinte e cinco. à mulher.

Parágrafo único - Para efeito de
aposentadorIa. é assegurada a contagem re- (A207,Pún) Parágrafo único. Para efeIto de (A236,Pún) Parágrafo únICo. Para efeito de

aposentador1a, é assegurada a contagem re- aposentadoria. é assegurada a contagem re
cíproca do tempo de contribuição na actmi- cíproca do tempo de contribuição na admi- cíproca do tempo de contribuição na admi
nistração públ1ca e na atividade privada. n1stração pública e na atividade privada, nistração pública e na atividade privada.
rural e urbana, hipótese em que os diver- rural e urbana, hipótese em que os diver- rural e urbana. hipótese em que os diver
sos slstemas de prev1dência social sos sistemas de previdência social sos sistemas de previdência soc1al
compensar-se-ão finance1ramente, segundo compensar-se-ão f1nanceiramente, segundo compensar-se-ão financeiramente. segundo
critérios estabelecidos em le1. critérios estabelecidos em lei. critérios estabelecidos em lei.

SEÇÃO III

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO 11 I

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO 111

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 237. A assistência soc1al (A208) Art. 237. A ass1stência social

será prestada a quem dela necessitar, in- será prestada a quem dela necessitar, in- (A237) Art. 208. A assistência social
dependentemente de contribu1ção à seguri- dependentemente de contribu1ção à seguri- será prestada a quem dela necessitar. 1n
dade social, e tem por objetivo: dade social, e tem por objetivos: dependentemente de contribuição à seguri-

dade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à ma- (A208.1) I - a proteção à família. à ma-

ternidade, à infância, à adolescência e à ternidade. à infância. â adolescência e à (A237,1) I - a protecão à família, à ma
velhice; velhice; ternidade. à infância. à adolescência e à

velhice;
II - o amparo às crianças e ado- (A208,11) 11 - o amparo às cr1anças e ado-

lescentes carentes; lescentes carentes; (A237,II) 11 - o amparo às crianças e ado
lescentes carentes;

III - a promoção da integração ao
mercado de trabalho; (A237.111) lII - a promoção da 1ntegração

(A208,111) 1I1 - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
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IV - a habl1itação e reabilitação ao mercado de trabalho;
das pessoas portadoras de def ic têncta G! a (A237,IV) IV - nab t l í tação e reabl 1i tação
prómoçao de sua _integração à vida (A208,IV) IV - a habl1itação e reabilita- das pessoas portadoras de deficiência e a
comunitária; ção das pessoas portadoras de def1Ciência orceoção de sua integração à vioa

e a promoção de sua integração à vida comunltária;
V - a garantia de um salárlO mí- comunitárIa;

nlmo de benefíclo mensal a toda a pessoa (A237,V/DT4SB,parte) V - a garantia de um
portadora de deficlênc13 e ao idoso que (A208,V,parte; V - a garantla de um salárlO mínlmo de benefíclo mensal à pes-
comprovem não possuir meios de prover à salárlo-mínlmo de benefício mensal a toda soa po~adora de deficiência e ao ldoso
próprla manutenção, ' pessoa portadora de defic18ncia e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover

que comprovem não posSUlr melaS de prover à própria manutenção ou dp tê-la prOVIda
à própria manutenção; por sua família, conforme dispuser a lel.

Art. 238 As ações governamentals (A20S) Art. 238. As ações governamentals (A23B) Art. 209. As ações governamentais
na área da assistência social serão reali- na área da assistêncla social serão reali- na órea da assistência soclal serão reali
zadas com recur-sos cio orçamento da segur i- zadas com recursos do orçamento da seguI'i- zadas com recursos do orçamento da segur 1
dade social:e da ~~ião, dos Estados, do dade soc1al e da União, dos Estados, do dade soclal, prevlstos no art. 200, além
Distrito Fed~ral,. dos Territórios ,e dqs Dlstrlto Federal, .d6s Territórios e dos de outras fontes, e organizadas com base
MunlcíploS, além de outras fontes, 'e orga- MunicíploS, além de outras fontes, e orga- nas seguintes d1retrizes'
nizadas com base nas seguintes dlretrlzes: nlzadas com base nas seguintes diretrizes:

. _ , (A238,1) I - descentralização polítlCO-
I - descentralização político- (A209, I) I - descentralização polítlCO- admlnistratlva, cabendo a coordenação e as

administrativa, cabendo a coordenação e as adm1nistrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a execu
normas geraIs à esfera federal e a coorde- normas gerais à esfera federal e a execu- ção dos respectivos programa~ à esfera es
nação e execução dos, respect IVOS programas ção dos respectlvos programas às esferas tadual e muniCIpal, ~em como a entldades
às esferas estadual e munlclpa1, entIdades estadual e munlcipal, entidades benefi- beneficlentes e d~?SSlstêncla social;
benef tc ientes e de assistênc ta social; crentes e de assistência social;

(A238,II) 11 - partIcipação da população,
11 - part1cipação da população, (A209,11) II - particlpação da população, por meio de organizações representativas,

por meio de organizações l'epresentatlvas, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle
na formulação das polítlcas e no controle na formulação das polítlcas e no controle das ações em todos os nívels.
das ações em todos os nívels. das ações em todos os níveis.

CAPÍTULO 111

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

Art. 240 A educação é dirêlto 'de

CAPÍTULO 111

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

CAPÍTULO 111

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEÇÃO I
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DA EDUCAÇÃO

(A239,Pl) Art. 211. O ensino será mlnls
(A211,I) I - igualdade de condições para oltrado com base nos seguIntes prIncípios:
acesso e a permanência na escola;

todos e dever do Estado e da família. Será (A210) Art. 239. A educação é direito de
promovida e incentlvada com a colaboração todos e dever do Estado e da família. Será
da sociedade, visando ao pleno desenvolvl- promovida e Incentivada com a colaboração (A239) Art. 210. A educação. direito de
menta da pessoa, seu preparo para o eKer- da socledade, vlsando ao pleno desenvolvi- todos e dever do Estado e da família, será
cício da CIdadania e sua quallficação para menta da pessoa, seu preparo para o expr- promovida e incentivada com a colaboração
o trabalho. cício da cldadanla e sua qual lf Icação para da sociedade, visando ao pleno desenvolvI-

a trabalho. mento da pessoa, seu preparo para o exer-
§ 1º O ensino será ministrado com cício da cidadania e sua qualIficação para

base nos seguIntes prIncípIOS: (A211) § 1º O ensIno será ministrado com o trabalho.
base nos seguintes prIncípios:

I - igualdade de condIções para o
acesso e a permanênCIa na escola;

(A239,Pl,I) I - igualdade de condições
11 - gestão democrática do ensinol(A211, IX) 11 - gestão democrática do ensi-Ipara o acesso e permanência na escola;

públICO, na forma da lei; no público, na forma da leI;

111 - liberdade de aprender, en
SInar, pesquisar e dIvulgar o pensamento,
a arte e o saber;

(A239,Pl,III) 11 - liberdade de aprender,
(A211,II) 111 - liberdade de aprender, en-Iensinar, pesqulsar e dIvulgar o pensamen
sinar, pesquIsar e divulgar o pensamento, to, a arte e o saber;
a arte e o saber,

(A239,PI, IV) 111 - pluralIsmo de IdéIas,
IV - pluralIsmo de IdéIas, de (A211,III) IV - pluralismo de ldéias, de de concepções pedagógicas e de institul

concepções pedagógIcas e de instituições concepções pedagógicas e de instituições ções públicas e privadas de ensIno;
de ensino públicas e privadas; públicas e privadas de ensino;

(A239,PI,V) IV - gratuidade do ensino pú
V - gratuidade do ensino público (A211,!V) V - gratuidade do ensino público blico em estabelecimentos ofICIais;

em estabelecimentos oficiaIS; em estabeleCImentos oficlais;

VI - valorização dos proflsslO- (A211,VIII) VI - valorização dos profis-
na ts do ensino, garantido na forma da lei, s ionats do ensino, garantido na forma da (A242, "caout") V- fixação de conteúdos
plano de carreira para o magistério públi- lei, plano de carreira para o magistério mínImos para o ensino fundamental, de ma
co, em cada nível de ensino, contendo piso públiCO, em cada nível de ensino, contendo neira a assegurar formação básica comum e
salarial profissional e Ingresso exclusi- piso salarIal profissional e ingresso ex- respeito aos valores culturais e artísti
vamente por concurso público de provas e clusivamente por concurso público de pro- cos, nacionais e regionais;
títulos, assegurado o regIme JurídICO úni- vas e títulos, assegurado o regime jurídi-
co para todas as instituições mantidas co único para todas as instituições manti- (A242,Pún) VI - matrícula facultatlva no
pela UnIão. das pela Unlão. ensino religioso; que constitulrá diSCI-

plina dos horários normaIs das escolas pú-
*** § 2º O princípio estabelecido no (A211,A_) **DT** § 2º O princípio estabe- blicas de ensino fundamental;
inciso V do parágrafo anterIor não se a- lecldo no artIgo 239, parágrafo único, V
pllca às instituições educaCIonais ofici- não se apllca às instituições educacionais (A243) VII - prestação do ensino regular
aIs hoje eXIstentes, crIadas por lei muni- oficiais hoje existentes, criadas por lei na língua portuguesa, assegurada às cQmu
cipal ou estadual, que não seJam total ou estadual ou municipal, que não sejam total nidades indígenas a utilização de suas
preponderantemente mantidas com recursos ou preponderantemente mantidas com recur- línguas maternas e processos próprios de

. públ ícos. . 50S públ ícos. - . aprendizagem, no ensino fundamental;

(A239,Pl,VI) VIII - valorização dos pro-
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flsslonais do ensino, garantido, na forma
da 1e1, plano de carreira para o magisté
rio público, em cada nível de ensino, com
piso salarial profissional e lngresso ex
cluslvamente por concurso público de pro
vas e títulos, assegurado regime Jurídico
únlCO para todas as instltuições mant1das
pela União;

(A239,Pl,II) IX - gestão democrátlca do
ensino público, na forma da lei;

(A246,"caput") X - autonomla didático
científica, admlnistratlva e de gestão fi
nancelra e patrimonlal das un1versidades;

(A246,P1) Xl - lndissociabilldade entre
enslno, pesquisa e extensão e garantia de
padrão de qualldade, na educação super lar.

(A239,A_) (VER DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS,
ARTIGO ... ).

223

Art. 241. O dever do Estado com a/(A212) Art. 240. O dever do Estado com al<A240) Art 212. Odever do Estado com a
educação efetlvar-se-á mediante a garantia educação efetivar-se-á mediante a garantia educação efetivar-se-á mediante a garantla
de' de: de:

I - enS1no fundamental, obri gató-\(A212,I) I - ensino fundamental, obrigató-I(A240,I) I - enSlno fundamental, obrlgató
rio e gratuito, inclusive para os que a rio e gratuito, inclusive para os que a rio e gratuito, inclusive para os que a
este não tiveram acesso na idade própria; este não tiveram acesso na idade própria; ele não tiveram acesso na idade própria;

11 - extensão do ensino obri 9ató-I<A212,II) 11 - extensão do enSlno obri ga-I(A240,II) 11 - extensão do ensino obriga
ria e gratulto, progre~sivamente ao ensino tório e gratuito, progressivamente, ao en- tório e gratuito, progressivamente, ao en-
médlO; ..' . . , . smo médio; sino médio;

(A212,III) 111 - atendlmento educacional (A240,III) 111 - atendimento educacional
111 - atendimento educac10nal es- espec1alizado aos portadores de deficiên- especializadO aos portadores de deficiên

pecializado aos portadores de deficiência, cia, preferencialmente na rede regular de cia, preferencialmente na rede regular de
preferencialmente na rede regular de ensi- ensino; ensino;
no; .... ... . '.'

, . (A212,IV) IV - atend1mento em creche e (A240,IV) IV - atendimento em creches e
IV - atendlmento em ~reche e pré- pré-escola às crianças de zero a seis anos pré-escolas às crianças até seis anos de

escola às crianças de zero a selS anos de de ldade; ldade;
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(A212,V), V - acesso aos níveis mais eléva- (A240,V) V - acesso áos nívéis' mais eleva-
V - acesso aos níveis mais eleva-Idos do ensino, da pesquisa e da criação dos do ensino, da pesquisa e da criação

dos do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada ar-t íst tca, segundo a capacidade de cada
artístIca, segundo a capacidade de cada um; um;
um;

(A212,VI) VI - oferta de ensino noturno (A240,VI) VI - oferta de ensino noturno
VI - oferta de ensino noturno re- regular, adequado às condições do educan- regular, adequado às condições do educan-

guIar, adequado às cond içõss do educando; do; do;

VII - atendimento ao educando no (A212,VII) VII - atendimento ao educando (A240,VII) VII - atendimento ao educando
ensmo fundamental, através de programas no ensino fundamental, através de progra- no ensino fundamental, através de progra
suplementares de material didático- mas suplementares de materIal didático- mas suplementares de material didático
escolar, transporie, alimentação e assis- escolar, transporte, alimentação e assis- escolar, transporte, alimentação e assis-
rêncra à saúde. têncta à saúde. tênc ta à saúde.

§ 12 O acesso ao ensino obrlgató- (A212,PI) § 12 O acesso ao ensino obriga- (A240,Pl) § 12 O acesso ao ensino obriga
ria e gratuito é direito público tório e gratuito é direIto público tório e gratuito é direito público
subjetivo. subjetivo. subjetivo.

§ 22 O não ofereCImento do ensino (A212,P2) § 22 °não-oferecimento do ensi- (A240,P2) § 22 Onão-oferecimento do ensi
obrigatório pelo Poder Público, ou a sua no obrlgatórlo pelo Poder Público, ou a no obrigatório pelo Poder Público, OU sua
oferta irregular, importa responsabilidade sua oferta irregular, Importa responsabi- oferta Irregular, importa responsabilidade
da autoridade competente. IIdade da autoridade competente. da autoridade competente.

§ 32 Compete ao Poder PúbllCO re- (A212,P3) § 32 Compete ao Poder Público (A240,P3) § 32 Compete ao Poder Público
censear e fazer a chamada dos educandos no recensear e fazer a chamada dos educandos recensear os educandos no enSlno fundamen
ensino fundamental e zelar, junto aos paIs no ensino fundamental e zelar, Junto aos tal, fazer-lhes a chamada e zelar, junto
ou responsáveis, pela freqüencia à escola. pais ou responsáveis, pela frequencia à aos pais ou responsáveis, pela freQÜencla

escola. à escola.

Art. 242. Oensino é livre à in1- (A213) Art. 241. O ensino é livre à ini- (A241) Art. 213. O ensino é livre à ini
ciatIva privada, atendidas as segulntes ciativa privada. atendidas' as seguintes ciativa privada, atendidas as seguintes
condições: ' cmdtções: condições:

I - cumprimento das normas gerais (A213,I) I - cumprimento das normas gerals (A241,1) 1- cumprlmentD das normas gerais
da educação naclonal; da educação naclonal; da educação nacional;

,(A2,13,Il) 11 - autor rzação c e avaliação de (A241,Il) II - autor ização e avaliação de
II - autorização, e aval 1ação de-lqualidade pelo Poder Público. ,qualidade pelo Poder Público.'

qualidade pelo Poder PúbllCO.
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Art. 243. Serão fIxados conteúdos (A211,V) Art. 242. Serão fixados conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de ma- mínlmos para o ensino fundamental, de ma
neira a assegurar formação báSica comum e neira a assegurar formação básica comum e
o respelto aos valores culturals e artís- respeltu aos valores culturais e artístl-
t icos , nacionais e regionais . cos , nacionais e regionais.

Parágrafo único. O ensino rell- (A211,VI) Parágrafo único. O ensino rell
gioso, de matrícula facultativa, glOSO, de matrícula facultatlva,
constituirá disciplina dos horárlos nor- constituirá disciplina dos horários nor
mais das escolas públicas de ensino mais das escolas públlcas de ensino
fundamental. fundamental

Art. 244. O ensino regular será (A211,VII) Art. 243 O ensino regular será
ministrado na língua portuguesa, assegura- mlnistrado na língua portuguesa, assegura
da às comunldades indígenas a utilização da às comunidades indígenas a utllização
também de suas línguas maternas e proces- também de suas línguas maternas e proces
sos próprlos de aprend1zagem, no ensino sos próprIOS de aprendIzagem, no ensino
fundamenta 1. fundamenta 1.

(VER ARTIGO 211, V e VI).

(VER ARTIGO 211, VII).

Art. 245. A União, os Estados, o (A214) Art. 244. A União, os Estados, o (A244) Art. 214. A União, os Estados, o
DIstrito Federal e os MunIcípIOS organiza- Distrito Federal e os Municípios organiza- DIstrito Federal e os MunicípIOS organIza-
rão, em regime de colaboração, os seus rão em regime de colaboração seus sIstemas
sIstemas de ensino. de ensIno.

rão, em regIme de colaboração, seus slste-
§ 12 A União organizará e mas de ensino. (A244,Pl) § 1º A União organIzará e

financiará o sistema federal de ensIno e o fInancIará o sistema federal de ensino e o
dos TerrItórios, e prestará assistência (A214,Pl) § 12 A União organIzará e dos Territórios, e prestará assistênCIa
técnica e fInanceira aos Estados, ao' Dis- financiará o sistema federal de ensino e o técnIca e financeira aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios, para o de- dos Terrltórlos, e prestará assistênCia trlto Federal e aos MunicípIOS para o de
senvolvimento de seus sIstemas de ensino e técnica e flnanceira aos Estados, ao Dis- senvolvimento de seus sistemas de enSIno e
atendimento prIoritário à escolarIdade trito Federal e aos MunIcípioS para o de- atendimento prlorltárlo à escolaridade
obrigatória. senvolvlmento de seus sistemas de ensino e obrIgatórIa.

atendimento prioritário à escolaridade
§ 22 Os Municípios atuarão prio- obrIgatórIa. (A244,P2) § 22 Os Municípios atuarão prIO-

rItarIamente no ensIno fundamental e pré- ritariamente no ensino fundamental e pré-
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escolar. (A214,P2) § 22 Os Municípios atuarão prio-Iescolar.
ritarlamente no ensino fundamental e pré-
escolar.

(A249) § 52 O ensino fundamental público
terá como fonte adicional de financiamento
a contr ibu ição soeiaI do sa Iár i o-educação
recolhida, na forma da lel, pelas empre-

Art. 246. A União aplicará, a- (A215) Art. 245. A União aplicará, a- (A245) Art. 215. A União aplicará, a
nualmente, nunca menos de deZOIto, e os nualmente, nunca menos de dezoito, e os nualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Dlstrito Federal e os Municí- Estados, o Distrito Federal e os Municí- Estados, o Distrito Federal e os Municí
pios, vinte e cinco por cento, no mínimo, pios vinte e cInco por cento, no mínimo. pios vinte e cinco por cento, no mínimo,
da receita resultante de impostos, lnclu- da receita resultante de impostos, inclu-
sive a proveniente de t~ansferênclas, na sive a provenlente de transferências, na da receita resultante de impostos, inclu
manutenção e desenvolvimento do ensino. manutenção e desenvolvimento do ensino. sive a provenlente de transferências, na

manutenção e desenvolvimento do ensino.
*** § 12 A parcela de arrecadação de (A215,Pl) § 12 A parcela de arrecadação de
impostos transferida pela União aos Esta- impostos transferida pela Unlão aos Esta- (A245,Pl) § 12 A parcela da arrecadação de
dos, ao Distrlto Federal e aos MunlcíploS, dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, impostos transferida pela União aos Esta
ou pelos Estados aos respectivos Munlcí- ou pelos Estados aos respectivos Municí- dos, ao Distrito Federal e aos Municípios,
pios. não é consIderada, para efeIto do pios, não é considerada, para efeito do ou pelos Estados aos respectlvos Munlcí
cálculo previsto neste artlgo, receita do cálculo previsto neste artigo, recelta do pios, não é considerada, para efeito do
Governo que a tl'ansferir. governo que a transferir. cálculo previsto neste ar-t tqo , receita do

governo que a transferir.
*** § 22 Para efelto do cumprimento (A215,P2) § 22 Para efeito do cumprimento
do disposto no "caput" deste artigo, serão do disposto no "caput" deste artigo, serão (A245,P2) § 22 Para efeito do cumprimento
considerados OS sistemas de ensino fede- considerados os sistemas de ensino fede- do disposto no "caput" deste artigo, serão
ral, estadual e munlclpal e os recursos ral, estadual e municipal e os recursos considerados os sistemas de ensino fede
aplicados na forma do artigo 248. aplicados na forma do artigo 247. ral, estadual e municipal e os recursos

aplicados na forma do art. 216.
§ 3º A dlstribUlção dos recursos (A215,P3) § 32 Adlstribuição dos recursos

públICOS assegurará priorldade ao atendi- públicos assegurará prloridade ao atendi- (A245,P3) § 32 Adistribuição dos recursos
menta das necessidades do enSlno obrigató- mento das necessldades do ensino obrigató- públicos assegurará prioridade ao atendi
rio, nos termos do plano nacional de rio, nos termos do plano nacional de menta das necessidades do ensino obrlgató
educação. educação. rio, nos termos do plano nacional de

educação.
*** § 42 Os programas suplementares
de alimentação e assistência à saúde pre- (A215,P4) § 42 Os programas suplementares (A245,P4) § 42 Os programas suplementares
vistos no inciso VII do art. 241 serão fi- de alimentação e assistência à saúde pre- de alimentação e assistência à saúde pre
nanciados com recursos provenientes de vistos no artigo 240, VII, serão financia- vistos no art. 212, VII, serão financIados
contribuições sociaIS e por outros recur- dos com recursos provenientes de contri- com recursos provenientes de contribuições
sos orçamentários. buicões sociais e por outros recursos sociais e outros recursos orçamentários.

orcamentárlos.
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sas, que dela poderão deduzir a aplicação
realizada com o enSlno fundamental de seus
empregados e dependentes.

(DT40,Pún) § 6º É facultado aos Estados e
ao Distrito Federal vincular parcela de
sua receita orçamentárla a entIdades pú
blicas de fomento ao ensino e à pesquisa
científica e tecnológica.
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Art 247. As universidades gozam (A211,X) Art. 246. As univerSIdades gozam
de autonomia didático-científIca, adminis- de autonomia didático-científlca, admInis
trativa e de gestão flnanceira e trativa e de gestão flnanceira e
patrimonIal patrimonIal.

§ 1º A educação superior far-se-á (A211,XI) § 12 A educação superior far-se
com observâncIa do prIncípIO de lndisso- á com observância do princípio de indisso-

CIabIlidade entre enSIno, pesquisa e ex
clabilldade entre ensino, pesquisa e ex- tensão e da garantia de padrão de
tensão e da garantia de padrão de qualidade.
qualidade.

(A216,P2) § 22 As atividades de pesquisa e
§ 2º As atlvldades de pesquisa elextensão poderão receber apoio financelro

extensão poderão receber apOlO financeIro do Poder Público.
do Poder Público.

(VER ARTIGO 211, X e XI).

(VER ARTIGO 216, PARÁGRAFO 2º).

Art. 248. Os recursos públICOS
serão destlnados às escolas públIcas, po
dendo ser dlrigidos a escolas
comunltárlas, cofessionais ou fllantrópl
cas, definIdas em lei, que:

(A216) Art 247. Os recursos públicos (A247) Art. 216. Os recursos públICOS
serão destInados às escolas públicas, po- serão destinados às escolas públicas, po
dendo ser dirigidos a escolas dendo ser dirigidos a escolas
comunitárIas, cofesslonals ou filantrópi- comunItárias, confeSSIonais ou filantrópI-
cas, defInIdas em lei, que: cas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não lU-/<A216'I) I - comprovem finalidade
cratlva e apliquem seus excedentes finan- lucratIva e apllquem seus excedentes
celros em educação; nanceiros em educação,

não-/(A247,I) I ~ comprovem finalidade
fi- lucrativa e apliquem seus excedentes

nanceiros em educação;

não
fl-

11 - assegurem a destInação del(A216'II) 11 - assegurem a destinação del(A247'II) 11 - assegurem a destlnação de
seu patrlmônlo a Olltra escola comunltárla, seu patrlmônio a outra escola comunitária, seu patrimônIO a outra escola comunItárIa,
filantrópica ou confessional, ou ao Poder fIlantrópica ou confessional, ou ao Poder fIlantrópica ou confessional, ou ao Poder
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PúbllCO, no caso de encerramento de
at ív idades.

suaslPúblicO, no caso de encerramento de suaslPúbliCO, no caso de encerramento de suas
atividades. atividades.

*** Parágrafo único. Os recursos pú- (A216,P1) Parágrafo único. Os recursos pú- (A247,Pún) § 1º Os recursos de que trata
blicos de que trata este artigo poderão blicos de que trata este artigo poderão este artigo poderão ser destinados a bol
ser destinados a bolsas de estudo para o ser destinados a bolsas de estudo para o sas de estudo para o enSlno fundamental e
ensino fundamental e médio, na forma da ensino fundamental e médio, na forma da médio, na forma da lei, para os que de
lei, para os que demonstrarem insuflciên- monstrarem insuficiência de recursos,
eia de recursos, quando houver falta de lei, para os que demonstrarem lnsuficiên- quando houver falta de vagas e cursos re
vagas e cursos regulares da rede públlca cia de recursos, quando houver falta de guIares da rede pública na localidade da
na localldade da resldência do educando, vagas e cursos regúlares da rede pública residência do educando, flcando o Poder
ficando o Poder Público obrigado a inves- na localidade da residência do educando, PúbllCO obrigado a investir prioritaria
tir prloritariamente na expansão da sua ficando o Poder PúbllCQ obrigado a inves- mente na expansão de sua rede na
rede na localidade. tlr prioritariamente na expansão da sua localidade.

rede na localidade.
(A246,P2) § 2º As atividades
universitárias de peSQUisa e extensão po
derão receber apolO financeiro do Poder
Público.

Art. 249. A lel estabelecerá o (A217/A217,I,II,III,IV,V) Art. 248. A leil(A248,parte) Art. 217. A lei estabelecerá
plano naclonal de educação, de duração estabelecerá o plano nacional de educação, o plano nacional de educação, de duração
plurlanual, vlsando à artlculação e ao de- de duração plurlanual, visando à articula- plurianual, visando à articulação e ao de
senvolvlmento do ensino em seus dlversos ção e ao desenvolvimento do ensino em seus senvolvlmento do ensino em seus diversos
níveis e à lntegração das ações do Poder dlversos níveis e à lntegração das ações
PúbllCO que conduzam à erradicação do a- do Poder PúbllCO que conduzam à erradica-

ção do analfabetismo, à unlversalização do níveis e à integração das ações do Poder
nalfabetlsmo, à universallzação do atendl- atendimento escolar, à melhorIa da quali- Público que conduzam a:
mento escolar, à melhoria da qualidade do dade do enSlno, à formação para o trabalho
ensino, à formação para o trabalho e à e à promoção humanística, científica e (A248,parte) I - erradicação do analfabe-
promoção humanística, científica e tecno- tecnológica do País. tismo;
lógica do País.

