
Volume
301

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Secretaria-Geral da Mesa

PROJETO DE
cONSrnUI O

(B)
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO (*)

(*) Art. 11, § 39, da Resolução n9 3, de 1988.

Centro Gráfico do Senado Federal Julho de 1988



P.~,GtNA ORIGINAL EM BRANCO



3

Suprim:t.r 'as palavras "tr:tnta e" do xnc i so III, a.rt;.

30, (lo ProJeto de Constl.tuJ.ção (B), que passa'rá a ter a secumr e

redação'

E.'!ENDA N9 2T --"OOU.lO"'-5_:eZ'-- _

AUTOR 1II1TOIIQ S1i.LI~ CU~IATI

"Art.30. • ••••••••••••••••••••••••••
QUEIRAASSINAlAR A NATUREZAD~ éMEI'IDA.

NATUREZA. COi'TRADIC~O

GJ - StlPRESSIVA - Se for de expressãoou plIl<'lYfóll ni'io eeveraInverter I) sentido do dlsposltlvO
Extm1plo: no texto SUprlmll o ~dvl:rb,o ~NÃO. pM5o'UI~ a ser emenda modúiclI!lVll e nao supresslV01

D - OMfSSAO - Objetiva restabelecer ~le'lil ::;::rO\;:~ ec 1· turno e MO mcluldana reCÜlçãodo vencido.

D - ERRO - Redação do venceo que não ccrresponda eo que foi ilprov.:ldo no t-mmc

D - CONTRADIÇÃO-D!sposltrvos conI1DdaOliosentresiesobellmesmalm.teria.

O - C ORREÇÃO DE UNG(lAaEM. - Sanar vicio de bngullgem defeito erro rnarufestn II ct'rr,grr ou de
tec:nlcaleglsllllNa.

Suprima-se do a t em rI do art. 30 ao Pr-c j e'to de cena

t~tu1ção (B) • a es-preasêc " apl~cadas as regras do aet; 79~ no

caso de mun xc Ipsoe com maa.s de duzentos mil e rea-tcr-ea "

li'! - posse do Prefeito e do V:t.ce-Prefe:Lto r-e
no dJ.Zl Ulll de j.'me.:l.'ro do 0110 eubeeqcenee ao d1l. ele.l.
ção;"

JUSTJ:FICACXO

ccnsaõer-enõc o eXerC;LC:LO do ano c a vd L - de Jancl.ro

a dezembro - e tendo em va s te o qunnco esse período está arraJ.goM

do na cultura da admJ.nistração públJ.ca braslllura, é notórl0 o tran,:.

torno que se provoc.a COM a fragmentação do orçamento a ser utJ.liza

do pela adm:Ln1.stração que se suceee e

A data, aquI. proposta, para pOS.!le dos ele2to!!'i tem

o sentido de evr tex que orçamentos Se)ilm comprometidos por aõmi m a

trações que se f1.ndam, ccas rcnenec sérlos problemas aos E'l"lp-:lssa

dos.

rr-ext s tc contradiçclQ ~ntre os d1'ipo;;itivos citados na zwenca ,

nem s s ces se re rere-i d r-e.sma I"3.teria üe rxa de ::ler aÇ.olhida.

E'I1 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI !AMES

JustJ.f.:Lcacâo

O a-tem 11 do art 30 do FroJe'to de ccnaca tuacãc (B) per-ma't e li

epâ acecâc das regras do art 79, no caso de munac Êpno s COM meae de

duzentos maL e Iea'ecees , ou sela, o e.re vcc terá dou: turnos' no prll'I"e1

ro, partl.cl.pam todos os candl.datoz, caso nenhum obtenha a eruor-aa abso

luta dca votos. os doas ma r a votados dl.sputan o segundo turno.

A apmcecêc de 'teaa regras nas e Ieacêes pr-e s a.denca.aa s , como pr-e

er-eve a ccnsreatrua çâo v~J.gente, é de.rend rca por mui.t oa politl.cos.

Contudo, sua aplJ.cação naa eãeacêes munacape aa I mesmo nos munl.ci

paoe com maas de duzentos rm L e terroees , não é recomendada devJ.do

vâr-aoe anconvenaences que o ple.l.to empois t-ur-nos acarreta.

OOEJRAASSINAL'.RA NATGREZADA EMENDA.

eonseaeuãnee SOTERO CUNHA

EMENDA 2T00004-9

~
QUEIRAASSIl'W.AR A NATUREZADA El<lEND'"

~ - StIPRESsrvA - Se for de expressão ou p~l;Wfa nsc d~'t'rá Inverter o senLdo elodlspoSlm
Exemplo no texto. SUprimir o lldverblo NAOM

, passando a ser emeeca mcd ficõ!1Na e nee suprts~rJa

D - OMI5SAo -ObJetNlI resUlbeJ~~rmatena ll.proVlldano t- tumo e não mcluldll na red<>:çlio do vencido

O - ERRO - Rl:daçiio do vencido que nac correspcnda ao que fOIeprovado no 1· tumo

D - CONTAADIÇÃO-Dlspo5JlNOS contrl1d,lonOSentre si e sobre a mesma matena

O - CORREÇAO DE LINGUAGeM. - Sanar vl'CIO de llngullgem, de'eno, erro maotrestc 11 comglr. ou d
_ tt!c.NQtegl!>\!!.lNa.

pres rdente da A;;semblêl.3. Nacional constituinte.

EMENDA 2TOOOOG-5

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMEliD'"

[I] - SUPRESSlVA - Se for de expressa0ou pllJaYl"1 nêc deveri Invertero sentido do dISpoSitivo
Exemplo no texto supnrmr o adverblo MNÃO- pasSllndo a seremenda moclificatrva e MOsuprtsslva.

o - OMISSÃO - Objetrva restabelecer meterte llprovadll no l' turno enio InclWclana redaçlio do vencldo

D - ERRO - Redaçio do vencido que esc corresponda:!lOquefolllprovado no r- unne

O - CONTRADIc;AO - DISPOSltrvoS contradilor1OS entre si e sobre li mesma mlltéria

O - CORREçAo DE UNGUAGEM - S!ltlar vrCIOde lmgullgem I;lef~lto, erro manifesto 11corrigIr, ou de
teaucaleglsll1trva.

G - SCIPRESSWA - Se for de expressêc ou P~ll\lnl \'lia deve"" Inverter o sentido do dlSposllIVO
Exemplo- no teec supmrur o advertlo MNAON

• pa."õ5ando II ser emenda mocllflcatMI e não supruslVa.

D - OMlssAo- ObJetJ'Irlr~!abelecer mlllala aproV2,dI!no r- turno e não Inclulda naredação do venceo.

0- ERRO- Redaçêo dc Yencldo qee eêe COrrespo'léi!l110 que fo!lIprovado no l"tumo

O - CONIRADlc;AO - Olspo!atlvos contr&dit.onosenlre si e sobre 11mesma mlllérla

D - ~~~~~~,?~E UNGUAGEM - Slnllr VlCla de IJngullgem defeito. erro mllnJfcslo a corrigI/' ou de

Dê-:se ao J.nc:t.so X do art. S2 do Projeto de COl1st:t.tu:t.-

çiio li segl.l;l.nte redaçÃo:

SuprJ.ma-lSe as palll.\'ras OI••• com seus bens".

JUSTIFICATIVA

Esta redação suprime :s:unplesmente as pala..ras fl.naJ.s:
••• .s;,gm~benl'l'·.

Ora, temos acompanhado pela Imprensa, falada e escr.t.

ta, as constantes i"Ipreensões da população no toai!lnte a drogas ll.lt!!.

mente nocJ."as que são, como todos sabem. amplamente comerc1.alJ.

zedas.

Como conseqüênc:t.a 1nev~tii.. el haverá' sempre aqueles que

são enriquecidos peli!l mercantJ.l.J.:::aç5o destas drogas.

A supressão destas três palavras, com Sl"U!; bens.

por obJet:L"O e\:Ltar, também. que os 'tais contra.. entores que tenham

etvr:Lquec1.do :l.l:l.c:l.tamt!n'te com seu comérc:Lo ).rregular \enham a ser be

nefJ.c:r.ados att'a\d~S deste d:t.sposl.tJ.vo.

Por outro lado, a eJ.:t.mJ.nação, ou meJ.hor, a ausêncla

das pala...ras "com seus bens" eV:Ltará com segurança que algum al:t.eni

gema, arr:Lmi':!do no termo "permanecer" I constante do texto, escolha

demorar-~o em nosso pais, efetuar todo e qualquer t:t.po de transações

comercJ.aJ.s, até por tempo :t.ndetermJ.nado, amplJ.ar seus ncgócl.OS rendQ

:sos, c, dcpoJ.s, Sll:l.r com seus bens adgu;l.xJ.dos de nosso terrJ.tór:Lo

brasJ.le.J.ro, favorec;l.do :t.nd:Lscretamente pelo resguardo de um d:t.rc;Lto

obt:Ldo da om:l.ssão redacl.onal de nossa próprl.a Carta Magna.

SuprJ.ma-!Ie o § 3!! do art. 197 do ProJeto de
Const1ttução (B).

JUS'l':tFlCAÇXO

t: do ccnhecamerrtc g€1ral que a crescente ele'/~ção da

taxa de Juros é marcadamente lnjusti':!, com efeJ. to perverso dJ.reto

prJ.nc:tp,;l.lmente !lobre os setores dependentes de créd1.to, como o de

b~ns ds consumo dUrávt':1.s e bens de capJ.tal..

Os efeJ.tos perversos meu.s nítidos são ti transferU:n

cia de" lucro dos setores produtJ.vos para o setor fJ.nanceJ.ro

transferêncJ.a de renda real dos consumidores para as apl:tcações f]",

nance::Lri':!l!l. Isto tudo leva à queda dos níve:Ls de consumo e de :l.n

vestunE'Tlto, determlnando. inev:LtavelMente. a redução do nível de

emprego nos setores~dJ.retamente afetado:s. Os Jur<is alto!J, porta!!.

to, inibem- a formação de estoques, J.n'1bem o consumo e, por cons~

quêncJ.a, inJ.bem O :Lnvest:t.mento, ou seja, o aumento da capacJ.dade de

produção •

A grave distorção representi':!da pe1.a elevação da t'ª-.

X1J de Juros, porém, não poderá jama1.s :ser controlada por leI. Uma

redução artific:La1. da taxa de juros é. POrtanto, sem ef:Lcác;r.a CQ

ll'O medlda de polit;Lca económJ.ca. t J.rreal e atentatória à econ.e.
mJ.i':! de mercado.

Inflação alta é que eleVll taxa de Juros. A redução

da inflação é que é o efetJ.vo fator de queda da t;nxa de Juros

Tabelar Juros, através de dJ.spolativo con!JtJ.tucJ.on<!ll,

além de ropresentor uma J.Mproprledode, a medida torna-se :t.mechata

mente J.nócua. porque o mercado desenvolveri, :Lnevitavelmente, una

sér1e de mecanismos artJ.fJ.cJ.a:l.S (exJ.gênc:t.a de recJ.procidade, saldos

médJ.os. cobrança antccJ.pada de juros e comu,:sões, o:>ntre outral!:) que
termJ.nl!lm por onerar rnal.S o tomador de recursos

Do l;do do Poder FúblJ.co, a medlda é perversa enquan

to retlre. das autorJ.dades governamf'ntaJ.s um ef:t.c1.ente mocanJ.smo de
controle da polít:Lca monetárJ.a.

Suprima-se do parágrafo 12 do artigo 46 o seguinte:

" de forma que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos

de oito ou mais de setenta. M

JUSTIFICATIVA

A representatividade na câmara dos üenutaccs é um c.!,

so a ser examinado com bastante atenção e bom-senso. acima de tu

do.

Assim sendo será bastante positivo que a legislação'
complementar normatize a quantidade de representantes na Cilmara.

A continuar como está. serii necessário que a cada l!,

gislatu.ra se faça construir um novo anexo, um novo plenário, en
fim.

Acredito que o gnnde número de representantes não

significa Propriamente um bom desempenh.o e celeridade na conduçJo

das causas defendidas nesta Casa.

O Or. Bolivar lamounier já observou na Comiss'ão Afonso

Arinos que "é preciso não esquecer que o crescimento desmes.!:!

rado foi uma das causas do mau desempenho da instituição e
da vertiginosa perda de pregt!gio dos Deputados, no!; úl timos

anos."

O objetivo primordial da medida é o de agilizar a ati

vidade legislativa na Casa, uma vez que uma quantidade menor

de representantes propiciará melhor utilização de recursos

materiais e humanos, em benefício do trabalho parlamentar

QUEIRAASSINAL'úl A NATUREzADAEl<\ENDA

Compete, no caso, â 1e1 ordJ.mírJ.a desl:t.ndar o caso,

que ampl:Lllrá e esclarecerá, com segurança e oportunl.dade, para que

os bens adqu1.1';"J.d05 em terr:Ltór:t.o naC;l.onal não seJam transp~rtado.5 Vi!

ra o exterJ.or. empobrecendo-nos; noutras palavras, benefJ.cJ.t1ndO J.nd~

"ldaml!'nto o estrangcJ.ro em nosso det:t":LT'lento.

EXJ.ste um caso, não retrtoto, dl.fusamente conhec:t.do por

todos. Trata-se di':! LJ.ght, que, ha\endo che9ado ao nosso Pais, realJ.

zou con"ên:L05, explorou ser'l.J.ços, ganhou. enrJ.queceu. mandou dJ.nhel.

ro para fora pl:llos ttle10~ que. encont.roU, até de burlar a 1.e';:p.s1.ação.

1'"0:l. dJ.ficl.l o control~.

Após reo!lJ.J.zar por todos os modos a exploração de fleus

trllb::llhos, ut:LlI.zando li mSo-de-obra de nosso povo, e qUl!lndo desde

mU:l.to Já dcv:Lll. sa:Lr e entregar ao:s bras:t.le:Lros o que era dos brasJ.

lo:t.ros, pasmem, fo1. ..endl.da a n6s mesmos, nós, o povo bras:l.leJ.ro.

OOEIRAASSINAJ.AR A NATUREZA DA EMENDA.

D - OMISSÃO - Objetiva restabelecer mirterfa apl'OYlldano l' turno e nlio Il1dwda n8 ~d8çiio c:!ovenodo

D - ERRO - Redaçio do venCIdoque Mo corresponda AOque fOiaprOWldono I' turno.

[g] _ CONTRADIÇÃO-Olspo$lWoS contrtldit6r1osl:ntresJe:Klbrellmesml!lma~na

O - CO RRE ÇÃ O DE UNGUAGEM - Sallar vicio de bnguag~m defeIto erro ma.nlrll~to I!I comglf, ou de
IécnlcIl/t'glSWrva.

[i] - StIPRESSWA - 51' forde expressa0 ou p1l18Yl"i'I nl10 dev~r~ mvertero ~l1tido do dlSpoSlllvo
Exemplo no teX!D supnmlI o adverblO -NAO pllssando a ser emenda mochnrlllm C nlo SllpreHlva

O - OMISSAo - ObJe!.lVl'lleslabel~cer materlll. llprO'.ada no l' tumo ~ n30 Inclufd:l na recbç.lio do vencido

D - ERRO - Redl1ça, do "'~nCldo que n.lia corresponda ao que foi aprov:ldo no l' turno

D - CONTRADlçAO -DISpositIVoS contrlld,lorlos entre 51e.'lOblea mesma mlllerl3

O - ~R~T~~~E UNGUAGEM - Slln~r ~cjo dI! JlngWlgem defeito elro mllnl'e5ta a c.:llrlg,r ou de

Suprina-se • no Art. 59 • parágrafo ,5l:l , n seguinte

expressão final :

E l"Isbem lá onde está li fortuna? I

QUEIRAASSII'lA!AR A NATUREZADA El<lEliD'"

na rtleição imediatamente subsequente "

n vedada a rE!conduçdO para o mesmo cargo

ver páginas anexa!> 

JUSTIFICATlVA

O princípio da reelpoibHidade para. cargos poHtic05 abraçam-nos pní!ões da

maior tr"dição derrocratica e de cultura pol1tica, entre 05 quais e para exel".pllfi

car entre os muitos quI" o consagram. podemos citar Os Estado3 Unidos e a França A

cabamos,aliás,de assitiT neste último paIs. a recondl.oção paro!! mais um per!odo de

sete anos de mandato. o Presidente François Miterrand.

JUSTIFICATIVA

A presente Constituição no seu artigo 52 inciso XXXVII assegur~~o ato

jurídico perfeito e a coisa julgada. Como esta red:Lgido o parágrafo 32 do artijo

204 há lJlI flagrante conflito cem o próprio enunciado do dlSpositivo citado, pois.

não dita o direito adquirido às errpresas ou capitais estrangeiros que já exerçam

de acordo comas leis brasileiras suas atividades no País. quando da entrada em
vigor da nova Constituição. donele se faz necessário esclarecer a contradição com

esta emenda,

Acrescentar ao parágraro 32 do artigo 204. com o fim de evitar CO!!
tradição com o disposto no artigo 52 do inciso XXXVII o seguinte:

"respeitado o disposto no artigo 52, inciso XXXVII desta

Constituição. 11 Ficando aSSlm.

..~ vedada a partic1paçil:o direta ou indireta de errpresa ou c<1pitais

estrangeiros na assistência à Saúde no país. salvo nos casos previstos l!IIl lei,
respeitado o disposto no artigo 52. inci'!ío XXXVII desta Constituição."

JUSTIFICATIVA

""""'------------,
ConstJ. tU1.nte SOTERO CUNHA

[i] - SCIPRESSrvA -Se fOI' de expr~ão ou p~l!vra, nio dev~fi!l mverter o sentn:lo do dlSpaMI""
Ext'mplo no tmo suprltmr o i1dvewlo MNA,O" pllSSl'lndo1'1ser emenda moo:!lflcalNae 11110 supress....;'!

o - OMISSÃO -ObJetw<! 1f:~tabl'J~cHmllll'rll'l aproVlldll no l' lumo e mo Indut:la nll redaçao do vencido

D - ERRO - Rl"d1'lç<io do Vt'l1cldoqut' nlio corresponÓ<'! ao q.le foJllpro~do no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSpos,!NoSrontrnd,16rl05 entre sI t' ~br!' a me~ma materlll.

O - CORREÇÃ O DI: UNOUAGEM - Sanllr viCIOde bngullgem, defeito erro m:!lnlfesto l'I COrtlglr OJ de
h..'Cnlcl'IlegI51awll.

EMENDA 2T00003-1

P

Seção de Classificação e Retri~uiçaO
Il! Qir.fl~ Empregos e Funçoes
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Até do ponto de vista de resguardar a própria Iseoçãc do Poder Judiciá

no , a presente proposta ObJ~bve eximilo da apreciação de impugnação de UM nc:
l'Ileação imputada como eerstnaca •

Poderia o JudicIárI~ , eje orõorrc, examinar uma nomeação eivada de i
Ieqabt Lrdade por si IE'a1!zada ?

O Poder Executivo tem os seus atos apreciados oetc teçrstetfvc e vice
versa na eeotca em que nenhlJll ato do JUdlC,áuo, eeccra aomntstratrvc .pcssa ser
examinado por o.rtro poder, quebra-se o prmcfcac do equilibrio e harmonia entre os

poderes, tão recessarac à est..bilidade oeeccretfce,

Questiona~se o Executivo e o t.eçietettvo ncmehm o seu pessoal. Por

que o Judiclario não pode razê-Ic teeoén ? Ora, os dois Poderes ectea, são De _

riocbcamente , por eteaçõea, submetidos ao controle da sociedade, enquanto o Ju

dlcâérfc não. Seus juizes e membros, quando nomeados por concurso publico,são i
gasalhados pela garantia consta tuctonaj da vitaliciedade, até a apceenteoorra ,

o que, evioentesente, não ocorre com os Poderes Executivo e legislativo que tém
como dlSSemoS, o controle externo da sccreoeoe atrves dos pleitos

core foi rejeitado o ccntrcte externo dos atos do Judipário, através
do Conselho de JustIça ,m!ster se faz a supressão do cataoo Ircrso, até por _

que, o poder de nomear ,"nunca esteve entre as retvarcnceções da magIstratura'
brasileira

O Str.lrerooTribuna! Federal, por sua vez, tem decidido f!llI vârros dos

seus acórdãos, pela necessroace de ccservârcre do princípio da independéncia e
harmónIca dos poderes assam J) fez no R E. 108.030~2-GO , entre outros, etII que
o conSIdera fund3mental· para nossa organização política •

cutce-se.cceteoto, de evrter.alee do desequilibrio do sistema de frei

os e contrapesos. a hIpertrofia de l.Jll dos poderes , orecrsaeeote aqueles que e~

xarn,na e julga os atos praticados por Mc:ntJros dos _outros dois Poderes.

CONSTITUINTE NILSON GIBSON (FMJB-flE)

Propõe-se escoressãc porque não se justifica, perante o Supremo Tnbunal

Federal , Id interpretação em tese de lei ou ato roreetrvc federal E que, de a ~

cardo com a ststeeãt ica adcteoa pelo projeto , essa mteroretaçzc tfstca a cargo
do scoer ior Tnbunal de .nrstrça, no caso concreto ( ver. art. 111 , trciso III )

Alias, e prcorfo do Judiciario decidir o caso concreto , pois a função jurrsotctc
nal pressupõe a existêncía de um conflito Ao Supremo coecete, orecapuareote, ;
guarda da constitutçsc ( ver. art. 108) Emscbstência, ao Supremo, questão
constitucional , ao Superior" questão de lei federal

QUElIl<'> ASSINAL6Jl A NATUREZADA EMENDA·

.)lJSTIFICATIVA

SUprima-se o alínea "J" do inciso I , da Art. 108

w - 8UPRESSIVA - SI! for de txpfes~w ou palavra não del'erhkwener o senndc do dl~pot:rtNo
E>cemplo no testo supnmlr o adverbio ~NAO~ passando e ser emenda mocllficIIIlVIII! MO suprl!s~lYi!I

O - OMISSÃO - ObjctlVDrestabelecermátena aprovada no l' turno e nao mdu,dll na tedaçeo do vtnclOO

O - ERRO - Redaçãodo vencido que nêc correspcoca ao que fOIaprovado no l·turno

O - CONTRADIÇAO - DlSposl\IYos contrlldrtóllOSentre SI!':sobre li mesma matena

O - ~~~~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de llf1gullgem defeIto erro manifesto li comglr, ou dI!

EMENDA 2TOOOIO-3

P
Vedar, stncleseente, a recondução de candidatos como se, por prãncfmc, li

rer::onduçã?para o mesmo cargo no período íeedretenente suosecuente fosse tm mal, e

a permissão por si 50, destoasse nu'I\ regi~ que se queira oeeocrãtrco, não se jus

tifica

De outra parte, porque ~rrpedir a recondução de quem, tendo bem desempenha

do li representação política no e~f'rcíc~o de determinada função pública, tenha gra!!
geadar I Junto aos eleitores, os méritos decorrentes de una exeeotar atuação '1

Nu:na hipótese, como B retrcleecraoa, o imp1!dimentotalvez conduzisse à pi

or alternativa, eis que lévaria os eleitores a trocarem o certo • na escolha a re

zer I pelo ocvtocsc Por outro lado • e a esvaziar argumentos sustentados pelos que
se pc!sic1l)l'l3lll contrariamente à cosstbíjfeode da reeleiç~oder-se-á sirrplesmen
te ãerorar que, se o cal)d-idato à recondução bam se houvlno/xercício dos etsteres
para que foi eleito, não taverfe ~ent5;'porque não ser suetentavef a possibihdsde

de sua reeleição, e se mal se houve, na referida representação, o prcprln coroo g
leitoral o dirá, negando o necessário aval para a recondução do rescer-ttvo ojerte
ente

Nl'Jo havendo, pois, justificativa para ti vecaçsc da reetetçãc.qoe , em sua
acepç§o estrita, significa recondução reeciata pata o reesec cargo, e, por outra l.!

do, ccorcree o rercreecs tantas vezes a recondução para o mesmo cargo seria de to
do conveniente, mister se faz que, no caso vertente, como em outros constantes'

do texto Já aprovado, se exttrpe o irrpedimento respectivo, por desaconselhável en
tão, sua manutenção emnossa Lei Maior

COOI as precedentes ponderações,subnetemos ao alto espírito crítico de

nossos Pares, a presente ement!a sccresstva, escerenco que ela, pelos seus mereci

mentos I seja coroada com o honroso apoio de todos

OOBRAASSIMALAR A NATUREZADA EMENDA:

cu - ~~~~:~~::m~~U:o~~~a;'~-W:S:=~;~:~~I~5uprmlVll.
O - OM1SSÁO_ObjelNaralabtlttf'rmatlTli!l.l~oo l°tumoenaolflduldaNlrtdllçilOdownddo.

O - ERRO - Redação do vtIlCldoque não COffe:spooda i10que fOllprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - D1sposlllvos contradltDn05entre si f' sobre I mtlml mat~ua.