(A248,parte) II - à universalização do a
tendimento escolar;

(A248,parte) III - melhorla da qualldade
do ensino;

(A248,parte) IV - formação para o traba
lho;

(A248,parte) V - promoção humanística,
científlca e tecnológica do País.
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(DT23) Parágrafo único. O ensino da His
tória do Brasil levará em conta as contri
buições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro.

Art. 250. O ensino fundamental (A215,P5) Art. 249. O enSlno fundamental
público terá como fonte adiClonal de fi- público terá como fonte adicional de fi
nanciamento a contribuição social do nanciamento a contribuição social do
salárlo-educação recolhldo, na forma da salário-educação recolhldo, na forma da
lei, pelas empresas, que poderão deduzir lei. pelas empresas, que poderão deduzir
desta contribuição a aplicação realizada desta contrlbuição a aplicação reallzada
com o enSlno fundamental de seus emprega- com o ensino fundamental de seus emprega-
dos e dependentes. dos e dependentes.

(VER ARTIGO 215. PARÁGRAFO 52).

SECÃO 11

D/\ CULTUR/\

(A250) Art. 218. O Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos dlreitos cul-

Parágrafo único. O Estado (A218.Pl) Parágrafo únlco. O Estado turais e acesso às fontes da cultura na-
protegerá as manlfestações das culturas protegerá as manlfestações das culturas Clonal. apoiará e incentlvará a valoriza
populares, indígenas e afro-brasilelras e populares, indígenas e afro-brasileiras e ção e a dlfusão das manifestações
das de outros grupos participantes do pro- culturais.
cesso c tvr l rzatór-ro br-as í te iro.

Art. 251. O Estado garantirá a (A218) Art. 250. O Estado garantlrá a
todos o pleno exercíClO dos direltos cul- todos o pleno exercício dos direitos cul
turais e acesso às fontes da cultura na- turalS e acesso às fontes da cultura na
Clonal. apoiará e incentivará a valoriza- Clonal, apoiará e lncentivará a valoriza
ção e a difusão das manlfestações ção e a difusão das manifestações
culturais. culturais.

das de outros grupos partlcipantes do pro-
cesso civllizatório brasilelro. I(A250.pún) § 12 O Estado protegerá as ma-

nifestações das culturas populares. lndí
genas e afro-brasilelras e das de outros
grupos partlcipantes do processo civillza
tórlO brasileiro.

(DT23.Pún) § 22 A lei disporá sobre a fl
xação de datas comemoratlvas de alta sig
nlficação para os diferentes segmentos ét
nicos nacionaIs.
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Art. 252. Constituem patrimônio (A219/A219,I,II,III,IV,V) Art. 251. (A251,parte) Art. 219. Constituem patrimô-
cultural brasileiro os bens de natureza Constituem patrimônio cultural brasileiro nio cultural brasileiro os bens de nature
mater1al e imaterial, tomados individua1- os bens de natureza material e imaterial, za material e imaterial, tomados indivl
mente ou em conjunto, portadores de refe- tomados ind1vidua1mente ou em conjunto, dua1mente ou em conjunto, portadores de
rência à identldade, à ação, à memória dos portadores de referência à identidade, à referência à identidade, à ação, à memória
diferentes grupos formadores da sociedade ação, à memória dos diferentes grupos for- dos dlferentes grupos formadores da socie
brasileira, incluídas as formas de expres- madores da soc1edade brasileira, incluídas dade brasileira, 1ncluídas
são, os modos de criar, fazer e viver; as as formas de expressão, os modos de criar,
criações c1entíficas, artísticas e tecno- fazer e viver; as criações científicas, (A251,parte) I - as formas de expressão;
lógicas; as obras, objetos, documentos, artísticas e tecnológicas; as obras, obje-
edificações e demais espaços destinádos às tos, documentos, ed1ficações e demais es- (A251,parte) 11 - os modos de criar, fazer
manifestações artístico-cu1tura1s; conJun- paços destinados às manifestações e Vlver;

artístico-culturais; conjuntos urbanos e
tos urbanos e sítios de valor h1stórico, sítios de valor h1stórico, paisagístico, (A251,parte) 111 - as criações científi
paisagístico, artístico, arqueológico, pa- artístico, arqueológico, paleontológico, cas, artísticas e tecnológicas;
1eontológico, ecológico e científico. ecológ1co e científ1co.

(A251,parte) IV - as obras, objetos, docu-
§ 12 O Poder Público, com a cola- (A219,PI) § 12 O Poder Público, com a co- mentos, edificações e demais espaços des-

boração da comunidade, promoverá e laboração da comunidade, promoverá e tinados às manifestações artístico-
protegerá o patrimônio cultural brasi1ei- protegerá ó patrimônio cultural bras i lei- culturais;
ro, através de 1nventários, registros, vi- ro, através de inventários, registros, vi-
gilância, tombamento e desapropriação, e gi1ância, tombamento e desapropriação, e (A25l,parte) V - os conJuntos urbanos e
de outras formas de acautelamento e de outras formas de acautelamento e sítios de valor histórico, pa1sagístico,
preservação. preservação. artístico, arqueo1óglco, paleontológico,

ecológico e científico.
§ 22 Cabem à admlnistração púb1i- (A219,P2) § 22 Cabem à administração pú-

ca, na forma da lei, a gestão da documen- b11ca, na forma da le1, a gestão da docu- (A251,Pl) § 12 O Poder Público, com a co
tação governamental e as providências para mentação governamental e as providências laboração da comun1dade, promoverá e
franquear a sua consulta a quantos dela para franquear a sua consulta a quantos protegerá o patr1mônio cultural bras i lei
necessitem. dela necessitem. ro, através de inventários, reg1stros, vi-

gilância, tombamento e desaproprIação, e
§ 3º A lei estabelecerá incent1- (A219,P3) § 32 A lei estabelecerá incenti- de outras formas de acautelamento e

vos para a produção e o conheclmento de vos para a produção e o conheclmento de preservação.
bens e valores culturais. bens e valores culturais.

(A251,P2) § 22 Cabem à administração pú
§ 42 Os danos e ameaças ao patr1-I<A219,P4) § 4º Os danos e ameaças ao pa-lb1ica, na forma da lei, a gestão da docu

mônio cultural serão punidos na forma da trimônio cultural serão punidos, na forma mentação governamental e as providências
lei. da lei. para franquear sua consulta a quantos dela

necess item .

(A251,P3) § 32 A lei estabelecerá incenti
vos para a produção e o conhecimento de
bens e valores culturais.
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(A251,P4) § 42 Os danos e ameaças ao pa
trimônio cultural serão punidos, na forma
da lei.

(DT24,Pún) § 52 Ficam tombados os sítIos
detentores de reminiscências históricas,
bem como todos os documentos dos antigos
QJilombos.

(A252,11) II - a destinação de recursos
públicos para a promocão priorItária do

(A220,111) III - o tratamento diferenCiadoldesporto educacional e, em casos específl
para o desporto profIssional e o não- cos, para a do d?sporto de alto rendimen-
profIssional; to;

Incentivo às
de criaçáo\<A220,IV) IV - a proteção e o incentivo às

manifestações desportivas de criação (A252,111) III - o tratamento diferenciado
nacional. para o desporto profIssional e o não-

Parágrafo único. O Poder profissional;
JudiCIárIO só admitirá ações relativas à (A220,Pl) Parágrafo único. O Poder
diSCIplIna e às competIções desportivas JudIciárIo só admitirá ações relatIvas à (A252,IV) IV - a proteção e o incentivo às
após esgotarem-se as instâncias da Justiça diSCIplina e às competições desportivas manifestações desportivas de criação
desportiva, dIsciplinada em lei, que terá após esgotarem-se as Instâncias da justiça nacional.
o prazo máximo de sessenta dias, contados desportIva, dIsciplinada em lei, que terá
da instauração do processo, para proferir o prazo máXImo de sessenta dias, contados (A252,Pún) § 12 O Poder Judiciário só
deCIsão fInal. da instauração do processo, para proferIr admitirá ações relativas à disciplina e às

deCIsão fInal. competições desportivas após esgotarem-se
as instâncias da justiça desportiva, regu-

Art. 253. É dever do Estado fo-
mentar prátIcas desportivas formais e nãol(A220) Art. 252. É dever do Estado fo- SECÃO III
formais, como direito de cada um, mentar prátIcas desportivas formais e não-
observados: formais, como direito de cada um, DO DESPORTO

observados:
I - a autonomIa das entidades (A252) Art. 220. É dever do Estado fo-

desportIvas dIrigentes e associações, (A220,1) I - a autonomia das entidades mentar práticas desportivas formaIS e não
quanto à sua organização e funcionamento; desportivas dirIgentes e associações, formais, como direito de cada um,

quanto à sua organização e funcionamento; observados:
1I - a destinação de recursos pú-

blicos para a promoção prioritárIa do des- (A220,11) II - a destinação de recursos (A252,1) I - a autonomia das entIdades
porto educacional e, em casos específicos, públIcos para a promoção prIoritária do desportIvas dirigentes e aSSOCIações,
para o desporto de alto rendimento; desporto educacional e, em casos específi- quanto a sua organização e funcionamento;

cos, para a do desporto de alto rendlmen
11I - o tratamento diferenciado to;

para o desporto profissional e o não pro
fiSSIonal;

IV - a proteção e
manifestações desportivas
nacional.
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lada em leI, que terá o prazo máximo de
sessenta dias, contados da instauração do
processo, para proferir decisão final.

(ADIÇÃO) § 22 O Poder Público Incentivará
o lazer, como forma de promoQão socIal.

CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CAPÍTULO IV

DA CIÊNCIÀ E TECNOLOGIA

(A253,P3) § 32 O Estado apoiará a formação
de recursos humanos nas áreas de CIência,
pesquisa e tecnologia e concederá aos que
delas se ocupem meios e condIções especi
ais de trabalho.

(A253) Art. 221. O Estado promoverá e
incentivará o desenvolvImento científico.
a pesquisa e capacitaQão tecnológIcas.

Art. 249. O Estado promoverá e
incentivará o desenvolvimento científICo,
a pesquisa e capacitação tecnológicas. (A221) Art. 253. O Estado promoverá e

incentIvará o desenvolvimento científico,
§ 12 A pesquisa cIentífIca báSIca a pesquisa e capacitação tecnológicas. (A253,Pl) § 12 A pesquIsa cIentífica

receberá tratamento prioritárIO do Estado básica receberá tratamento prioritárIO do
tenda em vIsta o bem público e o progresso (A221,Pl) § 12 A pesquisa científica Estado, tendo em vista o bem público e o
das ciênCIas. básica receberá tratamento prioritárIO do progresso das ciências.

Estado, tendo em vista o bem públICO e o
§ 22 A pesquisa tecnológica progresso das CIênCIas. (A253,P2) § 22 A pesquisa tecnológica

voltar-se-á preponderantemente para a so- voltar-se-á preponderantemente para a so-
lução dos problemas braSIleiras e para o (A221,P2) § 22 A pesquisa tecnológica lução dos problemas braSIleIros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo na- voltar-se-á preponderantemente para a so- desenvolvimento do sIstema produtIVO na-
cional e reglmlal. lução dos problemas brasileiros e para o cional e regional.

desenvolvimento do sistema produtivo na-
§ 3º O Estado apoiará a formação cional e regimlal.

de recursos humanos nas áreas da ciência,
da pesquisa e da tecnologIa e concederá, (A221,P3) § 32 O Estado apoiará a formação
aos que delas se ocupem, meIos e condições de recursos humanos nas áreas da CIênCIa.
especiaIs de trabalho. da pesquisa e da tecnologia e cmlcederá,

aos que delas se ocupem, meios e condiQões
especiais de trabalho.

§ ... A lei apOIará e estImulará (A253,P4) § 42 A lei apoiará e estImulará
as empresas que InVistam em pesquisa, (A221,P4) § 42 A lei epoiará e estimulará as empresas que invistam em peSQUIsa,
crIação de tecnologia adequada ao país, as empresas que InVIstam em pesquisa, crIação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recur- criação de tecnologIa adequada ao país. formação e aperfeiçoamento de seus recur
sos humanos e que pratiquem sIstemas de formação e aperfeiçoamento de seus recur- sos humanos e que pratiquem sIstemas de
remuneração onde o empregado receba, des- sos humanos e que pratIquem sistemas de remuneraQão que assegurem ao empregado,
vinculada do salário. particIpação nos ga- remuneração onde o empregado receba, des- deSVInculada do salárIO, partIcipação nos
nhos econômicos resultantes da produtivl- vinculada do salárIO, participação nos ga- ganhos econômICOS resultantes da produtl-
dade do seu trabalho. nhos econômicos resultantes da produtivi- vidade do seu trabalho.
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Art. 250. O mercado interno inte- (A222) Art. 254. O mercado interno inte- (A254) Art. 222. O mercado Interno lnte
gra o patrImônio nacional e será incentl- gra o patrImônio nacIonal e será incentl- gra o patrimônio nacional e será IncentI
vado de modo a viabilizar o desenvolvimen- vado de modo a viabIlizar o desenvolvlmen- vado de modo a viabilIzar o desenvolvimen
to cultural e sócio-econômIco, o bem-estar to cultural e sócio-econômIco, o bem-estar to cultural e SÓCIo-econômICO, o bem-estar
da população e a autonom18 tecnológIca da da população e a autonomIa tecnológIca da da população e a autonomia tecnológica da
nação, segundo disposto em legIslação nação, nos ter.mos de leI federal. Nação, nos termos de lei federal.
federal.

CAPÍTULO V

DA COMUNICAÇÃO

CAPÍTULO V

DA COMUNICACÃO

CAPÍTULO V

DA COMUN ICAÇÃO

Art. 251. A manIfestação do pen- (A223) Art 255. A manifestação do pen- (A255) Art. 223. A man1festação do pen
samento, da crIação e expressão, bem como samento, da cr1ação e expressão, bem como samento, da criação e expressão, bem como
a informação, sob qualquer forma, processo a informação, sob qualquer forma, processo a informação, sob qualquer forma, processo
ou ve1culaçào, não sofrerão qualquer res- ou veIculação não sofrerão qualquer res- ou veIculação não sofrerão qualquer res
trIção, observado o dIsposto nesta trição, observado o disposto nesta triCão, observado o disposto nesta
Constituição. Constituição. Const1tuição.

••• § 1º Nenhuma lei conterá disposi- (A223,P1) § 1º Nenhuma lei conterá dispo- (A255,P1) § 1º Nenhuma leI conterá dispo
tivo que possa constItuir embar'aço ã plena sitivo que possa constituir embaraço à sitivo que possa constituir embaraço à
lIberdade de Informação jornalística em plena lIberdade de Informação jornalística
qualquer veículo de comunIcação social, em qualquer veículo de comunIcação socIal, plena liberdade de informação Jorna1íst1ca
observado o disposto no art 6º, §§ 5º e observado o disposto no artigo 6º, §§ 5º e em Qualquer veículo de comunicação social,
10. 10. observado o disposto no art. 5º, IV, V,

XIV e XV.
(A223,P2/A223,P3) § 2º É vedada toda e

§ 2º É vedada toda e qualquer qualquer censura de natureza política, i- (A255,P2,parte) § 2º É vedada toda e qual
censura de natureza política, ideológica e deo1ógica e artíst1ca. Compete à lei quer censura de natureza política, ldeo1ó-
artística. Compete à lei federal: federal: glca e artística.

I - regular as dIversões e (A223,P3,1) I - regular as diversões e (A255,P2,parte) § 3º Compete à lei
espetáculos públICOS, cabendo ao Poder Pú- espetáculos públicos, cabendo ao POder Pú- federal:
blico informar sobre a natureza dos mesmos b1ico informar sobre a natureza dos mesmos
e as faixas etár1as, 10C818 e horários nos e as faixas etárias, locais e horários nos (A255,P2,1) I - regular as diversões e
quaIs sua apresentação se mostre inadequa- quais sua apresentação se mostre inadequa- espetáculos públicos, cabendo ao Poder Pú-
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da;

(A255,P4) § 52 Os meios de comunlcação so
(A223,P6) § 52 A publicação de veícuJo im-Icial não podem, direta ou Indiretamente,
presso de comunicação lndepende de licença ser obJeto de monopólio ou OllgopóllO.
de autoridade.

da;

§ 3º Os melOS de comunIcação so
cial não podem, dIreta ou lndlretamente,
ser obJeto de monopólio ou oligopólio

blico lnformar sobre a natureza deles, as
faixas etárias a que não se recomendam,

*** II - estabelecer os meios legais (A223,P3,11) II - estabelecer os melOS le- locais e horários nos quais sua apresenta-
que garantam à pessoa e à famílla a POSS1- gals que garantam à pessoa e à família a ção se mostre inadequada;
bilidade de se defenderem de programas ou possibilidade de se defenderem de progra-
programações de rádlo e televIsão que con- mas ou programações de rádlo e teleVIsão (A255,P2,11) II - estabelecer os meios le
trariem o dIsposto no art. 252 e lncisos, que contrarIem o dIsposto no artigo 256 e gais que garantam à pessoa e à famílla a
bem como da propaganda de produtos, InC1SOS, bem como da propaganda de produ- possibilidade de se defenderem de progra
práticas e serVlços que possam ser nocivos tos, práticas e serviços que possam ser mas ou programações de rádio e televlsão
à saúde e ao meio ambiente. nOC1VOS à saúde e ao melO ambiente. que contrar1em o d1sposto no art. 224, bem

como da propaganda de produtos, prátlcas e
(A223,P4) § 3º A propaganda comercial de serviços que possam ser nocivos à saúde e
tabaco, bebIdas alcoólIcas, formas de tra- ao meio ambiente;
tamento, medIcamentos e agrotóxICos terá
restrições legaIS, havendo necessidade de (A255,P3) § 42 A propaganda comercial de

§ 4º A publIcação de veículo im-Icontra-propaganda sobre os seus decorren- tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos,
presso de comunicação Independe de licença tes malefícios, o que será regulamentado medlcamentos e terapias sujeitar-se-á a
de autoridade. de acordo com o artlgo 255, § 2º, 11. restrições legais, nos termos do inciso II

do parágrafo anterior, e conterá, sempre
(A223,P5) § 4º Os meIos de comunicação so- que necessário, advertência, sobre os ma
cial não podem, dIreta ou Ind1retamente, leficios decorrentes de seu uso.
ser objeto de monopólio ou oligopólio.

(A255,P5) § 62 A publlcação de veículo im
presso de comunicação independe de licença
de autoridade.

Art. 252. A produção e a progra- (A224) Art. 256. A produção e a progra-
mação das emlssoras de rádio e televlsão mação das emIssoras de rádio e televlsão (A256) Art. 224. A produção e a progra
atenderão aos seguintes princíPlos: atenderão aos segulntes princípIOS: mação das emissoras de rádio e televisão

atenderão aos seguintes prlncípios:
1- preferêncla por flnalldades (A224,1) I - preferência por finalidades

educativas, artísticas, culturais e infor- educativas, artísticas, culturais e infor- (A256 , I) I - preferência a finalidades e
mativas; matlvas; ducativas, artísticas, culturais e infor

matIvas;
II - promoção da cultura nacional

e regIonal e estímulo à produção lndepen
dente que objetive a sua dlvulgação;

(A224,11) II - promoção da cultura nacio-
nal e reglonal e estímulo à produção Inde-I(A256'11) II - promoção da cultura nacio
pendente que obJetive sua divulgação; nal e regional e estimulo à produção inde

pendente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produçãoI (A224 , 111) III - regionalização da produ-
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cuitural, artística e jornalístlca, con-Ição cultural, artística e jOrnalística'I(A256,III) 111 - regionalização da produ
forme percentuals estabelecidos em lei; conforme percentuais estabelecidos em lei; ção cultural, artística e jornalística,

conforme percentuals estabelecidos em lei;
(A224,IV) IV - respeito aos valores éticos

IV - respelto aos valores éticosle sociais da pessoa e da família.
e sociais da pessoa e da família.

(A256,TV) IV - respelto aos valores éticos
e sociais da pessoa e da famílla.

Art. 253. A propriedade de empre- (A225) Art. 257. A propriedade de empre- (A257) Art. 225. A propriedade de empre
sas Jornalístlcas e de radlodlfusão é pri- sas jornalísticas e de radiodifusão é pri- sa jornalística e de radiodlfusão sonora e
vatlva de braSllelros natos ou naturallza- vativa de brasileiros natos ou naturaliza- de sons e imagens é privativa de brasilei
dos há mais de dez anos, aos quais caberá dos há mais de dez anos, aos quais caberá ros natos ou naturalizados há mais de dez
a responsabl 1idade pela sua administração a responsabl 1idade pela sua administração anos, aos qualS caberá a responsabilidade
e orientação lntelectual. e orientação lntelectual por sua admlnistração e orientação

intelectual.
~ lº É vedada a partlclpação de (A225,Pl) § 1º É vedada a particlpação de .

pessoa jurídica no capital soclal de em- pessua Jurídlca no capital social de em- (A227,Pl) § 1º E vedada a participação de
pr-esa .jornal is t tca ou de r-ad íodtfusâo , ex- presa jorna t tst ica ou de radiodifusão, ex- pessoa jurídica no capital social de em
eeto a de partldos polítlCOS e de socieda- ceto a de partidos polítlcos e de socieda- presa jornalística ou de radiodifusão, ex
de cujo capital pertença exclusivamente e des cujo capital pertença exclusivamente e ceto a de partido político e de sociedades
nomlnalmente a brasilelros nomlnalmente a brasilelros. cujo capital pertença exclusiva e nomlnal-

mente a brasllelros.
§ 2º A partlclpação referida no

parágrafo anterior só se efetuará através (A227,P2) § 2º A participação referida no
de r-apital sem direlto a voto e não poderá (A225,P2) § 2º A particlpação referida no parágrafo anterior só se efetuará através
exceder a trinta por cento do capital parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá
social. de capital sem direito a voto e não poderá exceder a trlnta por cento do capltal

exceder a trlnta por cento do capital soclal.
social.

Nacional
66, §§

(A258) Art. 226. Compete ao Poder Execu
tivo outorgar e renovar concessão, permis-

são e autorização para o servlço de radio
dlfusão sonora e de sons e imagens, obser
vado o princípio da complementarledade dos
slstemas privados, público e estatal.

*** § 1º Compete ao Congresso NaCiO-I(A226,Pl) § 1º Compete ao Congresso Nacio-I
nal apreclar o ato, em regime de urgência, nal apreciar o ato, em regime de urgêncla, (A258,Pl) § 1º O Congresso
a partir .do recebimento da mensagem, no a partir do receblmento da mensagem, no apreciará o ato, no prazo do art.

Art. 254 Compete ao Poder Execu- (A226) Art. 258. Compete ao Poder Execu
tivo outorgar e renovar concessão, permis- tivo outorgar e renovar concessão, permlS
são e autorlzação para o servlço de radio- são e autorização para o serviço de radio
difusão sonora e de sons e imagens, obser- dlfusão sonora e de sons e imagens, obser
vado o princípio da complementarldade dos vado o princípio da complementariedade dos
sistemas privados, público e estatal. sistemas privados, públlco e estatal.
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prazo do artigo 78, §§ 2º e 42 .prazo do art. 78, §§ 22 e 4º

deliberação do Congresso Nacional, na
ma dos §§ lº e 2º deste artigo

(A258,P3) § 32 O ato de outorga ou renova
ção somente produzirá efe1tos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na for
ma dos parágrafos ante~iores.

(A226,P4) § 42 O cancelamento da concessão
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de venC1do o prazo, (A258,P4) § 42 O cancelamento da concessão

ou permissão, antes de venc1do o prazo, depende de decisão judicial. ou permissão, antes de vencido o prazo,
depende de decisão jud1cial depende de decisão judicial.

(A226,P5) § 52 O prazo da concessão ou
§ 5º O prazo da concessão ou per- permissão será de dez anos para as emisso- (A258,P5) § 52 O prazo da c~lcessão ou

mlssão será de dez anos para as emissoras ras de rádio e de quinze anos para as e- permissão será de dez anos para as emisso-
de rádio e de quinze anos para as em1SSO- m1ssoras de televisão. ras de rádio e de quinze para as de
ras de telev1são. televisão.

22 e 42, a contar do receb1mento da
mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão (A226,P2) § 2º A não renovação da conces-
ou perm1ssão dependerá da manifestação de são ou permissão dependerá da manifestação (A258,P2)§ 2º A não-renovação da concessão
d01S quintos do Congresso Nacional em vo- de dois quintos do Congresso Nacional em ou permissão dependerá da manifestação de
tação nom1nal. votação nominal. d01S qU1ntos do Congresso Nacional em vo

tação nominal.
*** § 3º O ato de outorga ou renova- (A226,P3) § 3º O ato de outorga ou renova
ção somente produzirá efeltos lega1s após ção somente produzlrá efeitos legais após

deliberação do Congresso Nacional, na for
for- ma dos §§ lº e 2º.

Art. 255. Para os efeitos do dis- (A227) Art. 259. Para os efeitos do dis- (A259) Art. 227. Para os efeitos do dis
posto neste Capítulo, o Congresso Nac10nal posto neste Capítulo, o Congresso Nacional posto neste Capítulo, o Congresso Nacional
inst1tuirá, como órgão auxiliar, o Conse- institu1rá, como órgão auxil1ar, o Conse- 1nstituirá, como órgão auxiliar, o Conse
1ho Nac tona 1 de Comun 1cação, na forma da 1ho Nac rena 1 de Comulll cação, na forma da 1110 Nac iona1 de Comun icação, na farma da
lei lei lei.

Art. 256. (SUPRIMIDO). Art. 256. (SUPRIMIDO). SEM CORRESPONDENTE.

*** Art ... A propaganda comerclal
do tabaco, bebidas alcoólicas, formas de
tratamento, medicamentos e agrotóxicos
terá restr1ções lega1s, havendo necessida
de de contra-propaganda sobre os seus de-

VER ARTIGO 255, PARÁGRAFO 32. (VER ARTIGO 223, PARÁGRAFO 4).
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correntes malefíc1os, o que será regula
mentado de acordo com o 1nC1SO li, § 1º,
Artigo 256.

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

a efet1vida-I(A260,Pl) § 1º Para assegurar a efet1vida
artigo, in- de desse dire1to, incumbe ao Poder

Público:

(A228,Pl) § 1º Para assegurar
§ 1º Para assegurar a efetlvldadelde do d1reito referido neste

do dlreito refer1do neste artigo, lncumbe cumbe ao Poder Público
ao Poder Público·

(A228) Art 260 Todos têm direito ao (A260) Art. 228. Todos têm d1re1to ao
~~~ Art. 257. Todos têm d1reito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, meio amb1ente ecologicamente equilibrado,
meio amb1ente ecológicamente equ1librado, bem de uso comum do povo e essencial à sa- bem de uso comum do povo e essenc1al à sa
bem de uso comum do povo e essenC1al à sa- dia qual1dade de vida, 1mpondo-se ao Poder d1a qual1dade de vlda, impondo-se ao Poder
d13 qualidade de vida, lmpondo-se ao Poder Públ1CO o dever de defendê-lo e à coleti- Públ1CO o dever de defendê-lo e à coletl
Públ1CO o dever de defendê-lo e à colet1- vldade o dever de preservá-lo para as pre- vidade o de preservá-lo para as presentes
v1dade o dever de preservá·-Jo para as pre- sentes e futuras gerações. e futuras gerações.
sentes e futuras gerações.

(A228,Pl,I) I - preservar e restaurar os (A260,Pl,l) I - preservar e restaurar os
I - preservar e restaurar os pro-Iprocessos ecológ1cos essenciais e prover o processos ecológicos essenciais e prover o

cessos ecológ1cos essenC1a1S e prover o manejo ecológ1co das espécies e ecossiste- manejo ecológico das espécies e ecossiste-
maneJo ecológ1co das espécies e ecossiste- mas; mas;
mas;

(A228,Pl,II) 11 - preservar a diversldade (A260,Pl,ll) 11 - preservar a diverS1dade
II - preservar a dlverSldade e a e a integr1dade do patrimôn10 genético do e a lntegridade do patrimôn10 genétlco do

1ntegr1dade do patrImônio genético do País País e fiscallzar as entidades dedicadas à País e fiscalizar as entidades ded1cadas à
e fIscalizar as entidades ded1cadas à pes- pesquisa e manlpulação de mater1al genéti- pesqulsa e manipulação de material genét1-
qU1sa e man1pulaçào de mater1al genético; co; co;

111 - def1nir, em todas as unlda- (A228,Pl,III) 111 - definir, em todas as (A260,Pl,III) 111 - definir, em todas as
des da Federação, espaços terr1tor1als e unidades da Federação, espaços territori- un1dades da Federação, espaços territor1
seus componentes a serem especialmente ais e seus componentes a serem espec1al- alS e seus componentes a serem especial
proteg1dos, sendo a alteração e supressão mente protegidos, sendo a alteração e a
permitida somente através de lei, vedada mente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de
qualquer ut1l1zação que comprometa a inte- supressão permitldas somente através de lei, vedada qualquer ut1lização que com
gr1dade dos atributos que Justiflquem sua lei, vedada qualquer ut1lização que com- prometa a integrldade dos atr1butos que
proteção; prometa a 1ntegr1dade dos atributos que just1fiquem sua proteção;

Just1fiquem sua proteção;
IV - eX1gir, na forma da lei, (A260,Pl,IV) IV - exiglr, na forma da le1,

para 1nstalação de obra ou at1vidade po- (A228,Pl,IV) IV - eX1gir, na forma da le1, para lnstalação de obra ou at1v1dade po-
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tencialmente causadora de slgnlficativa para instalação de obra ou atividade po-
degradação do meio ambiente, estudo prévio tencia1mente causadora de significativa tencialmente causadora de signlflcativa
de lmpacto amblental, a que se dará pub1i- degradação do melo ambiente, estudo prévio degradação do meio ambiente, estudo prév10
cldade; de impacto amblental, a que se dará pub1i- de impacto ambiental, a que se dará publl-

c idads: o idade:
V - controlar a produção, comer-

cialização e/ou emprego de técnicas, méto- (A228,Pl,V) V - controlar a produção, a (A260,Pl,V) V - controlar a produção, a
dos e substâncias que comportem risco para comercialização e o emprego de técnicas, comercialização e o emprego de técnicas,
a vlda, a qua1ldade de vida e o melO am- métodos e substâncias que comportem risco métodos e substânClas que comportem r1SCO
biente; para a vida, a qualidade de vida e o meio para a vida, a qualIdade de vlda e o meio

amblente; ambiente;
VI - promover a educação ambien-

tal em todos os nívels de enSlno e a cons- (A228,Pl,VI) VI - promover a educação am- (A260,Pl,VI) VI - promover a educação am
blenta1 em todos os níveis de ensino e a bienta1 em todos os níveis de ensino e a

c1entlzação púb11ca para a preservação dolconscientização pública para a preservação consc1entlzação pública para a preservação
meio antnente: do meio amo rente: do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e flora, (A228,Pl,VII) VII - proteger a fauna e a (A260,Pl,VII) VII - proteger a fauna e a
vedando, na forma da 1e1, as práticas que flora, vedadas, na forma da lei, as flora, vedadas, na forma da lei, as
coloquem em risco a sua função ecológlca, práticas que coloquem em risco sua função práticas que coloquem em risco sua função
que provoquem a extinção de espécies ou ecológica, provoquem a extinção de espé- ecológica, provoquem a extinção de espé-
que submetam os anlmalS à crueldade. Cles ou submetam os animals a crueldade. Cles ou submetam os anlmais a crueldade.'

§ 2º Aquele que explorar recursos (A228,P2) § 2º Aquele que explorar recur- (A260,P2) § 2º Aquele que explorar recur
minerais flca obrlgado a recuperar o meio sos minerais fica obrigado a recuperar o sos minerais fica obrigado a recuperar o
ambiente degradado, de acordo com solução melO amb1ente degradado, de acordo com so- meio ambiente degradado, de acordo com so
técnica exigida pelo órgão público compe- lução técnica exigida pelo órgão público 1ução técnica exigida pelo órgão público
tente, na forma da 1e1. competente, na forma da lei. competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividade con- (A228,P3) § 3º As condutas e atividades (A260,P3) § 3º As condutas e atlvldades
s1deradas lesivas ao meio ambiente sUJe1- consideradas lesivas ao meio ambiente su- consideradas 1es1vas ao meio ambiente su
tarão os lnfratores, pessoas físlcas ou Jeitarão os lnfratores, pessoas físicas ou jeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídlcas, às sanções penais e administra- Jurídicas, às sanções penais e administra- jurídicas, a sanções pena1S e admin1stra-
tivas, ir~ependentemente da obrigação de tivas, independentemente da obrigação de tivas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados. reparar os danos causados. reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica, a Mata (A228,P4) § 4º A Floresta Amazônlca, a (A260,P4) § 4º A Floresta Amazôn1ca, a
Atlântlca, a Serra do Mar, o Pantanal Mata At1ântlca, a Serra do Mar, o Pantanal Mata Atlântica. a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são Pa- Mato-Grossense e a Zona Costeira são pa- Mato-Grossense e a Zona Costeira são pa
trimônio Nacional e sua utilização far-se- trimônio nacional e sua ut1lização far-se
á, na forma da lei, dentro de condições trimônlo nacional e sua uti11zação far-se- á, na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do seu meio á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio am
ambiente, inclusive quanto ao uso de seus que assegurem a preservação do seu meio biente, inclusive quanto ao uso dos recur-
recursos naturais. ambiente, inclusive quanto ao uso de seus sos naturais.

recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras (A260,P5) § 5º São indisponíveis as terras

devolutas ou arrecadadas pelos Estados, (A228,P5) § 5º São lndisponívels as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados,
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por ações d1scr1minatórlas, necessár1as à devolutas ou arrecadadas, pelos Estados,
proteção dos ecossistemas naturais. por ações d1scr1m1natpr1as, necessár1as à por ações d1scriminatórias, necessár1as à

pr'oteção dos ecoss1stemas naturais. proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas, que operam com

reator nuclear. deverão ter sua 10cal1za- (A228,P6) § 62 As US1nas que operam com (A260,P6) § 62 As usinas que operam com
ção def1n1da em lei federal, sem o que não reator nuclear deverão ter sua 10ca11zação reator nuclear deverão ter sua 10ca11zação
poderão ser 1nstaladas. defin1da em lei federal, sem o que não po- def1nida em lei federal, sem o que não po-

derão ser instaladas. derão ser instaladas.

CAPÍTULO VII
CAP ÍTUlO VII CAPÍTULO VI I

DA FAMílIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E D DA FAMílIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E D
DA FAMílIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DI

(A229) Art. 261. A famíl1a, base da so- (A261) Art. 229. A famíl1a, base da so
Art. 258. A família, base da so- c1edade, tem especial proteção do Estado. ciedade, tem especial proteção do Estado.

c iedade, tem espec1al proteção do Estado.
(A261,PI,parte) § 12 O casamento é C1V1l e
gratuita a celebração.

(A261,P3) § 42 Entende-se, também, como
entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.

(A229,P1/A229,P2) § lº O casamento é C1V1l
§ Iº O casamento é c1vil e gra-Ie gratuita a celebração; o casamento reli

tU1t3 a celebração. O casamento rel1gioso gioso tem efeito C1V1l, nos termos da le1.
tem efe1to C1Vll, nos termos da le1. (A261,Pl,parte) § 22 O casamento religioso

(A229,P3) § 2º Para efeito da proteção do tem efeito c1vil, nos termos da 1e1.
§ 22 Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável en-

Estado, é reconheC1da a un1ão estável en- tre homem e mulher como ent1dade famil1ar; (A261,P2) § 32 Para efeito da proteção do
tre homem e mulher como entidade fam11iar. a lei facilitará a sua conversão em Estado, é reconhecida a união estável en-
A le1 facl1itará a sua conversão em casamento. tre homem e mulher como entidade familiar,
casamento. devendo a lei faci 1itar sua conversão em

(A229,P4) § 32 Entende-se, também, como casamento.
§ 3º Entende-se, também, como en- ent1dade fami11ar a comunidade formada por

t1dade fam1liar a comunldade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
qualquer dos pals e seus descendentes.

§ 4º Os d1reitos e deveres refe
rentes à sociedade conjugal são exercidos (A229,P5) § 42 Os direitos e deveres refe- (A261,P4) § 5º Os direitos e deveres refe
igualmente pelo homem e pela mulher. rentes à sociedade conjugal são exercidos rentes à sociedade conjugal são exercidos

igualmente pelo homem e pela mulher. igualmente pelo homem e pela mulher.
§ 5º O casamento civil pode ser

dissolvido pelo divórclo, nos casos ex- (A229,P6) § 52 O casamento civil pode ser (A261,P5) § 62 O casamento civil pode ser
pr'essos em le1, após orévia separação JU- dissolvido pelo d1vórcio, nos casos ex- dissolvido pelo divórcio, nos casos ex
dic ral por nais de um ano ou comprovada pressas em lei, após právra separação ju- pressos em lei, após prévia separação ju-
separação de fato por mais de dois. dicial por ma1S de um ano ou comprovada

separação de fato por mais de do1S. d1c1a1 por mais de um ano ou comprovada
§ 62 Fundado nos princípios da separação de fato por mais de dois.
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dignidade da pessoa humana e da paternlda- (A229,P7) § 62 Fundado nos princípios da
de responsável, o planeJamento familiar é dignidade da pessoa humana e da paternida- (A261,P6) § 72 Fundado nos prlncíplos da
livre decisão do casal, competindo ao Es- de responsável, o planejamento familiar é dignidade da pessoa humana e da paternlda
tado propiclar recursos educacionals e livre decisão do casal, competindo ao Es- de responsável, o planeJamento famlliar é
científlcoS para o exercício desse direi- tado propiciar recursos educacionais e livre decisão do casal, competindo ao Es
to, vedada qualquer forma coercitiva por científicos para o exercício desse direi- tado propiciar recursos educacionals e
parte de instituições oflcials ou to, vedada qualquer forma coercitiva por científicos para o exercício desse dlrei-
prlvadas. parte de instituições oficiais ou to, vedada qualquer forma coercitiva por

privadas. parte de institulções oficials mJ
§ 72 O Estado assegurará a assis- privadas.

têmcla à família na pessoa dos membros que (A229,P8) § 72 O Estado assegurará a as-
sistêmcia à família na pessoa dos membros (A261,P7) § 82 O Estado assegurará a as

a lntegram, criando mecanlsmos para cOlbir que a lntegram, criando mecanismos para sistência à família na pessoa dos membros
a vlolência no âmbito dessas relações. coibir a vlolêncla no âmbito dessas que a integram, criando mecanismos para

relações. coiblr a vlolêncla no âmbito dessas
relações.

Art 259. É dever da família, da (A230) Art. 262. É dever da família, da (A262) Art. 230. É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança socledade e do Estado assegurar à criança sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prlorldade, e ao adolescente, com absoluta prioridade, e ao adolescente, com absoluta prloridade,
o direito à vlda, à saúde, à alimentação, o direito à vida, à saúde, à alimentação, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionaliza- à educação, ao lazer, à profisslonaliza- à educação, ao lazer, à profissionaliza
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, ção, à cultura, à dlgnldade, ao respeito, ção, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convlvência familiar e à liberdade e à convivência familiar e à llberdade e à convivênCla familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de comunitárla, além de colocá-los a salvo de comunltária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, dlscrlminação, toda forma de negllgêncla, discriminação, toda forma de negligência, dlsqrimlnação,
exploração, violência, crueldade e exploração, violência, crueldade e exploração, violência, crueldade e
opressão. opressão. opressão.

§ 12 O Estado promoverá, conjun- (A230,Pl) § 1º O Estado promoverá, conJun- (A262,Pl) § 1º O Estado promoverá, conjun
tamente com entidades não governamentals, tamente com entidades não governamentais, tamente com entidades não governamentais,
programas de asslstêncla integral à saúde programas de assistêncla lntegral à saúde programas de assistência integral à saúde
da criança e do adolescente, obedecendo da criança e do adolescente, obedecendo da criança e do adolescente, obedecendo
aos segulntes prlncíplos: aos seguintes princípios: aos seguintes prece1tos:

I - percentual dos recursos pú- (A262,Pl,I,parte) I - aplicação de percen-
blicos destinados à saúde será aplicado na (A230,Pl,I,parte) I - percentual dos re- tual dos recursos públlCOS destinados à
asslstêncla de saúde materna-Infantil; cursos públicos destinados à saúde aplica- saúde na assistência maternO-lnfantil;

do na assistêncla de saúde materno-
11 - serão criados programas de infantil; (A262,Pl,II) 11 - crlação de programas de

prevenção e atendlmento especlalizado para prevenção e atendimento especializado para
os portadores de deflclência física, sen- (A230,Pl,II) 11 - criação de programas de os portadores de deficiência física, sen
sorial ou mental, bem como de integração prevenção e atendlmento especiallzado para
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(A262,P2) § 22 A lei disporá sobre normas
(A230,P2) § 22 A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifí
de construção dos logradouros e dos edifí- cios de uso público e de fabrIcação de
C10S de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas porta
garantir acesso adequado às pessoas porta- doras de deficiênCIa.
doras de defICiêncla.

§ 3º O direito à proteção espe
clal abrangerá os seguintes aspectos:

do adolescente portador de deflciência, os portadores de deflclência física, sen- sorial ou mental, bem como de Integração
medIante o treinamento para o trabalho e a sorial ou mental, bem como de integràção social do adolescente portador de defi
convivência, e a facilitação do acesso aos do adolescente portador de deficiência, ciência, mediante o treinamento para o
bens e serviços coletivos, com a elimina- medIante o trelnamento para o trabalho e a trabalho e a convIvência, e a facilitação
Cão de preconceltos e obstáculos convivência, e a facilItação do acesso aos do acesso aos bens e serviços coletIvos,
arquitetônicos. bens e serviços coletivos, com a elimina- com a ellminação de preconceitos e

ção de preconceitos e obstáculos obstáculos arquitetônicos.
dalarquitetônicos.
na

*** § 22 É garantIdo o direIto
crIança e do adolescente à educação,
forma do art. 241.

direitos

(A262,P4,III) 111 - garantIa de acesso do
trabalhador adolescente à escola;

(A262,P4,II) 11 - garantia de
previdenciários e trabalhistas;

(A262,P4) § 3º O direito a proteção espe
cial abrangerá os seguintes aspectos:

dlreitosl(A230,P3) § 42 O direIto à proteção espe-
cIal Rbrangerá os seguintes aspectos:

(A262,P3) (SUPRIMIDO POR REPETIR O TEOR DO
quatorze anos\(SUP) § 32 É garantldo o direlto dalARTIGO 214).
observado o crlança e do adolescente à educação, na

forma do artlgo 241.

11 - garantia de
prevIdenciários e trabalhIstas;

*** I - ldade mínima de
para admissão ao trabalho,
disposto no art. 7Q, § 22 ;

(A262,P4,I) I - idade mínIma de quatorze
anos para admissão ao trabalho, observado

111 - garantida de acesso do tra- (A230,P3,I) I - idade mínIma de quatorzelo disposto no art. 72 , XXXIII;
balhador adolescente à esc~la; anos para admissão ao trabalho, observado

o disposto no artIgo 72, § 22;
IV - garantIa de instrução con-

tradltórla e de ampla defesa, com todos os (A230,P3,II) 11 - garantIa de direitos
meios e recursos a ela inerentes, à crlan- previdenciários e trabalhistas;
ça e ao adolescente a quem se atribua ato
contrário à ordem legal; (A230,P3,III) 111 - garantida de acesso do

trabalhador adolescente à escola; (A262,P4,IV) IV - garantia de instrução
V - obediênCIa aos princípIOS de contraditória e de ampla defesa, com todos

brevidade, excepcionalldade e respeIto à (A230,P3,IV) IV - garantia de lnstrução os meIos e recursos a ela inerentes, à
condição peculiar de pessoa em desenvolvi- contraditória e de ampla defesa, com todos crIança e ao adolescente a Quem se atribua
mento, quando da aplicação de qualquer me- os meios e recursos a ela inerentes, à ato contrário à ordem legal;
dida prIvativa de liberdade; criança e ao adolescente a quem se atribua

ato contrário à ordem legal; (A262,P4,V) V - obedlência aos princípios
VI - estímulo do Poder Público, de brevidade, excepcionalidade e respeIto

através de assistência jurídlca, incenti- à condição peculiar de pessoa em desenvol-
vas flscals e subsídios, nos termos da (A230,P3,V) V - obediência aos principios vimento, quando da aplicação de qualquer
lei, ao acolhimento, sob a forma de guar- de brevidade, excepcIonalidade e respeito medida priv3tiva de liberdade;
da, de criança ou adolescente órfão ou a- à condição peculiar de pessoa em desenvol-
bandonado; vimento, quando da aplIcação de qualquer (A262,P4,VI) VI - estimulo do Poder Públi-

medIda privativa de liberdade; co, através de assistência jurídica, in-
VII - programas de prevenção e centivos fiscais e subsídios, nos termos

atendimento especialIzado à crianç~ e ao (A230,P3,VI) VI - estímulo do Poder Públi-
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adolescente dependente de· drogas.

(A262,P6) § 52 A adoção será assistida
(A230,P5) § 62 A adoção será asslstldalpelo Poder Público, na forma da lei, que
pelo Poder PúblICO, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efe

bidas quaIsquer designações dlscriminató-lestabe1eCerá casos e condições de sua efe- tivação por parte de estrangeiros.
rias relativas à fIliação. tivação por parte de estrangeiros,

(A262,P4,VII) VII - programas de prevenção
e atendimento especializado à criança é ao

§ 52 A adoção será aSSIstida pelo (A230,P3,VII) VII - programas de prevenção adolescente dependente de entorpecentes e
Poder Público, na forma da leI. que e atendimento especializado à criança e ao drogas afins.
estabelecerá casos e condIções de sua efe- adolescente dependente de drogas. ",
tivação por parte de estrangeiros. ; " . _. (A262,P5) § 42 A lei punirá severamente o

(A230,P4) § 52 A leI punirá, severamente, abUso, a violência e a exploração sexual
§ 62 Os filhos. havidos ou não da o abuso, a violência e a exploração sexual da crIança e do adolescente.

relação do casamento, ou por adoção. terão da criança e do adolescente.
os mesmos dIreitos e qualifIcações, prOl-

co, através de assistência jurídIca, in-Ida leI, ao acolhimento, sob a forma de
centivos fiscais e subsídios, nos termos guarda, de criança ou adolescente órfão OU

§ 42 A lei punirá, severamente, 0lda lei, ao acolhimento, sOb a forma de abandonado;
abuso, a violência e a exploração sexual guarda, de criança ou adolescente órfão ou
da criança e do adolescente. abandonado;

(A262,P7) § 62 Os filhos, havidos ou não
~** § 72 No atendimento dos direitos (A230,P6) § 72 Os fIlhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoCão,
da criança e do adolescente 1evar-se-á em da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
consideração o dIsposto no art. 238, I e terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações dlscrimi
11, além de assegurada a partiCIpação da proibidas quaisquer designações discrimi- natórias relativas à filiação.
comunIdade. natórias relativas à fil iação.

(A262,P8) § 72 N° atendimento dos direitos
(A230,P7) § 82 N° atendimento dos direItos Ida criança e do adolescente levar-se-á em
da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 209.
consideração o disposto no artigo 238, I e
li, além de assegurada a participação da
comunidade.

Art. 260. São pena1mentel(A231) Art. 263. São penalmentel(A263) Art. 231. São penalmente
inImputáveis os menores de deZOIto anos, inImputáveIS os menores de dezoito anos, inimputáveis os menores de dezoito anos,
siJeitos às normas da legislação especial. sijeitos às normas da legislação especial. sujeitos às normas da legislação especial.

Art. 261. Os paIs têm o dever de (A264) Art. 232. Os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os fIlhos (A232) Art. 264. Os pais têm o dever de aSSIstir, criar e educar os filhos meno
menores. Os fIlhos maiores têm o dever de assistir, criar e educar os fIlhos meno- res, e os filhos maiores têm o dever de
ajudar e amparar os paIs na velhice. ca- res; os fIlhos maiores têm o dever de aju- ajudar e amparar os pais na velhice, ca-
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rência ou enfermidade. dar e amparar os pais"na velhicé, carêncialrência ou·enfermidade.
ou enfermldack:i.

Art. 262. A famílIa, a sociedade (A233) Art. 265. A famílIa, a sociedade (A265) Art. 233. A família, a sociedade
e o Estado têm o dever de amparar as pes- e o Estado têm o dever de amparar as pes- e o Estado têm o dever de amparar as pes-
soas idosas, assegurando sua participação soas idosas, assegurando sua participação "
na comunIdade, defendendo sua dignidade e na comunidade, defendendo sua dignidade esoas idosas, assegurando sua participação
bem-estar e garantindo-lI18S o direito à bem-estar e garantindo-lhes o direito à na comunIdade, defendendo sua dignidade e
VIda, mesmo durante a ocorrência de doen- vida, mesmo durante a ocorrência de doen- bem-estar e garantindo-lhes o direIto à
ças fatais. ças fataIS. vida, mesmo na ocorrência de doenças

fatais.
§ 12 Os nrogramas de amparo aos (A233,Pún) Parágrafo único. Os programas

idosos serão executados preferencialmente de amparo aos idosos serão executados pre- (A265,Pún) Parágrafo únICo. Os programas
em seus lares, garantlndo o transporte ur- ferencialmente em seus lares, garantindo o de amparo aos Idosos serão executados pre
bano gratuito aos maiores de sessenta e transporte urbano gratuito aos maiores de ferencialmente em seus lares, garantindo o
Clnco anos. sessenta e cinco anos. transporte urbano gratuito aos maiores de

sessenta e cincO anos.
§ 22 A lei disporá sobre normas (A233,A_) **DT** Art.... A lei disporá

de construção dos logradouros e dos edifí- sobre a adaptação dos logradouros, dos e- (A265,A_) (VER ARTIGO 244).
CIOS de uso público, de fabricação de veí- difícios de uso públICO e dos veículos de
culos de transporte coletIVO, bem como so- transporte coletIVO atualmente existentes,
bre a adaptação dos já eXIstentes, a fim a f1m de garantir acesso adequado às pes-
de garantir acesso adequado às pessoas soas portadoras de def1ciência, conforme o
portadoras de deficiência. disposto no artigo 262, § 22 .

CAPÍTULO VII I

DOS ÍNDIOS

CAPÍTULO VI II

DOS ÍNDIOS

CAPÍTULO VIII

DOS ÍNDIOS

Art. 263. São reconhecidos aos (A234) Art. 266. São reconhec1dos aos (A266) Art. 234. São reconhecidos aos
índios sua organização social, costumes, índios sua organização social, costumes, índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os d1rei- línguas, crenças e tradições, e os direi- línguas, crenças e tradições, e os dIrei
tos originários sobre as terras que tradi- tos orlginár10s sobre as terras que tradi- tos orig1nários sobre as terras que trad1
~ionalmente ocupam, competindo à União cionalmente ocupam, .competindo à Un1ão
demarcá-las, proteger e fazer respe1tar cionalmente ocupam, compet1ndo à UnIão demarcá-las e proteger e fazer respeitar
todos os seus bens. demarcá-las e proteger e fazér respeitar todos se~s bens.

. todos seus bens.
Parágrafo único O aproveitamento (A267,Pl) § 1º São terras tradicionalmente
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dos recursos hídr1COS, lncluslve dos po- (A234,P3) Parágrafo ún1Co, O aproveltamen- ocupadas pelos índios as por eles habita
tsnc ia ts energétlcoS, a pesquisa e a lavra to dos recursos hídrlCOS, inctus tve dos das em caráter permanente, as que ut i l tzam
das riquezas minerais em terl'as lndígenas potenciais energéticos, a pesqulsa e a la- para atlvidades produtivas, as lmprescln
só podem ser efet1vadas com autorização do vra das rlquezas minerais em terras lndí- díveis à preservação dos recursos ambien
Congresso Nacional, ouvldas as comunIdades genas só podem ser efetivados com autori- tais necessários a seu bem-estar e as
afetadas, f Tcando-lhes assegurada a parti- zação do Congresso Nacional, ouvidas as necessár1as a sua reprodução física e cul
cipação nos resultados da lavra, na forma comunidades afetadas, ficando-lhes assegu- tural, segundo seus usos, costumes e