D - ~~~~E UNGUAGEM - Sanlf w:1o de Imguagl!m defeito erro manifesto a cOrnglf, ou de

(PMDB_AC )
""~---------...,

eoo5TITUINTE GERALDO FLEMltJ:;

Q{/E1RA ASSINAL6Jl A NATURÉZADA EMENDA

~ - $UPRESS[\IA - Se for de expressêcou p~lavra nâc deverAInV!':rtefo senbào do dlspo$lUvo
Ex!':mplo no texe supnrrur (I edverb,o ~NAO' pesseodc a s@remendamodIflC1IbWlenãosupress,VIl.

o - OMISSÃO - ObJeWlI restabelecermatena eprovada no I' turno e não lfIclulda naredaçêo do vencide

O - ERRO - Redaç,liodo venceo que n30 ccrrespcnda ao que rol ilIprovadono r- turno

O - CONTRADIÇÃO - DISpoSItIVOs conveoaeoos entre sI e sobre11mesma mat!':lia

D - CORREÇÃO DE UNCiUAGEM - Sllnllr VICIO de bngullgem defl!lto erre manifesto 1!1corrigir ou de
Ir:CTllCl'l/eglslalNa

EMENDA 2TOOOll-l

P

[iii] - StIPRES5lVA - Se- ror de exprMsio ou palavra n10 deverá InW!rtcro sent.do do dlSPO~lrYo
Exf,mplo' 00 texto, supnmlr O adYerblO ~N!lO~ pessllndo a sl!r I!ml!nda moolfiei!l!IYlle nllOsupre~~Ml

QUEIRA ASSIrw.ARA NATUREZADA EMENDA:

D - OMiSSAO - ObJcw.il rcslllbtlecer mlllena aprovae2no 1· tUlno ~ nilo mc1uldllna rl!&ç<1lodo vencdo

O - ERRO ~ Redaçaodovencxloqul!nilOcorrespondllaoquefOl<1lprovadoool·tumo

O - CONtRADIÇÃO - DISpOSitiVos contredot6nosentre si e sobre il mesma mlltl:"a

D - CORREçAO DE UNGUAQEM - Sanal lrido de I>ngulIgem, ddelw, erro memresto a comglr. ou de
\knk:II~laJVa.

Supr1ma-se do Art. 101 , íten I alínea "e"

Suprll1a~se a expresslo:

"petróleo, inclusive lubrificantes

combustíveis líquidos e gases dele derivados, e", da alínea "b"
do inciso X 1 do § 22 do Arto 161. do texto.

JUSTIFICAÇflO

Q{/EIRAASSINAL6JlA NATUREZADA EMENDA.

remetida

absoluta
mais

discipl,!

Além disso, a quesUio, sendo
à lei ComplementaI' _ cuja aprovaç~o depenne de maioria

nas duas casas congressuais _ haverá de encontrar, pois,

obstáculos, ao contrário se fosse a despeoida arbitrária

nada por Lei Ordinária.

O texto, todavia, não afasta, inexor,!

velmente, a despedida arbitrtir:ta, ao revés, chega a admití_la, s1
tuação mediante ~ qual se conce\:1e,ao trabalhador,indenil.açlo com

pensatórla, o que, l}a verdade, não inibe aquela.

Entendemos que a relaçlio de emprego d!!.

ve ser protegida contra a despedida arbitrária ou sem motivação
(justa causa).

Pelo texto, compete aos Estados inst!

tuir lmposto sobre operaç:io relativas à circulação de mercadO-rias.

Sucede, ~ontudo, Que li alínea b, do

inciso X, do § 2V, do ArL 161, em combinaçlIo, exclui li incldê!l
CHI. do lCH sobre operaçl!lo que destine, a outros Estados,petr6leo,

inclusive lubrlficantes, combustíveis liquidas e gasosos dele d!.
rivados, além de energia elétrica.

JUSTIFICACflO

A trlbutaçfto tem o cond:io de conte,!!!.
pIar o produtor em cujo solo há li riqueza, devendo-se excluir, n.!,

turalmente, os casos de bi-tributaç:l:o.

Com efei to, COIll a supresslo Que
prop,;lmos, o ICM, outrossim, incidirá sobre operaç'§o que destine, a
outros Estados,petróleo, inclusive lubrificantes, combust!veis li
quidos e dele derivados, à ~xceçl!lo, todavia, de energia !!létrica.

Julgamos imprópria e prejudicial ao

Nordeste a henç~o, exceto no que toca à energia elétrica,porqua:!
to haverá uma sangria de receitas fiscais em vários Estados prg
dutores. Rio Grande do Norte, ceará, Bahia e Sergipe, para f1.
cumos apenas na RegUo Nordestina.

Suprilla-se a expressl!io "cotnplementar",
do in~iso I, do Art. 72, do Texto.

m- SUPRESSIVA - Se lor di! uprc:w.o ou palavra nllOcfevtrjItl""lrteo"o 5enbdodo dllpOSltM:l
EMmplo no luto JUprlmlr o ~rblo RNAO~ plUAndo a ser erTll!nd8l'T1oOÓlkatrvl ~ nao $Upl'KINi!I

D - OM1ssAo - Objr!!Nel"Mta~lN:er matérli!llpr~ 00 l-turno e nllo WlcIUIdlIIUI rtdaçio do vencido

D - ERRO_ RedllçaodoYel'lOdo'llJtnllOconespondalOquero.a/'fovadonol'tlM'OO.

O - CONTRADIÇÁ.O - DISpO~llrYof, ConlIlldltollOS !':nl1eSIe ~re.ll mesma ITllIteM

D - ~~~~r~~E LINGUAGEM - S1IrnlrVIcio de IlTlQu8g.!m dIofello l!11O mllrllfesto a cOTllQlr ou de

" - prover , por concurso público de pro _

vas , ou de prova!; e títulos , obedecidoI
o disposto no parágrafo único do 3rt 1?-6115)
os cargos necessáris à admlnistração da

justiça, exceto os de ~onfjança, assim
def1nidos em lei 11 ,

J!-'SIfICATIVAS

Busca a presente proposta supresslva reestablecer o princípio de ln~

dependência e harmoma, base do equUíbuo que deve existir entre os Poderes Trat.!
se da teoua dos freIOS e contrapesos, IndIspensavel à conv1vé:ncia 1ndependente e
ha11llÓnica entre os Poderes da Estado.

Evidente que deve ocorrer a autonomia de cada IJII dos poderes 11 fuo 

donando independentes,!'>em conflito, sem rivalldades , sem lutas _ tal comoé o i

deal ( ou o sonho) da concepção apuoristica cb se::arar8-:ão perfeite dos poderes M

\ Pontes de Mnanda - "Comentarias à ConstJ.tuição de 1967 II ) e , no caso, a do J~

ciário , que há m:...itopostulava pela sua lndeptmdéncla .

o::.ntretanto, a autonomia de l.IIl poder n130 deve ser dbsoluta a ponto de

preSCindir absolutamente de outro poder. Pontes de Huanda em sua obra aclJila ref!

Tida, leci0l13 qU!! 11 Os escutares do século XIX e CO''''lÇO do século xx , em sua ma
ior parte, CIlam, na "naturalidade 11 e " neceso;anedade li da trIpartição' " Ex 

pressões naturalS e necessárias da mesmõ SOberSOl<l 11 I escrevia o nosso JOAOBARBA

lHJ ( Comentáuos • 48 ) " são separados para o I'!xt'rcíclO desta, mas não a por'tto de

prejuclicá~la De todos tleshgados, da indiferença, passariam à: hostilidade, com s~

crifSc10 das liberdades publicas Emve-z, pois, de Poderes rivais e vivendo em con

fllto, a Constituição os estatui "hermônicos", devendo cada umrespeitar a esfer-;
de atribuições dos outros e exercer as próprias, de modo que nunca de embaraços,

mas de fac;l.lidade e coadjuvação sirvam às dos demais, colaborando todos, assim, a
bem de c~nhão Para obter isso, usou a ConSbtUlÇão dI:'alguns e)(pedietes e coobi

nações , interessando e fazendo penetrar de certo modo llçãode uns no movllt.ento";"

funCIonal dos outros poderes" Ponb flca , ainde, ~obIe o assunto o lnsígne Pon _

tes df" Miranda , na obra citada: liA organização republicana tem, para resguardo'
e limite dos poderesm um sistema de frelos e contrapesos: 1 • os excessos do go

verno federal são refreados pelos Estados ,lI Os da C&mara dos Deputados pelo Se

nado e reciprocarrente , Ili Os do Poder LegIslativo pelo veto do Executlvo j IV:

Os deste pelo Legu.labvo l por ~1O do processo de respO"lsabll1dade (lmpeachment)j
V. Ds do Judiciano pelo Legislativo, que tem o poder d& estabelecer regras para
o procedimento dos Tribunais e restrIngir-lhes _utOridade ( respeitadas os liml
tes consbtucianÕ/is ) j Vl Os do poder Legislativo ainda pelo JudicIário, que '

tem 3 faculdade de declarar lnconstltUClOnalldade , e , por isso, inaplIcáveis dS

leis que forem contránas li Suprema le,i da Nação, VII. Os elo Presidente da Repú

blica pelo Senado, quanto a nomeação chs funcionános sujeitos à SWl aprovaçl'lO ;
VIlI.Os dos Deputados pelo povo, mediante eleições pariódlCtlS, IX Os dos senadZ

res pela renovação trienal do terço deles; e X. Finalmente, os eleitores refrel

am o povo por meio da escolha do presldente e VJ.ce-Presidente" O Poder Judiciá 
rio tem assegurado nesta elaboração constitucional a sua autOOOOlia tinarceira e aE!.

ministrativa sem a indispensável contrapartJ.da, que sena o Conselho de JustiÇa ,

não acolhido na. Constituinte •
Pretende_se com a presente supressão, evitar a possibilidade de ~po

hsmo na área do Judiciario que, em alg..ms Estados, embora sem a autorização cons~

tibJelonal _ o que tem sido objeto de muita. contestação, lnclusive na esfera judi

cial ~ tem provldo , atrsvés de expediente vários, satS cargos e servenbas de for.

ma nepótica •

- ver folhas ;mexas _

3JSTlfICATIVA

QUEIRA ASSINAlAR A NATlIREZADA EMErIDA.

" ••• de cmTeira ou ••

Enterdo que tcdos, independentanEmte do valor do fmanciammto que

obtiverillll, partiClparaln de lJlIl~ episódio e que teve as ccrlSeqUências tráglCaS

jã de tciIos l1Ó6 ronhoc:idas. O Governo criou UM 1.lu.~ e quan acre1itou naquela
pranessa de inflação quase 2ero acabou dev'errlo UM. pEqUeM fortuna.

Não se ma:'le o engano a que foram levados os micro-empresãrios e
os pequenos pro:1utorêS rt1m1S pelo valor inicial do financiamento. Todos acredí.

tar;w no Plano Cruzaoo e tOOos tlv<uam de suportar os ág1OS, a rorreeão rronetária.

e p1tssaran reJas ttler;mas amarguras. E a quase totalidade ainda se enrontra nesga si
tl.J9çâo. ~ pojcm:Js reparar Ui\ erro apemas [X!'la lIIE'!t:Ade: ou anistiarros a todos ou
negMOS a i:lJÚstia t.amb€m a tc.dos. Por que pnv.l.1eglar-se a~s uns poucos?

Suprllllt1~se, no caput do art. 99 a expressão:

Sup:nma-se o inciso J)J do § 39 do art. 53 do Ato das Dl.SpOSl-çOOs

o:xu:titucwna.is Transitórias do ProJêto de Constituição "B".

3JSTIFICAT!VA

Não se COTopreende,li restrição, inp:.,sta Félo c;t.tado inciso, de que

o financi<Fle:nta inicJ.al seJa inferior a c:mco mil arns, para. que possa o:::orrrn: a
onistia.

JOSTIFlCATIW\

~rlme~se a expressão "de carreira eu" , COOlo que ti exigência pass

• ser para menbros do Ministério Público·e advogados, que cClll'4Jorão TribunaIs," d
001$ cW! dez nno!> de efetiva atiVIdade profissional 11 Assim, pelo menosd~z anos d
.atividade profissiooal seridlll exigidos de I..IOS e outros A redação dtual leva a redu

dincia 00 Mbi9Jidade. Por IPI lado, do MinistériQ Público, quem tem dez anos de car

rein, taroem os tem de abvidade profissional. Porém, há os que tem dez anos de -ef
Uva atividade profissional e oiIo os tem de cnrreira, entendida esta C('fflQ un Quadr

ts t;pJe se entra após concurso público de provas e ele títulos. E: o caso do Hinisteri

Público do Trabalho, emque o prillleiro concurso foi feito em1982 Por isso, os con

cursados nio POSSUerl'l mais que cioca ilirlOS de carreira • no sentido técnico do termo ,
etrbora alguO!'~ ja tenham oois ~ quinze anos de "efetiva atividade prof1ssional".Qua

to aos advogados, tI expressão carreira é btlv,1amente inaplicável pelo exposto não h
raz~ rx>.a ser IMntida a e)(pres~ ..~ carreira ou" , cuja supresdo se propõe.

EMENDA 2T00009-0

l?

[!] - SUPRESSIVA - Se for de exp~ ou paiM&.MO devtf;lll'lWrtero senlldodo d!sposrtNo
~ no w:to, suprimir o achirblo Rf'Lo\O~. pau.ando a tu tmendll modlficMrva I: não supreUNL

O - OMIssAO_0bje!JY8 fM~mltfflII..,..~not·bJrnoeoiolf1du~ TWl~;\odo~

O - ERRO - Re~ao do VC!ncldo que nio ClXrI!spooda ao que foi <lprOVlldo no l'turno

O - CONTRADIÇÃO - D!SPO~ltNo5 cootradtWnosentre SIe sobre a mesma mal!':na

O - CORREÇÁo DE UNOUAOEM - s.,lll VtCICI de llnQuagml defeito erro m&Tllfesto e corrIgIr, ou de""""'....,....



5

Portanto, entendemos Que a crcteçãc
contra ti despedu~a :nbitrá'I':\a deva ser t'I'atl3da pcr lei Ordinán.3 •

o que, ainda, não implica 3 plena sat í s ração dos desejos do tr~

balhador brasl1eiro que Quer, decerto, é a nulidade da msnensa

ínct ívaoa , consoante pr evê a convenção ns 158, da OlT. ao invés de
sua conve r são em indenização compensatória

EMENDA 2T00014-6

fJ JESUALDO CAVALCANTI

QUElRAASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDA:

o - OMlssAo -ObJelMl ~labt1&ffmatena aproYadtl no I' turno e eec lnchllda na relÚl~ do venCIdo

O - ERRO - Red.açiodo w:nodo que lUIO correspondllao que folllpfO'o'ado no i- bJmo

O - CONlRADlÇÃO - DlSposrtJvos conIIadlt6nos entre SIe sobre a mesma rnlltc:na..

O - CORREÇÃO DE UNCiClAGEM - Sanar VICIO de llngu&gell\ defeIto CITO mMufeste a COrrigI!, ou de
técnlclIleglSlatNa.

Elimine-se do .n:tigo '1'1 seu parágrafo üntcc

JUSTIfICAÇAO

A partir de 1934 todas as Constituiçi5es brasileiras in-!
cluiram nas suas disposiç5es t_ansitórias normas destinadas a conferir
eet.abdLrdade aos servidores públicos. observado tempo variável de efe
tivo exercício sem. entretanto. qualquer dist~nr;ão em r e Laçãn á nat.ure

za do cargo ocupado.
Otexto em elaboração. todavia, no pardgrago único do ar

tigo que dispue sobre a eretIveçãc de servidores exclui do benefício
preca sanenue os mai s capazes e qualificados, que i s sejam os titulares

de cargo em comissão.
Tal exclusão é injustificável pelo seu caráter discr.lmi

nat6rio e deve, por isso, ser abolida.

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDA.

D - OMlSSÁO -ObJe'.JY<'I restabelecer meteria I'Iptcvadano l' tumo e n210Indu!dJ. nl'lledilç;1odo venddo

O - ERRO - Redcçac do vencido quI' nao cortesponda <'I?que blllprovado no r-turno

O - CONTRADlçAO-DI5pO~lJYQS contradi~nosenl.esles-:;5feamesm~m21tena.

O - CORREçAO DE UNGUAGEM. - sanar V>C10 de l,nguagem defete erro man,fe5to ;] comglr, ou de
l.ecrucaleglS21IM'I

ART. 30 _ •• ~~_

Item 11 - Suprima-se a excresaãc ,

"NO CASO DE MUNicIPIO COM MAIS DE DUZENTOS MIL ELEITORES."

/
EMENDA 2T00023-5

e'l DEPUTAOO RON.ALDO tl.ZEI/E~ CARVALHOQUEIRAASS1NAUIR A NATíÍREzADA EMENDA:

No inciso II do ar t , 3D, suprima-se a excreesãc

"aplicadas as regras do ert , 79, no caso de snmfcãpacs COIl'l

mais de duzentos mil eleitores"

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZA DAEMENDk

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZA DAEMENDA:

Parágra fo urucc _ •••••

Item I - Suprima_se a excressãos

, "ATÉ"

ART. 164 _ •••••

Item II - Suprima-se a palavra:

tiNO HtNIMO."

[L) - ~:p~~~~~~~~;::: ~x~~e:::oo~~~ap=:=~lIs~r;v:~~se~=::1l~:5~::uprc:swa
O - OMIssÃo - ObJetMI restebelecer manne apl~d.a.no i- lume e nee IIlCIUlda 1'10!1 redação do venCIdo

D - ERRO - Redação do venedc que MO cOlTespond,)ao que fOI ~prow.do no i- turno

O - CONTRADIÇÃO - OlSpoMNoS contr~d,lonos entre si e sobre 1'1mesmamatem

O - ~T~:?~E UNGUAGEM - Saner vfdo de bngu3gem dderlo erro manlresto a comglr ou de

~---------_---':=,-------------,
~Modifica-se o § 49 do art. 180 do Pro~eto de Constituição (8) - 29
Turno _ suprimindo-se a palavra "qarimpaveis"_ ficando o texto assim r;:

digido: Art. 180 _ § 49 _ nAs coo~.rativu Um prioridade na
autorizaçao ou conce••ão para peaqu.!.
se e lavra dos xecur-sos e jazidas de
mineraia, nas áreas onde estejam ~

tuando, e na.quelas fixadas de acordo
com o a.rt. 21. XX'I. na forma di!. l.e:i':

~-~~:~~::::X=~~=~p=,se~~~=:presslva

D - OMISSÃO - Objell\l8res~C'rr matina aproVlld~ no l' turnoe nio fncluodana redll:çio do wnCldo

O - ERRO - Rt-daçio do Vfficldo que nio correspondll AO que foieproYlldono t- turno

0- COI'ilRhDlçAO-D15po$lllV1» conlr~lffitresle5ObfeamC$lllllmlltéria.

O - ~~~UNGUAG~ - SMar vicio de 1lIlguagem. defeIto erro mamfeslo li corrigir ou de

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de emenda supeeas í.va , tendente a retirar do § 49 do art.1BO,
da Constituição em elaboração, a expressão nqar imp áve i s "da da a possib!
lidade de funesta confusão que a mesma pode gerar. em evidente preJulzo
a crescente atividade garimpeira do 8rasil.

Evitar-se-á, com a aprovação da emenda ora apre~entada. que surJa no
espírito dos incautos, dúvidas quanto a mecan Lzaçâo dos garimpos. esse!!
c~al ao crescimento e desenvolvimento desta atividade, especialmente -
quando organizados em Cooperativas. ~

Por ser o único dispositivo constitucional que efetivamente podera a!!);
parar esta grande parcela da classe obreira do pais, os garimpeiros.
tão sacrificados pelo pesado e perigoso ofIcio que exercem. merece ser
analisado com cautela e desprendimento. a fim de se evitar novas inJu!!
tiças e maior intranquilidade social.

JESUALDO CAVALCANTI AtrrOIl-----------.J r-ç~~"Bã]
EMENDA 2T00015-4

f?

Suprimam-se o art. 106 e respectivos parágrafos.

[E] -:s:~~~~ou~~=:.~&~~preuM.
D - OMIssAo - ObjttMI restabdettr mMirla aprtJYII"no l' turno e nio indUldaM redeçio do venado.

O - ESUlO - Redltçioodo \I'mtldoque não com:spoo4llllO que SollIpl'ClO'ÓO no l~tumo.

O - CONTRADlçAO- 0tJp0srtJY0c contrdtorios eotre si e sobre. mesmII matenL

O -~~ LINGUAGEM - Sl.l'I&l'\'fclo de linguagem. defeito,erro tmnlfesto • cOlTigIr.ou de

CONSTITUImE NILSOO GIBSON

EMENDA 2T00024-3

l?

Suprima_se. na alínea "d" do ~nciso I do Art 108 a expressão •

QUEIRAASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~~~~~~~;:~~~~~~ ~x:~e::oO~~~p~à~::e;~~~v:~~n~~~~~~~~s:C~~uPfessNa

D - OMISSÃO - Objebva restabelecer matene aprovada no t-tumc e nâo IncJwda na redaçâo do venCIdo

D - ERRO - Red3çllo do venctdc que nec ccrresponda ao que 101eprovadc no 1· tumo

W - CONlRADIÇÃO-D1SposltlVOS contradll6flot;entteslesobrei'lmesl'tlllmeterte,

O - :;~~~fe~?lF~E UNGUAGEM - Sanar vfCIO de linguagem defe lo, erro manifesto li corrIgir ou de

11 do Superior Tribunal de Justiça"

Q{]ElRAASSlNAL\R A NATUREZADA EMENDA.

[[J - ~~~~~~:xt:~~~~: ~~:~:oo~~~lIp;~~:::~~,;~:~se~::::~~:Uprc:~slva
[:] - OMISSÁO - ObJetIV~ restabelecer metena aprovada no l' tumo e nllo Ifldurd~ na redação do veocco

D - ERRO - Redllçll::J do vencido qlJe mo eorrespcnda ae qu~ foi aprovado no l' turno.-

D - COl'fJRADlÇÁO - DISPO$llNos contrl'lddonos entre si c sobre 11mesma mll.té~ ~

O - ~m:t~I~E UNCiUAGEM - SMlar vício de linguagem, defeito te:ITO m~nlfeslo li COtrlglr ou de

EMENDA 2Too020-1

e"J DEPUTADO RONALDO AZEVEDO CARVALHO

No inciso III do art. 207, suprima-se a express::lo'

QUEIRA ASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDA:

[i]-:S:~==~~~~~$e~~~~~supressm.
D - OMISSÃO -ObJdMl~ma~naaproYlldlino l' tumo e nAOIndI.1lda na redaçio do vencido

O - ERRO-R~do 'o'enodoque nio COlTeSpOClda 1I0 que b aprcwado no I' turno

0- CONTRADlçAO-OIIpOSItIYD5 contracbtóoosenlre si e sobre a mesma matena.

D - ~~$~E lJf'tGUAGEM. - Sanar vicio de Ilflguagem. dtlfelto, erro manlf~to a COrrlglf,ou de

/'

"de primeiro ou segundo grau"

EMENDA 2T00017-1

PJ JESUALDO CAVALCANTI J trõ7i~;iBã]

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

ART. 162 -

Item III - Suprima-se a expressão:

"EXCETO ~LEO DIESEL "

ldênticõ'l c1)ffiJJeténdü encontra-se pre\listõ'l no Ptrt 111 , incis1) 1 alínea "b" ,

de modo correto De fato, compete ao próprio Tribunal julgar os mandatos de segura!).
ça contra seus próprios atos. A proposito, \ler arts 122 _ I _ c , da atual Consti _

tuiç~o Federal e 21 - VI da Lei Complementar nQ 35/79, bemcomoart. 130 - I - a do

Projeto Demais , contra decisão denegatoria do Superior Tribunal de Justiça cabeI'l
o recurso ordInário ( art. 111 - 11 - a ) e o recurso especial (art 111 _ 111 )

Dai a proposta de supres!lão

[i] -:~:~~~~~~~~=:e:;=Il~se~~~~~:UpreuNL
O - OMISSÃO -Objetrva resmbdecer materia aprovada no I~ turnoc não Indwda na redaçao do vencido.

0- ERRO_ ~doYl'flOdo'luenioCOlTespondaao'luefol8plO'o'i1donol'tumo

O - CON1RADlçAO-Dt5~lNos contriKJltooosentrcslesobrc:amesmam'!efIL

O - =~?lN~E LINGUAGEM.- Sanar vicio de IlIlguagem, defeito erro ma~lfesto e COtrl~JIr. ou de

""""'----------,
CONSTITUINTE"NILSON GIBSON (PMOB-PE)

QUEIRAASSINALAR A I'lATURÉZA DA EMENDA:

[TI - ~~~P~~V~~~~~::;I~ ::~b~Oo~r"J.~~ap:::;:;ás~~V:~~n~:~~~::::~~~pre~s1va.

O - OMIssÃo - QbjelJVarestabeleçtr rMlena aprovad~ no 1· turno e nllo lnclLlIdana ItdaçIlo do v;:ncLdo

D - ERRO - Redação do venCIdoque nao corresponda 1I0 que folllprOv<l.do no l·l.umo

D - COI'iTRADIÇÁO - DlSPOSlll~ wntraditonos entre si e sobrt a mesma malena.