da Ie i . rada part íc tpação nos resultados da lavra, tradições.

na forma da le j

Art. 264. As terras trad1cional- (A267,parte) § 22 Cabe aos índios o usu-
mente ocupadas pelos índios são destinadas (A234,P2,parte) Art. 267 As terras tradl- fruto exclusIvo das riquezas do solo, flu
à sua posse permanente, cabendo-lhes o u- cionalmente ocupadas pelos índios são des-
sufruto exclusivo das riquezas do solo, tinadas a sua posse permanente, cabendo- viais e lacustres existentes em suas
fluviaIS e lacustres nelas eXIstentes, lhes o usufruto excluslVO das riquezas do terras.

. solo, fluviais e lacustres nelas
§ 12 São terras tradicionalmente existentes, (A266,Pún) § 32 O aproveltamento dos re-

ocupadas pelos índios as por eles habita- cursos hídricos, 1nclusive dos POtenClais
das em caráter permanente, as utilizadas (A234,Pl) § Iº São terras tradicionalmente energéticos. a pesqulsa e a lavra das ri
para suas ativldades produtivas. incluídas ocupadas pelos índios as por eles hab1ta- quezas m1nerais em terras indígenas só po
aquelas 1mprescindíveis à preservação dos das em caráter permanente, as utIlIzadas dem ser efetivados com autorlzação do Con
recursos ambientais necessários ao seu bem para suas at iv tdadas pr-onrt tvas , incluídas gresso Nacional, ouvidas as comunidades
estar, e as áreas necessárias à sua repro- aquelas impresCIndíveis à preservação dos afetadas, ficando-lhes assegurada partiCl
dução física e cultural, segundo seus u- recursos ambientals necessárlos ao seu pação nos resultados da lavra, na forma da
sos, costumes e tradIções. bem-estar, e as áreas necessárias a sua le1.

reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições. (A267,P2) § 42 As terras de que trata este

§ 2Q As terras tradicionalmente artigo são lnallenáveis e 1ndisponíveis, e
ocupadas pelos índios são inalienáveis e (A234,P4) § 2º As terras tradicionalmente os dlreitos sobre elas são
lndisponíveis, e os dlreitos sobre elas ocupadas pelos índios são inalienáveis e imprescritíveis.
são 1mprecritíveis. indisponíveis, e os direitos sobre elas

são lmprescritíve1s. (A267,P3) § 5Q É vedada a remoção dos gru-
§ 32 Fica vedada a remoção dos pos mdígenas de suas terras, salvo, "ad

grupos indígenas das terras que tradlcio- (A234.P5) § 32 É vedada a remoção dos gru- referendum" do Congresso Nacional, em caso
nalmente ocupam, salvo, "ad referendum" do pos indígenas das terras que tradicional- de catástrofe ou epidemia que ponha em
Congresso Naclonal, nos casos de mente ocupam, ressalvados os casos de risco sua população, ou no interresse da
catástrofe ou de epidemias que ponham em catástrofe ou epidemia que os ponham em soberania nacional, após deliberação do
risco sua população, e, nos casos de inte- risco, "ad referendum" do Congresso Nacio- Congresso Nacional, garantido, em qualquer
resse da soberania nacional, após delibe- nal, ou de interesse da soberania nacio- hipótese, o retorno imediato logo que ces
ração do Congresso Nacional, garantindo, nal, com autorização do Congresso Nacio- se o risco,
em qualquer caso, o retorno 1mediato tão nal, garantido o retorno imediato, em
logo cesse o risco, qualquer caso, tão logo cesse o risco. (A267,P4) § 62 São nulos e extintos, não

produzindo efeitos jurídicos, os atos que
••• § 4º São nulos e extintos, e não tenham por objeto a ocupação, o domínio e
produz1rão efeitos Jurídicos os atos que (A234,P6) § 42 São nulos e extintos, não a posse das terras a que se refere este
tenham por objeto a ocupação, o domínio e produzindo efeitos jurídlCOS os atos que artigo, ou a exploração das riquezas natu
a posse de que trata o parágrafo primeiro tenham por objeto a ocupação, o domínio e rais do solo, fluviais e lacustres nelas
deste artlgo, ou a exploração das riquezas a posse de que trata o § 12, ou a explora- existentes, ressalvado relevante interesse
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naturais do solo, fluviais e lacustres ne- ção das r1quezas naturais do solo, fluV1- da União, segundo o QUe dispuser lei com
Ias existentes, ressalvado relevante 1nte- ais e lacustres nelas eX1stentes, ressal- plementar, não gerando a nulidade e a ex
resse público da União, segundo o que dis- vado relevante interesse da Un1ão, segundo tensão direito a indenização ou ações con
puser le1 complementar. A nulidade e ex- o que dispuser lei complementar. A nulida- tra a União, salvo quanto às benfeitorias
t1nção de que trata este parágrafo não dão de e ext1nção de que trata este parágrafo derivadas da ocupação de boa-fé.
dlrelto de ação ou 1ndenização contra a não dão d1reito a 1ndenização ou ação con-
Un1ão, salvo quanto às benfeltorias derl- tra a Unlão. salvo quanto às benfeitorias (A267,P5) § 72 Não se aplica às terras in
vadas da ocupação de boa fé, na forma da derivadas da ocupação de boa fé, na forma dígenas o disposto no art. 180, §§ 3º e
lar . da ler . 49..

*** § 5º Não se aplica nas terras in- (A234,P7) § 5º Não se aplica às terras in-
dígenas, o disposto no § 3º do art. 203. dígenas o disposto artigo 203, § 32.

Art. 265. Os índios, suas comuni- (A235) Art. 268. Os índios, suas comuni- (A268) Art. 235. Os índios, suas comuni
dades e organizações são partes legítimas dades e organizações são partes legítimas dades e organizações são partes legítimas
para ingressar em juizo em defesa dos seus para ingressar em juízo em defesa de seus para ingressar em juízo em defesa de seus
interesses e direitos, intervindo o Minis- interesses e direitos, ínterv moo o Minis- direitos e interesses, intervindo o Minis
tério Público em todos os atos do tério Público em todos os atos do tério Público em todos os atos do
processo. processo. processo.

Art. 266. (SUPRIMIDO).

* x * li *

Art. 266. (SUPRIMIDO).

* • * :f *

SEM CORRESPONDENTE.

* I: :I * I:

TíTULO IX

DAS DISPOSICÕES GERAIS



246 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
~JADRO Crn~ARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

(DT,_> Art. 236. É vedado à União. dire
ta ou indiretamente, assumir, em decorrên
cia da' cr tação de Estado, encargos refe
rentes a despesas com pessoal inativo e
com encargos e amortizações da dívIda in
terna ou externa da admInIstração públIca,
inclusive da indireta.

(DT,_> Art. 237. Nos dez primeiros anos
da criação do Estado, observar-se-ão as
seguintes normas básicas:

r - a Assembléia Legislativa será
composta de dezessete Deputados se a popu
lação do Estado for infer'lOr a seiscentos
mil habitantes, e de vinte e quatro se I
gual ou superior, até um milhão e quinhen
tos mi 1;

ri - o Governo do Estado terá no
máximo dez Secretarias;

111 - O TrIbunal de Contas do Es
tado terá três membros nomeados pelo Go
vernador eleito dentre brasileiros de com
provada idoneidade e notório saber;

IV - o Tribunal de Justiça terá
sete Desembargadores;

V - os primeiros Desembargadores
serão nomeados pelo Governador eleito, es
colhidos da seguinte forma:

a) cinco dentre os Juízes de Di
reito com mais de trinta e cinco anos de
idade, em exercício na área do novo Estado
ou do Estado originário;

b) dois dentre promotores, mas
mesmas condições, e advogados de comprova
da idoneidade e saber jurídico e dez anos,
no mínimo, de exercício profissIonal, obe
decido o procedimento fIxado na Constitui
ção;
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VI - no caso de Estado provenlen
te de Território Federal, os cinco primei
ros Desembargadores poderão ser escolhidos
dentre juízes de direlto de qualquer parte
do País;

VII - em cada Comarca, o primelro
Juiz de Direlto, o primeiro Promotor de
Justiça e o primeiro Defensor Público se
rão nomeados pelo Governador eleito após
concurso público de provas e títulos;

VIII - até a promulgação da Cons
tituição Estadual, responderão pela
Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e
pela Defensoria-Geral do Estado advogados
de notório saber, com trinta e Clnco anos
de idade, no mínimo, demissíveis "ad
nutum", nomeados pelo Governador eleito.

IX - se o novo Estado for resul
tado de transformação de Território Fede-

ral, a transferência de encargos flnancei
ros da União para pagamento dos servidores
optantes que pertenciam à Adminlstração
Federal ocorrerá da segulnte forma:

a) no sexto ano de instalação, o
Estado assumirá vinte por cento dos encar
gos financeiros para fazer face ao paga
mento dos servidores públicos, ficando a
inda o restante sob a responsabilidade da
União;

b) no sétimo ano, os encargos do
Estado serão acrescidos de trinta por cen
to, e, no oitavo ano, dos restantes
cinqüenta por cento;

x - as nomeações que se se8uirem
às primeiras, para os cargos mencionados
neste artigo, serão discipllnadas na Cons
tituição Estadual;

Xl - as despesas orçamentárias

247
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com pessoal não poderão ultrapassar
cinquenta por cento da receita do Estado.

(OT28) Art. 238. Será permitido aos Es
tados manter consultorias jurídicas sepa
radas de suas Procuradorias-Gerais, desde
que. à data da promulgação da ConstItui
ção, tenham órgãos distIntos para as res
pectivas funções.

(DT36) Art. 239. Afiscalização e o con
trole sobre o comércio exterior, essenci
ais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério
da Fazenda.

(DT57) Art. 240. A arrecadação decorren
te das contribuições para o Programa de
Integração Social, criado pela Lei Comple
mentar nQ 7, de 7 de setembro de 1970, e
para o Programa de Formaéão do Patrimônio
do servidor Públtco, or iaoo pela Lei Com
plementar n2 8, de 3 de sotembro de 1970,

passa, a partir da promulgação da Consti
tuição. a financiar o programa do seguro
desemprego. nos termos QUe a lei dispuser.

§ 12 Dos recursos mencionados no
"caput" deste artigo, pelo menos quarenta
por cento serão apl ícaoos em financiamento
e investimento de programa de desenvolvi
mento econômico. através do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com
critérios de remuneração que lhes preserve
o valor.

§ 22 Os patrimônIOS acumulados do
Programa de Integração Social e do Progra··
ma de Formação do Patrimônio do servidor
Público são preservados, mantendo-se os
critérios de saque nas situações previstas
nas leis específicas, com exceção da reti
rada por motivo de casamento, ficando ve
dada a distribuição das arrecadações de
que trata o "caout" deste art i90 para de
pósito nas contas individuais dos



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

T~XTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO

partIcIpantes.

§ 3º Aos empregados que percebam
até dois salárlos mínimos de remuneração
mensal, é assegurado, adiCIonalmente, um
salárIO mínimo anual, computado neste va
lor o rendimento das contas rndrv tcua rs ,
no caso daqueles que já participavam dos
referIdos programas, até a data da promul
gação da ConstItuição.

§ 4º O fInanciamento do seguro
desemprego receberá uma contribuição adI
cional da empresa cujo índice de rotativi
dade da força de trabalho superar o índlce
médlo do setor, na forma estabeleclda por
le i .

(A228,P3) Art. 241. Flcam ressalvadas do
disposto no art. 200 as atuals contribui
ções compulsórlas dos empregadores sobre a
folha de salários, destlnada às entidades
privadas de servlço socIal e formação pro-

flssional vinculadas ao sistema SIndical,
existentes à data da promulgação da
Constitu tção,

(A239,A_) Art. 242. O princípIo do art.
211, IV, não se aplica às instituições e
ducacionais ofIciais criadas por lei esta
dual ou municipal e eXlstentes na data da
promulgação desta ConstitU1Ção, Que não
sejam total ou preponderantemente mantidas
com recursos públicos.

(DT55) Parágrafo único. O Colégio Pedro
li, local1zado na cidade do RIO de JaneI
ro, será mantido na órbita federal.

(DT59) Art. 243. As glebas de qualquer
região do País onde forem localizadas cul
turas Ilegais de plantas psicotrópIcas se
rão imediatamente exproprIadas e especlfi
camente destinadas ao assentamento de co
lonos, para o cultivo de produtos allmen
tícios e medicamentosos, sem qualquer in-
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ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

GERAIS E TRANSITÓRIAS

(DT1) Art. lQ O PreSIdente da República
e o Presidente do Supremo Trlbunal Federal
prestarão, em sessão solene do Congresso
Nacional, na data de sua promulgação, o
compromisso de manter, defender e cumprir
a Constituição.

(DT2) Art.... No dia 7 de setembro de
1993, o eleltorado definIrá, através de
plebiscito, a forma (República ou Monar
quia ConstItucional) e o sistema de gover
no (parlamentarista ou presldencialista) a

TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTACÃO

denização ao proprietário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Os bens adquiri
dos com rendImentos provenientes do
tráfico ilíCIto de entorpecentes e drogas
afins serão confiscados e revertidos em
benefício de instituições e pessoal espe
cializado no tratamento e recuperação de
viciados.

(A265,A_> Art. 244. A lei disporá sobre a
adaptação dos logradouros. dos edIfícios
de uso públ tco e dos veículos de transpor
te coletivo atualmente existentes a fim de
garantir acesso adequado às pessoas porta
doras de deficiência, conforme o disposto
no art. 230, § 22 .

(DT63) Art. 245. A lei disporá sobre as
hipóteses e condíções em que o Poder Pú
blico dará assistência aos herdeiros e de
pendentes carentes de pessoas vitimadas

por crime doloso, sem prejuízo da respon
sabilidade civil do autor do ilícito.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSI

(DT1) Art. 12 O Presidente da República
e o Presidente do Supremo Tribunal Federal
prestarão o compromisso de manter, defen
der e cumprir a ConstItuição, na data de
sua promulgação, em sessão solene do Con
gresso Nacional.

(DT,_> Art. 22 N° dia 7 de setembro de
1993 o eleitorado defInirá, através de
plebiscito, a forma (república ou monar
quia constitucional) e o sistema de gover
no (parlamentarismo ou presidencialismo) a
vigorarem no País.
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vlgorar no País.

§ 1º Será assegurada gratuidade
na 1ivre divulgação dessas formas e siste
mas, através dos meles de comunicação de
massa, cesslonárlOS de serviço público.

§ 2º O TrIbunal Superior Elelto
ral, promulgada a Constituição, expedirá
as normas regulament8doras do presente
artigo

(DT3) Arll .... A revisão constitucional
será realIzada após cinco anos, contados
da vigênCIa desta Const í tu içâo , pelo voto
da maloria absoluta dos membros do Con
gresso Naclonal, em sessão unlcameral.

(DT4) Art. 2º É crlada uma Comissão de
Transição com a flnalidade de propor ao
Congresso Nacional e ao PresIdente da Re
pública as medldas leglslatlvas e adminis
tratlvas necessárlas à organlzação insti
tucional estabelecIda na ConstituiÇão, sem
prejuízo das inlclativas de representantes
dos três Poderes, na esfera de sua
competência.

§ 1º A ComIssão de Translção
compor-se-á de nove membros, três indica
dos pelo Presldente da República, três
pelo Presidente da Câmara dos Deputados e
três pelo Presidente do Senado Federal,
com os respectivos suplentes.

§ 2º A Comissão de Translção será
instalada no prazo de trlnta dias a contar
da promulgação da ConstituIção.

(DT5) Art. 3º O mandato do atual Presi
dente da Repúbllca terminará em 15 de mar
ço de 1990.

§ 1º A primeira eleição para Pre
sidente da República após a promulgação
desta Constituição realizar-se-á no dia 15
de novembro de 1989.
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§ 1º Será assegurada gratuldade
na livre divulgação dessas formas e slste
mas, através dos meios de comunicação de
massa cesslonárlos de serviço público.

§ 2º O Tribunal Superior Eleüo
ral, promulgada a Constituição, expedlrá
as normas regulamentadoras deste artigo.

(DT,_) Art. 3º A revisão constitucional
será realizada após cinco anos, contados
da promulgação da Constituição, pelo voto
da maioria absoluta dos membros do Con
gresso Nacional, em sessão unicameral.

(DT2) Art. 4º É crlada uma Comissão de
TranSlção, com a finalldade de propor ao
Congresso Nacional e ao Presldente da Re
públlca as medidas legIslativas e admlnis
tratlvas necessárias à organlzação lnsti-

tucional estabeleclda na Constituição, sem
prejuízo das iniciativas de representantes
dos três Poderes, na esfera de sua
competência.

§ 1º A Comissão de TranSlção
compor-se-á de nove membros, três lndlca
dos pelo Presidente da República, três
pelo Presidente da Câmara dos Deputados e
três pelo Presidente do Senado Federal,
com os respectivos suplentes.

§ 2º A Comlssão de Transição será
instalada no prazo de trinta dias a contar
da promulgação da ConstitulÇão.

(DT3) Art. 5º O mandato do atual Presi
dente da República termlnará em 15 de mar
ço de 1990.

§ 1º Aprimeira eleição para Pre
sidente da República após a promulgação da
Constituição realizar-se-á no dla 15 de
novembro de 1989.
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§ 2º Os mandatos dos Governadores
e dos Vice-Governadores eleltos em 15 de
novembro de 1986 terminarão em 15 de março
de 1991.

§ 3º Os mandatos dos atuais Pre
feitos, Vlce-Prefeitos e Vereadores elei
tos em 15 de novembro de 1982, e dos Pre
feitos, Vlce-Prefeitos e Vereadores elei
tos em 15 de novembro de 1985, termlnarão
no dia 12 de Janeiro de 1989, com a posse
dos eleitos.

(DT9) Art. 4º É concedIda anIstia a to
dos que, no período de 18 de setembro de
1946 até Q data da promulgação da Consti-

tuição, foram atingidos, em decorrência de
motivação excluslvamente política, por
atos de exceção, institucionalS ou comple
mentares, e aos que foram abrangidos pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezem
bro de 1961, bem como aos atingidos pelo
Decreto-lei nº 864, de 12 de setembro de
1969, asseguradas as promoções, na inati
vidade, ao cargo, emprego, posto ou gra
duação a que teriam direito se estlvessem
em servlço ativo, obedecldos os prazos de
permanência em atlvidade previstos nas
Ia is e regulamentos vigentes e respeitadas
as características e peculiaridades pró
prias das carrelras dos servidores públi
cos CiV1S e milltares, observados os res
pectivos regimes Jurídicos.

§ 12 O disposto no "caput" deste
artigo somente gerará efeitos financeiros
a partir da promulgação da ConstituIção,
vedada a remuneração de qualquer espécie
em caráter retroativo.

§ 2º FIcam assegurados os benefí
Cl0S estabelecidos neste artigo aos traba
lhadores do setor privado, dirigentes e
representantes sindicais. quando, por mo
tivos exclusivamente políticos, tenham
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(A56,P2,parte) § 22 É assegurada a lrredu
tibi 1idade da atual representação dos Es
tados e do Distrito Federal, na Câmara dos
Deputados.

§ 32 Os mandatos dos Governadores
e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de
novembro de 1986 terminarão em 15 de março
de 1991.

§ 4Q OS mandatos dos atuais Pre
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores termi
narão no dla 1º de janeiro de 1989, com a
posse dos eleitos.

(DT11) Art. 62 Não se aplica às eleições
prevlstas para 15 de novembro de 1988 o
disposto no art. 16 da Constituição.

(DT47,P_) § 12 Para as elelções de 15 de
novembro de 1988, exigir-se-á domicílIO

eleitoral na circunscrição pelo menos du
rante os quatro meses anteriores ao
pleito.

§ 22 Na ausência de norma legal
específlca, caberá ao Tribunal Superlar
Eleitoral editar as normas necessárias à
realização das eleições de 1988, respeita
da a legislação vigente.

§ 32 Os atuais Deputados Federais
e Estaduals eleitos Vice-PrefeItos, se
convocados a exercer a função de Prefeito,
não perderão o mandato parlamentar.

§ 42 O número de vereadores por
município será fixado, para a representa
ção a ser eleita em 1988, pelo respectivo
Tribunal Regional Eleitoral até noventa
dias antes do pleito, respeitados os limi
tes estipulados no art. 30, IV, da
Constituição.

(DT47) Art. 7º Nos seis meses posterio
res à promulgação da Constituição, parla-
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sido punidos, demitidos ou compelidos ao
afastamento das atividades remuneradas que
exerciam, bem como aos que foram impedidos
de exercer ativldades profissionais em
vlrtude de pressões ostensivas ou expe
dientes oficiais sigilosos.

(DT10) § 3º Os que, por motlvos exclusi
vamente polítlCOS, foram cassados ou tive
ram seus direitos políticos suspensos no
período de 15 de julho de 1969 a 31 de de
zembro de 1969. por ato do então Presiden
te da República, poderão requerer ao Su
premo Trlbuna1 Federal o reconhecimento de
todos os direitos e vantagens interrompi
dos pelos atos punitivos, desde que com-

provem terem sido estes eivados de vício
grave.

(DTI0,Pún) § 4º O Supremo Tribunal Federal
proferirá sua decisão no prazo de cento e
vinte dias, a contar do pedido do
interessado.

(DT9,P3) § 5º Aos cidadãos que foram impe
didos de exercer, na vlda civil, atividade
profissional específica, em decorrência
das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM5, de 19 de junho de
1964, e nº S-285-GM5, será concedida repa
ração de natureza econômica. na forma que
dispuser lei de iniclativa do Congresso
Nacional e a vigorar dentro do prazo de
doze meses, a contar da promulgação da
Constituição.

(DT9,P4) § 6º Aos que, por força de atos
institucionais, tenham exercido gratuita
mente mandato eletivo de Vereador, ser
lhes-ão computados, para efeito de aposen
tadoria no serviço público e previdência
social, os respectivos períodos.

(DT9,P5) § .. º A anistia, concedida nos
termos deste artigo, aplica-se aos servi-
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mentares federais, reunidos em número não
lnferior a trinta, poderão requerer ao
Tribunal Superior Eleitoral o registro de
novo partido polltico, juntando ao reque
rimento o manifesto, o estatuto e o pro
grama devidamente assinados pelos
requerentes.

§ 1º O registro provisório, que
será concedldo de plano pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, nos termos deste artigo,
defere ao novo partido todos os direltos,
deveres e prerrogativas dos atuais, inclu
sive o de participar, sob legenda própria,
das eleições que vierem a ser realizadas
nos doze meses seguintes à sua formação.

§ 2º O novo partido perderá auto
maticamente seu registro provlsório se, no
prazo de vinte e quatro meses, contados de
sua formação, não obtiver registro defini-

tlVO no Tribunal Superior Eleitoral, na
forma que a lei disDUser.

(A5) Art. 8º ARepública Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, po
lítica, social e cultural dos povos da A
mérica Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações.

(DT4) Art. 9º É concedida anistia aos
que, no período de 18 de setembro de 1946
até a data da promulgação da Constituição,
foram atingidos, em decorrência de motiva
ção exclusivamente política, por atos de
exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Le
gislativo nº 18, de 15 de dezembro de
1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lel nº
864, de 12 de setembro de 1969, assegura
das as promoções, na lnativldade, ao car
go, emprego, posto ou graduação a que te
riam direlto se estivessem em serviço ati
vo, obedecidos os prazos de permanência em
atividade previstos nas leis e regulamen
tos vigentes e respeitadas as caracterís-
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dores públicos civis e aos empregados em
todos os nívels de governo ou em suas fun
dações, empresas públicas ou empresas mis
tas com controle estatal, exceto os Mlnis
térlos militares, que tenham sido punidos
ou demltidos por atividades profissionals
interrompidas em virtude de decisão de
seus trabalhadores, bem como em decorrên
Cla do Decreto-lei nº 1.632, de 4 de agos
to de 1978, ou por motivos exclusivamente
polítlCOS, assegurada a readmissão dos que
foram atingidos a partir de 1979, observa
do o dlSPOStO no § 1º deste artigo.

(DTI3) Art. 5º Cada Assembléia Legisla
tiva, com poderes constituintes,
elaborará, no prazo de um ano, contado da

data da promulgação desta ConstltU1Ção, a
Constituição do Estado, observados os
princípios da ConStitU1Ção Federal.

Parágrafo único. Promulgada a
Constituição do Estado, caberá à Câmara
Munlcipa1, no prazo de selS meses, votar a
Lel Orgânica respectiva, em dois turnos de
discussão e votação, respeitado o disposto
na Constituição Federal e na Constituição
Estadual.

(DT29) Art. '" Ficam revogados, a par
tir de cento e oitenta dias, sujeito este
prazo a prorrogação por lei, a contar da
data da promulgação da Constituição, todos
os dlspositivos legais que atrlbuam ou de
leguem a órgãos do Poder Executivo compe
tência assinalada pela constituição ao
Congresso Nacional, especialmente no que
tange a:

I - ação normativa;

11 - alocação ou transferência de
recursos de qualquer espécie.

Parágrafo único. Os decretos-1els
que até a promulgação da Constituição não
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tlcas e peculiaridades próprias das car
reiras dos servidores públicos civis e mi
lItares, observados os respectivos regimes
jurídicos.

§ 1º O disposto neste artlgo so
mente gerará efeitos financeiros a partir
da promulgação da Constituição, vedada a
remuneração de qualquer espécie em caráter
retroativo.

§ 2º Ficam assegurados os benefí
cios estabelecldos neste artigo aos traba
lhadores do setor privado, dirigentes e
representantes slndicais que, por motivos
exclusivamente políticos, tenham sido pu
nidos, demitidos ou compelidos ao afasta
mento das ativldades remuneradas que exer
ciam, bem como aos que foram lmpedidos de
exercer atividades profissionais em virtu-

de de pressões ostensivas ou expedientes
oficiais sigilosos.

§ 3º Aos cidadãos que foram impe
didos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência
das Portarias Reservadas do Ministério da
Aeronáutlca nº S-50-6M5, de 19 de junho de
1964, e nº S-285-6M5, será concedida repa
racão de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso
Nacional e a entrar em vigor no prazo de
doze meses, a contar da promulgação da
Constituição.

§ 4º Aos que, por força de atos
institucionais, tenham exercido gratuita
mente mandato eletivo de vereador, ser
Ihes-ão computados, para efeito de aposen
tadoria no serviço público e previdência
social, os respectivos períodos.

§ 5º A anistia concedida nos ter
mos deste artigo aplica-se aos servidores
púb1 icos civis e aos empregados em todos