D - ~~~~~r.r.~E UNGUAGEM - Siln;llrvicio de Im,gua.gem, defeito, elto manifesto a C'omglr.ou de

EMENDA 2T00025-1

QUEIRAASSlNALARA NAT REZADA EMENDA:

D - OMISSÃO - Objetiva restabelecer mat ") <l, ~.. .l no l' turno e rUio IndUlda na led<'lç~o do venCIdo

D - ERRO_ RedaçaodovenclClo'llJen!lo ·~pond~lloqlJefoll'lproYadonol·tumo

D - CONTRADIç.\C?, - OIspoMlllos contrllc. ..,105entre !OI c sotte li mesma mateM

O - COR REÇÃO DE UNGUAOEM - 5llnM vício de JlngUllgem. defeito, elTo mamfesto a cornglr. ou de
I tknICll 1eJ:ji.slalN""-

30, suprima_se a expressl!io:

"trinta e"

No inciso III do art

"""'---------,
Jaytlle Pal1arin

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDA:

GJ-~~~~~~~~~~=~::m~SU9feulYL
D - OM1SSÃO_Obje\rYIIm~ffmlt.erillpfOYl.clronol·tumoeniOlndUldanarec»çiodownodo.

O - ERRO - Rcdaçio do wndcIo que nio corruponda ao que foi~~no l' tufl'lO.

O - c:orfIRAOIÇÃO-~ contrd6ool~s1esoftc·rndn'IoImattri&

O -~~ L.ItfQtIAOEM _SMIl v5dode lk1guagan, defdo mo manlktso. C'OIf~. ou de

ART. 187 - •••••

t'arayrafO 1S2 _ Suprima-se a expressão:

"ACIMA DE VINTE MIL r1ABITANTE5."

Suprima~se , no § 22 elo 8rt 117. a seguinte e:t.pre.ssão fim!.l

'" •• 11mi tados os recursos das decisões do

'tribunais Regionais, nos dhsídios indivi
duais ,aos casos de ofensa a literal di
posItivo const1.tucional ou de lei federal'

;JUSTIFICATIVA

_ ver páginas anexll.s -



G

.JJSTIFICATIVA

A Constituição Federal, na parte até AgorB aprovada, transfere pera a

Justiça do Trabalho, 11 coecetêrcía para julgar todas as ações trabalhistas propo!

tas contra a ltIião Federal, autarquias, eecreses publicas e fundações Ao restri!!,
gir as tupõteses ~ cabimento de recurso para o lril::lunal Superior do Trabalho ap2.

nas nas tüooteees de ofensa ia literalidade de texto constitucional ou de lei fede

ral, o nrocrfc texto constitucional consagra a irrecorrlbllidade das decisões -;
prcrerroas petos Tribunal!> Regionais nas hipóteses 00 mera interpretação diverge.!!

te, corcceooc a UnUlo Federal e suas autarquias, enpresas e fundações e ate me!
1IlO Estados-/IIeIlbros, sujeitos à jurisprudéncia de véracs "r-Ibcnaj.s Regionais,o que

p:x:Ení acarretar sérios probl~s adtl'tlnistra.tivos e de polItica sàlaraal •
De outra parte, o texto aprovado determina Que em cada Estada e

Distrito F'edf!ral, haverá no Illinimo, I.JII Tnbunal R~gional do Trabalho, situação Já
existente no EstadO de São Paul!? (C~inas e Capital) I! que podera se repetir no

Rio de Janeirõ, @flI Minas 'Gerais, no Rio Grande do Sul e em outros Estados, onde

conflitos trabalhistas ocorrem em grande número.

mo se pode " o Estado _ Il'IE!fltlro e eeoresas públicas e privadas de

L álrbito e~tadual it jur}4lfÚdéncia ?.!.vergeote de dois~s Reglomns,locallza
dos no proprio Estado, Isto podera acarretar graves orcoteeae eoatntstretívce e s!.
laria!s pua esses Estados - eeeoros e empresas

Por tats razões, que precislWllser rruito bem pensadas e analisadas, é ~e

se prccõe a supressi'lo do texto restritivo para que, através de lei crdínérfa.estt
pulelJ'-.se 8 cceoetêrcía do TriOOnl'l1 Superior do Trabalho e t.nI novo statena recursal'

trabalhbta que melhore a tramitaç30 cios processos, o qual podera ser corrigido por
outra lei processual

De outra parte, a lI!! ordinária ccoeré reestruturar a ccecetêrcte fUllCi~

nal dos orglios do fribunal SUperior do Trabalho para permitir que a mais alta Corte

trBbalhista se reestruture de eenetra a dar rápido andamento aos císs íctcs 1nCÍlvidu

ais e cctettvcs, o que sã nltl eccotece hoje porque a a..i nêo permite a. divisão eb
pleno do Tribunal SuPerior do Tubalho eI'll grupos distintos de Turmas, com coeoetên
cia exclusiva para julgar iIlpe08s dikddios individuais OIJ coletivos, conforme o gr~
pooe de Temas.

Já tramite na Cómara dos Deputados, projeto de lei oriundo de mensagem ,

presidencial, dividindo a ~eténcia do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho en
tre dissídios individuais e ccãettvos,

A solução e a t;a~~- jurId1ca do Brasil, ~e restringir e pos-
sibiHrl<>rlo rto:Z~2:. , n tnh...,L"'·,hH.I..
lklilo F'ederlll , asteooe Membros, emresas públlcil.s ,etc • , é no sentido de U'll3

unifo:rtllizaça?5 de jurisprudéocia trabalhista, o que só pode ser alcançado etravee
de un Tribunal de állbltO nectcoeí , jamais com a fragmentação do Direito do Trab!
lho, em 15 , 20 ou 24 interpretações divergentes de Tribunais Aeglooais,sem qual

quer possibilidade de uniformizaçrlo, comoconsagrado até agora no parágrafo 32
do artlgo 13) , do texto básico:

EMENDA 2T00028-G
t? Ctn5t1tu1nte a.ra,~

Q(JEDlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

m -~:s:~~~;m~~~o~~~~ap~=:;=S4!=~=upreswa
O - OMlSsAo - 0bJW'.'1lr~ta~ecer mlltenaaprovada no 1"turno e nec loould'llll rl'dilçao eloVl'rn::.oo

0- ERRO- Redaç~dovl'ncKioql.>Cnbocortespoodllaoquerol.pl'OY3clonol·bJmo

0- COl'fJRA.DIÇÃo-1:UposItlvos COlllrlldlt6nosentleslesobreamesmamil~f)I.

O - ~:T~~ UNOC.lA.OEM. - Sllnar ViCIO & lfnguagerTl,defl'1to l'rro manifesto a corrigir, ou &

Sl.Çr!Ma-6e, ôJ Art '15l,óJ te:xtodo Projeto de Constituiçlo (8), o inciso

XIX, (e ren..neren-se os desels). (JJe tem • segJ'inte redaç&l:

Art 7fl - .

I - .............••...•.......

XIX _ l1cença..patemldede de oito dias, nos 1leSlIOS terecs 00 inciso

lill1terior, nos ~ preerct.R os uq.Jlsitos tix2ldJs em lei.

EMENDA 2TOOO29-4
""""----- --, Po'.T"::--I

[J ttnt1tulnte axa RCaUGES J ~/aa 1

Q{IEIRA ASSINAWl A NATUREZA DAEMENDk

[!J -~=~~,~~~~~;~:oo~~a~:=:~=~$C=~~~supr~a
O - OMIssAo - ObJ~ restabelecerm~na aprOVflda no I' turno e nec Indulda na r~lçào elovenodc

0- ERRO- R~çAoeloVl'nclcloquenbocorrespondalOquefoleprovadonol·tumo

O - CONTRA.Dlç.\O - DJ~po!lllJvo5 conlrl>drt.órlos entre SIl' sobre a ml'$mll ma~1lIl.

O - ~~~E UNGClAGEM - sanar VIciode 11I1g~m. defeito.erro manlfl'~to a cOlTlglr.ou de

Ora, o suplente de Senador deve ser

aquele que obtiver, entre os não eleitos, o Illaior numero de vOtOI; ,
e não aquele cuja candidatura fora apenas registrada como suplente.

Q{IEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

~-~:~S::~~~o~~-=~,::~x;~~~~__
O - OMlSSÁo_~ lesl.l.be!eCCffTlllUrja.apn:wadll no l' turno e não lndulda na redaçio do \'UIddo

O - amo - R«Sllçio do wnodo que 1\10 corresponda ao que foi lIprlMÓOno l' turno

O - COf'(IRADlçAO-~ ~entresl~sobre.mamamall'riL

D - ~~~E UNGUAGEM.- Sanar 'lkio de~ dsoMilo, erro marllfnW 11 coniglf. ou de

Suprllrla-se a express50:
·d~ prilleiro ou segundo grau;" 00 tnc!

50 III, do Art. 207, de Texto.

JU5nFICACRD

E", leitura atent.e ao inciso III, do

Art 207, ver í rãca-ae ullla restriçfto inadmissível aos professores

urüver s rtér Ics que foralll, pois, preteridos do direito de aposent!.
rem-se aos trInta anos (professor) e aos vinte e cmcc anos ( pr.2
fessora), pelo exerclcio da funçllo.

A pereenecer a expresslo de qúe!>e I!!,

pera a sunresaãc , apenas os professores de pril'JeIro e segundo graus
pccerãc SI'! aposentar após 30 anos (ele) e 25 anos (ela) de efetivo

exerc IoLc de magistério.

o professor universitário, outros5oilll ,
é merecedor da aposentadoria especial de que trata o inciso III,do

Art. 207, porquanto seu Illister, alélll de nobre e árduo, hlmbilll 511
aprolJei\.a das ll\eslOU justificativas utilizadas para conceder accsen
tador ia di ferenciada a outro's peoreesores ,

Portanto, nada autoriza esta discrimin,!
ção , mormente porque a funçlio de Illagistério é una, daí se justifica

i!I pccncs í.ção do tntamento IsonOllfco.

EMENDA 2T00026-0
PJ CONST1T~INTE ":'~'E-L -RIS-EIR-O---) ~:';~

Q(J~ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

!kçrirr.:l-se, é:l1'.rt ,!i~, !ter. Vll. de 1e:xto (c rr.:~tt;o OE o-....$Utt..i~ (8),

a extJlfSS1".. "i0C:5 t.~n"..s r....~ 1cI", tir,..m:):;. o-If'f~rioo artiQO,t"OOl Ó! st(J'JJntl' t"!,_.
5aliente~se, ainda, que a supress!o pr!!.

posta fará justiça, também, aos professores dli pré-escola e de cu.!,
50S livres, sem raz'llo excluídos daquele direito.

Q(JEIRA ASSIJ'IALAA A NATUREZA DAEMENDk

o -=::~~::Im~~':O~="~S:;:::~~~~~~
O - OMISSAo - Ob1ttMI mtllbell'tef mfténa aproY~ no 1-hJmo~ nao Inc!llldl na redaçio do YMCtdo.

[i] - ERRO- Rt:claçio do ~nddo que nio COfTf!IpOl\dIIO que foI.prow,dono 1'1umO

O - CONTRA.DtÇÁO-~ contradllóoo&enlreslesobrearmsmamat&1L

O -~~ UNQ.W\QElo\ - Sanat"W:IO de Itt\guagem, dclelro, erro manlfs:uo li comglt. ou decC"Ct ft '"te F' r,I T"lCtrSg..

Ar,>" ----
1---------

VI! - ti Isse~JIada a prt''\~i'';''\l re ~1s~ll:tdll ul!'2J~~3. :'.F!i e-'''h1<1:~~ ~!

vis e Il!litares ."U' !ntc:rn.~"i::. c...l-th'.:.

EMENDA 2TOOO30-8

lU
" ).inilltados os rt!t'ursos das oodsões dos Tribunais RegIonais, no...
dissídios Individuais, aos casos de ofensa li literal dispositivo
constituc:ional ou de lei federal

[i] - =:':~~i:n~~I~Oo~~~'p~:=:~=:~~~~::;~~:prmwa
O - OMISSAO - ObJ~lJya rHta~I'C~ mll~rla IlprCMlda no l"lurno ~ nio Indulllll 1lll1«lIlÇllQ do \It11cidct

D - ERRO - R~IlÇllO do WOCIÓQqtJf' não correspooda 110que folllptovado no l' tumo

O - CONTRADIÇÃO - Ds~po5rtlYOS conlr.llddooos entre si e sobre11 mesma mato:rlll

D - ~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar ViciO de linguagem def~ito, erro manlfllsto 11 corrIgir, ou de

..,-,------------=0'------------
Suprjma~se , no § 2Q do Art 117 I fi expressão •

Q{IEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEME!'IDk

JUSTIfICATIVA

Esta emende pretende permitir que possa ocorrer a uniformização de jurisprudéD.
cia na area da Justiça do Trabalho. Tal COOlO se encontra redigido o texto do projeto

estaria o Tribunal StJperior do Trabalho ll!9t'dido de examinar recurso nesse sentido

Emcada Estado - IllMIbfo haverá, pelo menos lJIl Tribuos"l Regional do Trabalho ,
undo que existt'lll grand!!s possibilIdades de eK1sténcia de mais de lJIl TRT na mesma. u
nidade federativa.

As divergências seria manifestas e as coosequéncIas práticas terr1veis se man
tido o texto aprovac.f(,l t!!II primeiro-turno •

Q(JEIRA ASSIlWAR A NATUREZA DAEME!'IDA.

m- SUPRl!S5JVA _Se fCf de I!Xpresaio ou p.alaYra. nio dewr'lnWftf:r o senbdo do dllpOilbYo
Exemplo no !ato. ItJpnmlr o advéiblo ~NÃO" pc.-xIo a 5eremtnda modilkativl e nio ~eSIMl.

o - OMISBAo -~fntabtlec~r matina IlprOWlda no I' tumo e ",o InckJlda na ~AO do ~ncldo

D - EKHO - Redaçio do venodo~ nAocorrespondaao que folllprowdo no ]' turno

O - col"l1iL\DtÇÁ.o - DtIpOSltNo5 conIradllonos mire si e sobreamesmamatena

O - CORREÇÃO DE UNOUAOEM- Sanar ..,do de linguagem. defeito,erro m.llmfesto 11 corrllllr, Otl de

"'""""".......

&(Jrim&-se 00 texto 00 Projeto de tonstitulç1::l (B), o Inciso li, de

Atl 161, D"rld se 1!:

Art 161 .

1- ••••••••••••••••••••••••

GJ - SOPRESSWA - Se fOfdi' expru&ltoOUpalaYfõ!, nio dcYeláJnWfkrO$CnbdoelodlsposbvO
Exemplo no texto supriJur O~o "NÃO", pMSIOdo li ser emenda modlficalMl f! nio supleUrYII

O - OMISSÁO - ObjCtNarestlIbdecer malhla aprovada nol' turno e nio IndUld.. rtiI ~io do Vl!ncldo.

0- ERRO- R~çáodoYl'nddoquen.aCOlTespondlllOquefollpfOlladonol·tumo

O - cONTRA.DIÇÁo-~ controlldtt6rios entresi l'sobre li me:.srTlll mMffiiI.

O - CORREçAO DE UNGUAOEM - Silnllr VIcIo& 1ll1guagtm, dd"~Ito. erro manifesto li cornglr, ou d~

""""'-
fq:Ir1cra-se do texto dO Projeto de CoosUtuiçlo (B), e parte Unal di)

"ca;JUtco, 00 Art ~, lYde se lê: "C(npet:lnOO as tr&.?elha::1,:)res decidir 500Ie

a q:.orW'úCocll! 11 05 intcres&es Qft devac por ceIo mIe' ~Icnder", de.:xJ:t

q.:c o reteridO IIrtlgo vert. • UOJI'aI COIIl a 5egJirlte redaÇIW:

Art ~_ E aseegJracb o direito oe greve.

EMENDA 2TOOO31-G

f:'J ISMAEL WANDERLEY

Q{IEIRAASSINALAR A NATUREZA DA EMENDk

(TI -::,a:s:~s:~~IITIct;~=o~~"~~~lIs:=:r:.Sf=~~pfnNYa
O - OMlSSÁo -ObjcllVll rest<tbelecermateM aprovada no J' tumo e nlto tnduoda na redaç-ado V'mC1do

0- ERRO- Redaç:io eloYl'flcldoque nio COITCspondellO que fôllIprcrvado no I· turno.

O - CONTRADlçAO - Dl5posrtJv05 contrad!L6l105 entre si c sobre 11 mesmll ma!t:na

D - ~~~?~E UNOClAOEM- Sanlr W:tO de oogl.lllgl'm, defeito.crro m.lllU(estoli COITIglf. ou ele

suprIllla-se o S 'Il, dD Art.47, do Texto.

Dê~se ao § 212, do art 07, do Projeto da Constituição B_
Reda~'C1: pllra o Segundo Turno de Discussllo e Votaçlo, a seguinte re
dação:

co § 21l _ O ingresso nas classes iniciais das carreiru da
instituição de que trata este artigo, far-5oe-ii mediante concurso pu
blico de provas e títulos". -

JUSTIF'ICATIVA

o Texto aprovado, pelo Plenõirio nO 11l Turno, resultou nBo
s6 da f\Jslio das Elllendas dos Deputados Roberto Brant (nll 1928), Dep.
Mello Reis (Destaque 357 - 910), Oep. José da Cooceiçlio (ElIIenda lEI"')
e Dep. Ivo Mainardi (Destaque 134- ElIIenda 137), COIllO talllbélll de acordo
ent'te as liden.nças do PMOB, PtL, PDS, PDT, PT, PL. P5B, POC. peB. e
PC do B.

F'oi grafado no plural - "o ingresso nas classes iniciais
das carreiras de que tr&ta este artigo" - porque tinha por escopo es
tabelecer tal regra nlo s6 pau as carreiras da Advocacia~Geral da U

~i:~Ge~:l q~: ~~;;~d~ ~~ai~M~ ~~=b:: ~:~:r: ~a§r;~~ai~~eg~~~~~;a~
nova instituição.

Desse modo, a redaçfto dada pelo "Projeto de Constituiçlo
B- Redaçllo par.a o Segundo Turno de Discussão e Votaçllo" iMporta etll aI
teraçi'io de fundo e nlio meramente de forma, pois a lIIesma expresslio ';
grafada no 'S'fil9ülar, dá a idéia de secrIrigir 1'1 ullla única carrein, o
que nl1n corrl!spcnde ao texto aprovado.

Por essas raz'ões, a prf"sente Emenda restabelece o teJ(to a
provado no 1li! Turno. -

QUEiRA hSSltl.AI.AR A NATUREZADA EJ'\E."JD/',,:

[Q_- :~~~~~,,~~)~ ~~~~;:I: ~~~~.s~:oou~~/f:tp;~s~~;~~~as~~~:~~n~~;~ ::~~s~:~~pres~

O - OV.lSSÂO _ O::'Je\l'.'1 lest2ll.;elecermllterl.ll~prov~d~ no J' turno e OitOInclUICInll ro!:uçio do VEOO'ldo.

O - E.RRO- R,d..çiio do W!ncido que não correspondlt ao Ci.Je rOIaprOVlldono J' Wm::..

O - CON"W.AD1Ç/.O- O..spos.t.'IOt. cGnttadrtórlos en~"" $1 e sobre IIm~smlil m.lltMIl

D - ~~~~~~.?~E !..!"!GU!\O~ - Slnlf VlC10 de ilngull(jem. dt;'ello. ,mo ffi:!lnresto" corrl.. lr. ou de

EHEIIDA SUi'!'l.tSSlvr

Il _ adiciooal de atA cinco por cmto do Q.Ie t oi paQO 8 lh1:iJ, por
~o&.S tLsiC8S OJ JW'ldic!a5,dor.lcill~ nx; respecUvos terr1t6rics,
a tItulo dO JlI:ÇOSto previsto no Art 159, 111, irdOO1te soore ll.r.:I'OS,

garilos e rerd!lIleOtO$ de capital.

JUSTIFICACR.Q

Entendemos que li eleiç:lo do Senador nlio
deve se vincular, automaticamente, a do suplente, prinr-ipallllente elll
número de dois.

Suprlrla-:;B a expressno to 6 d:l Ilvr~ iniciativa"

Itcn IV do Artigo 10
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D - ::"~.lO_ h.co1.Y.rl.Jd..J\tl".Il.oJqWll'U{,CI1"~1 :lIIJ1<lJ(J'lPfol,);J10">ltlon... 1 \.11110

0- CO_r,"",t,\DIÇll.O-O<,Ç<l'.I<.l'O,. (;...n!!...:!ltI.lll(.J ..r'mrp~l{ s;:)!Jle"Ill~~l\ll"'~'_liI

O - é;,:~~~~~~~::: Ui\.::it!.,\,:a:ft - ::"'l.Jr n-u c1:"'I1J'.lJj'lll dd~t'.) cuo hl~~ "<;;lo.. tolll.'.!r C't. (j::

G{lEI:~ASSlNALo\R A NATUREZA DAEJ'lENDA,

PDS!RS

Tl'rULO VIlI
DA ORO::::'! .sOCIAL

CIú'1TULO IU

D:\ EDUCAÇAo, DA CUL WRt\ E no DESPORTO

Art 216, !:i lO? I
suprJ.mir n') 5 19 do art. 216 a expres'i5o "para o enoí.no fun

dar. cncat o rCd~o".

JUSTIl"ICAÇ1i.o

A 11m!taça') co'ltida no pardgr::lfo i"lped irá. o acesso de n.:Ll:'I~
xc s de cneudnntcs pobz-c s no ens í.nc sL,-"rJ.or. Juslarent.e os quo neo
conse qucri vencer a Ler-re í r c do vest:.il:>Jlar da unl.vcrsida<::c. oficial
pqis cs tudcn e traba.lh_,", ao r.c zr-o tp-.uo, fri2.;::üc~t1.t1 cure?!; noLl..rnor; ,

;~t~~~~~~~m~i~~~:~:~gg~:~~;:;~gg~c~~~g:~;~"m~~:::::::::::::~
1.0 a peaqu r aa c-' u'li"or">c.d,,-c.c~ c ent!cJ.:ldcz pr-Lvadac de cu t roa paaec u

A e..{rr'2z~jo Ó antl.-'_C'l1?o::rátl.C02 por-que c i ncr Irní na o pobz-c ,
cornanuo o ensino sup..:Jrior ccaet.rvo

EMENDA 2T00043-0
P CO,iC:lf .. : 1:'" :'::.SC 1r..r'~'~Ia

o - OMISSÁO _Obltt!i<' r~stJbdeL!!1malLr13epro-eda fiO I' turno e 0110,ndllló fia rcdaçâo do vewd:l

O - E.'?RO - F~d:lçalJ da venceo que rue ccrrc-pcnds ao ,<li!! foI apl.;lYi:d.>no \<tUIIl:J

O - CO,~'1flAD1ÇAO-D!~p" 1!r'OSC"n.I<2d!ono~""!IC~I' solm:1!IT1!"mJma!t:II,)

O - cC'm(t.Ç1'o De LlliGUl'.GEl" - Sancr ~l<::IO de l nguaqcm d-rene, enc n1and"~'o li cur'.;r, ou ec
IcCr.ICu leBI~ljlll-<:

~"'~
~e~p'ra/", r

[l] - SUPRES&IVA - Se lo' dl.' I'xprt.$sJo ou rd~~.a nao dovc :'t!l"V~rt"'r o senud ...d~ d$po~' r1J
Lxemp o 1101"""0 suprimIr o ilol-élblo "l\AO passando d ser emenda r1c,d, Ir,.! ,;ac ".'it>SI.-fn, ,'1\<1

D - OHISSAO - Ot>!ellVl1 rostetetceer matena ap c...ada no t-umo » r~o melJda na rcdaç"O~:l \~nddo

O - ERRO - PedJç.ao do vermde que não corrcsponda ao que f,:)1 2?rolado nc l' tu no

0- CONlRt\I)·.:;AO-D,spoSI!"o::; eontradlloU"S orare si e scbre a mesma mc'cne

O - ~~~~Te~~~IO_v~E Lll'lCiUAGE/>\ - Serrar \,eIO de Imgu3!icm, dd*l[o erre rnnnr'e-to a <;",rl[l" cu J'_

Avaliar J.l'lp1:l..C8 )Ulgllr por padrões e parã"llc'lro~ precstab<;.l~

cuJo' por queM cvc l í a 1\'\,a1iar é julgar a c La s s r f Lcnr , Ass;!.ll' , huvez-fi

contn oãc (,0 cjualidade pr lo Estl1do, preJudicando a liborüadl" e.r í.eôoca

do p r.cr e.a.r í.s .. o o de neva-s evpn.r í ênc Laa ,

Atra\·5s do cont.role ou aval l<IÇd.O , o Pocll;.r P1bl:l.cO podará
dusrc:::poitar d opr;Jo do carál..er religioso, filoz5fico ou de qclalifi

caç;:'o ino,J.Jdorcl Pela <Ivalillção de qU<llidade, o Estado a o~ .,ove~na!l

tez F.JUel.'::'O H,,~or <1 LUa vortacto, seus oOJcLivos e suas ú!aolo<jJ.él<;.