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tIverem sIdo apr'eclados pelo Congresso Na
cIonal serão considerados reJeitados, res
peItados os atos praticados na sua
vIgênCIa.

(DT31,P2) Art. 6º A composlção InIcIal do
Superior Tribunal de Justiça far-se-á:

I - pelo aproveItamento dos Mi
nistros do TrIbunal Federal de Recursos;

11 - pela nomeação dos MinIstros
que seJam necessárIos para completar o nú
mero estabelecido na Constitulção.

(DT31,P3) § 1º - Para os efeItos do dIS
posto na Constituição, os atuaIs Ministros

do TrIbunal Federal de Recursos serão con
siderados pertencentes à classe de que
provieram. quando de sua nomeação.

(DT31) § 2º - O Superior Tribunal de
Justiça será instalado sob a Presidência
do Supremo TrIbunal Federal.

(DT31,P3) § 32 - Até que ae lnstale o Su
perior Tribunal de Justiça, o Supremo Tri
bunal Federal exercerá as atribuições e
competências definidas na ordem constitu
cional precedente.

§ 4º - Instalado o Trlbunal, os
Ministros aposentados do Trlbunal Federal
de Recursos tornar-se-ão. automatlcamente.
Mlnlstros aposentados do Superlar' Tribunal
de Justiça.

§ 5º - Os Ministros a que se re
fere o inclso 11 serão indicados em lista
tríplice pelo Tribunal Federal de Recur
sos, observado o dlSpoSto no art. 128.
Parágrafo Único, da Constituição.

§.6º - Flcam criados cinco Tribu
nais Regionais Federais, devendo ser ins
talados no prazo de seIs meses, a contar
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os níveis de governo ou em suas fundações,
empresas ~blicas ou empresas mistas com
controle estatal, exceto nos Ministérios
mIlitares, que tenham sido punidos ou de
mitidos por atividades profissionais in
terrompidas em virtude de decIsão de seus
empregadores, bem como em decorrência do
Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de
1978, ou por motivos exclusivamente polí
ticos, assegurada a readmissão dos que fo
ram atingidos a partir de 1979, observado
o disposto no § 1º.

(DT4,P3) Art. 10. Os que. por motIvos ex
clusivamente políticos. foram cassados ou
tiveram seus direItos políticos suspensos
no período de 15 de julho a 31 de dezembro
de 1969, por ato do então Presidente da
República. poderão requerer ao Supremo
Tribunal Federal o reconhecimento dos di
reitos e vantagens interrompidos pelos

atos punitivos, desde que comprovem terem
sido estes eivados de vício grave.

(DT4,P4) Parágrafo único. O Supremo Tribu
nal Federal proferirá sua decisão no prazo
de cento e vinte dias, a contar do pedido
do interessado,

(DT31) Art. 11. Até que seja promulgada
a lei complementar a que se refere o art.
7º. I, da Constituição:

I - fica limitada a proteção nele
referida ao aumento, para quatro vezes, da
porcentagem prevista no art. 62, "caput" e
parágrafo único, da Lei nº 5.107, de 13 de
setembro de 1966;

11 - fica vedada a dispensa:

a) do empregado eleIto para cargo
de direção de comissões internas de pre
venção de acidentes, desde o registro de
sua candidatura até um ano após o fInal de
seu mandato;
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da promulgação desta Constituição, com a
jurisdição e sede que lhes fIxar o Tribu
nal Federal de Recursos, tendo em conta o
número de processos e sua localização
geográfica.

§ 7º - Até que se instalem os
TrIbunais Regionais Federais, o Tribunal
Federal de Recursos exercerá a competência
a eles atribuída em todo o território na
clonal, competindo-lhe, ainda, promover
lhes a instalação e indicar os candidatos
a todos os cargos de composIção inicIal,
mediante lIsta tríplice, podendo desta
constar juízes federaIs de qualquer reg
Ião, Independentemente do prazo prevIsto
no art. 131, lI, da ConstItuIção.

§ 8º É vedado, a partir da pro
mulgação da ConstituIção, o provimento de
vagas de Ministros do TrIbunal Federal de
Recursos

§ 9º Quando não houver JUIz fede
ral que conte o tempo mínimo de exercício
previsto no art. 131, 11, da Constituição,
a promoção poderá contemplar juiz com pelo
menos cinco anos.

§ 10 A Justiça Federal fica com a
competêncIa residual para julgar as ações
nela propostas até a data da promulgação
desta ConstItuIção. Compete ao Superior
Tribunal de Justiça julgar as ações resci
sórIas das decIsões até então proferidas
pela JustIça Federal, InclUSIve daquelas
cUJa matérIa passou à competência de outro
ramo do Judiciário

Art. 7º (PREJUDICADO).

(DT34) Art. 82 - Enquanto não aprovadas
as leIS do MInistério Público e da
Advocacia-Geral da União, o Ministério Pú
blICO Federal, a Procuradoria-Geral da Fa
zenda Nacional, as Consultorias JurídIcas
dos MinistérIOS e as ProcuradorIas, e De-
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b) da empregada gestante, desde a
confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto.

(DT41) Art. 12. Até ulterior dtsoos icão
legal, a cobrança das contribuições para o
custeio das atividades dos SIndIcatos ru
rais será feita juntamente com a do impos
to territorial rural, pelo mesmo órgão
arrecadador.

(DT5) Art. 13. Cada Assembléia Legisla
tiva, com poderes constltuintes, elaborará
a Constituição do Estado, no prazo de um
ano, contado da promulgação da Constitui
ção Federal, observados os prIncípios
desta.

Parágrafo único. Promulgada a
Constituição do Estado, caberá à Câmara

Municipal, no prazo de seIs meses, votar a
Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de
dIscussão e votação, respeitado o dIsposto
na ConstItuIção Federal e na ConstituIção
Estadual.

(DT,_) Art. 14. Será criada, dentro de
noventa dias da promulgação da ConstituI
ção, Comissão de Estudos Territoriais, com
dez membros indicados pelo Congresso Na
c ional e cinco pelo Poder EXecUtlVO, com a
finalidade de apresentar estudos sobre o
território nacional e anteprojetos relatl
vos a novas unidades terrItoriais, notada
mente na Amazônia Legal e em áreas penden
tes de solução.

Parágrafo único. No prazo de um
ano, a Comissão submeterá ao Congresso Na
cional o resultado de seus estudos para,
nos termos da Constituição, serem aprecia
dos nos doze meses subsequentes,
extinguindo-se logo após.

(DT60) Art. 15. É criado o Estado do To-
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partamentos JurídICOS de autarquias fede
rais com representação própria continuarão
a exercer as suas atiVIdades dentro da
área de suas respectivas atribuições.

§ 1º - O Poder Executivo, no pra
zo de cento e vinte dias, encamInhará ao
Congresso NaCIonal projeto de lei, dIspon
do sobre a organização, e o funcionamento
da Advocacia-Geral da UnIão.

§ 2º - Aos atuais Procuradores da
República, na forma da lei complementar,
será assegurada a oPQão, de forma
Irretratável, entre as carreiras do Minis
térIO Público Federal e da Advocacia-Geral
da União.

§ 3º Os atuais integrantes do
quadro suplementar dos MInIstérios Públi
cos do Trabalho e Militar, que tenham ad
quirIdo estabIlIdade nessas funções, pas
sam a Integrar o quadro da respectiva
carreira.

§ 4º A atual ProcuradorIa-Geral
da Fazenda Nacional, diretamente ou por
delegação, lnclusive ao MinistérIo PúblIco
Estadual, é competente para representar
JudIcialmente a União nas causas de natu
reza fIscal, na área de sua respectIva a
tribuição, até a promulgação das leIS re
latIvas, previstas no caput deste artigo.

§ ... 2 É facultado ao membro do
Ministério Público, cUJo ingresso na car
reira ocorreu antes da promulgação desta
Constituição, optar pelo regIme anterior
no que respeita as garantias e vantagens,
observando-se quanto às vedações a situa
ção jurídica existente na data da referida
promulgação.

(DT35) Art. 9º A legislação que criar a
Justiça de Paz prevIsta nos parágrafos 12

e 2º do art. 119 desta Constituição
manterá os atuais Juízes de Paz até a pos-
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cantins, pelo desmembramento da área des
crita neste artigo, dando-se sua instala
ção no quadragésimo sexto dia após a elei
ção prevista no § 3º, mas não antes de 1º
de janeiro de 1989.

§ 12 O Estado do TocantIns, Inte
grando a Região Norte, limita-se com o Es
tado de GoIás pelas divisas norte dos Mu
nicípios de São Miguel do Araguaia, Poran
gatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte
Alegre de Goiás e Campos Belos, conservan
do a leste, norte e oeste as divisas atu
ais de Goiás com os Estados da Bahia, Pia
uí, Maranhão, Pará e Mato Grosso.

§ 22 O Poder Executivo designará
uma das cidades do Estado para sua CapItal
provisória até a aprovação da sede defini
tIva do governo pela AssembléIa
Constituinte.

§ 3º O Governador, o Vice-
Governador, os Senadores, os Deputados Fe
derais e os Deputados Estaduais serão e
leitos, em um únIco turno, até setenta e
cinco dias após a promulgação da Consti
tuição, mas não antes de 15 de novembro de
1988, a critério do Tribunal Superior E
leitoral, observadas, entre outras, as se
guintes normas:

I - o prazo de fIliação
partidária dos candidatos encerrar-se-á
setenta e cinco dias antes da data das e
leições;

11 - as convenções regionais
partidárias destInadas a delIberar sobre
coligações e escolha de candIdatos serão
realizadas a partir do nonagésimo dia da
data das eleições, e o requerimento de re
gistro dos candidatos escolhidqs deverá
ser apresentado à JustIça Eleitoral até as
dezoito horas, trinta e cinco dias depois
da abertura do prazo de realIzação dessas
convenções;
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se dos novos titulares, conferIndo-lhes os
direitos e atribuições previstas para es
tes e designará o dia para a eleição pre
vista no dispositivo acima mencionado.

(DT36) Art. 10 Serão estatizadas as ser
ventias do foro judicial, assim definIdas
em lei, respeItados os direitos de seus
atuais titulares.

Parágrafo único (SUPRIMIDO).

(DT6) Art. 11 Não se aplIca às eleições
previstas para 15 de novembro de 1988 o
dIsposto no art. 17 da ConstItuição.

§ 12 Na ausência de norma legal
específIca, caberá ao TrIbunal Superior
Eleitoral editar as normas necessárIas à
realização das eleições de 1988, respeita
da a legislação vIgente.

§ 22 Os atuaIs Deputados FederaIS
e EstaduaIS eleitos VIce-PrefeItos, se
convocados a exercer a função de Prefeito,
não perderão o mandato parlamentar.

§ 3º O número de vereadores por
municípios para a legislatura a ser eleita
em 1988 será fIxado pelo respectivo Tribu
nal Regional Eleitoral até noventa dIas
antes do pleito, respeitados os limItes
constantes no art. 33 da Constituição
Federal.

(DT39) Art. 12. O sistema trIbutário na
cional entrará em vigor a partir do pri
meIro dia do quinto mês segumte ao da
promulgaEão da ConstItUIÇão, mas não antes
do dIa 1 de ja~elro de 1989, mantido, du
rante o período anterior à VIgência, o
sistema trIbutário nacional da ConstitUI
ção de 1967, com a redação dada pela Emen
da nº 1 de 1969 e pelas demaIS Emendas que
posteriormente a modifIcaram.
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III - são inelegíveis os ocupan
tes de cargos estaduais ou munIcipais que
não se tenham deles afastado, em caráter
definitivo, setenta e cInco dias antes da
data das eleIções previstas neste
parágrafo;

IV - ficam mantidos os atuaIs di
retórios regionais dos partidos polítIcos
do Estado de Goiás, cabendo às comissões
executivas nacionais designar comissões
provisórias no Estado do TocantIns, nos
termos e para OS fins previstos na lei.

§ 4º Os mandatos do Governador,
do Vice-Governador, Deputados Federais e
Estaduais eleitos na forma do parágrafo
anterior extingulr-se-ão concomitantemente
aos das demaIs unIdades da Federação; o
mandato do Senador menos votado extingulr-

se-á nessa mesma oportunidade e os dos ou
tros dois, juntamente com os dos Senadores
eleitos em 1986 nos demais Estados da
Federação.

§ 52 A Assembléia Estadual Cons
tituinte será instalada no quadragésimo
sexto dia da elei&ão de seus integrantes,
mas não antes de 1 de janeiro de 1989,
sob a presidência do Presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral do Estado de Goiás
e dará posse, na mesma data, ao Governador
e ao Vice-Governador eleItos.

(DT60,P6,parte) § 6º Aplicam-se à criação
e instalação do Estado do Tocantins, no
que couber, as normas legais diSCIplinado
ras da divisão do Estado de Mato Grosso,
observado o disposto no art. 236 da
Constituição.

(DT60,P6,parte) § 72 Fica o Estado de
GOIás liberado dos débitos e encargos de
correntes de empreendImentos no territórIO
do novo Estado, e autorizada a União, a
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§ 1º - Entrarão em vigor a partir
da promulgação da Constituição os artigos
174, 175, 176 e 177, o mC1SO rn do art.
185, a letra "c" do inc tso I do art. 188,
revogadas as dlSposlções em contrárlo da
ConstltulÇão de 1967 e das Emendas que
posteriormente a modiflcaram, especlalmen
te o inclso 111 do seu art. 25.

§ 2º - O Fundo de Partlcipação
dos Estados, do Distrito Federal e dos
TerrltórlOs e o Fundo de Partlcipação dos
Municípios observarão as seguintes
determinações:

I - a partir da promulgação da
Constltuição, os percentuais serão, res
pectlvamente, de dezoito por cento e de
vinte por cento, calculados sobre o produ
to da arrecadação dos impostos referldos
nos mc ísos I I! e IV do art. 182, manti
dos os atuais critérlOS de ratelo até a
entrada em vigor da lei complementar a que
se refere o art. 190, mctso 11;

II - o percentual relatlvo ao
Fundo de Particlpação dos Estados, do D1S
trlto Federal e dos Territórios será ele
vado de um ponto percentual no exercício
financeiro de 1989 e, a partir de 1990,
inclusive, à razão de melO ponto percen
tual por exercício, até 1992, inclusive,
atlngido o percentual estabelecido no art.
188, I, "a", em 1993;

111 - o percentual relatlvo ao
Fundo de Particlpação dos Munlcípios, a
partir de 1989, incluslve, será elevado à
razão de melO ponto percentual por exercí
C10 flnancelro, até que seJa atingldo o
percentual estabelecido no art. 188, in
ciso I, ~b".

§ 3º - A partir da promulgação da
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seu crltério, a assumlr os referidos
débitos.

(OT61) Art. 16. Os Territórios Federais
de Roraima e Amapá são transformados em
Estados Federados, mantidos seus atuais
limites geográflcos.

§ 1º A instalação dos Estados
dar-se-á com a posse dos governadores e
leltos em 1990.

§ 2º Aplicam-se à transformação e
instalação dos Estados de Roraima e Amapá
as normas e critérios seguidos na criação
do Estado de Rondônla, respeitado o dlS
posto na Constituição e neste Ato.

§ 3º O Presidente da Repúbllca,
até quarenta e cinco dias após a promulga
ção da Constituição, encamlnhará à apre-

ciação do Senado Federal os nomes dos go
vernadores dos Estados de Roraima e Amapá,
que exercerão o Poder Executivo até a lns
talação dos novos Estados, com a posse dos
governadores eleitos.

(DT,_) Art. 17. Fica extlnto o Territó
rio Federal de Fernando de Noronha, sendo
sua área relncorporada ao Estadó de
Pernambuco.

(DT,_) Art. 18. Os Estados e os MunIcí
pios deverão, no prazo de três anos, a
contar da promulgação da Constituição,
promover, mediante acordo ou arbitramento,
a demarcação de suas linhas dlvlsórias a
tualmente litigiosas, podendo para lSSO
fazer alterações e compensações de área
Que atendam aos acidentes naturais, crlté
rios históricos, convenlências adrninistra
tlvas e comodidade das populações
limítrofes.

§ 1º Havendo solicitação dos Es
tados e Municípios lnteressados, a ·Unlão
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Constituição, a Un1ão, os Estados, o D1S
trito Federal e os Municípios poderão edi
tar as leis necessárias à aplicação do
sistema tributário nacional nela previsto.

§ 42 - As leis edltadas nos ter
mos do parágrafo anterior procuztrão efei
tos a partir da entrada em vigor do siste
ma trlbutário nacional prevlsto na
ConStitU1Ção.

§ 52 - Vigente o novo sistema
tributário nacional, fica assegurada a a
pllcação da legislação que lhe seja ante
rior, no que não seja incompatível com ele
e com a leg1s1ação referida nos §§ 32 e
42 .

§ 6º - Até 31 de dezembro de
1989, o disposto na letra "b" do inciso
111 do art. 177 não se aplica aos impostos
de que tratam os incisos I e 11 do art.
184 e os incisos II e II I do art. 185. que
podem ser cobrados trinta dias após a pu
blicação da lel que os instituiu ou
aumentou.

§ 72 - Até que sejam fixadas em
lei complementar, as alíquotas máximas do
imposto municipal sobre vendas a varejo de
cOl11bust ive ts 1íquidos e gasosos não exce
derão a três por cento.

§ 82 - Se, no prazo de sessenta
dias contados da promulgação da Constltui
ção, não for edltada a le1 complementar
necessária à instituição do imposto de que
trata o inciso 11 do art. 184, os Estados
e o Distrito Federal, mediante convênio
celebrado nos termos da Lei Complementar
nº 24, de 7 de janeiro de 1975, f1xarão as
normas a que se submeterão, até que lei
complementar disponha sobre a matéria.

§ 9º O ouro, quando definido em
lei como ativo financeiro ou 1nstrumento
camb1al, sujeita-se exclusivamente à inci-
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poderá encarregar-se
demarcatórios.

§ 22 Se, decorrido o prazo de
três anos, a contar da promulgação da
Constituição, OS trabalhos demarcatórios
não tiverem sido concluídos. caberá à u
nião determinar os limites das áreas
litigiosas.

(DT42) Art. 19. A fiscallzação contábll,
financeira, orçamentária, operacional e
patr imontal . do ütstr rto Federal, enquanto
não for instalada a Câmara Leglslat1va,
será exerclda pelo Senado Federal, median
te controle externo, com o auxílio do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal, ob
servado o disposto no art. 74 da
Const í tutção.

(DT2l) Art. 20. Os vencimentos, a remu
neração, as vantagens e os adicionais, bem
como os proventos de aposentadoria que es
tejam sendo percebidos em desacordo com a
Constituição serão 1mediatamente redUZ1dos
aos limites dela decorrentes, não se admi
tindo. neste caso, invocação de direito
adquirido ou percepção de excesso a qual
quer título.

(DT43) Art. 21. Ficam extintos os efei
tos jurídicos de qualquer ato legislativo
ou administrativo, lavrado a partir da
instalação da Assembléia Nacional Consti
tuinte. que tenha por objeto a estabilida
de de servidor da administração direta ou
indireta, inclusive das fundações insti
tuídas e mantidas pelo Poder Público, ad
mitido sem concurso público.

(DT45) Art. 22. São estáveis os atuals
servidores públ1COS civis da União, dos
EstadoS, do D1strito Federal e dos Municí
pios. da administração direta ou
autárquica. que, na data da promulgação da
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dênCla do imposto de que trata o artigo
182, Inciso V, na operação de orIgem, cuja
alíquota mínima será de um por cento, as
segurada a transferênCIa para os Estados,
o Distrito Federal e os TerritórIos e para
os MunIcípios, de origem do produto, res
pectivamente, de trInta por cento e seten
ta por cento do resultado da arrecadação.

§ 10 Até que lei complementar
disponha sobre a matéria, as empresas dis
tribuidoras de energia elétrica, na condi
ção de contrIbuintes e de substitutos
tributários, serão as responsáveis; por
ocasIão da saída do produto de seus esta
belecImentos, aInda que destinado a outra
Unidade da Federação, pelo pagamento do

imposto estadual sobre operações relatIvas
à circulação de mercadorias, Incidente so
bre energ1a elétr1ca, desde a produção ou
importação até a última operação, calcula
do o Imposto sobre o preço então praticado
da operação fInal e assegurado seu reco
lhimento ao Estado ou ao DIstrito Federal,
onde deva ocorrer essa operação.

§ 11 Enquanto não entrar em vIgor
a Ie i a aue se refere a aI ínea "c", do in
CISO I, do art. 188, que deverá ser pro
mulgada até 31 de dezembro de 1989, dos
recursos de que trata o referido disposi
tIVO, é assegurada a aplicação de seis dé
cimos por cento no Norte, um Inteiro e
oito décimos por cento no Nordeste e seis
décimos por cento no Centro-Oeste, atra
vés, respectivamente, do Banco da Amazônia
S.A., do Banco do Nor-deste do Brasr l S.A.
e do Banco do BraSIl S.A.

(DT40) Art. 13 O disposto no art. 194, §
5º será cumprIdo de forma progressiva. no
prazo de até dez anos, distribuindo-se os
recursos entre as regIões macroeconômicas,
em razão proporc10nal à população, a par
tir da situação veriflcada no bIênio
1986/87.
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Constituição, contem pelo menos cinco anos
de serviço público Ininterrupto, exceto
nas fundações.

Parágrafo único. O disposto neste
art1go não se aplica aos ocupantes de car
gos, funções e empregos de confiança ou em
comissão, nem aos que a lei declare de li
vre exoneração, cUJO tempo de serviço não
será computado para os fms do "caput"
deste artigo, exceto na hipótese de
servidor.

(DT,_) Art. 23. Para efeito de aposenta
dor1a ou transferência para a inatividade,
prevalecerão para o servidor público as
normas em vigor na data de sua admissão ou
durante sua atividade no serviço público,
desde que mais benéficas, respe1tadas as
limitações previstas no art. 20 deste Ato.

Parágrafo único. Dentro de cento
e oitenta dias. proceder-se-á à revIsão
dos direitos dos servidores públ1COS ina
tIVOS e pensIonistas e à atualização dos
proventos e pensões a eles devidos, a fim
de aJustá-los ao disposto na ConstItuIção.

(DT46) Art. 24. Os juízes togados de in
vestidura limitada no tempo, admitIdos me
diante concurso públIcO de provas e títu
los e que estejam em exercício na data da
promulgação da Constituição, adqulrem es
tabIlidade, observado o estágio probató
rio, e passam a compor quadro em extinção,
mantidas as competênCIas. prerrogativas e
restrições da legislação a que se achavam
submetidos, salvo as inerentes à transito
riedade da investidura.

Parágrafo único. A aposentadoria
dos juízes de que trata este artigo
regular-se-á pelas normas fixadas para os
demais juíze~ estaduais.

(DT66) Art. 25. É assegurado aos defen-
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§ 1º Para aplIcação dos critérIos
de que trata este artigo, 'excluem-se das
despesas totais as relatlvas:

I - aos projetos conslderados
prloritários no plano plurianual;

11 - à segurança e defesa naClO-
nal;

111 - à manutenção dos órgãos fe
derals no Distrito Federal;

IV - ao Congresso NaCIonal, ao
TrIbunal de Contas da União e ao Poder
JudiCIário;

V - ao serviço da dívida da admi
nistração dIreta e indireta da União, In
clusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder PúblICO federal;

§ 2Q Até a entrada em vigor da
lei complementar a que se refere o art.
194, parágrafo 7º, serão obedecidas as se
guintes normas:

I - o proJeto do plano plurla
nual, com vIgência até o final do primeiro
exercício financeiro do mandato preslden
cial subsequente, será encaminhado até
quatro meses antes do encer-ramento do pr t
meIro exercíCIO financeiro e devolVIdo
para sanção até o encerramento da sessão
leglslativa,

11 - o projeto de leI de diretri
zes orçamentárIas será encaminhado até
oito meses e meio antes do encerramento do
exercício financeiro e devolVIdo para san
ção até o encerramento do primeiro período
da sessão legislativa;

111 - o projeto referente aos or
çamentos da União será encantnnaco até
quatro meses antes do encerramento do e-
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sores públicos investidos na função até a
data de instalação da Assembléia Nacional
ConstItuInte o direlto de opção pela car
reira, com a observância das garantias e
vedações, previstas no art 139, parágrafo
único, da ConstitUlção.

(DT67) Art. 26. Aos delegados de polícia
de carreira aplica-se o princípio do art
38, XIII, correspondente às carrelras dIS
ciplinadas no art. 140 da Constituição

(DT,_) Art. 27. Até que se edlte a regu
lamentação do art. 21, XVI, os atuals ocu
pantes do cargo de censor federal conti
nuarão exercendo funções com este compatí
veis, no Departamento de Polícia Federal,
observadas as disposições constitucionais.

Parágrafo únlco. A lei referida
disporá sobre o aproveitamento dos Censo-

res Federais, conforme definldo do caput
deste artigo.

(DT._) Art. 28, A UnIão, os Estados, o
Dlstrito Federal e os MunIcípios editarão
leis estabelecendo critérios para a compa
tibilIzação de seus quadros de pessoal ao
dIsposto no art. 40 da ConstItUIção e à
reforma administrativa dela decorrente no
prazo de dezoito meses, contados da sua
promulgação.

(DT,_) Art. 29. Ficam revogados, a par
tir de cento e oitenta dIas da promulgação
da Constituição, sujeito este prazo a
prorrogação por lei, todos os dIspositivos
legals que atribuam ou deleguem a órgão do
Poder Executivo competência asslnalada
pela. Constituição ao Congresso Nacional
especjalmente no que tange a:

I - ação normatIva;

11 - alocação ou transferência de
recursos de qualquer espécie.
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xercício f1nance1ro e devolvido para san
ção até o encerramento da sessão
legIslativa.

(DT41) Art. 14 Os fundos existentes na
data da promulgação da ConstItuição, exce
tuados os resultantes de 1senções fisca1s
que passem a Integrar o patrimônio privado
e os que interessem à defesa nacional,
extinguir-se-ão se não forem ratificados
pelo Congresso Nacional no prazo de dois
anos.

(DT43) Art. 15 Até a promulgação da le1
complementar referida no artIgo 198, a U
nIão, os Estados, o D1strito Federal e os
MunIcípios não poderão despender com pes-

soaI maIs do que sessenta e cinco por cen
to do valor das resoectlvas receitas
correntes.

Parágrafo único. A unIão, os Es
tados, o Dlstr1to Federal e os MunIcípios,
quando a respectIva despesa de pessoal ex
ceder o 11mite prevIsto neste artigo, de
verão retornar aquele limite, redUZIndo o
percentual excedente à razão de um quinto
por ano.

(DT60) Art. 16 Até que sejall1 f ixadas as
condIções a que se refere o artIgo 225,
lI, são vedados:

I - a instalação, no País, de no
vas agências de Instituições finance1ras
domilicladas no exterIor;

11 - o aumento do percentual de
participação, no capital de Instituições
financeiras com sede no País, de pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domIci
liadas no exterIor.

§ 1º A vedação a que se refere
este artigo não se aplica as autorizações
resultantes de acordos internac10nais, de
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Parágrafo único. Os decretos-leis
que até a promulgação da Constituição não
tiverem sido apreciados pelo Congresso Na
cional serão conSIderados reJeitados, res
peitados os atos praticados em sua
vigência.

(DT17) Art. ao. No prazo de um ano a
contar da promulgação da Const1tu1Ção, o
Congresso NaCIonal promoverá, através de
Comissão mista, exame analítico e pericial
dos atos e fatos geradores do endividamen
to externo brasileIro

§ 12 A Com1ssão terá a força le
gal de ComIssão parlamentar de Inquérito
para os fins de requls1ção e convocação, e
atuará com o auxílio do Tribunal de Contas
da União.

§ 22 Apurada irregulàridade, o
Congresso Nacional proporá ao Poder Execu
tIVO a declaração de nulIdade do ato e
encaminhará o processo ao Ministér10 Pú
blico Federal, que formalizará, no prazo
de sessenta d1as, a ação cabível.

(DT6,P2) Art. 31. O Superior Tribunal de
Justiça será instalado sob a Presidência
do Supremo Tribunal Federal.

(DT6,P3) § 12 Até que se instale o Supe
rior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribu
nal Federal exercerá as atr1buições e com
petências definidas na ordem constitucio
nal precedente.

(DT6) § 22 A composição inicial do Su
perior Tribunal de Justiça far-se-á:

I - pelo aprove1tamento dos Mi
nistros do Tribunal Federal de Recursos;

11 - pela nomeação dos Ministros
que seJam necessários para completar o nú-
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reclprocidade, ou de lnteresse do Governo··
brasi leiro.

§ 2º Até a entrada em Vlgor de
leI complementar a que se refere o. artigo
192 da ConstitU1Ção, o Poder Executlvo Fe
deral regulará a matéria prevista no artI
go 193, Parágrafo 3º.

(DT30) Art. 17 No prazo de um ano da
data da promulgação da Constituição, o
Congresso Nacional, através de comissão
mista, promoverá exame analítico e peri
cial dos atos e fatos geradores do endivl
damento externo brasileir9:

§ 1º - A comlssão criada por este
artigo terá a força legal de comissão par
lamentar de inquérito para os fins de re
QUIsição e convocação. e atuará com o au
xílIO do Tribunal de Contas da·União.

§ 2º - apurada irregularidade, o
Congresso Nacional proporá ao Poder Execu
tivo a declaração de nu11dade do ato e
encaminhará o processo ao MInistério Pú
bllCO Federal, que formalizará, no prazo
de sessenta dias, a ação cabível.

(SUP) Art. 18 - É assegurado o exercí
cio cumulativo de dois cargos ou empregos
privativos de médico que esteJam sendo e
xercidos legalmente por médico civil ou
milltar na adminIstração pública direta ou
indireta.

(DT61) Art. 19. Ao ex-combatente, que
tenha participado efetlvamente de opera
ções bélicas durante a Segunda Guerra Mun
dial, nos termos da Lei 5.315/67, serão
assegurados os seguintes direitos:

I - aproveltamento no serviço pú
bllCO, sem a exigêncla de concurso, com
estabilidade;
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mero estabelecido na Constituição.

(DT6,PI) § 3º Para os efeitos do dlSposto
na Constituição, os atualS Minlstros do
Tribuna1 Federa1 de Recursos serão COllS i
derados pertencentes à classe de que pro
vieram, quando de sua nomeação.

(DT6,P4) § 4º Instalado o Trlbunal, os Mi
nistros aposentados do Tribunal Federal de
Recursos tornar-se-ão, automatIcamente,
MInistros aposentadqs do Superior Tribunal
de Justiça.

(DT6,P5) § 5º Os Ministros a que se refere
o § 2º, lI, serão indicados em llsta trí
plice pelo Tribunal Federal de Recursos,
observado o disposto no art. 110,
parágrafo único, da Constituição.

(DT6,P6) § 6º Ficam criados cinco Tribu
nais Regionais Federais, a serem instala
dos no prazo de seis meses a contar da
promulgação da Constituição, com a juris
dlção e sede que lhes fixar o Tribunal Fe
deral de Recursos, tendo em conta o número
de processos e sua localização geográflca.

(DT6,P7) § 7º Até que se instalem os Tri
bunaIS Regionais Federais, o Tribunal Fe
deral de Recursos exercerá a competência a
eles atribuída em todo o território nacio
nal, competindo-lhe, ainda, promover-lhes
a instalação e indicar os candidatos a to
dos os cargos da composição inlcial, me
diante 1tsta tr íp1ice. podendo desta cons
tar juízes federais de qualquer regIão,
independentemente do prazo previsto no
art. 113, lI, da Constituição.

(DT6,P8) § 8º É vedado, a partir da pro
mu1gagão da Constituição, o provimento de
vagas de Ministros do Tribunal Federal de
Recursos.
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11 - pensão especial correspon
dente à delxada por um Segundo Tenente das
Forças Armadas. que poderá ser requerida a
qualquer tempo. sendo inacumulável com
qualsquer rendimentos recebidos dos cofres
públlCOS, exceto os benefícios
previdenclárlos. ressalvado o dlreito de
opção;

111 - pensão à vlúva. companheira
ou dependente. em caso de morte do ex
combatente. correspondente aos valores do
item acima;

IV - assistência médlca. hospita
lar e educacional gratuita. extenslva aos
dependentes;

V - aposentadoria com proventos
integrais aos 25 (vinte e CInco) anos de
serviço efetivo. em qualquer regime Jurí
dlCO de trabalho;

VI - prioridade na aqulsição da
casa próprla, para os que não a possuam ou
para as suas viúvas ou companhelras.

Parágrafo únIco - A concessão da
pensão especial do inC1SO 11 substitui
para todos os efeltos legals qualquer ou
tra pensão já concedida ao ex-combatente.

(DT62) Art. 20. Os seringueiros recruta
dos nos termos do Decreto-Lel nº 5.813. de
14 de setembro de 1943, e amparados pelo
Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de
1946. receberão pensão mensal vitalíCIa no
valor de d01S salárlos-mínlmos, quando
carentes

§ 1º O benefíCIO previsto neste
artlgo apllca-se aos serlnguelros que ha
jam trabalhado na produção de borracha, na
região amuzônlca, durante a Segunda Guerra
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(DT6.P9) § 9Q Quando não houver juiz fede
ral que conte o tempo mínimo previsto no
art. 113. lI, da Constitu ição, a promoção
poderá contemplar jU1Z com menos de cinco
anos no exercício do cargo.

(DT6.PIO) § 10. Compete à Justiça Federal
julgar as ações nela propostas até a data
da promulgação da Constituição e ao Supe
rior Tribunal de Justiça julgar as ações
rescisórias das decisões até então profe
ridas pela Justiça Federal, inclusive da
quelas cuja matéria passou à competência
de outro ramo do Judiciário.

(A86.P5) Art. 32. É assegurada aos atuaIs
Ministros do Tribunal de Contas da União a
garantia da vitaliciedade.

(AI13) Art. 33. Os juízes substitutos
dos quadros do Poder Judlciário da Unlão.

dos Estados. do Dlstrito Federal e dos
Territórios. que exerçam cargos isolados,
desde que em exercício há maTS de cInco
anos. serão promovidos para vagas de en
trância 19ual àquela em que servem e. na
hipótese de inexistência de vaga.
proceder-se-á ao desdobramento das
existentes.

(AI13. "in fme") Parágrafo único. Para e
feito de promoção por antiguidade. o tempo
de serviço desses juízes será computado a
partir do dia de sua posse.

(DT8) Art. 34. Enquanto não aprovadas
as lels complementares relativas ao Minis
tério Público e à AdvocaCia-Geral da Un
ião, o Ministério Público Federal. a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. as
Consultorlas Jurídlcas dos Ministérlos. as
Procuradorias e Departamentos JurídlCos de
autarquias federais com representação pró
pria continuarão a exercer suas atividades
na área das respectivas atrlbulções.
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Mundial, contribuindo para o esforço de
guerra, atendendo ao apelo do Governo
brasileIro.

§ 2º. Os benefícios estabelecidos
no presente artigo são transferíveis aos
dependentes reconhecIdamente carentes.

§ 32 . A concessão do benefícIo
far-se-á conforme lei a ser proposta pelo
Poder Executivo dentro de cento e cinquen
ta dias.

(OT20) Art. 21 Os venCImentos, a remune
ração, as vantagens e os adICIonais, bem
como os proventos de aposentadoria, que

esteJam sendo percebidos em desacordo com
as disposlções permanentes desta Consti
tUIção, serão Imediatamente reduzidos aos
lImites dela decorrentes, não se admitin
do, neste caso, Invocação de direIto ad
quirIdo ou percepção do excesso a qualquer
título.

(DT53) Art. 22. Na liqUIdação dos débi
tos, inclusive suas renegociações e compo
sições posteriores, aInda que aJulzados,
decorrente de quaisquer empréstimos conce
dIdos por bancos e por instituições finan
ceIras, não eXIstirá correção monetária
desde que o empréstImo tenha sido
concedido:

I - aos micro e pequeno
empresários ou seus estabelecimentos no
períollil de 28/02/86 a 28/02/87;

11 - ao mIni, pequeno e médIO
produtores rurais no período de 28/02/86 a
31/12/87, desde que relativos a crédito
rural.

§ 12 ConsIdera-se para efeito
deste artigo: microempresas as pessoas ju
rídicas e as firmas IndiVIduais com recei
tas anuais de até 10.000 (dez mil) OTNs;
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§ 12 O Presidente da República,
no prazo de cento e vinte "dias,
encaminhará ao Congresso Nacional projeto
de lei dispondo sobre a organização e o
funcionamento da Advocacia-Geral da UnIão.

§ 22 Aos atuais Procuradores da
República, nos termos da lei complementar,
será facultada a opção, de forma
irretratável, entre as carreiras do MinIS
tério Público Federal e da AdvocaCIa-Geral
da União.

§ 32 Poderá optar pelo regime an
terior, no que respeita às garantias e
vantagens, o membro do MinIstérIO Público
admitido antes da promulgação da Consti
tuição, observando-se, quanto às vedações,
a Situação jurídica na data da
promulgação.

§ 42 Os atuais integrantes do
quadro suplementar dos Ministérios Públi
cos do Trabalho e Mi l i tar que tenham ad
quirido estabilidade nessas funções passam
a integrar o quadro da respectiva
carr-erra.

§ 52 Cabe à atual Procuradorla
Geral da Fazenda Nacional, dIretamente ou
por delegação, inclusive ao MinIstério Pú
blico Estadual, representar Judicialmente
a União nas causas de natureza fiscal, na
área da respectiva competência, até a pro
mulgação das leis complementares previstas
neste artIgo.

(OT9) Art. 35. A legislação que criar a
Justiça de paz manterá os atuais Juízes de
paz até a posse dos novos titulares,
assegurando-lhes os direItos e atribuições
conferidos a estes, e designará o dia para
a eleição prevista no art. 103, Ir,da
Constituição.

(OT10) Art. 36. Serão estatizadas as
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e, pequenas empresas as pessoas jurídicas
as firmas indJVldua)s com receita anual de
até 25.000 (vinte e cInco mil) OTNs.

§ 22 A classifIcação de mini, pe
queno e médio produtores rurais 'far-se-á
obedecendo-se às normas de crédIto rural
vigente à época do contrato.

§ 3º A Isenção monetárIa a que se
refere este artIgo só será concedida nos
segu intes casos:

a) se a liquidação do débIto inI
cIal, acrescido de Juros legaIS e taxa ju
dICIais. vIer a ser efetIvada no prazo de

até 90 (noventa) dias a contar da data da
promulgação desta Constituição;

b) se a aplIcação dos recursos
não contrariar a finalIdade do finanCIa
mento, cabendo o ônus da prova à InstItui
ção credora;

c) se não for demonstrado pela
instituição credora que o mutuário dispõe
de meios para o pagamento do seu débito,
excluído desta demonstração o seu estabe
lecimento, casa de moradIa e os instrumen
tos de trabalho e produção:

.) se o f tnanoranento tntc ia l não
uttr-epassar o limite de 5.000 (cinco mil)
OTNs;

.) que o beneficiário não seJa
proprIetário de mais de 5 (cinco) módulos
rurais. .

§ 4º Os benefícios de que. trata
este artigo não se estendenr aos débitos já
quitados e .aos devedores que sejam
const ituintes.

§ 52 No caso de operações com
prazos de vencimentos posteriores à data
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serventias do foro judicial, assim defInI
das em lei, respeitados os direitos cios
atuais titulares.

(DT,_) Art. 37. Ressalvados os crédItos
de natureza alimentar, o valor dos preca
tórios judiciais pendentes de pagamento na
data da promulgação da Constituição, in
clUSIve o remanescente de juros e correção
monetárIa, poderá ser pago em moeda cor
rente, com atualização, em prestações anu
ais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de oito anos, a partir de 1º de julho de
1989, por decisão editada pelo Poder Exe
cutivo até cento e oitenta dias da promul
gação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entI
dades devedoras, para o cumprimento do
disposto no parágrafo anterior, emitIr, em
cada ano, no exato montante do dispêndio,

títulos de dívida pública não computáveis
para efeito cio limite global de
endividamento.

(DT72) Art. 38. O disposto no art. 106
não se aplIca aos serviços notariaIs e de
registro que já tenham sido ofiCIalizados
pelo Poder Público, respeitando-se o dI
reito de seus servidores.

(DTI2) Art. 39. O sistema tributárIO na
cional entrará em vigor a partir do pri
meiro dia do qUInto mês seguinte ao da
prOmUlgagão da Constituição, mas não antes
do dia 1 de janeIro de 1989, mantIdo, até
então, o da Constituição de 1967, com a
redaQão dada pela Emenda n2 1 de 1969 e
pelas posteriores.

§ 12 Entrarão em vigor com a pro
mulgação da Constituição os arts. 154,
155, 156, 160, I, 162, 111, e 165, I, "c",
revogadas as disposições em contrário da
Constituição de 1967 e das Emendas que a
modificaram, especIalmente de seu art. 25,
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llmite de liquidação da dívlda, havendo
interesse do mutuárlO. os bancos e as ins
tituições flnanceiras promoverão, por ins
trumento próprlo, alteração nas condições
contratuals origlnais de forma a aJustá-la
ao presente benefício.

§ 6º A concessão do presente be
neficio por bancos comerClais prlvados em
nenhuma hipótese acarretará ônus para o
Poder Público. incluslve através de refi
nanciamento e repasse de recursos pelo
Banco Central.

§ 7º No caso de repasse a agentes
financelros oflciais ou cooperativas de

crédito. o ônus recairá sobre a fonte de
recursos originária.

(A217,Pún) Art. 23 - O ensino da História
do Br~sjl levará em conta as contribulções
das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo braslleiro.

(A218.Pún) Parágrafo ÚnIco - A Lei disporá
sobre a fixação de datas comemorativas de
alta Slgniflcação para os dlferentes seg
mentos étnlcos nacionals.

(DT76/A219,P5) Art. 24 - Aos remanescentes
das comunidades dos qUllombos, que estejam
ocupando as suas terras, é reccrlhecida a
propriedade definitlva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos. Ficam
tombados os sítios detentores de reminis
cênclas históricas, bem como todos os do
cumentos dos antigos quilombos.

(DT75) Art. 25 - A União demarcará, no
prazo de cinco anos, a partir da promulga
ção desta Constituição, as terras indíge
nas, ainda não demarcadas.

(DT50) Art. 26 - Flcam excluídas do mo
nopóllo estabelecido pelo artigo 207, in
ciso 11, da ConstltU1Ção, as reflnarlas em
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I I I.

§ 2º O Fundo de Participação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Terri
tórios e o Fundo de Participação dos Muni
cípios observarão as segulntes
determinações:

I - a partir da promulgação da
Constituição, os percentuais serão, res
pectivamente, de dezoito por cento e de
vlnte por cento, calculados sobre o produ
to da arrecadação dos impostos referidos
no art. 159, 111 e IV. mantidos os atuais
critérios de rateio até a entrada em vigor
da lei complementar a que se refere o art.
167, li;

11 - o percentual relativo ao
Fundo de Participação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios será a-

crescido de um ponto percentual no exer.cí
CJO financeiro de 1989 e, a par-tir de
1990, inclusive, à razão de meio ponto por
exercício, até 1992, inclusive, atinglndo
em 1993 o estabelecido no art. 165, I,
"a";

111 - o percentual relativo ao
Fundo de Participação dos Munlcípios, a
partir de 1989, 1I1clusive, será elevado à
razão de meio ponto por' exerc icto finan
ceiro. até atlngir o estabelecido no art.
165, I, "b".

§ 3º A partir da promulgação da
Constituição, a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios poderão edi
tar as leiS necessárias à aplicação do
sistema tributáriO naCional nela previsto.

§ 42 As leis editadas nos termos
do parágrafo anterior produzirão efeitos a
partir da entrada em vlgor do sistema
tributário nacional previsto na
Constituição.
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funcionamento no País, amparadas pelo art.
43, da Lei 2.004, de 03 de outubro de
1953, nas condIções estabelecidas pelo
art. 45 da mesma lei.

Parágrafo Único - Ficam ressalva
dos da vedação do Parágrafo ÚnICo, do art.
207,' os contratos de risco feitos com a
Petrobrás, para pesquIsa de petróleo, que
esteJam em vIgor na data da promulgação
desta Constituição, permanecendo válIdos
segundo o que dispõe as suas respectivas
cláusulas.

(DT47) Art. 27 Durante quinze anos a U
nião dará prioridade ao aproveitamento e-

conàmlCO e SOCIal dos rios perenes e das
massas de água represadas ou represáveIS
nas regIões de baixa renda, sujeitas a se
cas perIódicas.

§ 1º Nas áreas de baixa renda a
que se refere este artigo, a UnIão
incentivará a recuperação de terras áridas
e cooperará com os pequenos e médios
pr-opr-tetár tos rurats para o estabe tec rmen
to, em suas glebas, de fontes de água e de
pequena 1rr igação.

§ 2º Durante o prazo a que se re
fere este artigo, a UnIão aplicará pelo
menos vinte e cinquenta por cento de seus
recursos destInados à irrigação, respectI
vamente nas RegIões Centro-Oeste e Nordes
te, sendo neste últlmo caso preferencial
mente no semi-árido.

(A238) Art. 28 Será permitido aos Esta
dos manter consultorias jurídicas separa
das de suas Procuradorias-Gerais, desde
que, à data da promulgação da Constitui
ção, tenham órgãos dIstintos para as res
pectIvas funções.

(DT60) Art. 29 Até que seJa aprovada a
lei de diretrizes orçam~ltárias, trinta
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§ 5º VIgente o novo sistema
tributário nacional, fica assegurada a a
plicação da legislação anterior, no que
não seJa incompatível com ele e com a le
gislação referida nos §§ 3º e 4º.

§ 62 Até 31 de dezembro de 1989,
o disposto no art. 156, III, "b", não se
aplica aos impostos de que tratam o art.
161, I, "a" e "b", e o art. 162, II e 1I1,
que podem ser cobrados trinta dias após a
publicação da lei que os tenha instituído
ou aumentado.

§ 7º Até que sejam fixadas em lei
complementar, as alíquotas máximas do Im
posto municipal sobre vendas a varejo de
combustíveIS líquidos e gasosos não exce
derão a três por cento.

§ 8º Se, no prazo de sessenta
dias contados da promulgação da ConstItuI
ção, não for editada a lei complementar
necessária à Instituição do imposto de que
trata o art. 161, I, "b", os Estados e o
DIstrito Federal, mediante convênio cele
brado nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão as
normas para regular provisoriamente a
matéria.

§ 9º Até que lei complementar
dIsponha sobre a matéria, as empresas dis
tribuidoras de energia elétrica, na condi
ção de contribuintes ou de substitutos
tributários, serão as responsáveis, por
ocaSIão da saída do produto de seus esta
belecimentos, ainda que destinado a outra
unidade da Federação, pelo pagamento do
imposto sobre operações relativas à circu
lação de mercadorias incidente sobre ener
gia elétrica, desde a prOdução ou Importa
ção até a última operação, calculado o im
posto sobre o preço então pr~ticado na o
peração final e assegurado seu recolhimen-
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por cento do orçamento da seguridade so
cial, exclusive o seguro-desemprego, serão
destinados ao setor de saúde.

(Al03,P3) Art. 30 A lei poderá criar jui
zados de pequenas causas, em único grau de
jurlsdição, competentes para conci11ação e
julgamento de causas cíveis de pequena re
levância definida em lei e Julgamento de
contravenções.

(DTll) Art. 31 - Até que seJa promulgada
a 1el complementar a que se refere o art.
7º, inClno I, desta Constltuição, a prote
ção ali referida cingir-se-á a um aumento
para quatro vezes da porcentagem prevista

no art. 62 , da lei 5.107, de 13 de setem
bro de 1966, e da do seu parágrafo
primeiro.

Parágrafo Único - Enquanto não
for aprovada a lei a que se refere o inCl
so I, ~o art. 72 , desta Constituição, não
poderão ~er dispensados o empregado eleito
para cargo de dIreção de comissões inter
nas de prevenção de acidentes, desde o re
gIstro de sua candidatura até um ano após
o final de seu mandato. assim como a em
pregada gestante, desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto.

(DT39,Pl1) Art. '" Fica crlado, nos ter
mos da lei, o Banco de Desenvo1vlmento do
Centro-Oeste, para dar cumprimento, na re
ferida região, ao que determinam os artl
gos 188, letra "c", e 228, § 2º, desta
Constituição.

Art. 32. (SUPRIMIDO).

(DT68) Art. 33 OPoder Público destinará
recursos e desenvolverá esforços com a mo
bilização de todos os setores organizados
da sociedade brasileira para, no prazo
máximo de dez anos, eliminar o analfabe
tismo e universalizar o ensino
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to ao Estado ou ao Olstrito Federal, onde
deva ocorrer essa operação.

§ 10. Enquanto não entrar em vi
gor a lei prevista no art. 165, I, "c",
cuja promulgação far-se-á até 31 de dezem
bro de 1989, é assegurada a aplicação dos
recursos previstos naquele dispositivo da
seguinte maneira:

I - seis décimos por cento na Re
gião Norte, através do Banco da Amazônia
S.A.;

II - um inteiro e oito décimos
por cento na Região Nordeste, através do
Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

111 - seis décimos por cento na
Região Centro-Deste, através do Banco do
Brasil S.A.

(OT,_) § 11. Fica criado, nos termos da
lei, o Banco de DesenvolVImento do Centro
oeste, para dar cumprlmento, na referida
região, ao que determInam os arts. 165, I,
"c", e 197, § 2º, da Constituição.

(OT13) Art. 40. O disposto no art. 171,
§ 72 , será cumprido de forma progressiva,
no prazo de até dez anos. distribuindo-se
os recursos entre as regiões macroeconômi
cas em razão proporcional à população, a
partir da situação verificada no biênio
1986-87.

§ 12 Para aplicação dos critérios
de que trata este artigo, excluem-se das
despesas totaIs as relativas:

I - aos projetos considerados
prioritários no plano plurianual;

II - à segurança e defesa nacio-
na1;

III - à manutenção dos órgãos fe-
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fundamental.

(DT45) Art. 34 É mantida a Zona Franca
de Manaus, pelo prazo de 25 anos, a partir
da promulgação da Constituição, cmn suas
característlcas de área livre de comércio,
de exportação e lmportação e de incentivos
fiscais.

Parágrafo único. Somente por lei
federal podem ser modificados os critérios
que disciplInaram ou venham a dlscipllnar
a aprovação dos prOJetos na Zona Franca de
Manaus.

(DTB6) Art. 35. A lei disporá sobre o
instituto da enfiteuse em ,móveis urbanos,
sendo facultada aos foreiros, no caso de
sua extlnção a remissão dos aforamentos,
mediante aquisição do domínio dlreto, na
conformldade do que dispuserem os respec
tIVOS contratos.

§ 1º Quando não existir cláusula
contratual adotar-se-ão os mesmos crité
rios e bases hoje vigentes na legislação
especial dos imóveis da União.

§ 2Q OS direitos dos atuais ocu
pantes inscritos ficam assegurados pela
aplicação de outra modalidade de contrato.

§ 3º A enfiteuse contlnuará sendo
aplicada aos terrenos de marinha e seus
acrescidos, situados na faixa de seguran
ça, a partir da orla marítlma.

§ 4º Remido o foro, o antigo ti
tular do domínio dlreto deverá, no prazo
de noventa dias, sob pena de responsabilI
dade, confiar a guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ela
relativa.

(A239) Art. 36 A fiscalização e o con-
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derais no Distrito Federal;

IV - ao Congresso Nacional, ao
Tribunal de Contas da União e ao Poder
Judiciário;

V - ao serviço da dívida da admi
nistração direta e indireta da U~ião, in
clusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público federal.

§ 2Q Até a entrada em vigor da
leI complementar a que se refere o art.
171, § 9Q, I e 11, serão obedecidas as se
guintes normas:

I - o projeto do plano plurla
nual, para vigência até o final do primei
ro exercício financeiro do mandato presi
dencial subseQÜente, será encamlnhado até
quatro meses antes do encerramento do pri-

meiro exercício financeiro e devolvldo
para sanção até o encerramento da sessão
legislativa;

11 - o projeto de lei de diretri
zes orçamentárias será encaminhado até
oito meses e meio antes do encerramento do
exercíClo financeiro e devolvido para san
ção até o encerramento do primeiro período
da sessão legislativa;

111 - o projeto de lei
orçamentária da União será encaminhado até
quatro meses antes do encerramento do e
xercício financeiro e devolvido para san
ção até o encerramento da sessão
legislativa.

(DTI4) Art. 41. Os fundos existentes na
data da promulgação da Constituição, exce
tuados os resultantes de lsenções fiscais
que passem a integrar patrimônio privado e
os que interessem à defesa nacional,
extinguir-se-ão se não forem ratificados
pelo Congresso Nac 1onaI no prazo de dois
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trole sobre o comérCIO exterior, essenci
aIs à defesa dos interesses fazendários
nacIonais serão exercIdos pelo Ministério
da Fazenda.

Art. 37 (SUPRIMIDO).

(DT46) Art. 38 Os Poderes Executivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios reavaliarão todos os Incen
tIVOS fIscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos
respectivos as medidas cabíveis.

§ 12 Considerar-se-ão revogados
após dois anos, a partir da data da pro-

mulgação da ConstitUIção, os incentivos
que não forem confIrmadcJs por lei.

§ 22 A revogação não prejudicará
os direItos que, àquela data, já tiverem
SIdo adquirIdos em relação a incentIvos
concedIdos sob condIção e com prazo certo.

§ 3Q OS incentIvos concedIdos por
convênio entre Estados, celebrados nos
termos do artigo 23, § 62 , da ConstItuição
de 1967, com a redação da Emenda n2 I, de
17 de outubro de 1969, também deverão ser
reavaliados e reconfirmados nos prazos
deste artIgo.

(DT58) Art. 39. Serão revistos pelo Con
gresso NaCIonal, através de comlssão mis
ta, nos três anos a contar da data da pro
mulgação da Constituição. todas as doa
ções, vendas e concessões de terras públi
cas com área superior a três mil hectares,
realizadas no períQdo de Ig de Janeiro de
1962 a 31 de dezembro de 1987.

§ 12 No tocante às vendas, a re