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EnENDA

T!TULO VIII
DA ORDE" .sOCIAL

CAl'tTULO III

DA EDUCltCr.O, DA CULTURA E DO DeSPORTO

Art. 21.3, inciso 11

SUpl...imJ.r no inciso 11 do art, 213 li l]>.prcssão "e avalil'çfio

de qualidade' •
JUSTIFICAÇ1'i.O

EMENDA 2Too039·1
P mnns "Dtll

l
ue outra parte, co r-naveo t vr-cr-t arr-e Z'lltent"r qu"J

L~r_r.tit '1, -, 01"-1'-'" n;:" cli"lrü'''1 o' el"l:dJ~"'-';.':: in"QE;r',f"l1"!io d')
h"l~ito flf,t':>l~"Lr{1, -io q~«l ao:; rc.llcia~ '11i1.:'1re<.. pedem 'H-r i2
corp-::r,,f ..., r".(, .. "'"n'H'",o d- ror_;~ .... r.U" l r i ar-c o • l'( ....s' r JC- -;C~

für" d Le p':.' a Co::.ro·,tll J-9':;'=' -
Pur ( _t .... r".;:Ü( -. ~ ":'!.1 ,.....-~~ a our re aaéc or:;.

r rr "--- ------

"cn dinheiro, r c s s a l vadc s os

Suprlna~!õe o Item XXXIV do artigo 5°

EtIENDA StlPIl.ESSJV,",

suprtmi)~!le il exp r-e s sjio

p r ev l s t os ne s rn c on s t t t u l çjic , !

do Item XXIV do Artigo 5!'

EJlEI.DA SUPRE'iSIVA

o - ot'uSSAO - Ol.>jCIMI restcbelecer matena aprcvade no I' turno e náo lncluli:la na ledi";çolOdo vencido,

O - E:a.r.o - r.:I'Ó~.!lo do vencdc que nJQ rorresponda ao qUI! foi 1Iprol'"do no l' turno

O - CO"fI'RADIÇÃO - D,-;posIL"OS ccrweducncs enlll' SI"'escbre li mesma rneteue

O - COr:::U:ÇJ,O DE LINGUAGEM - Si!n3t vicro de Iinguegull, dcfeno erro manIfesto .. corllglr ou de
1<.1;010:01 J~C ".l!JYIl

EMENDA 2T00036-7

P <R1ST 11,' ,"VARES

QQClM /,SSINAlAR A tl.ATUREZA DA EAEJiDA:

QUEIRA ASSI!'lAlA~ A NATUREZA DA EMENDA:

o - or-ussAo - Objl'!J;,] ItsL..;,t!ecet mercna aprovada no l'turno e nao mcJUldllna redeçec do ve,cld"

O - I:"mO - Redllção do vencido que nec ccrresponda eo qUI: fOI <'J?fOVlIdo no r-wmc,

O - CCl'iTI1!J)IÇAC - Dltpo~ 'NOS CMJlldllor,os entre sI e sobre a rnesr-ta ma'ena

O - CO"'Wic;J,O DL UHGUI,GEli\ - S::nar VIcio de ll"lg<.la:;em def{lll~ erro mU\lI~t!lJ a cc r,:; r ó..l de
t~...nI~1l k!õIS'~!r,3

EMENDA 2T00035·9

PJ '"ISTlIIA '"VARES

l
'-------- ~I

",J
I

'-------------_/

QUEIRAAS511'lA.1.AR I. NATtlR.CZAIJA rJ"iEI'lD!'_

~- ~t.1P;" f.'".::óIVA - SI' fer de e)?re~s!o cu paI",,,,..!n!lO devera II'V'ertU o !>entu:!o do d Cpo~ll.V?
úemp'o n~ 'e);'lo, st.pmTlIt o lldverblo ~MO~ pa~umdo a ser emenda modll'c"t.HI e nao s..,~ressha

D - 0;"5S/10 - ObjetIValesl.abe,ectr m:'.Nlll aprovada no l'lumo e r)Aomd..lldaOI}led!lçEo do Vl:lldJo

D - r:nr.O - Redação0::0...ellcldo Cjuen~o ccrrespondz.,'io que fOllli'''OYiJ.:!O no l'turno.

O - COh"T·..."DIÇÃO - D~?Os tNOScO"1!:lldl!,:mos entre si e v.lbre 3 menUI mtterla

O - ;~l~~E:~,~w~I: Ur~GUACiEM - S,nH ....CIO de llngu~gem derel." erro lllLnl'eS!o 11COrtlS; r ou de

QUDrlA ASSINALAR A liA TOREZA DA J:!'~ENDA:

[::J - StlPRI:5SIVA - Se fcrd.:::o.P,C'!.$!:lou P!I~VI(I I1~O c~\~rli Inverter o senh.:'o do d s;Jo<~~,)
ücmp'o no t.:::>..10 ·~FfI.n'r o ~d\'<!r[1 <J ~/"J,O-, p,]5$<!llrl<;l <l ser ('m~ndJ ",od, ca'r (I e n30 supress \(1

o - OHICSÁO - Ob,ellllil r<~' ..h"I~CN m3lerlü i!prc>\1ldano 1 111 no e "ao melllldl1 nl1re!L,ão do "..ncil:::,

O - rena - r(>dZl~<!O do \,n...1Jo que n~o (orrCSpC"1d3110qt.e leI <lplovaóo n:l I'tumo

O - CONTiU'.JJ'Çf.O - D ~pc,>llJ\'o~ contl"d tonos entre ~l (' ~obre II mesmll mnlelfll

O - ~~~:;~C;;:;;"E L1NGl!J,G!:n - Slln~r \~eIO de lJl·3ull;em d~fel!o erro manlfes'o II co 113r 0.1 <::"

l'tc.r..o::iç'ão: 5Ul?t irlir <l e~ p:c5l:lão "inc('ntivo fi5cal" co te) Lo ,Jo § f: ..';'

do 1',rtJ.go 20G. cio PrOJC:"O ua COn~U.t'Jiçã" (D) 20 Lurl"o.

Just.ifi"'ilção:

1. O ÜiBpozitivo dtscrJ.l'i.l..mt DoS cllt.ic1uêC'5 «o prcvl'.lãncill

priva':':", co., íinn lucral..i,Jo3 quC", ,>:1 contrário d". 'Jcnoré.llit1adc c..a c
prc::;n Lr.:lsll.eil.-a, perderiam as inc(.lltivo!;, incllJsive on Cc CU"lll,:) {.-;

.:-1a1 c ..... -,o os de treint.l'licnto o forl',açiio proíissionaJ.s, eli"'l(!ntaç5.:; -;
trn!1;:;j:.or'-e (,05 tlcu:; fur.-:-.rJJll5.rios

4. 11 uisC"r1mill~"3.o é J.njust1firz5.val, poi:, em todo '=' tc_

'lo const;l.tolciO:lal nã') se fúz essa rezsalJâ. 3 n~nhui outro titiO ou

espécie da a.tividade oconô'Uica

5 A sut'rt's.são protend,:, a ...r,da, hom':J']cncizJ.r o to. 'La '='=.,
o rel<'ll..i\'o à::; elltid::t1,~~ cla áro.:l. de !hlÜ10, para ",:; quais nclo 115. J. rfJ

r~r&'lc,ü no incentiVO í"izciJl.

2. A Vrcv1..:.l:n ....iü vrivdda é ü.l..uollIrcnLo c. o sor~ cada v<;.<:

m'l_~. o I. :lio1: ir,vestid:lr in'1ti tuciónül Seus LI!:.! vos .cão r;.ondorii CJ.::;

Cr::"lil.!.::; de capi_aliz::ção do cnpr::lza na~iO:'lnl, via Dolsa o FunJc.r..JlZ

1.<11""<,.01..'] r'D. ~orr::.D. ccono""ic,1., crl.a m.:li!; 1:.l.{lc~uai!<-I. r",ue C ü !J-:.ur...:mç<l _::.:
lorl~o prazo. P.::rt" deb::lc.. ~CS- 1_:11..0 e!lt.c.l.:i !niLiJo üe can<:lllznr rcc.._r

soe para os sctorú~ q.Je o P-,<:C'r Públ ...co cv.::nl_ucl"'cn~c dc~c.J{<r ~c::;c:
volv.... r. atrav{s do inC'~ntlvo.; !isc<:lls -

EMENDA 2T00044-8
P COH5TlT"",TE 05"LOO PlACECO

"cofllunit;iri"''',St1!"lrimir no capul do arl.., 216 os adjetivos

confct:sionõlis ou filllntrópicas".

JUS'l"IP:r:c:'~:O

A express:-t;I é d1scr!nin~téria, atrela o El':tü.do â re1igi,!;ê.l.

ll!H,Ullila-se d r6.::;arvu da r erctldo e intlade li. uti1iz.H..ão de recursos Cr"

l'!!'col üt' quo preencha..., as C} igêrocias contidas nos j ncinol> I e Ir, rnns

qu .... n50 nt:.Jél'"l cornt1ni tárills, con"Ccys.l.cnais ou fi1antr61~icas,

O correlo G só pemi tir o e/ftprego de recursn<; públicos a

c5colat púr .... l,culúras que süt.isfizc.rcn cC'nd~çõd:;; c requisitos dafini

dos em lei. ou SC!JiI, dei ,-ar ii lC!gislaçao ordin5.rill a co""pf3t5ncin par<l

er.,tll.btüecer ti!> carüctc:-isl..;l.Ca5 e necassidõides.

TtTUT,Q \'"IH '
DA OROI:l-1 SOCLUo

Cl\P!TULQ Ir!
DA FDUC7I.Çf.O, DA CULTURA I: DI) DESPORTO

Art. 216, caput

Suprima-se o Artigo t.,5 e par';,grofo único de!; das

51~ões Trõln:õl tórl1l5

EMEIIDA SUP1ESS IVA

EMENDA 2Too038-3

~~~:""l_ 'o,: ":"-_----='''-'''~r'-- =:J e:ryr1?-TI0

o - or I~S\O _O(l,'I\Jf(:'~1':t-~,jÇ(' 1T':l" "Jl'lrlO'-"b no l' tlllOC'e n"lu-,-LiJJ nJtedll,l!o'b\~

D - I:r:.o- Rrd~C<l"C"\thcIJJc.~cn'()ronc~llOl,Jall"G~'fo "l--O~~~.Jfl' l"1"'IlO

O - co. 'In: ..,1~/~O - c _r"~llJ\'O~ to:l'':!'] I"/,OS en:,,_ SI {'~v,e il rf't~"\J rn.l'~W'

D - cc ":';,,0 DE ur G(Jf~G=tl - Sllll~' \1(10 <:I' I !lg.le.c;em e!d::I'O (:110 rUI',r"~.I" 11CCf'.r;f o:~ cl,
tH", .1:_ l",-"u

Suprina-se do texto da alínea IIb", do inciso X, do § 29 do art,

161 a express~o 11 e energia elétt"icaOl

QUElrV\ ASSINA1J\R A NAT(JaEZA DA EMENDA.

rr=J - SúPRESsrvA -S! far d~ ~;o:plgdo ou p~I~VIll fI~O devera onvt'rt"ro unLdo ej:)dtsp"~I~"::I
EIIempl:> r~ 1:>:.'.0 ~1JplJm r o ad ...erb,o ~MO p!l.s5ltndoa ser emenda mOtlllicllt!\.!,. nJO s.l?ress ~'!

suprima_st<> por inteiro o texto 00 arL 54 do Ato das Dispo~i1ç/:Jes

Gerai:; e Tram:itórias do PrOjeta de Constituiçrio,

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA'

o - OMlSSAO - OO,eU\<': rc~r..1.Jelecer maten.! aprova:! .. no \' turno ~ nJO lrte'u da n3 rcd~çlo 0::0veneldo

D - E"RO - Rt'deç!o co venCla:l 'lu" njo corr!~pO(ld3ao q.e rOll'lplO";lldo no 1· tumo

O - CO,'fT!'..ADIÇ'AO-Dl!.po5l~'O~ con!t3dl'C"l')5l':nlreslf'ro~rellm!'smarr~tf;1I3

O - ~~ir:~~E UNGUAGEM - S~nar VICIO de l'l'If;u3g"m cercl'o CITO man'fe5'ç, il corrr~ r cu dI>

cr::I - so"nr.sSIVA - S.. f(lrce e~prets~~ou p.:o''-vriln1>j de~'er:i onvrrtero $en~do co dl~?1'" 'NO
Exem;::,.., no Ie>.to ~uptlm r o aÓ'Llolo "NAO- P.:lSSillldo11se' emendJ mcdl'lca'IIJ (' n.~o SIl~Tr"

o - Or.,f::'SAO _Ob,P!<.d r,:swbc' ..çcr ma!e"2Ia;Jlo~Jd) no I' turno e lidO lnelUld3 n3 ledJ~'\o do \cr ~ <;I"

O - ERRO - Red:.;::ú do ~elll:ldo qt.e n....o corre",pond21eo tiue fOIilpw~ado no I' tum!;'

O - CONTRADIÇAO - OISt"05111vo~ <:ol'~~d tOI'OSe"1tresi c:sobr'! a me~m!l m~l;;,rlil

D - ~~~~~l~tr~E' IINCiUAGI:M - Sall~r VICIO de I nglJagcm c~re,to elTo mnol(csl ') ü COtn111, cu de

l

PTn/RJ

T1TOlO VIII
D1I. O'U)L,\l SOC!1\!.
ClJ?Z'..::::::,O I."!:I

mo. EDUCJlÇI\.O, 071. CUI:l'URl\. 1: DO D1::SrORTO

Art. 211, inc.l.3o IX

JUSTIFICAÇÁO

Supr)..INl.-be o inciyo IX do art, 211, rt.'<nutr,orando-se
soauintes,

QUEIRA ASSlrlAU.R A NATUnEZA DA CMENDA'

l~ão há urre C'!tco1a clcno::rátic<'l c outra a"1tiaer':'c1.áticd
:ensino li ati.....id;:>dl";' c"inent=-E.nte técrica, e>i<:;inckl pJa"'leJ

ment<"l, orientação a c::.rC'~ão Que rcc:ui~it.ut,' <'lproíum:laclos e atualiz,lOoS
conhacim~ntos de pecl"" -:.,l.<l, de o::'cãtica !,-' 0.1: psicologia

IUr.gLlÕt'l fi c"l~az (.,0 iral:'"ll'Hl.l: co,:,o!.:õ1.30 de"<;;>cr:i.t.!.c::I n;:l~ at:.\ i
d,à'J!> cc st.<udú, de tl.'i:rcao ,torce> c de "'.:.gJ.stratura, ~.')r qt!Il:' !>i.io ti:cn1j
CQS Iau<llJYI"'ntc., C'<A~<;' <J.<;;>t: esp,;,...li:'l.ist.::tb Gl t.i;;c.nico~ ei1 CCll.\ct!c,io d~r:!.=
glr c oriCn_<lT <l cdu'. lÇ'~O e f") cnsll"o. •

f.. lr.!l. ort1.1.nôrJ..t cO~'I}ate d"-fir,.!.r /J for;na dE. ge5t5"0 da esco
la, C'lI cO"l[ornl.d..dn "'or, o t~r'o de cstru~tlrD. da CSI;.olü, cur~o!: que ni
nistra, local Etm qu(. SC! si "lU1 e forrA de- t'lal1.ltcnçr;o,

A geslJo L(.!'"ocr5Uc:l. levarâ p.::ra dl:ntl:o ';:0 ti-,bHo escolar
- em que dc.vC! imr,C'.. ,".,..q l,Iql..1ilí:brJ.o, a 1t<:!ncFo e 11 eqül{lis",inci:t - a
disputa. enLre as várJ.ú:> corrcnt.cs partid5r_as e idoológicas,

CU' - S{JPI';;CS~IVA - Se kr de e1:'1e~Seo 01.1 plll:lHa nll:;ld,j\!wll'1V<!r1"r o ~UI~do do d ~p()qll''O

[.xCl1""y(, n::> teJ.l:. 'urfl~llr o ildl-élbl.;l -NAO pa$.;:;,ó.:l3 .,!'r cmt'ldJ mod r(;~W.i! o náo Suple~tl.a

D - O,IlIS[;A.O - Objetl~a I( <'abl."tetr m~:' ,:\ <I?,o\'lldi'lfiO I~ turno l' n.'ia tne'l..fd1l na edaç,.o do ...~ndJ.J

0- ER.nO- R~d"'çllqdo\ene,doquenllotD'T'!'spondil2oq.efolaprov...dono I"\urno

O - COmRl,r-rçAO-D_J,~~L\cs Cl'nlJ'alúllcselltrede~c!:lle8ml'~TilllfTlal m

O - ~~~~T;-:~ ~E 1II'\GOAGE/<i - Sõnar \'leIO da In'J~'!l~m, t:ldc lo, erro mllnlit~lo II com!! r cu de

EMENDA 2T00041-3 ,
P :raras Hõtdar .__=_"' -"''''-'''''-- ) ~~T;1ã!J

-]
I

I

r'"ooo,,_,'b dos 1_:~~=:M:-M do i .' do ~rt1go 1? 1os t"",.Oo
JU5'i'T:-'- :-:':',

IOJ/E..vQl c Q I-rlnc1rio d'_ [li> (:'i'LftQ,:,lt.c"'l" ;:ar "ti
as r.o'1!:t.1tl.lc1oq,~:1 O" t;!~(:'c;:c:lo prof:)t.s~<;>nnl do:::-d" O'-JC, er- -

I
bojo,' !f.S- tcmha!'1 o conJ::o 0'" pror-or_l:: ";'1" «:.: (I:,,~!..r •• ~çc"'~ ;;>1,;:.
n&s cond.içoc,,; de> 'f'l'::ll.c)', c crcd'bil~d,_df'.

Infc11~-~ntl"'. 1:.5<:C -:;0 ,... o rC5ul~~do !:sp"ré.'::o se
nanlido o di!'"po<;;...1.1\O obJ:,~o à<-sta t.UjYcc,jZ-::,

P01" forç<-l '-o IT'<:!Sr"O, 'H .. i>ol!c~ae .ll1it"l"e<; c~!;~lrto
imped1d2l': de depur.H €"~u~ Cjuut.ros co-, e celc:,,:I'A't(:~., rC('l\wr1o,,- po

~~:~: ~~~:~~~~o:~:::~~'~~~:f.::::!~~~~, :~~~:~:;:~=~;';~~~~'~':::'~~;~
rHm nul:..m'.:otido" , C'- r,',tra~l (,O'1>Jo~t<-_ro~o ':lr()ri~t.lo'1al !ndig-,o. -

i~f~f.~~;~~;~~~f~I:~i;:j::r~It~f:f~~~~ ff::~t~J;t~;tl: ~i~~~g~!;~:~:
fIe!"',,:' do cr8ndt': I1U'l'Cr-O d(" proo::c"J~o~, que abnr"'c>t",~

Ob 'l'I'~bu'1l'i~.., apcs.r.r c!(l':; czfotços ineant.es que r:r~lizun. é de !:e
esperaI qu" a~, dcc:!sõt' juo.lc.iai3 sobre> a perda o, ('rad1J~;;= dfO
i!lnrl'M tCIl'l;'O zubrtaTlc'lnlnenu.. 'l,r.1or c..o que (.> requc>rido pelo", ,..rrõ
cc',',os ,uJm l,i-tr.1tivút. hoj~ vi:."n'.c/:; nnz í'01,lcle.3 :d11tarf~'. -

A conbLnl1.;nc1.n i...,eLIo.ta d.... t61 bitUl:çõo s~r,. o
cOllprtlmc;jjllnnto d'l c:.:'Jlbl.l1dn:)t> no trabalho d>!'~ Pol1cillS I 111.t.:!.
res, fru\.-o d:. con,J1\.;ncia m.fasta E'ntrC' os vt:r.:l;;.doiros pOliC ..diz
c. aqtL hs qu~ nã., ~JLt"'r,t._(;'n iI quallncl1ç~o rroral rC.:j.uerl.:la ;:,<,;la
pro!'i&l'.>:::'o

Fm ruzi:.o disto o con;:.romc.tit"ento da hierarqt.iu e
ao. c.irciplir,::" pr_nclploz bnziJ nre-z da !nzt1tuiç:;'Q Pol1.~Ü.:-.111!
tlll, m:.r:" ina Jil úvd, [~U é.ndo N.fle>'u', r,ceativCl<;; incon(.!n[,tl ..~-;
it. na qU:llidt,do do 5erviço prc;Jta10 u sociedad'1 bra:nlelra p~r
a.qur>las !ostl tuiçõen
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Q(JEIRA ASSINALAR A MTUREZADAEME1'IDk

GJ - S(fPRE$SIVA - S~ for de-v:p~ ou p~lIvr. nllo dn'erilmw,rttr o untido do dl~posl!lvo
Exemp'o no testo suprImI' o adV'l:rb,o wMO~ PUU";:!o /I str emend .. mod>licitu...lI e niio $upressl\l:.

O - OMISsAO-ObJftnra'~ermatérl ••ptoud. no t"wma e njolndulda na I~io do ~cldo

0- ERRO- R~..ç.iodoveockfo'lueflioCorlflponda ..o'luefoi.prnwdor.o I" turno.

O - CON'l'RADIÇÃO- Dt~po5rtrJOS Cootritd.totlOlo entre 51e sobre li m~. m.tlroa

D - ;=~~~~E UNGUAGEM - Sanar ~IO de L"lgtUlgeJTl ~r~ erro m&nlresto li o;orrig,r ou ~e

ç~" que se 1'1trGlduzisse na, leL1s1t!';~" do :lI';;:o~-::e ce Percc il"plic::i

r-r e cer-t.csa- ce r-eatr-rcêea &C~ ccnur-rt.umtee , C;..!" se ve r-a art 1m;:'lcJ::s,!

b:':l1tadco ce g-:za:- das 1"orrnrn.", cp::~o'1...Ls ce trit.Jtaçâo acue í r-ent.e

ae-u t í cav pe La IT'Hj::ir.mada hzislaçic.

Em raee de todc.s !'!SSf:.Z ó!:oices e problenAs que ecrne...,

c<el?c",=iClc c arrte a r-a-eentie ccner-ear-eccccnee li tl"'i!:t.Jtaçào das pe aaoas,

:fisiN..s ce rc ao í c ronaa pré .sto no :a.~,'::Jz:;. I:<' ar•• lCl do ?!"C1Jeto de

p!".lnc!pioz da jut.t:1ça !'isc;.l.

EMENDA 2TOOO51·1 .n~< ---;

tJ Cm'STl',Ul TE "FFO"'SO ; ,~Ar..GO - PTn/?R

QUEf?.A AS5tNAU\RA NATU;-..EZ...... DAEI'd:NDA.

o - Ol4.lSSAO -Of.,Jdl~'" fe-;Wbckcer millUIo1 ",.>lOVo'l~ no l'lurno e n..m.nç....td.ln.l f.:~Ç.io d,),~

O - Eli~O - R,;,~ç~o do1it!n~ "<,,en.>OrolfCIopc1".1J 1l0<;:\..~ foi i!:p·O\'.1do -sc t-uene

O - CONTRAL'ÇAO-P""POool!l\'O'> cc.tltt.l:M.....es cnne 1oIl. y,Ule.l fllesm.:. m.h'l"IJ

O - CORnr:ç,-\O DE Uf'10ll:.GI:M - S;.molr ....c'O dP ilnuu<:"..'l"TI def~do erre I'lldnlfe:.!o a com~ otI U-t
t.!crnc<lleflb.....n-a.

JUSTIFiCACÃO

S~pr:a.ma-st de- ineiso XXI do a.rt::a.go 22 do Projeto dI.!

conc:;;.t:u1Ç:iio ( 6 ). " .xpreSlIl~o "!.rroviir1.:l"

dando"lhfl a :.,;,&uinl:.c r.edaçÃo: ]'

.\'rt. :1:2 - ....
XJl,I _ CotliputênCl.4 dll. pol!c:La íederal e da polic:La r"'-I

dovil;n. r.derol. j
A prcs-entu e1:ll!::'pa Q t'lu:ultante da. uc.a outra ;tQ~:ld'll

supressiv& ao .ll.t."tiGo 22, inciso '111, qu e di i Un1~" cQ!:lpett<:lci:. pat.".ll

ot."õ.:nL.z a r e r;oant(..t." a l.olicHI. fl,.dLr ...L ~ as poliel.as !('::,rov14r:=..l. e rodo-f

ví!ida hder.1.b. I
ltcLl:eraJOdo a Ju.s;:t:Lficaç:io i sup .. essáo da c;.prcst.3o ~

"f<..rrovi.âri.4" no reférido 4rt:Lgo. A tr:t.nsfO:I'l::l.Ç;O da pelte:L4 f~rrovLã -,

r:L.. el:1 "políCHl fq:coviliria t:c •.iLr~l" ê i."w~.ãvol.

g necess;:r":Lo cn!a.t:iznr que :ts rer eevt ee brasi1Q;ir45

não conlot.t'uiõ4S 100.) a. f01.tl:3 de s o e a edad e d e econot1:La %::tJ.s~, .cst.ndo no

rol (](.. ('l'Ipr"r.ll lIa II.d~l'1:L!n:r:lI.:io indlreta. IH'nclu SU:UÕ dcpe"uJê!ncins, l~

call1lcnte. própt'HH. p~rt1cul:1roli.

T.alli ferrovi:1s. C'CJItoO iniil:l.cr.:ts outr:Jl% c"i'lpre51!ls privadas.

pos"!óuell1 iCU 1;01."110 dI:; sezur3rça coprcs,3ria.l const:ltuitIo por ":lentes o

contrntado:> l'e.lQ retimc j ...ridJ.:cD d:l Cl r. os qU:'1': t::::"i'l atr:Lbuiçõ.es ••

COT>lO ncontc!:,l COIll t.:>dos os ~trl'11.s cl:lpr.:l;ados. reliõtr1t:as Ih.!:: l1J:litn:,,'1

Lnt-ernolO ti:! Cl:lpr~1i:l. i",rrO-l:L:ll J.:t.
A trOll.n::;!or::naç:i'o. ,.art"llto. c!O.ll õltUõlilo ,\c:il'l'lta,lõ rle S"J:L -'

rnnço CI4 l'olic:Lnu. F'crr<>v ...íriol. !-(:d ...r:a1>. r_l'rC<lIl~nt-l.rE: cor~o .::str..'l. -I
n1,o d(,nt.ro da ferrovia. I

A prC1v.:lcccr o • tl...tt.o a.tu,11. o:: União devcr:i .l\.:'SQ ...v~r, no::

qua.lJ,dade de funcionê.rios públ:LCOS rc"'I.:oI."~1~$'~ os atu:t:.s ~..:c.ntc,::1
de segurllnçll fl!rrov1:ir.l-os. cuj.Js atr:LbU1ç'O~;; r.:.U:L1.o) SI': dua.lncLo.I.M

J",

qucll!$ .llu:rcut.Clil ã l'.>lícJ.a~ Il'dollral. ntJ:lntc n~s redov:uu:'I'

d. "";0 que nodo do propri•• ,d. pu..'. po""., J

QUEIRAASSIf'ir'U.P fi A NAT(JRêZADA t:Ioi.I:NDA.

:;:epIU,':...\-Z: O::; I1r;:; Z (.. 11 1)0 5 li'}',"") lHnrcO 1:' I
JU' "rI.:' ,n

~l"! relar,:io .10 prc.blclltI ç" .\tJC:lf"<flttlJ..laJc o:::.C11'; f'C'tJllllíll ('15 ..;~(} ~::::::'"

ciau;~ tc'CLl. l'c.n::;O<1 r.:C'\TC l"r ,,-n Ih'ctc,,,.. !i'::,","'), oil1<1l1(',.. c'J"v'" Ct Lrar1
c.t. t.pr al';tUll-.l nllcJ.cn<llicl;u r~. "l1ht.'rn t.li(l ní.t.i~t.<s nurt l~OL Is~o o.ll,!i-

....d"l de ser r(..ftivt. J"dO l"f'C'1l"1 tle rUtlo::l.,!: t"ivcrQcll("'i.,s ucutriC'::irinz ,

qU<Õl.Ilt.o Do rauC'i:::a cl( ...lCdl ç;j-lc..~. I~n~ tlir.ltl" "" (iin..:.t.o !'C'slt1v{", <I

CLiW;./i'<.l.r l'l...loJs d1'.urçêlici...:. ("l.t..r(., u.~ l~~i:.l<.lç~ ~ CjU'~ ll .. t.lL<.Il.," ~

'.c..li -c O":S ~lu", ['re!ert.l" o ~~.

COlltUt!O, l.rl contínuo Lt"'I.L:ll',o, t.rl Ct.lI"j:lI.CrCIS a OH rdn:irion, tt..JI

illflult1n 1'.:11... (l tll,!1J,ror~n('"t.... ,la Õ'at.i'rl,l, 1·"].' ...l.l<.l"C:; \'c tlüt'U10t.,

seJü IIns 1~~gJ.51açõcá. r \ico",' tr.JL.t1h(. ·~c <.I1.r1rc'):"'I"<,ntQ <!WM ';(\1.::

l'nrticin<.tI n nuva Ct.ll.ll~t.lt.uil ;i("" IJlII.~, ~in r.ato, o'::l..rcce u- tc..l:tc. 411

t.:u,t'"1tc .tIl'rJ. ...,c..r:t.cc. o qUI.. 1150 ir'l'ct:r.' ~l\l(! r<.1 JOLilç<jr) do ~oglm~o tllL

,ICo so)a n. cl!cit;'o;tf'0. l:!""t.CJiJ Irt·O-:>t. -e;" Lt.'ztco C(1r>JtlLuc,l."lI'.1 lud(

c:uc conl:L;tri.'t .trr'lf'll5 I'l"llICII'.lC,:; íun""""'l'llt<li .. 1..... Ih·t.tr:l'1 111:1-=1,,11 .:!
1.. rLr~r1 HI"; • .l,.:: f.'Lc. c- i1.' • r L Ir .'", i .:';. 1"1 ,"lrt. l::l, r"C'll.or' .~

T'1 "'I!'" -'I. '''i "'''~'. ',;;f' ;'1. - "H,,:; r"'nt- ... ~ 'j... 'V;:;:"rl~·<'·' \, .... ., ...7. ':'J'
llc'l"IitCII hr.:t~iloir"3 Jlcr.!or~1'"' .. n ...cionnli::lel:c Ft.·r rc.!..ivr.:.; vcn:o!,!cti- I
rit' arte irl.~lC'\·.-ntc,,;. ill-..rolunt.Srio!); .. 11<1:" 1'0.1 1StlCl 1I1tü,-rntc ct.on!l! I
t,anf:c5 cor. <Jã llrit,clpil:JS r~uc (,·f'....(.n tlOrL('",· Ct l-"'r~JIJlcl",j tIa n..tcic.na.l~

d<lde. Rc..tll uut... Qt"I.ur~ .....pm c..1.tt'pcnt.t. Just.iric;:;'vcl. n:ic .. é Justo p;:

leu'!"; fi n.fci{j1\<.1.1J..l:a:o, 'Ji<l ('C .rr~1".tI. t (.I,..~:;tr:t5 l.aas11c.ircs ['onLrnt 1-

,'no;; 1'.:11"'<:: ncr"J.l<.l11 ':'1' :l...prc.::;cnt....çt.cã e:;\..z.-i1I1I1l"ir<l1, c 'lua 1 o.la SU.'l

p.ri:l'ri.1 cI,,,,'1...;\0 l~Ota~'-<l itjllnrnr o llilcit.r. jJr,l,;iloill"t. 'l·,"!I"!!'(:-!". l.cti

1.1r .1 w:tclvt"l1iJ...t!c 01 CiC:,"!(I;:C!:O ~'l e ocxI..1(.<t.l'\ <Itiv:lc:..C::c nCJci'l<t. ac i;
terc..r.l';e Iwc.l.onnl é u !"rc.sbUQ Vd"JI. Intlt.íinit:I<t. Q< (!UC nc prentll,râ 7;r.
cilrll.mtc a tt.>U,"l. sc.r-lc ~'f' [tl·r<;l'CJ.IJC"(Cs.t'cr",unttt-<;r: "lUC ,;c deVi" ron

t.t~,l.l.oCJ: por i1t.iviuat1c nuciv., .10 ? ..,Is" :- conUl". l'r!J.ci~'i11r(.IIt.(. llt.S ;'='1
qit..c.s •.IUtr,.it.S1.io.l;, que os t«w·.l-ranto:.~ tenh"t- (:t)'1U at.1vi<:dt:e lInt.i

lI<.1ci-onal t.c,da lHluc1tt C:UC e ...r11....'" l.céi<l,. co l:"~~rim;: aos ~(,nos dc I [)

ü"'J.~ llul" C t.rt ('utro <:.150 S(:ln 1.10'1 rais ótt'(>(;lut.1tJ r~U(:. !:lO t: ...i:.c: o ~;
sunto.. Si' [rI: ~ ClUIV .. pnrl1 11..1"s urclill.5rins,. f!'J,"" por :;1::t<:l1,.. ti::l, ;:",1.
~.:" nt..-...::.rc..n ..... -;.. no Dr ••sil .. c·....sr1c õl. Tnrl,.no::n,lêrcitt.

t i~II'[.f!.1.<.1"1l.<~. d.::il.Jf"'. C;:lC Ioo::.. a 'Cct.r;t::.t.uiç:io cc'nt.inue <J. i:rlerl. l.

l.1ltr .~ l'O;t.Jo.I dol h .. ci~1 olllt:ül'(. "j"- uns dO 1o1 li'" i 10(.',1.:"( ',<l';;'.. I,Gor r.ütur.,:

lh:,u~ãCl vc lunL5.rili, ohtc::! I)\'tro vInculo patri::t.l {I;õl.!. cera Vn.. \1i

:cnt:a d1.L llC,je nOZ~Dto -oIl.i.!c:"i't11.C';: C<trtd5, t.t:\,ulc co !rI'Lrio). Pc' ('Ou

tro L'ot1CJ. Cls ..m:i ..u::CJ'i lrot.:u<':i"d'", l.i,.:itr~...'.:Jã C't. C"r"lf'c1<;l c:..cal<t.. (lJ.J-;;

~10 al(; 11\':;,", <.l'Jualc.l. '."alho'" l'o.Ii:.;~;;~;;~it:io(·~i\ri1.t.t'~il"t{Tt.ili:.
t ..Ic...;t.:t.nllil. IH.lolnc) l<.Vê:I..!J. ~t1 ... , lll.i~c...lo a t<J.1 r<l'11>('ito, <l1.<J1t.(.s ~

evulutj,do dt.. êh"~i.t:.o intocrn<..(,..jc.I ...11 a .~w 1«'>,. sw:.c.'.

Ouan:'c. ..Ir:; blD.!<ilc-ire.-.> 11'" ..I::"li"'i'·'t,:; 'J'.1C p...Y"'rcC't -",t..lvlt!adc

l.I(}cJ...·,2 110 i"l1:""t"r.sse ll ...cicflolll". ~ -o"!UC t..:t"!,êr sQri..Jn lou!õCLt.I ...uis .Jt'I

~ _5UPnI:S~IVA -Serorr'~t'~p'c", ~ONI"!.:t",] 11<i"'&"'dlll.r'·"rf''>tnl'''",I<ld,~,...}''""o
l::.x\'mp:'" 1101".«10 $lo"UrIl.lo lIod'tl!.>to ","AO

M
p"'s~IJ();e; :>o!r t~lI"'IJ, mod.!":',,.;) [. ll~' ~,,'\fe~':õI\"

O - O"'US5í.o_0l'j(1l~' 1<.'l:!olbel"Cl"'flll!·'''l~''Q'W''') I tUlIlO('IIUOllfl..,d.:lllolr(',J.)'oIQoo\'('llo:,-odo

0- i:RRO- RC!Í.lÇ""dovCf"lodoqu("no.W"o.rC$p"'l(h~oci.JefOt"rIOV"do)nol·turno

O - cormIADlçAO-IJo~p...sotl'o'OS (0l:1lr.lJKr"'IO~""'ltr{"51f''>ttI>l''l!n~~n~natOOfIol.

O - ~~,~~T(."~j:,,~c UNGUAOl:M - !:>ml_'f VlflO de 1~'gU~1 delc,'.o erro man,I"~lo l! coniwf {j,J de

Cm'5TITtJIIlTE RAlI,JNDO LIRA

Suprims.-se o Inciso II do art. 161 co ?rc.jeto dfo C0'15ti_j

tuição B, que outorg;. ol.Oo; Est2.:bs e ao Distrito Fed"rij,l li P05l:"1t:~.d-

dj!!.de de se in,!;tl tl.ir ac!ic1onnl de lmpc.stc sebre a hencl:.. I
I

,)USZ:;:F!C:,:;:b I

/, 1.:-.ov:ll;n.o dp.-le SE:~ repUdiada.p:;,!" cU.. (';r!':::t~ r::.oti.ol!~ I
O Impos"c (..... Penda 1"'0 Dr'6.~il e t";ac!i::l~'ll;;.l"',=nte :::-;'::S'C':

ca U"d&';), ;.. f..""lr:ll.iliÇ&O d~ l>Ur. :;,,::-rarg';'1cia p~r;;, El;;t~·:!'"J~ I!!' o D.1~tr~~:!

;:-ea~ral criE:. prcble::lBS 'CIf! admini5trar;ão do i;:-posto. I
O adicional b&rlf!f1ciaria SartCntff os ~~ta.:lc& na1r ricc1"

onde !.e con~cntra. a ...<l.rte mais expres,51ve d~ Arrccaot.,;ão de !m»CoEtc

de Hcnda Os €.stados mliSs pobres t~rimn d)ficulQO'l.c.o::s e'H inEti':1.l1'" :

t..:ljci~nal. ~(:jlil pe1& inexizt;;T.~lft de rnat~r'h. triLutá.el ~xprc!>!i1v€. ,

f'·(.rJtf:< l::.o:. cUJ<,tG~ 0& arrf:"c ..d .. d~':I. f:eJa fi':ila ir.cordenl':n,=~a Cf: -:.1J; &~

Q(JEIRA ASSIl'i.#J.A.q, A NATOREZ." DA EMENDA:

co povo do l'Iun~c i'"I. pacar imposto soc.re o im;lc~to.

QUEIRA ASSI~.Al.AR A I'iATUREZA DAE.'IEtIDk

S2.:I es~~s :'azõ~$ qu,,- roas i"j:.~leli a reccn~ne:lr a ta..;.r,=zo- J

~io de:- in,:::!.so 11 do art. 161 do 2t:ual Pr~jo!to de COl"stil:..:i;ão.iY.=!"'J~r '

$;"0 ilO contri'tiuinte e injusto -eo re1a~t;:o 60S r.!:tal"Jcs o'mos favo~'::ci= I
"os ao Er'"aeH. !

j
J

EI·E'"lOJ.. 1.0 Fr'OJE-:O DE Cm:STlT,JIÇÃCJ "13"

Suprimõi-&~ o § N 00 ar-t , 177"

O'" 2' d~ artieo 177 do' a-::ual ProJe-::o de Const1tuiC's.c

estal)eléce çue a €ü'pr'2.sa br.adl,:i~ét ce capital nado'l;.l terá õi::ess,; I
P:-Gf~M' ci .. l r:t rorn~c1õe...tc. c!e tf::nz E: zl;rv1ços ao Foc"?:- PL.bl1co.r'i:.

Como é SI'I.l::idc, os gastos pút.lic05. na ot::lnomin b-aSl

leir«, corr-esponder, à. ~a~c{,':!.r.. Sl..t.o;tla"'ltiola. d~ prc.dução oe bens C"" Cól-

der-.:tr"c" t:~d ..."J<., F:-!r:::ip::l.CJS ~ t-e:;t1.l.s!tos ct.l~ c!"'v~r.l.l<") crQ~"}E:" , '"

xerc1CH.. c~zz:< r-~f~rência, C'c-t:':'co...et.e .....do Ci 2a~t.o;.. p0.~iico. e t< y:-ó

prla c,fic1(:ncir. da út1vi.;.~d~ ;::.rccl.t.iva pr1vnd....

"&1z &in':!G.. c ~ l~ desse artigo já ocf.l"1E: & po.ts!1o-!1':

[lad~ á~ :N. C.Co"I:::t:'êl~" p:'c';E:';.no € I..clle1"icic,.~ e=-;::eciai~ te't.~ _rár.ic~ t, -e:.
pr&S:ll br<?s!lclN' de cnpitr-.l na,:ioral. c. GU€, cer-ta-"nt~, pcrJ~ .. i" a

1n-:lulr G. pr~f'!:::-[m:11l n ..~ t::or.;".rl'..", govern"''"'i1'j1'!;ais, n.Jr cc .tl1.":-::c :.>:r_

pit;:,l, e rnesno d~ bens d~ consu-o. lIr"ssc cDrtc..:to. re-prl'lsenta ir,p,or

ttl.nte in:.trlll"en"!J d-:; polit1ch ll',:c",i5"1'!:e:.< qu', ert' cO'lfc-r->1d:..d'1 ..

corIJt..r.to d~ prlor1ca'J"ls c' f!r-~dl'<.<, p"d6 f!~r ori6'l"tad::. p;.rê. Bl;.p-=" -::c_

relat;t.Jos; à 6'flC.iêm::a f)rOOl.tiVh. &.0 de!õeroclv.inent.:. regic.'1l'll, ...::0 C! I
senvolVlr"ento tec"ioloz;lco, etc

Cond1cioni.-lo, ~ prio:"1. CCinC pre-ter.ce o te} to Ç~-F-1. 1

tuc;t.o".al, sit:r.i:ic .. r&l:t.r1nEir su~ efi.c';'c~a llonquê"itc in5t!"u-~tl't:: Ct

poh tic~ cco'1.ôrrir:a..

POl' l.lt~r::.. o crmtr1tu1nte bra!"ile1ro, Já ti::. t"ill~ta:'ra:o:

;:lela el",vad .. ca:-ga de Impost"os~ tornar-se-ia. prOolavelmente. o l.l"!.-

EMENDA 2TOOOSO·2 ~~, _

~ J~~~

Q] _ CUPRI:SSIVA _ SI! fOI de ~-.;press"';:t ou pal<l\T/l nl0 devert: ,'lH;lte,o se-L:ft' do dH~,L...'O
Ex!'mpb no lel:l.O sup'.mlf o ad\'trblO MI"AO 'pj~SC\l'ld;:t iIl S~r em"nd.t mo::!tlcaL....1le na;:t~ ..p eloS" OI

D - O.M.lSSÁO_ClliJetl\"fe:;ta~ecer matl!r.a.provldlll'lO I tlo'l"l'lCte mom=!J,dlln& redaça.=.cbVl!'lc.du

O - om.O - Ftidaçlio do ~'eI'lcJdo que nào cOll"s~nda'o qUI! "'lliprovado I'le<J turno.

O - CONTI!AD:çAo - D.$pos!lI1"~s conttdd~o..:;s f'I'lUf' s, f' toObre 4 me.,..~a MII'e la

D - ~n:;~~~~!l~E U!"lGUIi.(d~M. - Se..'lll· Viciode lll'lgullgem deleItO e:rrorm .....feslo l! cc'n::; O.J r:e

I:IJ - =~p~~~~~~~:~~\~~~o~~~~;::t1~:i!l1l5~:::r=;~~::::~wpre...swa

O - ()1\\ISSAO - O~'Wl" feS'..olIbtoleo::er mllldl3 Q,O\ll;d1l r.o 1 tu-no e 11.10 mclt.!dll1'111 red.lção 00 veeoee