visão far-se-á com base e~clusivamente no
critério de legalidade da operação.

§ 22 No caso de concessões e doa-
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anos.

(A196,A_) Art. 42. A adaptação ao Que 65
tabalece o art. 173, 11 I , deverá
processar-se no prazo de cinco anos,
reduzindo-se o excesso à base de. pelo me
nos, um quinto por ano.

(DT15) Art. 43. Até a promulgação da lei
complementar referida no art. 175, a U
nIão, os Estados, o DIstrito Federal e os
Municípios não poderão despender com pes
soal mais do QUe sessenta e cinco por cen
to do valor das respectivas receitas
correntes.

Parágrafo único. A União, os Es
tados, o Distrito Federal e os Municípios,
quando a respectiva despesa de pessoal ex
ceder o limite previsto neste artigo, de
verão retornar àQUele limite. reduzindo o

percentual excedente à razão de um qulnto
por ano.

(DT53) Art. 44. Para efeito do cumpri
mento das disposições constitucionais que
impliquem varIações de despesas e receitas
da Un ião, após a promu Igação da Const í tu i
ção, o Poder Executivo deverá elaborar e o
Poder LegislatlVo apreciar projeto revendo
a lei orçamentárIa referente ao exercício
financeiro de 1988.

Parágrafo único. O Congresso Na
cional deverá votar, no prazo de doze me
ses, a lei complementar prevista no art.
167, II.

(DT34) Art. 45. É mantida a Zona Franca
de Manaus, com suas características de
área livre de comércio, de exportação e
importação, e de incentivos fiscais. pelo
prazo de vinte e cinco anos, a partir da
promulgação da ConstitUIção.

Parágrafo único. Somente por lei
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ções, a revisão obedecerá aos critérios de
legalIdade e de conveniência do Interesse
públICO.

§ 3º Nas hipóteses previstas nos
parágrafos antereriores, comprovada a Ile
galidade. ou quando existir convenIênCIa
do interesse público. as terras reverterão
ao patrImônIo da UnIão, dos Estados, do
DistrIto Federal e dos MunIcípios, respec
tivamente, cabendo apenas nos casos de re
VIsão das doações e concessões- indenIzação
em dinheiro das benfeitorias necessárIas e
úteIs

(OTe9) Art. 40 As entidades educacionaIS
a que se refere o art. 241, § 12• bem como
'3S fundações de ensino e pesquisa cuja
crIação tenha SIdo autorizada por leI, que
preencham os requiSItos dos inCISOS I e 11
do referido artigo e que, nos últImos três
anos. tenham recebido recursos públicos,
poderão continu~r a recebê-los. a menos
que a lei de que trata aquele dispositivo
lhes venha a estabelecer vedação.

(A215,P6) Parágrafo únIco. É facultado aos
Estados vincular parcela de sua receIta
orçenentár-ra a entidades públicas de fo
mento ao ensino e à pesquIsa cientlflca e
tecnológIca.

(DT12) Art. 41 Até ulterior disposição
legal. a cobrança das contrIbuições para o
custeIo das atiVIdades dos sindicatos·ru
rais será feita juntamente com a do impos
to terrItorIal rural, pelo mesmo órgão
arrecadador.

(DT19) Art. 42 A fiscalização financei
ra, orçamentárIa, operaCIonal e patrImo
nIal do DIstrito Federal, enquanto não for
instalada a Câmara LegIslativa, será exer
CIda pelo Senado Federal, mediante contro
le externo, com o auxílIO do Tribunal de
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federal podem ser modifIcados os crItérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar
a aprovação dos projetos na Zona Franca de
Manaus.

(DT38) Art. 46. Os Poderes Executivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios reavaliarão todos os incen
tIVOS fiscaIs de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos
respectivos as medidàs cabíveis.

§ 1º Considerar-se-ão revogados
após dois anos. a partir da data da pro
mulgação da Constituição. os incentivos
que não forem confirmados por lei.

§ 22 A revogação não preJudicará
os direitos que, àquela data, já tiverem
sido adquIrIdos em relação a incentivos
concedidos sob condição e com prazo certo.

§ 3º Os incentivQS concedIdos por
convênio entre Estados. celebrados nos
termos do art. 23, § 6º da ConstituIção
de 1967, com a redação da Emenda nº 1. de
17 de outubro de 1969, também deverão ser
reavaliados e reconfirmados nos prazos
deste artigo.

(DT27) Art. 47. Durante quinze anos a
União dará prioridade ao aproveitamento
econômico e social dos rios perenes e das
massas de água represadas ou represáveis
nas regiões de baixa renda sujeitas a se
cas periódIcas.

§ 12 Nas áreas a que se refere
este artigo. a União incentivará a recupe
ração de terras áridas e cooperará com os
pequenos e médios proprietários rurais
para o estabelecimento, em suas glebas, de
fontes de água e de pequena irrigação.

§ 2º Durante o prazo a que se re
fere este artigo, a União aplicará, dos
recursos destinados à irrIgação:
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Contas do Distrito Federal, observado o
dIsposto ro art. 84 da ConstituIção.

(DT57) Art.... LeI agrícola, a ser pro
mulgada no prazo de um ano, disporá, nos
termos uesta Constituição, sobre os obje
t lVOS e instrumentos de oot ít ica agr icola,
prIoridades, planejamento de safras, co
mercialização, abastecimento Interno, mer
cado externo e InstitUIção de crédito
fundiário.

(DT21) Art. 43. FIcam extintos os efei
tos jurídIcos de qualquer ato legislativo
ou administrativo, lavrado a apartir da
instalação desta Assembléia rlacional Cons-

tituinte, que tenha por objeto a estabili
dade de servidor da adntmstr-ação " direta
ali indireta, mc lus tve das fundações ms
tltuídas e mantIdas pelo Poder Público,
admitIdo sem concurso público.

Art. 44. (SUPRIMIDO).

(DT22) Art. 45. São estáveis os atuaIs
servtoores públ icos civis da União. dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, da administração dIreta ou
autárquica, que na data da promulgação
desta Constituição. contem, pelo menos,
cinco anos de serviço público ininterrup
to, exceto nas fundações.

Parágrafo único. O disposto neste
artIgo não se aplIca aos ocupantes de car
gos, funções e empregos de confiança ou em
comissão, nem aos que a leI declare de li
vre exoneração. cujo tempo de serviço não
será computado para os f ins do "caput"
deste artigo, exceto na hipótese de
servidor.

(DT24) Art. 46. Os Juízes togados de in
vestidura limitada no tempo, que hajam in
gressado mediante concurso público de pro
vas e de títulos e que estejam em exercí-
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I - vinte par cento na RegIão
Centro-Oeste;

11 - cinQÜenta por cento na Re
gião Nordeste, preferencialmente no semi
árido.

(DT51) Art. 48. Na data da promulgação
da leI que disciplinar a pesquisa e a la
vra de recursos e Jazidas mInerais, ou no
prazo de um ano, a contar da promulgação
da Constituição, tornar-se-ão sem efeIto
as autorizações, concessões e demais títu
los atributivos de dIreitos minerárIOS,
caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra
não hajam sido comprovadamente iniciados
nos prazos legais ou estejam Inativos.

(DT,_) Art. 49. As atuaIs empresas bra
sileiras titulares de autorIzação de pes-

quisa ou concessão de lavras de recursos
minerais em vigor terão quatro anos, a
partir da promulgação da ConstituIção,
para cumprir os requisitos do art. 183.

§ 1Q Ressalvadas as disposições
de interesse nacional previstas no texto
constitucional, as empresas brasileiras
ficarão dispensadas do cumprimento do dIS
posto no art. 183, desde que, no prazo de
até quatro anos da data da promulgação da
Constituição, tenham o produto de sua la
vra e beneficiamento destinado a indus
trIalização no território nacional, em
seus próprios estabelecimentos ou em em
presa Industrial controladora ou
controlada.

§ 2Q AS empresas brasileiras, re
ferIdas no § 1Q deste artigo, somente po
derão ter autorizações ou concessões de
pesquisas ou lavras para as substânCIas
mIneraIs que utilizem seus respectivos
processos industriais.
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cio na data da promulgação da ConstItui
ção, ficam estabIlizados nos re::;pectivos
cargos, observado o estágio probatório, e
passam a compor quadro em extinção, manti
das as competênc ias, prerr'ogat ivas e res
trições da legislação a que se achavam
submetidos, salvo as inerentes à transIto
riedade da investIdura.

Parágrafo único. A aposentadoria
dos juízes de que trata este artigo
regular-se-á pelas normas fIxadas para os
demais Juízes estaduais.

(OT7) Art. A7 Nos seis meses posterIo
res à promulgação da Constituição, par-la-

mentares federaIs, reunIdos em número não
inferior a trinta, poderão requerer ao
Tribunal Superior Eleitoral o registro de
novo partIdo político, Juntando ao reque
rimento o manifesto, o estatuto e o pro
grama clevidamente assinados pelos
requerentes.

§ 1º O regIstro provisório, que
será concedrco de plano pelo Tr tbuna l Su
perior EleItoral, nos termos do "caput"
deste artIgo, defere ao novo partido todos
os direitos, deveres e prerrogativas dos
atuais, mc lus tve o de par-t rctpar , sob le
genda própria, das eleIções que vierem a
ser realizadas nos doze meses seguintes à
sua formação.

§ 2º O novo partido perderá, au
tomaticamente, seu registro provisório se,
no prazo de vinte e quatro meses, contados
de sua formação, não obtiver registro de
finitivo no Tribunal Superior Eleitoral,
na forma que a lei dispuser.

(DT6,Pl) § ... º Para as eleições de
15.11.88, exiglr-se-á domicílio ale i tor-a l ,
na circunscrição, pelo menos durante qua
tro meses' anteriores ao pleIto.
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(DT26) Art. 50. Ficam excluídas do mono
pólio estabelecido pelo art. 183, lI, da
Constituição as refinarias em funcionamen
to no País, amparadas pelo art. 43 e nas
condições do art. 45 da Lei n2 2.004, de 3
de outubro de 1953.

Parágrafo único. Ficam ressalva
dos da vedação do art. 183, § 12 , os con
tratos de risco feitos com a Petróleo Bra
sileiro S.A. (Petrobrás), para pesquisa
de petróleo, que estejam em vigor na data
da promulgação da ConstituIção.

(OT71) Art. 51. A lei ordenará a venda e
revenda de combustíveis de petróleo,
álcOOl carburante e outros combustíveIS
derivados de matérias-primas renováveis,
respeitados os princípios constitucIonais.

(OT,_) Art. 52. Os créditos do Banco
Central do Brasil e do Banco Nactona l de
Habitação, junto a entidades a que se re
fere a Lei nº 6.024, de 13 de março de
1974, originárIos de operações de emprés
timo, fInanCIamento, refInanciamento, as
sistência financeira de liquldez, cessão
ou sub-rogação de créditos hipotecárIOS ou
de cédulas hipotecárias, reallzadas com
recursos próprios daqueles bancos ou de
fundos por eles geridos, são sUJeltos a
correção monetária, até seu efetivo paga
mento, sem Interrupção ou suspensão, mesmo
quando decretada a Intervenção, lIquidação
extr'ajudtc ta l ou f'alêncra. .

Parágrafo únIco. O dIsposto neste
artigo apl toa-se inclusive:

I - às operações realizadas pos
teriormente à decretação da intervenção,
liquidação extrajudicial ou falência, re
ferentes à efetivação da garantia de depó
sitos do públíco ou de compra de obriga
ções passivas das entIdades a que se refe-
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Art. 48. (SUPRIMIDO).

(DT67) Art. 49 Os prOJetos de lel rela
tivos à organização da Seguridade Social e
aos novos planos de custelos e de benefí
C10S de acordo C~~ o estabelecido nesta
Constltuição, serão apresentados no prazo
máximo de selS meses da promulgação da
Cons t itu ição ao Conçresso Nac iona1, que
terá até seis meses para sua aprovação,
sendo implantado progresslvamente em até
dezoito meses após sua aprovação pelo Con
gresso Nac iona1.

.(DT66) Art. 49A - Os benefícios de pres
tação continuada já concedidos pela Previ-

dênCla Social, à data da promulgação da
Constltvição, terão seus valores revIstos,
a fIm de que seJa restabelecido o poder
aquisitivo, expresso em número de salários
mínimos, que tinham à data de sua conces
são, obedecendo esse crItérIo de atuallza
ção até a implantação do plano de custeio
e benefícios referidos no artigo anterior.

Parágrafo único - As prestações
mensaIs dos benefícios atualizados de a
cordo com o "caput" deste artigo serão de
vIdos e pagos a partlr do sétlmo mês a
contar da promulgação da ConstitulÇão.

(A208,V) Art. 49B - A pensão mensal vlta
lícia de que trata o Inciso V do art. 237
será paga aos ldosos e deflclentes incapa
zes de prover sua próprla manutenção, ou
de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a le i.

(DT74) Art.... As concessões de servi
ços públicos de telecomunlcações atualmen
te em vlgor ficam mantidas nos termos fi
xados em lei.

(SUP) Art. 50. Ficam reconhecidos e ho
mologados os atuais limites territorlais
do Estado do Acre com os Estados do Amazo-
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re a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974;

11 - aos crédltos anterlores à
promulgação da Constituição não liquldados
até 12 de janeiro de 1988.

(DT22) Art. 53. Na liquidação dos débl
tos, lnclusive suas renegociações e compo
sições posterlores, ainda que ajuizados,
decorrentes de quaisquer empréstimos con
cedidos por bancos e por institulÇões fi
nancelras , não exiEtirá correção monetária
desde que o empréstimo tenha sido
concedido:

I - aos micro e pequenos
empresários ou seus estabelecImentos no
período de 28 de fevereiro de 1986 a 28 de
fevereiro de 1987;

11 - ao mlni, pequenos e médlos
produtores rurais no período de 28 de fe
verelro de 1986 a 31 de dezembro de 1987,
desde que relativos a crédito rural.

§ 12 Consideram-se, para efelto
deste artIgo, mlcroempresas as pessoas JU
rídicas e as flrmas indivIduais com recei
tas anuais de até dez mIl Obrigações do
Tesouro Nacional, e pequenas empresas as
pessoas jurídlcas e as firmas individuais
com receita anual de até vinte e cinco mil
Obrlgações do Tesouro Nacional.

§ 2º A classificação de mini, pe
queno e médio produtor rural far-se-á
obedecendo-se às normas de crédito rura I
vigentes à época do contrato.

§ 32 A isenção da correção
monetária a que se refere este artigo só
será concedida nos seguintes casos:

I - se a Iiquidação do débito i
nicial, acrescido de juros legais e taxas
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nas e de Rondônla, conforme levantamentos
cartográficos e geodéslcos reallzados pela
Comlssão Tripartlte lntegrada por repre
sentantes dos Estados e dos servlços
técnlco-especlalizados do Instituto Brasi
lelro de Geografia e Estatístlca

(DT48) Art. 51. Ficarão sem efelto na
data da promulgação da Lel que dlsclpllnar
a pesqulsa e a lavra de recursos e Jazldas
mlnerais ou no prazo de 1 ano, a contar da
promulgação desta Constltuição, autoriza
ções, cJncessões e os demais títulos atri
butivos de dlreitos mlnerários cujos tra
balhos de pesquisa ou de lavra não hajam

sldo comprovadamente inlclados nos prazos
legais ou que esteJam lnatlvos.

(DT73) Art. 52. O Poder Leglslativo
regulamentará, no prazo de doze meses, o
art. 256, § 1º, 11.

(DT44) Art. 53 - Para efeito do cumpri
mento das dlSposições constitucionais que
lmpliquem variações de despesas e receitas
da umão, após a pl'omulgação da Const t tu r
ção, o Poder Executivo federal deverá ela
borar e o Poder Leglslatlvo aprovar proje
to revendo a lei orçamentária referente ao
exercício flnanceiro de 1988.

Parágrafo únlCO - O Congresso Na
c iona I, no prazo de doze meses, deverá a
provar a lei complementar prevista no art.
190, I I.

(DT70) Art. 54 - A le1 cr1ará o Serviço
Naclonal de Aprendlzagem Rural (SENAR) nos
moldes da leg1slação relat1va ao Serv1ço
Naclonal de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendi
zagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo
das atrlbuições dos órgãos públlCOS que
atuam na área.
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Judlclais, vier a ser efetivada no prazo
de até noventa dIas, a contar da data da
promulgação da Constituição;

11 - se a apllcação dos recursos
não contrarlar a finalldade do financia
mento, cabendo o ônus da prova à lnstitul
ção credora;

111 - se não for demonstrado pela
instltuição credora que o mutuário dispõe
de melOS para o pagamento de seu déblto,
excluído desta demonstração seu estabele
clmento, a casa de moradia e os instrumen
tos de trabalho e produção;

IV - se o financlamento inicial
não ultrapassar o limlte de Clnco mil 0
brlgações do Tesouro Nacional;

V - se o beneficlário não for
proprietário de mais de cinco módulos
rurais

§ 4º Os benefíclos de que trata
este artigo não se estendem aos déb1tos Já
qu1tados e aos devedores que seJam
const1tu1ntes.

§ 5º No caso de operações com
prazos de vencimento poster10res à data
limlte de liquidação da dívida, havendo
interesse do mutuár1o, os bancos e as ins
tituições finance1ras promoverão, por ins
trumento próprio, alteração nas condições
contratuais originais de forma a ajustá-la
ao presente benefício.

§ 6º A concessão do presente be
nefício por bancos comercia1s privados em
nenhuma hipótese acarretará ônus para o
Poder Público, alnda que através de refl
nanc1amento e repasse de recursos pelo
Banco Central do BraSll.

277



278 ASSE~~LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO

(A243) Art. 55. O Colégio Pedro lI, lo
calizado na cidade do Rio de Janeiro, será
mantido na órbita federal.

Art. 56. (SUPRIMIDO)

(A240) Art. 57 - A arrecadação decorren
te das contribuições para o Programa de
Integração Social, criado pela Lei Comple
mentar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e
para o Programa de Formação do PatrImônio
do Servidor PúblICO, criado pela Lei Com
plementar nº 8, de 3 de setembro de 1970,
passa, a partIr da promulgação desta Cons
titUIção, a financiar o programa do

seguro-desemprego nos termos em que a lei
dispuser.

§ 1º - Dos recursos mencionados
no "caput" deste artigo, pelo menos 40%
(quarenta por cento) serão aplicados em
finanCIamento e investimento de programa
de desenvolvimento econõmico, através do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social, com critérios de remuneração
que lhes preserve o valor.

§ 2º - Os patrImônios acumulados
do Programa de Integração Social e do Pro
grama de Formação do Patrimônio do ServI
dor PúblICO são preservados, mantendo-se
os critérios de saque nas situações pre
vIstas nas leIS específIcas, com exceção
da retirada por motivo de casamento, fI
cando vedada a dIstribuição das arrecada
ções, de que trata o "caput" deste artIgo,
para depósito nas contas individuais dos
partIcipantes.

§ 3º - Aos empregados que perce
bam até 2(dols) salários mínImos de remu
neração mensal, é assegurado, adIcional
mente, l(hum) salário mínimo anual, compu
tado neste valor o rendImento das contas
individuais, no caso daqueles que já par-
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§ 7º No caso de repasse a agentes
fInanceiros ofIciais ou cooperativas de
crédito, o ônus recairá sobre a fonte de
recursos originária.

(DT,_) Art. 54.. Os débitos para com as
Fazendas Federal, Estaduais e MuniCIpais,
de natureza tributária, cUJo fato gerador
tenha ocorrido até 31 de dezembro de 1987,
Inscritos ou não como díVIda ativa, ajui
zados ou não, poderão ser pagos pelo valor
corrIgIdo monetarIamente, sem multas, JU
ros de mora e outros encargos, de uma só
vez, dentro de cento e vInte dias contados
da data da promulgação da ConstItuição, ou
em até seis parcelas mensais e sucessivas.

§ 1º O início do pagamento dar
se-á até três meses após a promulgação da
ConstituIção.

§ 2º O descumprimento de prazo
importará o cancelamento do benefício pro
porcionalmente ao saldo devedor.

§ 3º O benefíCIO é restrito às
pessoas e empresas legalmente residentes
ou estabelecidas no BraSIl, e não alcança
débitos que tenham causa em fatos defIni
dos como cr ime.

§ 4º Qualquer anIstIa que envolva
matéria tributárIa ou preVIdenciária, a
partir da promulgação da Constituição, só
poderá ser concedida através de lei espe
cífIca, federal, estadual e municipal.

(DT58) Art. 55. O Congresso Nacional,
dentro de cento e vinte dias da promulga
ção da Constituição, elaborará código de
defesa do consumidor.

(OT35) Art. 56. A lei disporá sobre o
instItuto da enfIteuse em Imóveis urbanos,
sendo facultada aos foreiros, no caso de
sua extinção, a remissão dos aforamentos
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ticipavam dos referidos programas, até a
data da promulgação desta ConstItuIção.

§ 42 - O financiamento do seguro
desemprego reGeberá uma contribuição adi
cional da empresa cujo Indice de rotativi
dade da força de trabalho superar o índice
médIo da rotatividade do setor, na forma
estabelecida por lei.

(DT55) Art. 58. O Congresso Nacional
elaborará, dentro de cento e vinte dIas da
pr·omulgação da Cons t t tu tção . códrqo de de
fesa do consumldor.

(DT59) Art. 59 As glebas de qualquer re
gIão do País, onde forem localIzadas cul
turas i legais de plantas psicotrópicas,
serão ImedIatamente exproprIadas e especi
Ficamente destinadas ao assentamento de
colonos, para o cultivo de produtos ali
ment ic ros e medICamentosos, sem qualquer
lndenização ao proprletário e sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei. Os
bens adquiridos oom rendimentos provenien
tes do tráfico IlíCIto de drogas serão
confiscados e revertidos em benefício de
Instituições e pessoal especIalIzado no
tratamento e recuperação de vIciados.

(DTI5) Art. 60. É criado o Estado do To
cantins, pejo desmembramento da área des
crlta neste artigo, dando-se sua instala'
ção no quadragésimo sexto dia após a elei··
ção prevista no § 3º, e não antes de 1º de
Janeiro de 1989.

§ 1º O Estado do Tocantins, inte
grando a região norte, limIta-se com o Es
tado de Goiás pelas diVIsas norte dos Mu
nIcípios de São Miguel do Araguaia, Poran
gatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte
Alegre de Goiás e Campos Belos, conservan
do a leste, norte e oeste as dlvlsas atu
ais de Goiás com os Estados da Bahla, Pla-
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mediante aquisição do domínio dIreto, na
conformIdade do que dispuserem os respec
tlVOS controtos.

§ 12 Quando não existIr cláusula
contratual, adotar-se-ão os cr.itérios e
bases hoje vigentes na legislação especial
dos imóveis da União.

§ 22 Os direltos dos atuals ocu
pantes inscritos ficam assegurados' pela
aplicação de outra modalldade de contrato.

§ 32 Aenfiteuse continuará sendo
aplicada aos terrenos de marinha e seus
acrescidos, situados na faIxa de seguran
ça, a partir da orla marítlma.

§ 42 Remido o foro, o antigo ti
tular do domínio direto deverá, no prazo
de noventa dIas, sOb pena de responsabili-

dade, confIar à guarda do regIstro de imó
veis competente toda a documentação a ela
relativa.

(DT,_) Art. 57. Lei agrícola a ser pro
mulgada no prazo de um ano dIsporá, nos
termos da ConstItuição, sobre os objetlvos
e lnstrumentos de política agrícola, prio
ridades, planejamento de safras, comercia
lização, abastecimento Interno, mercado
externo e instltuição de crédito
fundiário.

(DT39) Art. 58. Serão revistos pelo Con
gresso Naolonal, através de Comissão mis
ta, nos três anos a contar da data da pro
mulgação da Constituição, todas as doa
cões, vendas e concessões de terras públi
cas com área superior a três mil hectares,
realizadas no período de 1º de Janeiro de
1962 a 31 de dezembro de 1987.

§ 12 No tocante às vendas, a re
vIsão far-se-á com base exclusivamente no
crltério de legalidade da operação.
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ui, Maranhão, Pará e Mato Grosso.

§ 2º O Poder Executivo deSlgnará
uma das cidades do Estado para sua Capital
provisórla até a aprovação da sed~ defini
tiva do governo pela Assembléia
Constituinte.

§ 3º O Governador, o Vice-
Governador, os Deputados Estaduais, os De
putados Federais e os Senadores serão e
leItos, em um único turno, até setenta e
c inco dias após a.nroau lçação desta Cons
tituição, e não antes de 'll; lle novembro de
1988, a critério do Tribunal Superior E-

leitoral, observadas, entre outras, as se
guintes normas:

I - o prazo de filiação
partidária dos ~andldatos encerrar-se-á 75
dias antes da d~ta das eleições;

11 - as Convenções Regionals
Partidárias destinadas a deliberar sobre
coligações e escolha de candidatos serão
realizadas a partir do nonagésimo dla da
data das eleições e o requerimento de re
gistro dos candIdatos escolhidos deverá
ser apresentado à Justiça Eleitoral até as
18 (dezoito) horas, trmta e cinco dias
deP01S da abertura do prazo de realização
dessas Convenções.

111 - São inelegíveIS os ocupan
tes de cargos munIcipaIS ou estaduais que,
entre outras exigências legais, não tenham
deles se afastado. em caráter definitivo,
75 dlas antes da data das eleições previs
tas neste parágrafo.

IV - fIcam mantidos os atuaIs Di
retórIos Regionais dos Partidos Políticos
do Estado de GOlás. cabendo às Comissões
Execut ivas Nac tona is designarem Com issões
ProVlsórlas no Estado do Tocantins nos
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§ 2º No caso de concessões e doa
ções, a revisão obedecerá aos critérios de
legalidade e de conveniêncIa do interesse
público.

§ 3º Nas hipóteses previstas nos
parágrafos anteriores, comprovada a ilega
lidade, ou havendo lnteresse público, as
terras reverterão ao patrimônio da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, respectIvamente, cabendo, ape
nas nos casos de revisão das doações e
concessões, indenização em dinheiro das
benfeitorlas necessárias e úteis.

(DT16) Art. 59. Até que sejam fixadas as
condições a que se refere o art. 197, lI,
são vedados:

I - a instalação, no País, de no
vas agências de instituições financeiras
domicl1 iadas no exterior;

11 - o aumento do percentual de
participação, no capital de lnstitulções
financeiras com sede no País, de pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domici
liadas no exterior.

§ lº A vedação a que se refere
este artIgo não se aplica às autorlzações
resultantes de acordos internacionais, de
reciprocidade, ou de interesse do Governo
brasileiro.

§ 2º Até a entrada em vigor de
lei complementar a que se refere o art.
169 da Constituição, o Poder Executivo Fe
deral regUlará a matéria prevista no art.
170, § 3 .

(DT19) Art. 60. Ao ex-combatente que te
nha participado efetivamente de operações
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial,
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termos e para os fins previstos na lei.

§ 4º Os mandatos do Governador,
V1Ce-Governador, Deputados Estaduais e Fe
derals eleltos na forma do parágrafo ante
rior extinguir-se-ão concomitantemente com
os das demals Unidades da Federação. Os
mandatos dos Senadores extinguir-se-ão, no
caso do menos votado, nessa mesma oportu
nIdade e, no dos dois mais votados, junta
mente com os Senadores eleitos em 1986 nos
demais Estados da Federação.

§ 5º A Assembléia Estadual Cons-
o titUlnte será lnstalada no quadragésimo
sexto dia da eleição dos seus integrantes,

e não antes de 1º de janeiro de 1989, sob
a presldêncla do Presidente do Trlbunal
Regional Eleitoral do Estado de Goiás e
dará posse ao Governador e ao Vice
Governador, eleitos, na mesma data.

§ 6º Aplicam-se à crlação e ins
talação do Estado do Tocantlns, no que
couber, as normas legals dlSClplinadoras
da divisão do Estado de Mato Grasso, ob
servado o disposto no art. 63, destas Dis
posições Gerals e Transitórias, ficando o
Estado de GOlás llberado dos débltos e en
cargos decorrentes de empreendimentos no
territórlo do Estado do Tocantins, e auto
rlzada a União, a seu crltério, a assumir
os refer'idos débitos.

(DT16) Art. 61. Os Territórlos Federais
de Roraima e Amapá são transformados em
Estados Federados, mantldos os seus atuais
limites geográficos.

§ 1º A instalação dos Estados se
dará com a posse dos governadores eleitos
em 1990.

§ 2Q Aplicam-se à transformação e
instalação dos Estados de Roraima e Amapá
as normas e critérios seguldos na crlação
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nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de se
tembro de 1967, serão assegurados os se
guintes direitos:

I - aproveitamento no serviço pú
blico, sem a exigência de concurso, com
estabilidade;

II - pensão especlal correspon
dente à deixada por um segundo-tenente das
Forças Armadas, que poderá ser' requerida a
qualquer tempo, sendo inacumulável com
qualsquer rendimentos recebidos dos cofres
públicos, exceto os benefícios
prevldenciários, ressalvado o direito de
opção;

III - em caso de morte, pensão à
vlúva, companheira ou dependente, de valor
igual à do inciso anterior;

IV - asslstência médica, hospita
lar e educacional gratuita, extensiva aos
dependentes;

v - aposentadoria com proventos
integrais aos vinte e Clnco anos de serVl
ço efetivo, em qualquer regime jurídico;

VI - prioridade na aquisição da
casa própria, para os que não a possuam ou
pàra suas viúvas ou companheiras.

Parágrafo único. A concessão da
pensão especial do inciso II substitui,
para todos os efeitos legais, qualquer ou
tra pensão já concedida ao ex-combatente.

(DT20) Art. 61. Os seringueiros recruta
dos nos termos do Decreto-lei nº 5.813, de
14 de setembro de 1943, e amparados pelo
Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de
1946, receberão, quando carentes, pensão
mensal vitalícla no valor de dois salários
mínimos.
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do Estado de Rondônia, naquilo que não
contrarIarem este Ato das DisposIções Ge
raIs e Transitórias.

§ 32 O PresIdente da República,
até 45 dIas após a promulgação desta Cons
tItuição, encaminhará à aprovação do Sena
do Federal os nomes dos governadores dos

. Estados do Amapá e Roraima, que exercerão
o Poder Executlvo, até a instalação dos
novos Estados com a posse dos governadores
eleitos.

Art. 62. (PREJUDICADO).

(A245) Art. 63 - A lei disporá sobre as
hipóteses e condições em que o Poder Pú
bl ico dará ass istêncra aos herdeiros e de"
pendentes carentes de pessoas vitimadas
por crime doloso, sem prejuízo da respon
sabilidade CIvil do autor do Ilícito.

Art. 64. (PREJUDICADO).

Art. 65. (SUPRIMIDO).

(DT25) Art. 66. Fica assegurado aos De
fensores Públicos, Investidos na função
até a data de Instalação da Assembléia Na
CIonal Crnlstituinte, o direito de opção
pela carreira, com a observâncla das ga
rantIas e vadações, previstas no Parágrafo
Único do art. 159 desta ConstItuição.

(DT26) Art. 67. Aos Delegados de Polícia
de carreira aplica-se o princípIO do art.
44, § 8º, correspondente às carreiras dis
ciplinadas no § 42 , do art. 156 desta
ConstituIção.

(DT68) Art. 68. Durante dez anos, a con
tar da promulgação da ConstItuIção, os Po
~res PúblICOS aplIcarão, pelo menos,
cinqüenta por cento dos recursos a que se
refere o art. 243 da Constituição nos pro-
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§ 12 O benefícIo prevIsto neste
artigo é estendido aos seringueiros que,
atendendo a apelo do Governo brasileiro,
contribuíram para o esforço de guerra,
trabalhando na produção de borracha, na
Região Amazônica, durante a Segunda Guerra
Mundial.

§ 22 Os benefícios estabelecidos
neste artigo são transferíveis aos depen
dentes reconhecidamente carentes.

§ 32 A concessão do benefício
far-se-á conforme lei a ser proposta pelo
Poder ExecutIvo dentro de cento e
cInqüenta dias da promulgação da
Constituição.

(DT29) Art. 62. Até que seja aprovada a
lei de diretrizes orçamentárias, trinta
por cento do orçamento da seguridade so-

cial, exclusive o seguro-desemprego, serão
destinados ao setor de saúde.

(DT,_) Art. 63. Até que a lei disponha
sobre o art. 203, I, a arrecadação decor
rente de, no mínimo, cinco décimos percen
tuais da alíquota da contribuição de que
trata o Decreto-Lei n2 1.940, de 25 de
maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº
2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo De
creto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e
pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987,
passa a integrar a receita da seguridade
social, ressalvados, exclUSIvamente no e
xercício de 1988, os compromissos assumi
dos com programas e proJetos em andamento.

(DT,_) Art. 64. Os débitos dos Estados e
dos MunicípIOS relativos às contribuições
previdenciárias até 30 de junho de 1988
serão liquidados, com correção monetária,
em cento e vinte parcelas mensais, dispen
sados os juros e multas sobre eles inci
dentes, desde que requeiram o parcelamento
e iniciem seu pagamento no prazo de até
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Art. 70. (PREJUDICADO).

(DT51) Art. 71 - A le1 ordenará a venda
e revenda de combustíveis de petróleo,
álcool carburante e outros combustíveis
derivados de matérias-pr1mas renováveis,

(DT38) Art. 72. O disposto no art. 121
não se aplica aos serviços notariais e de
reg1stro que Já tenham sido oficiallzados
pelo Poder Público, respeitando-se o d1
reito de seus servidores.

Parágrafo único. No prazo de um
ano a Comissão submeterá ao Congresso Na
cional o resultado de seus estudos para,
nos termos desta Constituição, serem apre
ciados nos 12 meses subseQÜentes,
extinguindo-se logo após.

§ 412 Descumprida qualquer das
condições estabelecidas para concessão do
parcelamento, o débito será considerado
vencido em sua totalidade, sobre ele inci
dindo juros de mora; nesta hipótese, par
cela dos recursos correspondentes aos Fun
dos de Participação, destinada aos Estados
e Municípios devedores, será bloqueada e
repassada à previdência social para paga
mento de seus débitos.

cento e oitenta dias a contar da promulga
ção da Constituição.

§ 112 O montante a ser pago em
cada um dos dois primeiros anos não será
1nferior a cinco por cento do total do dé
bito consolidado e atualizado, sendo o
restante dividido em parcelas mensais de
igual valor.

§ 212 A liquidação poderá incluir
pagamentos na forma de cessão de bens e
prestação de serviços, nos termos da Lei
nQ. 7.578, de 30 de setembro de 1986.

§ 312 Em garantla do cumprimento
do parcelamento, os Estados e os Mun1cí
pios consignarão, anualmente, nos respec
tivos orçamentos, as dotações necessárlas
ao pagamento de seus débitos.

(DT49A) Art. 65. Os benefícios de presta
ção continuada já conced1dos pela previ
dência social, à data da promulgação da
Constituição, terão seus valores revistos,
a fim de que seJa restabelecido o poder
aquisitivo, expresso em número de salários
mínimqs, que tinham à data de sua conces
são, obedecendo-se a esse critério de a
tualização até a implantação do plano de
custeio e benefícios referidos no artigo
anterior.

destapr mc ip íosrespeitados os
Constituição.

gramas de alfabetização e nos ensinos do
primelro e segundo graus.

Parágrafo único. No prazo de dez
anos, a contar da referida data, as uni
versidades Públicas descentralizarão suas
atividades, de modo a estender suas unida
des de ensino super10r às cidades de maior
densidade populacional.

(DT14) Art.. ,. É criada a Comissão de
Estudos Territoriais com dez membros indi
cados pelo Congresso Nacional e cinco mem
bros do Executivo, escolhidos pelos res
pectivos Poderes até noventa dias após a
promulgação desta Constituição, com a fi
nalidade de apresentarem estudos sobre o
território nacional e anteprojetos relati
vos a novas unidades terr1toriais, notada
mente na Amazônia Legal e áreas pendentes
de solução.

(DT72) Art.. ,. A Imprensa Nac10nal e
demais gráficas da União, dos Estados, do

Parágrafo único. As prestações
mensais dos benefícios atualizadas de a-
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DistrIto Federal e dos Municípios. da ad
ministração direta ou indireta, Inclusive
fundações instituídas e ou mantidas pelo
Poder Público. promoverão edição popular
do texto integral desta Constituição, que
será posta à disposição das escolas e dos
cartórios, dos sindIcatos, dos quartéIs,
das igrejas e de outras instItuições re
presentativas da comunidade, gratuitamen
te, de modo que cada cidadão brasileiro
possa receber do Estado um exemplar da
nova Constituição do Brasil.

(DT71) Art.... É criada uma comissão
composta de nove membros, sendo três do
Poder LegIslativo. três do Poder

JudiciárIo e três do Poder ExecutIvo, para
promover as comemorações do centenário da
proclamação da RepúblIca e da promulgação
da primeIra Cartá republIcana do País, po
dendo, a seu crItério, desdobrar-se em
tantas subcomissões quantas forem
necessárias.

Parágrafo único. No desenvolvi
mento de suas atribuições a comissão
promoverá estudos, debates e avaliações
sobre a evolução política. social, econô
mica e cultural do País, podendo
articular-se com os governos estaduaIS e
municipaIS e com instituições públicas e
prIvadas que desejem partIcipar do evento.

(DT65) Art ... - Os débitos dos Estados
e dos Municípios relativos às contribUI
ções previdenciárias até 30 de Junho de
1888. serão t ioutcaoos , com correção
monetária, em cento e vinte parcelas men
sais, dispensados os Juros e multas sobre
eles inCIdentes, d8sde que requeIram o
parcelamento e inICIem o seu pagamento no
prazo de até cento e oItenta dIas a contar
da promulgação desta ConstItuição.

§ 1º - O montante a ser pago em
cada um dos dOIS primeIros anos não será
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cordo com este artigo serão devidas e pa
gas a partir do sétimo mês a contar .da
promulgação da Constituição.

(OT49) Art. 66. Os prOJetos de lei rela
tivos à organização da seguridade social e
aos novos planos de custeio e de benefí
cios serão apresentados no prazo máximo de
seis meses da promulgação da Constituição
ao Congresso Nacional. que terá seis meses
para apreciá-los.

Parágrafo úniQo. Aprovados pelo
Congresso Nacional, os planos serão im
plantados progressivamente nos dezoito me
ses seguintes.

(OT33/0T68) Art. 67. Nos dez primeiros
anos da promulgação da Constituição, O Po
der Público desenvolverá esforços. com a
mobIlização de todos os setores organiza-

dos da sociedade e com a apl icação de,
pelo menos, cinqüenta por cento dos recur
sos a que se refere o art. 215 da Consti
tuição. para eliminar o analfabetismo e
unlversalisar o ensino fundamental.

Parágrafo único. Em Igual prazo,
as universidades públicas descentralIzarão
suas at ividades, de modo a es tender suas
unidades de ensino superior às cidades de
maior densidade pope lacrona}.

(OT40) Art. 68. As entidades educacIo
nais a que se refere o art. 216, bem como
as fundações de ensino e pesquisa cuja
criação tenha sido autorizada por leI, que
preencham os requisitos dos incisos I e 11
do referido artigo e que, nos últimos três
anos, tenham recebido recursos públICOS,
poderão continuar a recebê-los, salvo dis
posição legal em contrário.

(OT54) Art. 69. A leI criará o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) nos
moldes da legislação relativa ao ServIço
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lnferior a cinco por cento do total do dé
bltO, consolidado e atuallzado, sendo o
restante dividldo em parcelas mensais de
igual valor.

§ 22 - A liquldação poderá inclu
lr pagamentos na forma de cessão de bens e
prestação de serVlços, nos termos da Lei
nº 7.578, de 30 de setembro de 1986.

§ 3º - Em garantla do cumprimento
do parcelamento, os Estados e os Municí
plOS consignarão anualmente nos respecti
vos orçamentos as dotações necessárias ao
pagamento de seus débitos.

§ 4º - Descumprida qualquer das
condições estabelecidas para concessão do
parcelamento, o débito será considerado
vencido na sua totalidade, sobre ele inci
dlndo juros de mora. Nesta hipótese, par
cela dos recursos correspondente aos Fun
dos de Participação destinada aos Estados
e Municípios devedores, será bloqueada e
repassada à Previdência Social para paga
mento de seus débitos.

(DT64) Art.... - Até que a lei disponha
sobre o art. 231, inciso I, a arrecadação
decorrente de, no mínimo, cinco décimos
pontos percentuais da alíquota da contri
bUiÇão de que trata o Decreto-lei 1940, de
25 de maio de 1982, alterada pelO Decreto
lei 2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo
Decreto 91236, de 8 de maio de 1985 e pela
Lei 7.611, de 08 de julho de 1987, passa a
integrar a receita da Seguridade Social,
ressalvados, exclusivamente no exercício
de 1988 os compromissos assumidos com pro
gramas e projetos em andamento.

(DT23) Art.... - Para efeito de aposen
tadoria ou transferêncla para a lnativida
de prevalecerão para o servidor público as
normas em vlgor à data de sua admissão ou
durante a sua atividade no serviço públi-

,~
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Nacional de Aprendizagem Industrlal
(SENAI) e ao Servlço Nacional de Aprendi
zagem do ComérClO (SENAC), sem prejuízo
das atribuições dos órgãos públicos que
atuam na área.

(DT,_) Art. 70. É crlada uma Comissão
composta de nove membros, sendo três do
Poder Legislativo, três do Poder
JudiciárlO e três do Poder Executlvo, para
promover as comemorações do centenárlO da
proclamação da República e da promulgação
da primeira Constituição republlcana do
País, podendo, a seu critério, desdobrar
se em tantas subcomissões quantas forem
necessárias.

Parágrafo único. No desenvolvi
mento de suas atribuições,. a Comissão
promoverá estudos, debates e aval 1ações
sobre a evolução política, social, econô-

mica e cultural do País, podendo
articular-se com os governos estaduais e
municipals e com instituições públicas e
privadas que desejem participar dos
eventos.

(DT,_) Art. 71. A Imprensa Nacional e
demais gráficas da União, dos Estados, do
Distrito Feder'al e dos Municípios, da ad
ministração direta ou indireta, inclusive
funda~ões instituídas e mantidas pelo Po
der Público, promoverão edição popular do
texto integral da Constituição, que será
posta à disposição das escolas e dos car
tórios, dos sindicatos, dos quartéis, das
19rejas e de outras instltulÇões represen
tativas da comunidade, gratuitamente, de
modo que cada cidadão braslleiro possa re
ceber do Estado um exemplar da nova Cons
tituição do Brasil.

(DT52) Art. 72. O Poder Legislativo
regulamentará, no prazo de doze meses, o
art. 223, § 42 .
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co, desde que mais benéficas, respeitadas
as limitações previstas no art. 22 destas
DIsposições Transitórias.

Parágrafo único - Dentro de cento
e oitenta dias a partir da promulgação
desta Constituição, proceder-se-á à revI
são dos direitos dos serVIdores públicos
inativos e penSIonistas, e a atualização
dos proventos e pensões a eles deVIdos, a
fim de ajustá-los ao dlSpostO nesta
Constituição.

(DT17) Art.... Fica extinto o Territó
rio Federal de Fernando de Noronha, sendo

sua área reincorporada ao Estado de
Pernambuco.

(OTI8) Art.... Os Estados e os Municí
pios deverão, no prazo de 3 (três) anos, a
contar da promulgação desta ConstituIção,
promover, mediante acordo ou arbitramento,
a demarcação de suas linhas de fronteira,
atualmente em litígIOS, podendo para ISSO
fazer alterações e compensações de área
que atendam aos acidentes naturals, crIté
rios históricos, conveniências administra
tivas e comodidade das populações
fronteiriças.

§ lQ Havendo soliCItação dos Es
tados e MunIcípios interessados, a União
poderá encarregar-se dos trabalhos
demarcatórios.

§ 2Q Se decorrido o prazo de 3
(três) anos, a contar da promulgação desta
Constituição, os trabalhos demarcatórios
não tiverem sido concluídos, caberá à U
nião a determinação dos limites das áreas
lltlgiosas.

(OT52) Art.... Os créditos do Banco
Central do Brasil e do Banco NaCIonal' de
Habitação, junto a entIdades a que se re-

TEXTO RENUMERADO t DEPURADO
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(DT,_) Art. 73. São mantidas as conces
sões de serviços públicos de telecomunica
ções atualmente em vigor, nos termos da
lei.

(DT25) Art. 74. A União conclUIrá a de
marcação das terras indígenas no prazo de
cInco anos a partir da promulgação da
Constitu ição.

(DT24,parte) Art. 75. Aos remanescentes
das comunidades dos qui lombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a pro
priedade definitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectIvos.

(DT,_) Art. 76. Nos Territórios Federais
com mais de cem mil habitantes, além do
Governador nomeado na forma da Constitui
ção, haverá órgãos judiciários de primeira
e segunda instância. membros do Ministério

Público e defensores públicos federais; a
lei disporá sobre as eleições para a Câma
ra rsrr-rtor-tat e sua competêncIa
dei iberativa.

* * * * :I:
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fere a Lei nº 6024, de 13 de março de
1.974, orlginárlOs de operações de emprés
timo, de financIamento, de refinanciamen
to, de assistêncIa financelra de liquidez,
de cessão ou sub-rogação de créditos
hIpotecárIOs ou de cédulas hipotecárias,
realizadas com recursos próprios daqueles
bancos ou de fundos pelos mesmos gerIdos,
são sujeitos a correção monetária, até seu
efetivo pagamento, sem interrupção ou sus
pensão, mesmo quando decretada a Interven
ção, liquidação extrajudicIal ou falência.

Parágrafo único. O dIsposto neste
artigo se aplica inclusive:

I - às operações realIzadas pos
teriormente à decretação da intervenção,
liquidação extrajudicial ou falênCIa. re
ferentes à efetivação da garantIa de depó
sitos do público ou de compra de obriga
ções passivas das entidades a que se refe
re a lei nº 6024, de 13 de março de 1.974;

11 - aos créditos anteriores à
promulgação desta Constituição não liqui
dados até 1º de janeiro de 1.988...

(DT28) Art.... Lei Federal, Estadual e
MunIcipal estabelecerá critérios para que
a União, os Estados e MunIcípios promovam
a compatibi lização de seus quadros de pes
soal ao disposto no art. 45, § 2º, das
disposições permanentes desta Constituição
e à reforma administrativa, dela decorren
tes no prazo de 18 meses contados da pro
mulgação desta ConstituIção.

(DT54) Art.... Os débitos para com as
Fazend8s Federal, Estaduais e MunicipaIs,
de natureza tributária, cUJO fato gerador
tenha ocorrido até 31.12.87. inscritos ou
não como dívida ativa, aJuizados ou não,
poderão ser pagos pelo valor corrigido mo
netarIamente, sem multas. Juros de mora e
outros encargos, de uma só vez, dentro de

lEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDA~ÃO PARA O SEGUM)Q TURNO DE VOTAÇÃO

287



288 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
QUADRO COMPARATIVO

TEXTO APROVADO EM PRIMEIRO TURNO

120 (cento e vinte) dias contados da data
da promulgação desta Constituição. ou em
até 06 (seis) parcelas mensais e
sucessivas.

§ lQ O inicio do pagamento dar
se-á até três meses após a promulgação da
Constituição, sendo que o descumprlmento
de prazo no pagamento das parcelas
importará no cancelamento do beneficio
proporcionalmente ao saldo devedor.

§ 22 Este benefício é restrito às
pessoas e empresas legalmente reSldentes
ou estabelecidas no Brasll. e não alcança

débitos que tenha causa e fatos definidos
como crime.

§ 3Q Qualquer anistia que envolva
matéria tributária ou previdenciária. a
partir da promulgação desta ConstitulÇão,
só poderá ser concedida através de lei es
pecífica federal. estadual e municipal.

(DT37) Art.... Ressalvados os créditos
de natureza alimentar. o valor dos Preca
tórios Judiciais pendentes de pagamento na
data da promulgação desta Constituição.
inclusive o remanescente de Juros e corre
ção monetária poderá ser pago em moeda
corrente. com atualização. em prestações
anuaiS, 19uais e sucessivas no prazo
máXimo de 8 (oito) anos, a partir de 1Q de
julho de 1989, por declSão editada pelo
Executivo até 180 dias da promulgação des
ta ConstltuiCão.

Parágrafo único - Poderão as en
tidades devedoras, para o cumprimento do
disposto no parágrafo anterior emitir, em
cada ano. no exato montante do dispêndlo.
títulos de dívida pública não computáveis
para efeito do limite global de
endividamento.

TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUf'lJO TURNO DE VOTACÃO
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(A236) Art.... É vedado à União, d1reta
ou indiretamente, assumir, em decorrência
da criação de Estado, encargos referentes
a despesas com pessoal inativo e com en
cargos e amortizações da dív1da interna ou
esterna da adm1nistração pública, 1ncluS1
ve da indireta.

(A237) Art.... Após a crIação de Esta
do, sejam os desmembrados de outros ou
provenientes de antIgos Territór10s Fede
ra1s, observa-se-ão, nos pr1meiros dez a
nos, as normas básicas constantes dos se
guintes incisos:

I - a AssembléIa Laglslativa será
composta de 24 (v1nte e quatro) Deputados
Estaduais se a população do Estado for su
per10r a 600.000 habitantes e inferior a
1 500.000, sendo ~e 17 (dezessete) se não
atlng1r aquele índIce populacional;

11 - o Governo do Estado terá no
máximo 10 (dez) Secretarias;

111 - O Tribunal de Contas do Es
tado terá 03 (três) membros nomeados pelo
Governador eleito dentre brasileiros de
comprovada idoneidade e notório saber.

IV - o Tribunal de Just1ça terá 7
(sete) Desembargadores, os pr1meiros dos
quais serão de nomeação do Governador e
leito, escolhidos dentre os Juízes de D1
reito com mais de 35 (tr1nta e C1nco) anos
de idade, em exercício na área do novo Es
tado ou daquele que se originou. No caso
de Estado proveniente de antigo Território
Federal, o Magistrado poderá ser escolhido
dentre Juízes de D1reito de qualquer parte
do Pa1s. O preench1mento do quinto daque
les membros será por escolha entre promo
tores, nas mesmas cond1ções, ou advogados
de comprovada idoneidade e saber jurídico
e 10 (dez) anos, no mínimo, de exercício
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profissional, obedecendo o procedimento
fixado nesta Constituição.

V - em cada Comarca o primeIro
Juiz de Oireito, Promotor de Justiça e De
fensor Público, serão nomeados pelo Gover
nador eleito após concurso público de pro
vas e títulos.

VI - até a promulgação da ConstI
tuição Estadual, responderão pela Procura
doria Geral do Estado, pela Advocacia
Geral do estado e pela Defensoria Geral do
Estado, advogado de notório saber, com 35
(trinta e cinco) anos no mínImo de idade,

demissíveis "ad-nutum" , nomeados pelo Go
vernador eleito.

VII - se o novo Estado for resul
tado de transformação de antigo TerritórIo
Federal, a transferêncIa de engargos fi
nanceiros da União para pagamento dos seus
servIdores optantes, que pertencIam à Ad
ministração Federal, ocorrerá da seguinte
forma:

a) no sexto ano de instalação do
Estado este assumirá 20 por cento dos en
cargos financeiros para fazer face ao pa
gamento dos servidores públ tcos, ficando
ainda o restante sobre a responsabilidade
da União;

b) no sétimo ano os encargos CI
tados na linha anterior, serão acrescidos,
para o Estado, de mais de 30 por cento e
no 01 tavo ano, dos r-estantes 50 por cento.

VIII - as nomeações que se segui
rem às primeIras, mencionadas neste arti
go, serão diSCIplinadas na Constituição

. Estadual.

IX - as despesas orçamentárias
com pessoal não poderão ultrapassar a 50

TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUfW TURNO DE VOTACÃO
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,por cento da receita do Estado.

(OT77) Art.... Nos Territórlos Federals
com mais de 100.000 habitantes, além do
Governador nomeado na forma desta Consti
tUlção, haverá órgãos Judiciárlos de Pri
meira e Segunda Instância, e ainda membro
do Minlstério Público e de Defensor Públi
co Federal. A lei dlsporá sobre as elei
ções para a Câmara Terrltorial e da sua
competêncla deliberativa.

(DT27) Art.... Até que se edite a regu
lamentação do art 23, XV, os atuals ocu
pantes do cargo de Censor Federal contl
nuarão exercendo funções compatíveis com

as de seu cargo, no Departamento de Polí
Cla Federal, observado o disposto nesta
Constituição.

Parágrafo único. A lei referida
dlsporá sobre o aproveitamento dos Censo
res Federais, conforme definido do caput
deste artigo.

(DT49) Art.... As atuais empresas bra
sileiras, titulares de autorização de pes
quisa ou concessão de lavras de recursos
minerais em vigor, terão 4 anos, a partlr
da promulgação desta Constituição, para
cumprir os requlsitos do art. 206.

§ 12 Ressalvadas as disposições
de interesse nacional previstas nesta
Constituição, as empresas brasileiras fi
carão dlspensadas do cumprimento do dis
posto no art. 206. desde que, no prazo de
até 4 anos da data da promulgação desta
Constituição, tenham o produto de sua la
vra e beneflciamento destinado à lndus
tria1ização no território nacional, em
suas próprias empresas ou em empresa in
dustrlal controladora ou controlada.

§ 22 As empresas brasileiras, re
feridas no § 12 deste artigo, somente po-

TEXTO RENUMERADO E DEPURADO REDACÃO PARA O SEGUNDO TURNO DE VOTAÇÃO
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derão ter autorizações ou concessões de
pesquisas ou lavras para as substâncias
mlnerais que utillzem seus respectivos
processos industriais.

11: * * '* *
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