0- El'iRO- Re:!aç10d~wncldoq.>e'ni.,)ct.ne~pcl'ldlla...quefol"plo~"rSoflc.l tuno

O - cONTRADIçAo-D~?O!:.!l.70S c(jl'l'J"ll:;h>llO.. ert.e$lcll~CllrMsmllmlll.ellll

O - ~~.,~;~~~!..~= IJI'lGCJAQEM - SI'lllf \'lCIO d'~ k:\gUlloem d!c{erto erre ma.'lofestot: CCIllÇjIf ou de

I
do P:-oJeto oe. :::Jr.~-'"'J):-il7'a-sc de ln,::isc. 11 c,c. ê:-'t. l~l

I,
~. Inicl",lFt.nte, caL~ as::.inr.r.la'" Gua o ;;.1tcional, cuj .. ~r1-1

aç", J (' autr~.;" ...~~cn f,lelo suprA~l ::...do dil!posi tivo, representa, sell", dU"i-;

co;, l!<lr.ui'la, ,.ti:! U"'l&. l::otrec.. rg", p<1r....s pE:!::!:':C::'~ fL~::.c'i.S ccntri!:.uln:';i',l; ,
do Inç.-::"'to d' n-::nd.<!., ~rclu$.l.v~ "-1: a~::alõ<-ia::l:.~ Gl.t' r] .... e~'en T€01i"-'C':'-j
ton de ca;;.ital, (\s quais. depo.is d~ su;:..or'Clll.re- !"'1'nsalmente a 1ncic(!.

c12. d~sse tr;i.t.I..:to n~ !'o"'lte, dura"i\"t o ano-ba!!~, muitas ve,l~S ainca I
têrr, de pagar .. difere"çg dfl irn;:.osto a..,.Jrad ... l"ll C!ll:,la:-~ç&o, licre~=io!;. \

de pes..da ccrreção JTcnet:&'ri;. que, pela lea~~~~'Zi~ v1t~.....tf,. é ..phc§: i
da 2. partir d~ JIl..e1ro do ~xgre:icio f.lNl.nCf»i:-.:.. I

" 1AI!?" d~ c~rga trlbu:ar!~ o:!-e,::cr:-er.tc do;. ! .....~!!:to de R"'!: I
da, valê lel:lbrar ti. ct'.le e rf::~:,esentt!.::<i p~lC5 i':~osto!:j C"Uio;;íl:105 indi:'~I
toz - fJr;hc~;mln~",~e o lCI' e o Ir:;: - c<u~, l'i.d~:ic-n~'='ús "'~5 ;=.reços d;;~

1l'~r'cadf)'1.. ~ to' ;:.rodut~h, a.~iPiZ_~ inéifer'lnc1r;,-:'i:"'nte:< t:oc!Ob os cortrll

LJintab .,,:,~~<::.a~ fis1eaz, onerr.,,:!c. " ..1" pe:sac;;,..-e:ntC' os c&s c)a.s~es do!!

A pr@sf-·1te Zlrenca St..press.i;., tE" por .c-bjet~"D &xcl~l!'

p(::;S~~lS :f'lsiCl'iZ dto ireid;"::l"- do i'v::i-::lo'u<1 ;"':1 jlrposto de Fe"'lôt;"

c_~ ;:.c~~!":. z~r ir.~;:i \:uIdCl pele!> Esu.cc.s e :Jistr.l to :~do~al, no!. t~r-:

Adends, sab'!. ••~b-~~ que o i~;::.ostt. de Pe.,d... ir.cid~

s.obrB a totalidAd!: oos rendiJl',tntC>$ provenientl:~ do tr...bt\lho" (!: de

cL ....it.nl. tácIl é in!'erir -qüe cccrrerão. nb .ac!'TIn~s1:ração;;:o ll!.c.!,

cion<11. problelT'1i5 d~ ~iricl1 sol..n;io ·vs C&SOs dI> contrib...i::.tes

e'~"', re~::.1M("'to!': cv: c:<.pt tal s'~j~.itos À trib\.tta~ão t.:rifi-eadti. n~ ce
clZl-:;çi:.o. incl\s.i~(' m~:;claccr 1lõ. re::;cil7sntos de. trr.balho í!;cbre 05

Suprima_se por lntt'iro e per ~esnecesd:rio o Ert. 51 do Ato das
D1sposlçOes Constitucionais T:n.nsitóriu.

Suprima-se II alInoa "dOI ec Inersc II do S 5Sl do art. 13Lc do
Projeto de Constit..Jiç:;:o.

c"r;ct.it.l.lir %"%15 urn~ sc.",reCÔlrc", ;:tara "5 contri~_ir,tes, pele diminui

çã,. tiL. Ef'l patrif"ôn!o, i--;.li"ará ce:rt ..""l"r.t~ a :rlb;ãD doe ncvas o!:lrl

~llÇÕU, nc(!;..;:,rID.z ql.t tlet ter;;'" c€ s<'tisf",z~r jU""lta.'1lmte com aqu':

las j~ cx1i':ioas plô'lEtS 1egis]l'i~ve!': do I"lposto d~ F.-enda ~ ~!:. outro,;o

l.ribu~n:5.

renda baiYI3 (;. nédia.

A itrpll\nt~ç~o ~ tidr;inistração cc ac!idond. alim d'>l

Q(JEIRA ASSINALAR A tlATUREZA DAEt1El'lDk

D - o/>UssÁo - 0;;,<. ...,,, Il' ....,"l~lt-..r;' rnllle ',!l ~ o ..~.:lA ro J I_r').~ (' rui::>mê ,} 1" 11",TI\>rl".ç";Jo tk l~C::'.

0- ERRO- r~l:b:.J::.~D\~,:ldr-'ql.len.ll:::lCCfIU?~l:;,q..~I,,,i!I;:. ...' ...j~n:>j turno

O - CO"'IRf,.D'çAO -CI ?.:lS.nos con!",ld, o.~ tn'h !;,l s.:l:l'ti" meo~"1lll mli'C"!"

O - ~~~~%~~I..~E lINGUAGJ:1I\ - S'''il" "~:I':I d' I r;l~'''I'.m ddt""o tI'" ml'llft"5to <lce.t/l~" o.. d·

Não obsta.nt~ Bc r,oIT.lU.5 sobre dO"1id.lio tributário

c::m:stantes co CTI. !a..t. 127 c!r.. :'~i n' S.172!€E), é de se sa!.i.en

l:ar. aitl\.h quanto ~ :l.d'l',inistr.. ;àc do crnva.""le. li!: c!1"!"!culd",-=~s ~U""'

surBiri!~ e-If de!:o1 rêm~ia da l:hJd..,,?l'l. de aonicilio do!: cO'ltr:'::u1nte!'-.

~ols e!<';~z: têm plen3 l1ber~"".:!'" ;:.;."~ esecJ.hr:r seu domicIlio. po:!~:.

do, pcrta.'lto. f1.l'i.-lo (';1"1 Ezt"dc "'l:!e Tl&'"J haja s~do criaco o 10::1

:-1onal.

QUElRAASSI:1ALAR A NAT(lREZADA EfliENDA:

------.----- ---..J

lI] -=~:~~::lm~~=oO\l~~·p=~=:=:r~~~;:;~~~SIJ?re"lVa,

O - Ol>''JSsAO-Ob:!elNI resubdeee: matirla .provt:da no t"lwr.o e ~omduld.,1i11rtdaçAo do vencido

O - ERRO- R~çio dovtnodo que nio CDlfeSpond.M ql.'efoi &ptOVado no 1· turno

O - CONTn/ID(çAo-D1S~ conlJtclltorlosenlft"sl e sobre. mesm. rmtena.

D - ~~~;~~E UNCia"CiEM - SAnal' vIc.o de Irnguagem,c1d"J(o erro manifesto", cOrrigI( ou J::e

m - SlIPRESSlVA - Se ror Ct ('~.pres~~::o o.. p~ )'''/; "la~ d"",1': lr<1t~rt~ o 5"n~j:: de d,st':l5,.....'O
E:eml'lc. nJ t~~t';l ~,.lp L'l"', CJoIIdvt!Il>K' MI'''O pll.~!:"::I':I" UI e""er'lo:hM~f.. MI.li e n10 .....;; '~~"il

EMENDA 2T00048-1e:= co ,":L':',':" '" l,OO LrRA

FI t. tu1.;;'o .."

I
I
I
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CilG',lIÇi'io ('" 1«ICiOll.:llil:.lildo, tC1.WlJl<1C·-g(' apSLr1.diJ,r, "1'Ol" $~l'<lcnC'.1 J,:l

dicJ..,l", O\lbO 1L11b1.aL qUO' O cr-nco r eo ,1f' ,ltivicnõe> noc.í.vn "'0 l-nt~

xossc IItlC!Cllül é ur- ('1!1ci1 r'cdll'.5c' no p Lano ,).:. J'mhcHilJ_1), cu no

rio II~nJ.$ltrio J'Úbli(..{,. a quem ãuc ..ur uu J.11 Ü j 11:1.':1<1 I i -rc, f L~" 11.11

lJUdgcn é Lc.n pl6priol de 09t(.lT(>~ csj-ecã râcca co governo - \obretu

110 C'1'l l1ututlrlnadoz rc.1:1btlO:; -, tl.:ti l.t.zult"mdo c conhecddn !alt<.t
de cnlUr.ir,eJJ}l."w:io J,u.~t:icll ,,(,I~..,. velh.1 norlla.

E.'iENDA N9 2T 00052-9

AUTOR: LUIZ VIANA FILHO

NATUREZA: SUp}tl:;SSIVA

DESPACPO

A emenda pretlmde a supressão de dois dispOSltJ.V05 (art.12..,

§ 4'?, I, e art. 12, § 49, 11) As supressões propostas deveriam ser

obJeto de emendas distJ.ntll.s, pois enbxe elas ~ne1uste correlaç&o {=to

23, 90 29, do Regimer,to Interno da Assembl.éia Nacional ConsU tuinte}

Admite-se' o seu acolhimento para o primeiro dispos~tivo ãndacado

(art, 12, § 49,11.

QUEIlV\ ASSINAlAR A NATURCZADA EJ.1ENDA

m - semcsorvx -!;" 10f dI' l:'xprl'SWO ou p&.l '111 f1.>Orl~,,!,rj mvrter o ~~nl.llf) Ih d'~rO)~'h O)
LVII1110 n" t, ~'-:l ~lIpll/mr o 1ld'~f[,'O ~MO F1lr-s.:mdoa·N'J"lcn,:!oJ n C'drr"I""l'n:!~'i1('1'.!;$"!1

O - 0,·1IS5,.\0 - ('1, h;al~~lll.rl..le~~rm,jle"~1ll'ro,lldano I ",rno~ llJ':lIW1111'11.'11' li ], 'J ... , 1

l~J - 1..1<1'0 r I , 1., l"11., lU' r"I')I""I",,,,)l1b~n I'" I,,, 11'....1",.1 "I"

D - CONIRJ·,'::ll. '':.1 -1..'IWC>I'h'JS CQntr~(!Ilc,t1tt"(-lllle ti [' ~'bl\ ;:j rn- ~I\IJ nu" IIJ

O - !~~~~fa~r~,~,!;'c UNCU,o\CEf>l - &dlwr IICIQ d(! /iltOU<1j"nl dckt'(j UI') IlDfI'" ..r~ <l '"0)/11',11

SUPl"'lf,la-C~ a eXI)rO~5i:ío "eot rcecas as l';"g1"''<::'::; CO c, '" 7.",

nn c aao oe ,,-,uniclpiQ,t'OM','iJi~ d'! oueen co... ,.111 _1:::1 ore!}", ~-:."l.p,t.. nt.c

no ar-e 3.0, it<aw' 1.1, tio ?T"oJeto óe Constltulçào

Visa, 11 presente E'nenda, a r-eababe Ir-ce r- n'4 or-dem juri

cu br-ac í Je t r-e a ser anoveda com o advento LIa ruvur-a Con'3titul";RQ ,

o SlStCl1lô rl('iLortll cc -eleição uc e cuo rc-. do Po-Io r I! • "I,., 1'ull_

c í pu L em turno único por mai(H"J.Q. Sil'lOleb

Justifica_se m.a- cp r-coc n t açjio CC'l\ os a I toa

cuseco fin.mceiroz que a aplicação dcs dois turnos dc.!:rret~

1 ão e com os QU111S a eccí.ec...de e o Es'!:ado Br"isll~iro nêc têm

cond í çêcs, de ar-cor-

ra todOS os servfdnres públicos, mas considera fiem interrupçdo os das fundações"

quandoeepressa-vescetc nas (undtlções"

2t! - NoDireito Constitucional arecrtearc está con~üg!Gdo o direito I
do servidor público pcfa coeoier-entaçãc da:; normas e juri$prlJd~nda$ ot-Iundas do

do Direito Administrativo Veja-se
za - Não se considera o "lninterrúpto" ao te-ce de set:viço para fins

de apcrs:entadorla.
2b - O servidor público celetista não perde seu fundo de qarontãa

(FGTS) quando inl<;lrrOf"pe seu contrato de tr.:;,balho. O croreceocr !;ó n80 lhe fica

pagando enquanto estiver interrompido o contrato dJ trabalho Um vez recrr.pleg:!do

no eesec ou outro órgão públicp, seu saldo credor adtctona-ec as eovas contribul-

<'les.
20 _ Se para outros fins, a justiça çarente o direito hurn:ll'!!l do sar.... idor pút;lico I
quanto ao Sr1U te-co de serviço naõ conercercooc "a intcrruj:çdo" ccro tutor res-'

trJ.tivo a esse direito, como pretenda deecrteünar , na nova Carta, "o teecc de I
serviço" dado pelo servidor ao Estado, para que possa obter sua estabilidade?

2d _ 0' ""idO'05 públicos que rtacren qreve para dercnoer o di,.ito de m01ho-' \

res salários com "o ininterrupto" esterãc discnminados, SE! readmitido~ 1"0sevr- I
ço pú!l!ico Isto não é justo
ze _ A!:í tarefas de apurar irregularidades quanto ao "tcmpode servrçc" é da comp~

tfincia do poder Judici6no Aos Com;t1tuintes cabe fazer a regra jvc;ta e igual

para todos. t: o que nos compete

[1Cr~~MJ
EMENDA 2TOO057-0 ""''' ~--, c,,,
l:? Deputado GERSON PERES J tIõi407/;]

Bm 12/07/88 QtlElRAJlSSINA1.AR A NATUREZADA EMENDA'

Constituinte ULYSS~S GUI •.m.AAES

Presidentê da. l>..s5ew.b1.~::..a Ui1cional Constit.uin'ce.

~NDA 2T00055·3 «r-:»__-- _

r :C'n~·_:~.:rl;;? ~-:,:::.;= ;.::::;;(";:
--~----,. D - OHIS$ÃO -Ob,etMllt'stllbeleccr mctena ap/ovõldJno 1· turno e nae lnclutdllna lCdllÇjOdo vencldc

O - ET'.nO - Redaçllo do vencido qUI!nao oo".csponda ao que felaprovado no 1· turno

O - CO"fi"P.....o1ÇÃ.O- DlSp05'tIVO~ ctlll!lolIdit6flos entre si e sobre I mesma m:ltc/13

D - CCIlr'I:ÇÁO DE l1~CiCIACiEtl - S::na/ vicio de Imguagem, dffcl'o. I!ITO mlll1lfcst.oa con'Elf. ou de
teenl:;-a[cgl~IJll.'l1.

1i>'C,

I d) i:>urrsnto dos aC.loen-es de t:rab~lt1o, em "un:;ãc 00 8u,;.ento do nf..

DEPUTADO ANTONIO GASPAR

W - sOPRESS!VA - Se for de ~xpes~o ou plllll>1ll n50 C!e~t:ra lnv~rte/ o senlldo do dl~potll1vo

Exemplo no texto sup/lffilr o advetb,Q -MO. passando n s~r t::ffiendamod,flclIll'lI I!n~o ~l.!F1t::~si\'i'I

Os autores tinham a intenção de evitar que a.s transfusõe5

do sangUB'f bem CDmD das suas partes fls.lcarlCntB' dit;tl"tas, ficassem a

cargo do Estado, vedada sua cO'llercialização Entret.mto a c,.:pressão •

"seus denvados", inclui o'número imenso de produtos industt:ializad05

tanto usados na terapeútica como em diagnósticos o que torn\1rii inviJ-

Supri1ll3-se do artigo 1~1 o inciso II

Just ificativa

Suprima-se do Art.'204, § hC, ü expre5t.ão "e seUlJ derivado_

Justi fica ti va

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

12 Já CXl.ste O IR co!:lrado pela Uniêo às pessoal> fisics.s e juridicas ~

dcmiciliodos no tcntoIlo nadonol

2>1 O "lrL 171 § 10 estabelecei o principio g>:lral, e os illlPostos,

"respeJ.tado 05 direitos individuais e nos termos da lei,!!.- J.ndentificari';o "o

patrimonio, os rend3mentos e as atividades econ&nicas ciDcDntribuinte"
JIl O inciso III do art. 182 (correspondente art. 182 projeto "A"

caput) diz que compete à Uni1'lo instituir impo$to'Jõ sobre "a renda c provc~

tos de qualquer n:Jtureza"

42 No 184 § 12 permIte os Estados e o Distrito Federal "instituir

adicJon.'Ü ao Imposto de que traté2 o art 182, inciso 1111 incldantl'! !;abre lu
eras, gllnhos e redimentos de c<lpital até o limite de 5~.u A palavra adici~
'i'rtl.l "étie1:'D ta1:U.ficio. 'l) qJE! se consagra liesmo e a bitributação, de jmpoz~
prBVJ.sto nos di"3positivos citedos acima U'ra determinação inju~la e cruel, r~

pudiada pela jurisprud&nc~a de n05sa corte suprema atravl!s dos tempos Supr,!

1Il1r este dispositivo é, isto sim, uniformizür o imposto de renda,

cClmOunic:o, e não diversihC;:ar pelos Estados e Dis'trito Federal,

cobrado da mesma pessoa duas vezes o que n;lo é justo Se não é
justo nílo pode ser constitucional.

EMENDA 2T00058-8 """"" ~ ~~"

p )éoz107~

o - OMISsAo -ObjeuWI/estllbelecer meler!a ap ovada no '-tumo e n50 lneluld::lnall:(bç50 do \encJdo

O - ERRO - Redação do vencido que não coflesponda llO que foi (lp/evado no I'turno

O - corrrRADIÇAO-DlSposlll\as contr~d,ton')!lentresi e sobf'" li mcsmll mate/Ia

O - ~='%~~Il~E 1.1)'iGUAGE1"l - Sanar velo dI! 1mBuagem, defeIto erro manIfesto a cOlflglr. ou de

ri - C·~'SS ...o - b~,~ 'lo Il$ne'~;::~ -,~',,-j~ I"pTo,- ..llll no " t.ll"1::; t n~c t.. cl..ldll n.!:fe.1.!:~~:::o IJc '-'~nc,d~

O - Er~?O - :;"-'.oi!l;ll:: o: "~r1P,tl: =1.1" ....11:>co' ~9:.",'l-llIlO q..l': io' l!,~"" ol::':: no 1" t<lT"l.<:>

O - CO"iTt:.t..DI::AO - =~~:>:-s..'rr.~ C'1::/I~-Ol'lO; .. ri'': SI'" S",,:'-"1" 'TIs....,!M:!I !:ne.

O - ~;;'-;;~:;~~.':;= !.1!"Go..t,O;:'''', - Se....llf ,-,elo o.GImQ'JlIQ,:m 0~1e-l!'::' erro lT.i!I":est::> li c: n!V 0_ ae

\cecc::!'[,I1~i2 :;:,:;,r "'=-;/!d:: ;;:sca:,,~ J!
l

I A =e=u=l'!::l Cé .:c-~;;:;;:, ~!.É=:.;;' -:s=; ::1S ~J:"~:lS i.inte:":'_:::'::1S ~~ r~\'!

j n.ll'a'nto de E pa:'s f hOT2S é l"!!C.CI:! a,l,;:;&f:1ente d.mos., par2 C! =2'::S.

j A situe;,ª" e~cnérr':'ct. 00 ~=e-s~: es.tá .. E-Y.1gl::- o cres:-irr,~n':.~ ::.néu~

\~:~~~:::'~~~:::~:,"~..~:~~:~: ~~:~ d::::':~' ~:,:~~:~:~:i~:":~::::i :~~::.
(ac._onel Reduz::.:: <! Jornad,; OOS turnos inint!i!rru;:tt'Js de reV€Z<5T"2nto !,;j.E.

l
<J i f' l C8 , ent ã o . inviabl!iz2::' teoes. S'!s .... s- metas. 1stc p:.=~'_;; fi:üi;lreSas c_~

C';Je=am 'l~sse re-gi ...e oe 'tra=a!h" cc-ti"l..s..àc a ==-c=.... z:.:- '" -~::.1Il: c ....n:::i!.
de de ben!; e serviços cOm um 1l'8.l0r volume oe m~<;-c~-Q::Jra,=eouz!ndo,cljn_

se-cten:'!!;l!mte,' os; ;nóJ.cgs de p:-odut::.v::.dade J;; os !'e~~c::es im::lt.:>t=ieis

c;ue colocaI!' SUf! prod...ç~o n~s ;e!'c~dos l.nte!'nacionO'~s ":.!!'Ii.&m sues pê:-t~-

i~~~:;~::~:~S:::r:;~::c:~ê;;:~:~::t:o~::;~~~:a::: c~~::s ==~~~::: ~;~z::.~~
~:é~:n~:~~\~~::e ~'l' Ielaç~o :; pêlses ~OITI CLS"OS lTlelS ba::.xos e o:-oc'c,:._ !

I
I"'n9~:;, ~oe~ __~::~n:~~,:_._t;I_~.;::~._~:~:J_~;~. :_:~_ :-e:,', ;:~:a;:r-~~0V=Ctir&, ~c:ue.! ti.'> c;...:

_ ....-__.. ...._~ ~_ _~. "J-:;:;;:: co; -e::: ...;i:i'j Cf: ac_c.!o _

1_.,.:-;, :;;::;..:- ;:: f''':'!:~:'~:C, ~ ",::.:._::-",_ -::;":. .. ::--::

J o' õilJr.'!:r,,~ ao "lL:me'rc, Cf'; c_ .. s de ':!'õi::'S:"'"li:..

Art. 72, inciso >'IV.

nXIV _ Jo::-nBm:: máxima af;,! seis horas p;<;ra a t:rab~lho :-eal;'zado elT

jtt.:;nos ininterruptos de reve:zanento, :'!'õalvo negoclação coletiva;"

I

I::,:::~:;~:~~;~::~ "~~:~:: :;:;~;:~.:::::: :::?:':::~: ..:~:::.
I ;. õediDJõ.• .1'1lé v!:z ao·o <Õ:lé, ,:::,::;::á p;:eJt.~zos. ;;, !':e:::r~s t,,~_c.c,!; c",

~:Z;:'::f;{~::f;':ff~::~~;;~;;;::E:;:::;~;~:::::~:::::::~;:::::';~;~~

"1-.011 data de promulgllcâo dll lel oue dlsclpllnar a pesQuisa e a lavra de rt:

CUTSO~ e Jllzldas t:llnCrll:ls. t:ornar-!>e~~o liem efe:lt.o a~ autorll!l!I.çÔI-'$, cl;'occs

sôer; f' d(::lllnU titulos :l.tr~but~vos de dHeltOS mlnl'!r;:r~os, caso or; trat>l!I.lho~

de lavt'<l não h:iJam Sido cC'D;Jrovademo":l'It:c. lnl/:1l1dos nos prazos lc&ats otJ est,!

JI!-II: l.n~tlvoS"

DUpOliJ.t1.Vc' Emendado Arl. 48, do Ate QI1S DJ.sposa_çáes 'Iranslt.óruu;. do Pro)!.

to de ConstlCuiç:'o "B"

AUTOR; •.ffiRCrA KUBITSCHEK

SUpT1tlllhSe a cn.pressio "ou no prazo de UI; ano, a CCI"l.tar o:;. procrulraçiio d:l.

ConstltuJ.Ci'io", cootlda no Art 4&, que. fl.l:"oIIri com a segulnte r/l;dacão'

QUEIRA. ASSThAl.,AR A NAicrREZA DA EJ~DA.

JUSTIFICAÇÃO

Ar: rllzões q.uc ll!varael a se alterar a .:ll'ltl"r~or redaç~(t do Art 53 das D~sp.2

s1ções TnmilHÓtlaS do fr0.leto dI' CO"l.StltUJ.Ç,io "A", no qual SI" ::andava .:l.pI,!.

car a nc.Ti:llt nele L<;tabulecu!u, nio a p:õi.Ttl.r d:t d:lta d-D promul&:tçiio da COn.!::

tltuiçio, iWS Slttl na dnu. de. "ror:ulraçiio d:1 11!1 ord.naru. que abordasse a

quest:<"'obJc.tlVaralll e"a':arnf'nlc c.\-1.t,u Ulll:'! "cor:'lda" :;'0 Dl!l'art:!.l'Ornto I acloni'll

dI.. Produção >.1111(,,1:"31 _ D'I"X, com prLJuil!olt l.ncalcul.ãvl:':u: para ar; pequcnll-S Cc

fMdHl!; L:!lpresas. meno!: ApareIfladal> para tal event:o_ o quc certll:nCllte ot:or r!!

rã IõC r:::Intldo o atual t!";.:to

lmpõf.-se, aJ:ltUI'~Q. adoçÃo desr;a cI'llmda liUprI!SsJ.vl!,.gara'ltlnoo, p01S, que

os senos «feItos cont;a.dos nestl! preCl!lto constl.toCloral não SI!J:'!lI postc~ e.m

p1:"átíca anteS que a 1eJ. dl.scl.plJ.nlldot"1:l da matêrla SeJa prcllIloll?ad.'l

NATUREZA. SUpRESSIVA

GJ - ~~:~~~'~~ ~~:~;:u~~x~~~S:~oou:6~~~~~~~~:~ás~';~~fn~:e;~~:::~~~~uPfeSSM\

O - OMlSS).O -- ODJetlVA Il'sta~l'cer motcnll ~pr~d~ no I" turno e nllQ lnclUld~ ra leóaç5.o do vencido

O - ERRO - Reóllçao do venCidoque n~o comspondll w qU!lfolllprov<:Ido no 1· tumo

O - CONIRADIs;ÃO- DlspositNos cont.JIl'.!,tonos el'ltr("sle sobre i!Im~1l mi!lten'-

O - ~~~~!~!.l'~E UNCiUAQEM - S<:Inllr "'CIO de l'llgu!.gcm Cl!f!!lto erro mllnllesto ;li comglr ou cle

EMENDA 2T00053-7 ~,~------~ ~"::-:::::l
t? HÃ'l.CIf,. rUllU<,CHr:1 - P~IDt J~...~~

I
IE"~ENDA N9 2T 0053-7

DESPACHO EMENDA 2T00056-1
P Deputado Gerson Peres NJl"o:l:

vel a execução

Corno o assunto será disciplinado em lei I dever::i sor exp1l

citado que t1"2nsfusão de sangue cOMpreendera, tanto;' sangue total

quanto todoS os componentes sanguSne05 l..isados em transfusõe!i

A Emenda pretende suprimir do art. 48 do Ato das IhspoSicõe5

Constitucionais ú Tram:ntorias do ProJeto B a expressão "ou no pra

zo de um ano, a contlir da pr0!lj.t11gllção dá constJ.t~il.C'ão". A nova r;
daçào proposta, toc'lavJ.õI, trunca o scnt~do do dl.spositlVO ao exclwr

a referência aos trabalhos ~ pesquisa contJ.da no texto emendado
Deixa de gor acolhida.

[i] ~ Sll~m:.sSrvA - S.. rO{ dl exple~s.:b ou p<:llllVlIl n:o dllver3ln~rtllr o ~elllldo do d';POS1!1\O
ü<:!m?'o no texto Sl..pr'll1 r o lldvl:/["o ~NA.OM, pil.:iS<lndo a Mr c;01~nd-'l modl~ell!l;<1 e n1() s\jf-/"'~S"il

O - O:· IS[,AO -Ob,~l>a tt ...!<!bclcel"'r matwa l:Ip/ov.ad'lno I' turno e tI:!o hclu:d.J naIM.Jçli", d" \mCldo

O - E,',f'O - Rtd.Jç50 ", JCl1adoqlot':n!lo c:orr~po~dIl1!l0 que fOI o'l),llO'Jad.:l no I' t'Jf10

O - CO'rrrlI1DIÇÃO_ Dl~pC.'llI'05 contrad"onos entre si c sobre 11 m~n1.l moJLrrl

D - ~~:~~~~~~tJv~E LINGUAGEM - $11011/ \'lclo de Img..lllgem dcfel'o !lIra m:nfosto ;li COloglr ou d~

EMENDA 2T00059-G E;~o~",~
~ OEPUTADO ANTONIO'-GA-S-PA-R---------. tró!J~~~"80

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI'.m.AAES

Presidente da Assembléia tilacional Constituinte.

r::l------------="'------------
Supdm.a_se do art 22( E&tabilidadf,l,DispMjções Geraio::: e Tr<'illSltoril

as) a palavra Ir lNINlffi1lPro".

JUSTIFICATIVA

10 - Quern lê o i'lrtigo veri fica logo " os dois pEl<"QS c as dU3S lT~d!I
das". 1stp é· hmlta CC'll o llininterrupto" os 5(c.lnco) anos de serviço público p!l~ I

QUEIRAASSINAlAR A NATURElA DA EMENDA'

I:U - SClPRESSIVA - Se for de cxprcs0;.3o ou pa]aHll mo dever.. In"clter Cls:;-ntJdo do d Spo"ll1' o
Exemplo: no t!!Xlo Supllmlr o adveJ!Jlo ~NAO pllssando" ser emondll mod,r.c<l\l,ac l'l'-'O CUplqS, a

D - OMISSAO - Ob]ellvlIrestabflecer maleM aprovada no l·lumo e nao InC!urdJ11.:'1 redaç;io do \~ncldo

D - ERRO - Redaç<lodo venCidoque n~o corresponda 110que foi aproV<:Ido no 1-11.1100

O - CONTRADlçAo-D.spOSI!l1'05 contri!d.tór,os entre sI e .robrc a mesm3 mlltuiJ

O - :;~;::1~1~IN~a UNGCIACiEM,- Slln<'l/ Vldode lInguill1cm der.:-lo, erro m:m1feslo a camO'f ou de:



10

suor íma-se do Art 5t!, inciso LXXVIII, a expressão nI'!!co_1
nhecf oanente pobr-es, na forma da lei"

Justificativa

Nascer ou morrer são atos QUê' n50 oeceoem da vont aoe do I
cidadão portanto, torna-se lndispl:!nsiivel que os documentos neces sã -

rios para o exerc íc í c da c Idadaní n sejam gratuitos. Outrossim, rnan -

ter a expressão "reconhecidamente pobre" par ece-rrcs uma ab s t r aç ân de

voz que os conceitos de r rcos ou pobres são muitos relativos e imp1l

cer-é necessariamente em aumento de burocracia.

EMENDA 2T00060-0 ,,~' --,
PJ DEPUTADO ANTONIO GASPAR

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA

m- SCJT'RCSSlVA - S~ for de e)(pf"~~ 0..1pafll"rll n~o dllvt:ra lnverter o ~nlJdo do dlspoSlllvo
E.\l"nll"k! no texto, SJjllIllllr o ad\l.'lb o ~NAO" PJ~ndo a ser en11mdllmod,ficatlVa e n50 $UprcSSM!.

O - OMISSAO - ObJell~a restabelecer met ..rlll aprovada no i-reme e não Irn:lUlda na redação do vencdc,

0- ERRO_ RedlIçllod~vellCodoquenãocorrespondalloquerolllproVl'ldonol·tumo.

O - CONTnADlçAO - Depcsaecs contTad tOIlOS entre si I' sobrl' a mesma matena

D ~ ~~I~~~~~E LINGUAOEfol - saoer \/leIOdI' linguagem, dde,to, tirO manlfeslo 11 t::orrlg,r ou dI'

5upril'l3-Se no Art..165, Letra "C", a expressão "Ficando e s 

segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados

Região"

Justi fictltiva

Se o fundo é para investimentos e empreendImentos privados

O'JIllntenr;ão de gerar empregos, não justifJ.co que s6 na região semi-áridr.'

$cj« e,pUcado o metade de!otes recursos

De vez que o condicionamento imposto no art.18B, Letra "C"

6 discr!llIinatorio em relar;ão às demalS regiões que necessitam de opor

tunidndes c empregos.

De outra f...orma as atribuições dos orgãos regionais de fo _

Ielento devem llssegurar através de seus mecanismos de políticas e estra_

t6g!l;\$, ullta aplicação din5mica dos recursos via planos e programas eI!!

bor.dos com li; participação da sodedade Dessa forma preservar-se o e~

pirito da lei que é o de corrigir d~Sp3rldades regiomus e não 2centUl

1Jls internamente na região Nordeste.

Desse modo, não se deve colocar na conStltUi çi1iO!
Que lia lei que alterar o processo eleitoral só entrara em v!
gor um ano depois de sua promulgaç:io". Se houver em determ1n,!
da: lei um se dispositivo alterando o processo eleitoral, a lei
toda não entrará logo em vigor, o que poderá, até. causar pr~

Juí:r:os O que deve ser di to é que as normas aI t e r adc r e s do
crccessc eleitoral - s6 elas - não serão logo aplicadas, e n30

Que toda a lei só entrará em vigor um ano depois

Por outro lado, nem sempre uma lei é promulgada
Na maioria das vezes, o Presidente da República sanciona o pr2,
Jcto de leL S6 em caso de veto rejeitado pelo Congresso é

que cnberé crcnuí nacãe , que tanto cqde ser aplicada pelo prÉ.

prl0 Presidente da República. como pelo Presidente do Senado
Federal, ou ai~d.:l pelo vice Presidente do Senado (art 59 e §§

da atual Constitulçlio).

Por isso. não é da boa técnica legislativa f~

J.nr-~ro l'l'l promulrHle1'lo, no í s daria a impressão de que se esta
fazendo referência somente a leis não sancionadas pelo Presi
dente da Repúbl rca ,

Para evitar interpretações indevidas, urge co.!'.
rigir o texto

MENDA N9 2T ---c0!!.'6~l-~8,-- _

UTOR' ARNAlDO -.lOMES

ATUREZA: COR.:tEÇJ'iO DE LIilGUAGE...t

DESPACf-D

Ao propor a correção de linguagem do art:. 16 00 ProJeto S, a

emenda altera o T!'ér~to ão aiSposltivo, porquanto, na reaação ofereci

da, restrlnge a aplicação do principlo nele prevJ.sto apenas "nas ele!

ções que se realizem após um ano ••• " De1:r.a de ser acoll'ida

Em 12/07/B8

Constituinte ULYSSES GUI.fAAAES

Presl.dente da Assembléia Nacional ConstituJ.nte.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EfolENOA

o - f,<H'''L-9CJ\'f - s~ for d~ ~prc«,,"l tlw p.,lIwTa o..~ (b'N,\ ewe-rtcr co~"tljo clõalspC$lllVO
r..Hrn,,'~ 0" I vo s.J'pllmlr D ..dlt.lb o 'iiAO p<'lHllndo.! S\ I emenda modln(~"'J l! nêo s"rrc~,'''a

o - 01115GIIO - O~.ctmll I~sw!;lclecef ma'ena ~prO\Ja-1no I' turno E'neo In~Ju!d1l nareaaçec do veT'Ct10

D - ER"l.O - R~dllç,"o. AOvc!1l000quen40 correspo- da i:IOque foi aprovado nc l° terno

[ J - COi'fIT'",'l.DIÇf O - D"lJOSltJl'O~ rorllrad,to·,o~ entre M t sobre a mesma metcna

D - CC' :rEÇ'JIO De L.lhCClAOEfol - S:nar vtctc de hngu3gtm de!<.'\Q,I'TrOmamrestc " t::')1f111! ou de
tecace I~g ,1.1'(.-<1

OISf-'C5IlIVO [J':t,:n::') art. 105, i~l$') 1, l et ra "d"

Supr ina-te a expreasên " do SI.Ij;lEnOT TrJ!.Junal de .Jus t rça", na 1.11ín"'(! "c''

do lnC;I.$O 1 do art 108 do Projet.o <1pro\!<lt!o no 112 rumo, projete de Cor"HllUl-

çf,O (8).

Art 1O!.J

1-

o- st.;:lrimir a cxCtn:.s<:o " cc sicertcr Tribunal oc Justiça"

JUSTIFICAçno
A rqrOl di co-octêoc.e Orif.l!d:rlC ac S'Jpreno Tribunal rUdapil para JU2.

gar fl'!lpd-"do rie r,egJrença centre ato ee f<llJ.J:Tas aotor ioaoe» ou órgãos , d: ...er

ctee, o S·~;>e! -e- t-trc-iat ce JJsUça CU:l.IIto a este, o texto ccnflita CQ.'Tl a

pc-to final co 3rt.IH, 1, "b'' do Projeto, sCg'J"l1D o qual ccepete ao scp-rtor

lnbunal da J sst rça orcces.s,c e julr:J'lT, origin<lriaw.ente, os remcaoos do sC'ÇJJ·

ri:!nç<1 CO"':'T3 e-o do crccrrc Trlbunnl
A o:;rDn-:J~ ...nJ\"çfo trd.!lCl pelo projete em rC'li~JD ')0 n!o!>unto cons!'tt..

em f'~tot.alf'~"r coe Ci1!.Je rer cr-,c ord11""r1o contra toda cecrsro ríeneqatér í o oj']

mn-..'J;>O'l ri ...,,(',~<~I"',l"'a, ~~oll~lda orr-i 'llJ"'''"I'l"'tr o-res Trilu,,:n!> A!j<;irl, (J 'j

dec l srê s 11(",,"..,,1.6<1<1s de r-cocacc de s~gurdnç...,prúfl:aca~ cotes TtibU'11J.!> 0::1 Jw,!

tica e petcs 'rrnn fl,J1S RCglOl1;:nS recerais , cete recurso orôtnsrrc para o Superior TI.,!.

tvv-al de Ju.:.tlç ..( art 1l1,II,b), e das proferidas perc svserrcr Tnbunlll de ,Justiça,
cace recurso ordin~rio para o S!'pref'!:l Tribunal Fed_r-al(art 109,11, a) Port ..nto, a
supressão propOf.ta nüo retirará o exa'T,e da r-aterla CO SU;:lTemo Tri:Jura1 red~r,d ,pois

~~te a aprec1o."d VIa recurso Úrdlnâno, sf:iguindo a sl\'>h!dtica invoc<ld:m'! estõl'eleci

tia pelo Pró;lno Projato.
Esclareça-se qu~, sobre- o fls~to • i3 ragra ..nte!> deg,crit"'l, f'<;t..bel'1cid3 p!:'lo

PrDJ!lto, aItr,fO SlIJ"'"llficadaf"er.te para lt~lhor as nOf!'.:;S da Con5tllLiç'jo e"'lviG~r atual
rf.:nle, dZ'$ dtC1SO[S d~n::.gatóua$ de ma.m:l2d0 de scgurM';,'l, profendas ol'igin:lIl:"l'1e"te
p'''lo~ lr:t...n.:ds, s6 c:ab.' recurso extraordln<i"'ío, rtlf'édlO process...nl f1'uito malS restrl

to qtJ~' o recurso ordlnano
A el"~nda, ora proposta, é mera retltoraçí':o da de nn 1 Oll}, <lprcoscntnda pelo D12

ft!tddo J<oyu Iha, qu'J e'nbora tn.:.,.se ohtiJo púr...::.er f",vor<lvel do iluslre Bern:ndo
, C;.1I1fll, dohou de !>cr-votada, por ni:o ter SIdo (j~sl,,=ada E1S o l",or do rerl2Ildo p3r!

li O tf'rto do arl 126, inCISO l, alínea "d", do Prl~jclo , na eyprco;s'jo

"do fl~)/'IWt' Tti!lunol de JIJ~tJ.ça", so controepoã ao te;<to do aet 121, lnclso I,

aI Ir> .... "b", r.• (xl"lrc~!:;() "do prt,lr!o TIHJLrl .. l"
... si~te:na atual ~ o do pr6p=..u Tribunal julgt<r l°!cncada de

seQ..rr .... ~ L_ ltra ato seu Pelo Projeto, 1:Ilnda,da d9Cisão do TrIbunal,
julg,';'):!C1 I~and<ld(j do SOÇjurança contra ato seu, cabe Racurso Ordinatlo
(Qrt.126,II "a" por ~~e:nplo)

Emconclusão, correta a Er'le"d9 NO 2pOlO!l3-1
P~l<l aprovação"
A supres!.50, assl'll, se faz nCCO\Js3ria para cOTÇlntlblh2ar textos

contrdrflt6rios , so~re a m&Srl<1 rnatéua, dnncb a indispt:'nsável vüdade ;;0 SJ1:.
taT'lB

Q(JE'RAASSINAlAR A l'iATOREZADA EMENDA.

EMENDA

~----------='------------,
!> DISPOSITIVO EI1ENlJACO' art. 108, Inciso I, letra "J"

m - SClPRESSrv... - Se for de e:l.-presS!lo ou plll!v'lI fI~O devela inverter o sentido do d,spos,tlvo
Extmpla no I.elrto supnmlr o ildwW10 HNAO' passzndo li seremendll mocliiícatl\.lI e fia0 SUPIUSMI

DISPOSITIVO 89DNJO' art 109, § 3g

Suprima-se o § 3l:l do art. 109 do Projeto aprovado no lQ Turno

Projeto de Constitulção (8).
Art 109•••••••••••••••••
§ 311_ Suprimir.

EMENDA 2T00064-2 ..~ ~

~ DEPUTADO PAu..O pn.eNTE'~

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA CMENDA:

D dispositivo emendado trata da declaração I em tese, da inconstitu_

cionalidade de lei ou ato normativo.
Quando se trata de açl'lo direta, como é a hipótese da norna ernenc!a~

da, não deve ser feitf' :I C'O!l"ltJI"licação. E qua a decisão do Supremo Tribunal r~

deral tem efeito~~s" l! a simples publicação do acórdão é suficiente
para retirar do mundo jurídico a lei ou ato fulminaclos pela inconstitudona
lidade.

A coounicação ao senado sOtnente é necessiíria quanclo a inconstitu-

cionlllidade é declarada na y!! ~ excl'.!ção onde o efeito é inter~. O
atual Regimento Interno do St.Jpremo Tnbunal Federal já consagra a medida

A permanéncia do dispositivo lrrpugnado poderia levar à lr!l ;;pre~

ciação política da decisão jurisdicional do Supremo ;;fetando a independê:ncia

e o equilíbrio dos Poderes da lInHio.
Em períodos de exceção, que praza aos céus não mais os t!!MamoS,

podeI'ia ser motivo, r:ut:::.th r!lJtandi, de ressurreição do farroso pl!rágrafo únl
co do art 5'6 da Carta outc:r;-dade 1917 pela dit;edura do Estado Novo

JUSTIFICACAO

w - ~U::;:=~~~O:n~~ :~oo~~~~41~~=~o\s~~~="~:e=::~~~uprmr.lI
O - OMl55AO - ObJetMllestah.!:lectr matt-flll aprOYlldano I' turnot "io lr\duIdll nllfcdllç.\Q do vt!1lCodo

D - E.'ID.O - Rc&çAo do vencido que nào COffCsponda~ que foi i1proYlldo no l' turno.

O - COl'iTRADIÇÁO - DlSpolIltM:>5 contrlldll.orlo5 tooe ~l t sobrea m<!mTllI m/lttria

O - ~~~~~~~E UNOCJAOEM - Sanar víCIO de lm.gullgem defeito erro ma.",rll~\.Q a corrigir, ou de'
S/4ln/rurJ-

1-

Supr.llli3-Sea letra :'J" do inciso I do art 108 do Projeto aprovado no

}" Turno-Projeto de Constitulçêo (8)

Art 108 ••••••••••••••

.JUSTIF"ICAÇ~O

De acordo com a sistewática adotada pelo Projeto, cOll'Pete ~o 5upre'l'lO
Tribunal Federal a guarda da ConstitUIção (art lDB) e ao Supremo Tribunal de

.Justiça velar pela vigência e unlformidade interpretativa da lê.!. federa1C.:lrt

111,lIl."clt).Portanto, não se justifica, na competência da Alta Corte, a r~

presentaçJ:ío para interpretação de lei cu nto normatlvo fed~ral Quem vai unifor
mizar a interpretação deverá fazê-la, tambéJ;l. em tese. -

se assim não se entender, haverá a possibilidade de conflito insupe

rável entre as ~cisoes das dues Cortes: uma mesma lei poderá ser objeto de
u:na interprt't1'lr;âo do Supremo (00 teSl!1e de outra diversa do Superior de .Justi

ça • ao eYo'l.minar casos concretos( incldl'nter tantu'll) Com efeito, ao contriÍno
!> do Cjl..e i<contece at.ualmente, o Supre~ -não mais p,;a;r6 leglslar ~obre o proce!;:so.Dor

15S0. o arl. 187 do seu Regime.,to,Qu~ dá força vlnculaUva às suas decisoes profendas
em representação para interpretação da lei, não terá mais aplicação, por não tar sido
recepcionado pelo texto constitulcional

Assinale-se que a denomina.da "r!"presentação para interpretação de lei ou ato norma-
tivo federal" foi cri"da pela Emenda ConshtuCJ.onal n2 7, pfOll'lJlgoda pelo Presidente d
República, com apoio no art.22 do Ato Institucional nQ 5, de 1:3-12-68, compondo o f~
!>o "Pacote de Abril" Trata_se de provldéncla que não se compatlbiliza com a normal 3
tuaçJ;o do poder jurisdicional do Estado Com efeito, destina_se este a soluc!onar c2.

sos concretos de conflltos de lnteresses. O Poder Judlclário não e orça0 de cO'1sulta,

l!llI lhe cabe editar regras abstratas • Por isso mesmo é Que, solucionando lides concr~

tas, o c1tado Poder interpreta as leis à vista da realidade da vJ.d.3 A interpretaçiiio em
abstrato dos textos legais e da atribuição do Poder Legislativo, como sell'Pre ccorreu,

través da aprovação de "leis interpretativas" Constitui tarefa do leglslador e não
juiz.

D - OMISS..\O - ObJelr.lIlestabe!ecermlotcl1a .aprovadano 1°turnoe mo InclUld.a na.redação do \cncJdo

D - ERRO- Red.açhodQYern5dQque n3ci corresponda 110que rOIaproVlldo no I' turno

0- COrfTRADIÇÁO_DISPOS'Wos cemtrlldlionost!ntresle$Obrellmum.amateTl.a

O - CORREÇÃO DE UNGCJACiEM - SanarYlt::,ode l'rl>:luagem derli!I!O erro man,resto a cOlllg,r ou de
kcmcalegl$!lIlJ\1a

I
O art 16 do Projeto de Constituição (8) 29 Tu!I

no passará a t~r a seguinte rodaçi1io'

"Art 16 - A norma q'.Je altere o processo eleito
ral só será aplicado nas ele1.ções que se real1.2:e'1l ap6s um an~
da v1.gt":nc1.a da lei que 2 instl.tu1.u".

A redaçl10 origlntll da sugestão que apresentei
foi mlõlis ou menos a que pretendo fazer voltar a constar do
texto constitucional Esse texto sofreu muitas emenda'l:, umas
supressivas, outras reduzindo o prazo para 06 e 09 me'i:'"tos ll',

finalmente, a que mudou a forma do texto para o qUE! ora int~

grn o Projeto em discuss:ío, que traz, data vrmin, erros mani

festos que nfio poderll permanecer

QlJEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA'

Nem Selllprl'! os dispositivos de uma lei cuidorl
dI! um só tema. Há caso!> de serem tratados assunto~ variados,
e entre eles vem, às vezes. até alleraç~es do processo eleit,9.
ral

JUSTIfICATIVA

A idéi.a de acabar com II edIção de le1.s casuístl.
cas às vespp.ras de eleições _ como aconteceu muito durante o
período de arbHrio - oCQueu-me por octlsflio da apresentoç1io

de SUGESTOES 3 que os ConstitulOtes tiveram direito nas sulJc.2.
missões da ASSE!-lBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

A ellf'nda ora apreosentada mantem na íntegra
idéia que vem con"lda no art 16 Muda, apenas, a forma de d.!.

zer, para impadir 05 erros referidos, entendo falhas de têQ

nicJ:l legislat1~a

o - SClPRCSSrvA - Se for de e.~pre~~o OIJp~l~vr" filiO d~verâ fnV'!'r!ero ~efll!do do dlsposl!IVo
El:tmplo no (e.I<10 ~upr,m,( o adl'elblO "rv..OH p<'lssllndCl a ser ...m~nd, moej,(i<:"ahYd ~ fI<'IO ~Upl~~MV,l

O - OMISSÃO - ObJl'!lII<'I TesUlbelt!CtT m<'lteMaprow,ld"J no I" turno I' n50 fncll.l,dan:l f(dolÇ<:O do \~f\C'c'o

O - ERRO - Red""iio do wnodo qul!'"fio cOfTe~pondaao QUI!'folllplOvado no l"lumo

O - COrrrp..ADlÇÁO - D1SPO~rtJvoS <:"ontlzd,I6rlos IIn!ll: tole sobre" mesmamaterra

[iQ - ~~Tll~~~~l~E Ur,CiCJAOEM - Sllnar VIcIo de linguagem def(;ltO, erro mll"ufl!s!o li cOfllglr ou cle
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CID SABóIA DE CARVALFOAUTOR: _

"Art. 22 - são estáveis as e euaí,e ae rvfõoceo público:; ci

vis da Uni 50 , dos Estados. do Ois tri lo F'3derul o
dos MunicípLoS • da 3dministraç<3.o diret3 ou i3U

tárquica. que. na d.:J.ti~ da prol"u17i195o d'3 Com:.'ti
turção, ccneom pelo I"EmOS cinco cnca do oe eví>

çe público."

"Parágrafo Onico - O disposto nec te "rtigo n3.o se 3plica
aos ocupantes de cargos. funções e

empregos de cone.í ance ou er- coeu.s ..âc"

E.'tENDA N9 2T -'-0,,0',,9_-''- _

NATUREZA' SUPRESSIVA

supeí.rta-ue 05 ítens IV e V do parágrafo 39 do Art. S3 do Ato

das Disposições Consti rucí.onar s Trilnsi tórias. procedendo-se a

competente renumeração.

QUEIRA ASSIl'iAI...ARA NATUREZA DA fJ'u:NDA

E..'tENDA N9 2T --"00,,',,'-_,'-- _

m - ~:~~~~v~~: ~~~:::l~ ~~~~~s:~oo~~~':fap~sã~~;~e~lI~~~;:~:I'~:~~~~r~::~s~o~~~.~I.PN~SI 'I

D - OMISSÃO - ObJclJ"'~ restcbetcccr metena aprovadano I' ice-e c 01101I'1~IUld:! na redaçcc do 'COCI1.:t

D - ERRO - Redcçêc do vencido que não eerrespcnda ao qUI! fei!aprovado no 1 turno

O - CONIRADIÇAO - DI§poSltl~or; conllad,tonos entre r;l e sobre a mesma rnateto

O - ;~~~Te~l~lJ~E UNGCIAGE/1\ - Sanar viCIOde I nguagem, defeito erro manll ..sto a corngll cu de

EMENDA 2T00067-7 AA~ ...,

~ CO,JSTITUWTE CIO Sl,BOTA DE CARVALHO ~~~g

D - Of>lISSAO - Objet.'i" '''513b..'ece matcne aprovada no I' u.rec C' não m~l ..id<lna lt J1!~<l') do ve..,,:l.'l.:

0- ERRO_ Red1!';á"dOhVd.:lq<.lf-llJoco.respollqllllo~~efoli!.plo,u':!onlJl'lurn~

D - CONTRADIÇAO - D~r,;"Sll'''O~ ccreecacncs entre si (' sobre a mesma rnetena

D - CC'tREÇÁO DE l.INCíUAGEfrl - Sanar VICiOde 1111gullgem df'!CI'O ""O m~",reSl:l 1l eortlg r O..Jd"
t/lcrnclIleglslatJvil

[!] _ SUPRESSIVA _ s_rord...nr, e<;;~2:) OI' r".dd\7J n~:;> d"'~r<! l·w..rt~r,,~, nlld~ do d ','1"" o
Exemp'o no te-te ~upl,mlr o 1!c'..crb o ~NAOM p:l~~;mdo:l 11 ser emenda m?.:l.fici'.Il\.!e f1~':> $'.-[ rSSl ;l

QUEIRA ASSlriAlAR A NATUREZA DA EMENDA-

r;-r------------=O------------,
DIsoOSITI"D E'':':Di;:J~ art; ::n, § 10 do Ato oes Ois?osiç::~s Cc~,<;"ft~=f ''',:;!c

Transitórias
Supril'la-s') o !; 10 cc art.:n do Ato das nisoos íçoae rC"'lst_tuc~c UH

'trenettcrtas do Prujr tu aprovado no 12 Turno, eorjetc cc Con5ti~uição (8)
Art 31
§1O- Supr I'ní r

E.lII 12/07/88

A enonde »reeence <l aupr es s Io de dou; d Lapoa l tid ...os ("lrt. 22.
~. e c r t , 22. pa r âqrafc umc ot As sur-resaóes propo:;t;;;s devc-,

rl)F, ser ?bJet-,• ec emende.s distintas, Ut"1 '!.8Z q~<C' entre e13:: ln!:,

xi sue corre Laçeo tnecaecnec rnt.c rno da A::::;:eMblc13 - ac rona l Con-.:t,;.

tuinte. a'r t , 23. § 21. Ad"llt",-SC o s ...u ecoãnírsenco d!,'2"1.3S para

o p r i.ne a ro c.í spcs r e rve .í.nda cadc (art. 22, ~}

Presidlilnte da A~semblõia k9cJ.ona1 COo<;ti tuinte

Constituinte ULYSSES GUI:-1A~ES

SDPPESSIVA

CID SABÓIA DE CARVALHO

'" enonda pretende d suore s séo de d01S Lnc ssos tc.ncaeos IV E=:

V do fi 39 do art. 53 ccvxec das meecsrcões cons t í.euc ioneas 'rrer-.

• s í eor ie .... ' A& supressões propostas deve r r.ar- S~: cb j e t c de P"l~I'

da!> da at i nees , uma vez que ent-re eLaa tnex i et,e corre Iacêc (1;>",.,.

xcnt;c Interno da Assembléia t.acrona I conae ..t.u Lnt.e , art. 23,5 '::.. '

Adt"'lte-SE:! o seu eco Ib ir-ent;o apenas para o nr u-c í r o di.spOSltl"O -:

d~cadc (art 53, fi 39. IV}

AUTOR' -:=...::::=:::...:=..c===- _
NATUREZA: _

JUSTIFICAC1l0
Não se justHica a inserção do daspcs.l t Ivn e-e-cace

As cc-cetêrctes d.s Justlça Federal e do Superior TIlb~n<l~ de J lztlt;a

são estabelecidas pela Conshtuiç;;o
Isso equivale a dtzcr que a eater.ía retrraca da competência di'>qur.!!':;.

órg';1ios não pode ser por eles conhecida já que a Jncc-cetêncta, no caso, sr..rd

absoluta
Assim, tudo aqui In coe passou à ccrpetêncre de outro rar-o do JudiciE.

rio somente a ele, a partir da pronulg::lI;::io da Constitulção, encera ccre-ecer e
decidir

Não pode, d:Jt<l venta, uma norma das dl spcs rçoês traos rtor tas contrtl~

ter con o princípio !]eral ca atr-Ibuição d15 co-cetêrcres A norma trans í térfc
é de cateaoraa trvterfcr no te~to e não deve prevalecer

Ademais, porque estabeiectca.. pela ccoatttcrctc 1l! atr íbctçoês ,

não se pode falar cn competência residual Esta so é cogitávt'l ou eo-ussfvej ,
em boa técnica legi~lat1va, qu~ndo a hlpótese for de lei cO'r.plelT'entar ou ardI

nána
A redJção dada ao disp!Jsitivo e.men1ado procura esco'"lder o estab~

leciroento de urra comí1et(n~la resldu1'll ill'';:lOss!vel de ser aceüa
EI'I 12/07/88

EMENDA 2T00070-7 ""'"
~ CONSTITUINTE EVALDO GONÇAL-V-E-S--------,) w;?iMJ

Q(JEJRA ASSINAlAR A NATaREZA DA EMENDk

ITI- :~p~~~~~,~~~~;:;: ::~~~~oo~~~~P;::~;e~as~~...:~~n~:~~~~:I~~s~o~~~~upr~ssl~"

O - OMISSÃO _Ol;jetNa restabelecermatena t!provadJ no 1· turno e nao lndulda na red::açao do venCIdo

O - ERRO - Redaçãodo venCIdoque nao cortesponda ao que tolllprovado no I' turno

O - COtfIRADlÇÃO - OI$POSIUI'CS rootIlId,~ entre 51e sobre a mesm1l ml'lteri,3

O - ;~~~;~l~tl';';.E UNGUAOEM - Sanar VICiode IlOguagem defl':lto erro manl'esto <l ccrnglr. ou de

,JUSTIFICACltO

O parágra fo 712., do Artigo 14 é desnece5s!

rio e ostensivanente cazuíst!co. a problema das inelegibilidades es

tá tratado no parágrafo Nono quando diz'
.. Lei Complementar estabelecerd outros casos de inele

gibilidade!; I'i! os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a normalidade e 1egíUr')idade da!; eleições

contra a influência do Poder Econ6'nico ou o abuso do
exercício de função, ca.rgo ou emprego na adminlstra

çl!lo direta ou indireta. "
Ora, tudo já estJ aI dJ;;finido, sem l"le-

cessidade de !ie acrescentar mab nada. Não só definido Aprov)do.
Da! ser totalmente desnecessário o parágraflJ 7'2 que fala sobre "ca
sos de Inelegibilidades",qlJando o parágrafo '.lona já rell'et~ra tai$ C2

sos para a disciplina da Le! complementar Ent~o, s~ trata de dispositivo

inócuo e dispensável do texto constitucional
Não se venha argumentar que e matéria

esclarecedora e ne~e5sária.f'-~o O dil:posltivo, objeto do Parágrafo r.ono,Já d!11
cipl1na o prcblerr3 das inelegibiHdades e ndo ha qualquer necessidade d':! com

plement~ção e novo disciplinamento Seria adnit!r até disposições co,!!
traditorias dentro do mes'110 artigo, consubstanciadas nu'll pnrágr'!fo d~ •
flnindo uma CO:l.sa de un jeito e noutro aflrl"ando coisa difcr':!nte E
de estarrecer, no mínimo, para não dizer qUI;! é U1''1 verdadeiro absurdo

jurídico-consti tuciona1
Nestas condições, entend~"lo'5 que n:l.o

pode perdurar. nem !'i.ubsistir essa situ<:lçl:Io., il'1pondo-se a sua retific.l
çi!o sumária, o que s6 será po!;sível co", a 'Supre'Ss!1o pura e simples do
parágrafo 712" do artigo 14 do Projeto aprovado, em Pri['J€liro Turno
Isto quanto à parte- proc!"ssualística No que tange no mt}rito, o que
contém o Fa.tágra.fo 7º .. do artigo lI., é a consagraç!1o da oligarquia e
do nepotismo C um passaporte poderoso para o mandonis"'o político,por
tempo ilimitado. Famílias inteiras v~o do~nar a vida política desta

Nação por vá:-ios e vários anos, sem que os menos afortunados da ~or

te possam part iclpar do processo político. ande e~ta o pnnc!p!o da
igualdade de o'Jortun!dades para. todos'" DesaparecI!! por completo, p:J.ra

dar lugar a outro: somente alguns têm toda as oportunJ.dades.
Tal privilégio odioso e discriminnt§.

rio não pode ficar inscrito na Nova constituiç1;lo brasileira, que se
propõe à. instauraç!1o de uma nova ordem política, social e econômica

Que seja proscrito o quanto antes.

QUEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

[i] - SCIPRESSIVA. - Se for de expre~ ou p!llavrn. n!lOdewrá !nv~rtet o senLdo do dlSpor;l!lvo
Exemplo no texto supnrrur.o adwrblo. ~NAO-, pUS.!Indoa $~t ~ml!'nda modlllcal.Ml e Tlt!O supreM",,-

r;-r------------=O------------,
5 Fica suprimido o Parágrafo 7º. do Artigo 14 do projeto da Conztitui-

çl:io aprovado no Primeiro Turno.

EMENDA 2T00071-S """" ,
PJ Deputado JALLES FONTOURA J~::;;;]

o - OM.lSSÁO-OtlJeUY:ll r~errmtl':rillllp~no I' turno e nt.o Ind!JIdana fl':daçio do venCIdo

O - ERRO- Redaçij~do venodo quen1io mm:sponGlllllo que ro.lllprovado no l'tumo.

1.=1 - CONlRADIÇÃO-OlSpOSI'.JVO!; conInlditonosentreslesobreamem'llll'T1.1terla.

O - CORREÇÃO DE UN:CUAGEM - Sll/Ulr VICIO de linguagem, derelto. erro mllmfnto a corrlgll'. ou de
tec:nIcllkgWatNa.

""""----------, ~"
CONSTITUINTE CID SABOIA DE CARVALHO } rr-;:;-07;ã""J

SUpr.J.ma-se do Artigo 22 do Ato das Du;posições Const:Ltucio"1.ais

Transitórias a seguinte expressão: - ininterrupt.o. exceto

nas fundações ". E as expressões: - nem aos que a Lei decla-
re de livre exoneração. CUJO tempo de serviço não será cor-putado
para os fins do "caput" deste artJ.qo, exceto na hipótese clt' ser
vidor" • cont1.das no parágrafo Onico do mesro ;:lrtigo. -

D - OMISSÃO -ObJclJv1I tes~bele~er malefla lIprovllda no l' turno e nIJOlIldUldi't n1lredllção do venCIdo

0- ERRO- Redllçiodovencldoquenàocorrer;pondall.oquefoli'lPlovlldon::lI'wmO

O - COl'iTRADlÇÃO - Dl5por;l!.lvos coolllld,tooos ent:e sI e $Obreil mesma mat~rla

O - ~~~~~~~lJ:;E UNGUAOEM - SlInar Vicio de lInguagem defeito erro mllmre~to a corrigIr. ou. de

Com as supressões acima indicadas ,o mencionado artigo e o seu pa

rágrafo Onico passam a ter as seguintes redaçôes'-

ConstitU~nte ULYSSES Gur~AAAES

QaElRA Assll'WJ\R A NATaREZA DA EMENDA-

Presldente da Asserblé1d l~acionCll Constltulnt€'.

~ - SUPRESSIVA - Se ror de el\prer;s"Oou pal"'Vla ""OdeveramVl!r1ero senLdo do d,~poslulIO
ExemplO' no texto ~upnmlr o aoverb,o NAO p;:a~~~ndo a r;er emenda modlliclllJ~il e "ao $Upre~~1"3

QUEIRA ASSII'W.AR A NATUREZA DA EMENDA.

w - ~~:~';~~~x; ~:;~~:l; ~x~~e.:~~oo~~~"rap~:s~~~:~<ls~~':~~n~;:~~~:lJ~:~~~~~uPfessM

D - OMISSÃO -ObJelJ'..~ rc~~b~lecer ma!l:na~l.Jro....ldll"o I lurl1'Je nar) lI1chJ da lia rl'uJç.Jo dÇl""nLldo

O - ERRO - Redaçio do vllncldo que n!o corlesponda ao que folllprovJdo 00 I tJmo

O - CONTRADIÇAO _OISp05ItIVOS: conlr.:lt:li!ollosentre sI e !;Obre;'Jrlli'Sm;'JmJtefl.l

O - ~~n.~Te~l~L...~E UNCiUAGEM - Sanu "lCIO de linguagem defello I"rro m~IlI'"'' o a romglr ou dl'

EMENDA 2TOO069-3

P

r;-r------------'=O------------,
Suprima-se do p~rãgrafo 29 00 Art~go 75 das DiSpo.:;içàes Pcrll'.:3nen!:.e':>

as exoressões "UM randato êe seis anos, não renovavel" .•• :E as ex

pre>bs6es' "exceto quant.o d vitaliciedade" ••. , contl.das no paráerafo

39 do mesmo Artigo.
O~ parágrafoz 29 e 37 do Artigo 7S passam a tr,or as zeguinte:; reda-I
çoes:
§ 29 _ Os Ministros do Tr~buna1 de Contas da Un~ão serão eGcolh~do:;~

obedecidas as segul-ntes cO"ld.J.çõcz:
:I - •••• •••••••••• • •••••••••••• •••••••••• • •••••••

II - .....................•.....•.....................

§ 39 - Os Ministros terão as mes"as ga.r.:3ntias, prerrogat1.VBS, if1'lpe
dimentos. vencimentos e vantagens dos Ministros do Sucerior Tribu 
nal de JustJ.ça e somente poderão aposentar-se co~ as vantagens de

cargo quando o tenham exercido ateeivamente por r"i'ns de cinco anos

EMENDA 2T00068-S .rr~PJ CONSTITUTl-.TE: CID SABOIA-D-E-C-A-R-VA-L-hO------,) ~;;~.~

"

;.

;,

JOm.MA !:.EI-'A"l';l (n)

"~CIA

TURNO DE'

REVEzP~ttlTO,

S :.

:!::,,-- ..

C .!:_5di'~", ':I: :..:-.... -:" ..·;r":e==J~:':~ :;. :-~.€=&~..-::;,
'~_",=.<. ::~ se':'.';; I-c-a!'~ { .c·,,_rS' .... :.ri ':~J';:.:--t:_:J:. rc~ ::;a:;:'8$ "'c_'õ··:;;'~

C-CO"r,}-~I':.'\O-:-·~"~ ': -~_-~~·-t~~·1'~..,e-..,-:

i""'j _ CÚ:-=-E.::~O u;.' _.~~ ..:...GE..... _ ~:'a ~_" c· __~';~'T':: l~,_ ~.'

- ~.·,·t,..;;.!o:r'.l.

~ _0....'=,$/,0_:: ... ~ ...,,, ... -~"' ~;,'";a_·ll. ·~..."~~,~:.l-=_·f-'- ~;:~.~ .... ", .~"::-;;:

, : _ ;::; õ:lC_ ;:_~.. ,,~. ~ •• _. ) ~ ~.- w •••' ~. _~:; •

EMENDA 2TOOºf56-~_

c-: -.:' _..: -"--'

1
; ~ : " ':A f : ' _"ê" -,

_-:;E~ :'na

[

Mt'il"a e f_;:l(!::l~::r,oé' oloe .:la",;;. ey~!''':: -;;':6: :1_: :;".:e: ';l'-C: :_SS~ ::~"'::.
l-~:' c -,:-:=: oe -:-<lS ::e --;;::'1' •• ::' f'- "'_~.:::~: ::" c~:- -~ .~::: .... :
1I =_'1c: ~!::-" ::.1" c <:"-:..1 ....-c Si" j;;. ,:-" _6:0C S r !.,,_ :ri .",; • _",_ ..: •• ! __

I \ r:., ::'l"CE C! ~":!':!.>s~es :JE ~1T;j-'=S<1E e E-::'!';:=:J::~ ::(.:;:z;:;r E"'- :C'-:

i~~~;~::~:~:::::~:;:~:~:;:::~:~,,:~c~~::;~:,~:~:~ ~:~c~;;: -~:-,;;c--'-;
, t :. ...s~rr;ãc no teJ{~r: ccns~:',:.,J:'!:'~';_ ::li'l __ I"!ta:~': c',; ~ K-"'-: =~ -~_

[=i'lS ~=:;:;'c_"";'!o(js por C.... B. p<;=~ Ú tLrno ':'r:;-<;5=ru;:to oe re.e.;::;, e-':.,: e

,1 co,

I ~:e.t:._e=e--::: " =--es;;.-,·o;; ':;~:::.s-:= r_;e:!-:!: E. __ :~ •••• _~;:
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Na alínea "li" do art. 111. I, suprimir as cafevr-is "os üovernaco.,
ees dos Estados e do Distrito federal e, nestes", ficando pcr'rantc , a
sI!gu1nte xeeaçãc

Art. 111 - Conpete ao Superior Tribunal de Justiça:

"I - Processar e Julgar, or~gina:riamente.

a} Nos crimes eom.ms fi' nos de responsabilidaae, os cese-n

bargadores doa Tribunais ca Justlça dos Estados e o do
Distrito Fe:::l!:ral. os membros das Tribunais de Contas ocs
Estll:lOS e do Distnto federal, ben com-i dos Tribun:ns

-Regionais recara rs , coe Tribunais Regionais Eleitorais e

tio Trabalho e do fÜnistr:!rlo Público da União que ot'ac í em
perante Tribunus;

JUSTlflCATlVA

E da essência d:l principio federativo que os Governadores se

jll.llI julgaJ:los, nos crime7 comuns, paLa Justiça Estadual, e nos de res-
pcnsant t í cace pela Assefl:Jléla t.eçt s í a t iva , OJ ~o menos com

pa r t Lc.Lpaçãn dela Jamais, durante a República, U'l1 tribunal recerai I
teve a atribuição de julg'lr os ücverna ocre a (c r , art. 59 da cc-is t í 

tuí.çãc de lB9l, ar t 76 da ccnst t tuaçãc de 19';4; art 101 da const r-,

tuiçl!:J de 19~7; art. 101 da Constituiç~o de 1946; art. 114 da ecoe-

t Ltu í çãc de 1967; art. 119 da EIllend3 nl2 1/69 S6 no Império (art. 1641
da Constitulç30 de 1824) ccub a ao Supremo Tribunal de JJstiça Julgn

os "Pre aroe-ites das Províncias" - o que b~'n r Iustra a a f'Lrm-açãn de

que II idéia é contrária a a princípio federativo. O Juiz natu ra I d:l
ücverna âcr , nos crimes ccn.ms , e cepaí s de araste ac pela Asse'TIbléia
Legislativa, é se-a dúvldll o 6rgão máximo do Podar Judiciário local _
56 assim se podendo dizer r-esp a t t aâ a a autonamta do Estado

EMENDA 2TOOO72-3
e'J üeputaoc JALLES FONT:~

Q(JEIRAASSI!'lAI.ARA NATUREZADA EME!'IDk

[I] - SUPRESSWA - S<!forde e"P'tUio ou palavra nicl devl:rlluwertero seouao do d~po~I\JYo
Exe:mplo no teec Stlpnm'f o advérbIO -NAO- pustlndo a ser fiJ}@fldamodmc:atJvat:n;!losupressMl

o - OMlSSAo -ObJetMI r~ltcer~l'llIaprOYBdano I· tumor: naol!ldu,<1a na redação do vencido

0- ERRO_ Rl!dllçiodo ......nodoqut:~('QlTespondiIJ.Oql.oerOlllproytldonol·wmo

0- COI'I'TRADIÇÃO-DssposrtlvOS conlr,adrt0n05entlt:,lesobreame,mam~ttrta..

O - CORREÇÃO DE UNOUAGEM - Sanar \lido de linguagem ckfelto erro manifesto 11 corrig,r, ou M
tca»c.aleglslalNL

= ""'0' -,

No § 12 do Art. 182, suprimir "A pesquí s av , ficando, portanto,

8 seguinte recaçãc ,

Art. 182
S 12 - A lavra e o aprcve í t.anent;c dos cct.e-rcrats a I
que se refere este artigo som!2õlt~ poder~:l ser efetua::los
mediante autorizaç:i.o ou concessll::t da u,n.:l. no tnte.esslf
nacional, pn brasileiros ou ellpresa brasileira de cap!
tlll nacio"lal, na form!! da lei, qU;! regulará as condiçõe
especIficas quand) estas ativida:h~s se desenvolvere"ll em

faixa de frontel.a ou terras 1.nd!ge'19s.

JUSTIFICATIVA

A r:menda prop:lsta n:l'J :iiltera o mérito da nacion3illzaçlI':I par

cial da mineraçlIo, mas aperfeiçoa seu conteúdo em benefício do Pais
Aplica-se hoje no Brasll menos d~ 10') m~lhl:ies de dólares por

Imo em pesquisa miner'}l, quantia absolu.tame.,te insuficiente - ridícul

m~s'110 para revelar nosso potenc.ial universal. Assim, n§o parece sen-I
SOlto restringir a utilizaç:l:o de capital externo na fase de pesquisa,
que se caracteriza pela incerteza e risco. principalmente e'il um pe
riodo no qual 5e conjulgam dois poderosos fatores adversos à minera_

çllo: 11 precária situação econômica nacional e o baixo preço dos bens I
lIlinerais, quase todos ofertados e disponíveis.

34 na fase da lavra, ti exigl!ncia de parceria minor~tár!a

com o capital nacional t"sUmula a consolid3çi o de empresas naclonais

de lIlineraç~o e nl!'iJ invlabiliz~ a participação produtiva do capital

estrangeiro. As a550ciaço~s tanto poder§'J !ll!! fazer de form!!. direta
cono através da dem'Jcratizaçao do capital via 801sa de Valores _ es
te, aliás, o m~canismo prefe'rivel. -

EMENDA 2T00073-1
f? Deputado Ronaldo ceIOr Coelho

QlIE1RAASSINAU>RA NATUREZADA EME!'IDk

W - SUPRE:SSrvA - Se for de exprt:ssão ou palaYfa "io deverill Inlterki" o ~e"tldo do dlSpo!;ltJVO
~mplo no lato, ,upnrmr o 3dverblO "N,o\O põ!5safldo a ~r emenda mod,flCilllVile"ãO supreulVa

D - OMISSÁO - Ob,elll'll restabelecer mat ...... aprOVlldilna I· turno e ""'0 mduJda nll redação do vencido

D - ERRO:- RediçiodoVf:l1CldoquenãoCOlTespon~;soqUerOli!lPrOYildonoI' turno.

O - CONlRADlÇÃO_Dt~ cootrad,1ooos l':ntn: si e sobte ...mesma molll..oa.

O - ~~~!n'~E UNGCIAGEM.- Sal'l.lr VICio de linguagem c:k:fl!lto erro man,festo a cOrrigIr ou de

EteDA SlPRESSIVA

~rlmQ.-se O inciso VII do art 135:
VII - Exercer c controle externo da atividade polici.I1, na forma
da lei cOOlllementar;

3JSTIFICATIVA

Objl!tivoll. 11 emenda a corrpaUbllizaçll'o da supressão proposta a dI,!
positivo já excluído de Projeto de Constituiç30 da Comissão de Sistematização.

O dispositivo excluído versava, igualmente 1 sobre o tontrole das

atividades do Poder Judiciário e, mesmo, do Ministério Público, através do ConOS!
lho Nacional de Justiça (art. 151)

Assim, o mecanismo srstênícc dos controles criados no referido

Projeto de Sistematização foram ~ejeitados, por serem insubsistentes, remanesce!!.
do, apenas por lapso, o controle da função Policial, por sua atividade específica,

a cargo do Mini$~.eúbl1co.

Tal posiç50, em razão do novo texto aprovado no Plenário não I
mais se justifica, uma vez que com a pretendida supressão manter-se-é o verdade!

]'0 equilíbrio institucional dos órgJ§.os do Pooer Executivo

EMENDA 2T00074-0 """" ----,
iJ Constituinte IRAN SARAIVA J fu/~tzgJ

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

~ - SUPRESSIVA - 50!'for de expressêo ou polawlI "00 devera Ilwtlter o ~enlldo do d'5pO~1IlVO
Exeruplo- no texto, supnmlr o 2dvellJIO ~NAO pas~ndo a ser emenda Olod,fiezlr.ta e "0105upre~~,va

D - OMISSÃO - ObJe\i~a restabelecer mater''! aplOvllda no l'lurno e não tndulda "11redcçllo do vencido

D - ERRO - Redação do venceo que "ao cort~sPoodaao que f,,1eprcvado no I· turno

D - CONTRADIÇÃO - D1SPOSI\iV05 conlrMll.Qnos entre ~l e sobre a mesma mateml

O - ~~~Tt'~~I~Lv~E UNGUAGEM - Sanar lo'lCIO de IIOguagt'm defeito erro mllrllfe~lo a corng,r ou de

Suprima-se do inciso r r r , do ar t 207 a expressão
"de primeiro e segundo graus"

JUSTIrrCAC:n:o

A redação aprovada em Hl Turno deixa a oese js r , pois
consagra odiosa d.í ac r ím í naçãn aos demais professores

If: que o desgaste com a digna e honrosa missão desem
penhada pela classe docente não se mede pelo grau de ensino

A presente emenda visa a aperfeiçoar o texto, dele
excluindo excr easuc que convalido gritante injustiça, além de

afrontar o sagrado p r Lnc Ip Ln da isonomia, sobre o qua I se eebe sa
o Estado de Direito

EMENDA 2TOOO75·B """" -,---,
(U CONSTITUINTE FRANCISCO KOSTER J ~kT%25iJ

QlIE1RAASSIlW.AR A NATUREZADA EME!'IDk

GJ - SCJPRESSIVA-Se for de 1!:xp~SSilO ou p~lI1Yf" eee deverll II'lV1!:rter o senl.tdo do dlSpo$~
Eufnplo. no~ 'Upl1tTllr o .,dveWl0 ~NAO" pllulmdo a ser emellda modlfkauva e nao Su:presIM

D - OMISSÃO~Obje!MI~stllbdectfmaterla apt'ovada 00 t· tumo enio lOduKf;ot Illl ~d3çl.o do vencido.

D - ERRO - Redaç~ do ~Cldo que n&O l;QlTelpoodil ilO que: fOIaprOY.do 00 l' turno

O - CONTRADIÇAO-D~tNOl contr.dltl;>nos"ntr.. Sl."sob~f1rnes.miltM~na.

O - CORREçAO DE UNGCIACiEM - SlUlar \'ICIO df' llf'lgtJilgr:m, defr:lto, erro mnmfnto li COft'lglt,ou de
!knlCalego,latlvil.

SUPRIW3-SE DO PARAGRAFO 7'2 DO ARTIGO 14 A EXPRESSA0: " QUE TENHA
EXERCIDO MAIS DA METADE DO MANDATO".

EMENDA 2T00076-6
f!J CONSTITUINTE FRANCISCO K;;;ER J~~~

QUEIRAASSINALAR.A NATUREZADA EMENDA:

I::J- SClPRESSWA -Se for de expl'e$são ou pillavril. n.io deverlllnvtrt.l:r o Rnlldo do dlSpcw!lYo
Exemplo- 00 texto.sUpnmlr o olldverblo MNÃO~ PilSSoIl"doa ser emendo modlfiCMMl e não supres:tMI

D - OMISSÃO - ObJ"1Na.rulabfolecer matérlll aprovadõ'l 00 1"turno e n10 JndUlda na redollç/iodo venCIdo.

D - ERRO - Redilção ciovencido que "30 l;QlTt'spond....lIOque foi aprov ...do no ), wrno

O - CONlRAD[çAo - DlSposrtMJle1JntrlllÍltanos entre si e sob~ li mesma materl4.

D - =~~?lIV~E UNGUACiEM. - S2nar VICIO dI!: linguagem, defeito erro marufesto a cOrrigir ou de

SUPRIMA-SE 00 ARTIGO 22 00 ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS AS EXPRESSOES "ININTERRUPTO" E "EXCETO NAS FUNOAÇ1:lES"

ART. 22 - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.1
...... ININTERRDPTO, EXCSTO NAS FUNDAÇCES.

(SUPRIMA-SE)

EMENDA 2T00077·4 """' ----,
PJ CONSTITUINTE FRANCISCO KOSTER J ru;t~7ffJ

QUERAASSINAl.ARA l'iATUREZADA EME!'IDk

ILJ-=~~S::~::=o~~a::~e:~~~s:~~~:~~u~
O - OM!ssAo-~ rcstabck<:u mMlina ...p~!'lO l·tlJmO e rJ!0 Illdulda OI r~açiio do vmcodo.

O - ERRO- Redaçlo dowoodo quI: nio corresponda;so que !oI aptovado 00 l"1lJmo.

O - CDrffRADlÇÁO _Dispositlvos contr6dltcnos entre si e sobre ...mesmll ma!erla.

O - ~~~~E LlNGUAQEM - Sallllf "'CIO de IlIlglagmt. defeito trro mamrnto li cOlflglr, DUde

SUPRIMA-SE DO PARAGRAFO SSI: 00 ARTIGO 9~ DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSItÓRIAS A EXPRESSA0 "EXCETO NOS MINíST~RIOS

MILITARES".

Art••• - •••••• _._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j
S 5" - .

•••••••••••••• ,Exceto n05 IItlnistirios mllit8res, ....

(SUPRIMA-SE)

EMENDA 2T00078-2 "'"'"l!J CONSTITUINTE FRANCISCO KOS'=T::E::"R----------,J rrõJi~UW

Q<IElRAASSINAl.ARA NATllREZA DA EME!'IDk

W -SClPRESSWA -Se for de expreeseo ou paIlMa "aodevetilÍ,"vertffost'nlldodod~lNG
~mplo; no texto, supM1lr o adverblo -NACo, pilUlodo il 56 emendil modlllcilbYll "060 supreHiva.

O - OMISSÁO_ 0bJctMl rfitabelecer matena ilRfOYadllno I·tumo e não locIUId. J)Il redaçoio do w:n<:kh

D - ERRO_ R~cIovenodoqutn.iioCOlTCSpOnd.aoquefol-Pr0Y8do!'lOI· turno.

O - CONTRADIÇÃO-D~ tof1trndrtónosUl~s1~sobreamesmillTiakrla

O - ~~~~E UNOUAGEM. - Sllmr w::oode linguagem, defeItO, erre manIfesto a ccorr\glr, ou de

SUPRIMA_SE O ITEM II DO ARTIGO 190

ARTIGO 190 - 4 _ •••

I - 4~

11 - A PROPRIEDADE PRODUTIVA (SUPRIMIR)

EMENDA 2TOO079-1 """". --,
f:J Oeputada MARIA L[jCIA ARAOJO J rro;:.~;Ai;;=J

QUEIRAASSINAI..AR A NATUREZADA EMENDA:

IZI- S(JPRESSrvA - Sf' for de espressêc ou pillilVlil não deVf:rlllO~trter o se"lJdo do d,s~lJlIO
E,,;emph 00 t1!:XlO. suprimir o IId~rboo -NAO pUlando ... sei l!m~fld.J mod,flCatlva e nêo sup 1:1""'.

O - OMISSÃO - ObJ~a restabelecer matena llpt'ovada 1\0 l' tlJmo ~ nec IndUlda "il rf'daçotOde ~",::Ido.

O - ERRO - RedilÇio do vencido que rlio COlTeJPOl'ldil 110que fOIilptOYildo no t turno

O - CONl'RADIÇÃO - DlSpoSltrvos contrllddonos entre si I!' sobre a mesma mal .."a

O - ~~I~E UNOClAGEM - S,,"ilr VICIo de linguagem defellO. erro m.!lfllfe~o a cornglr ou de

DOS DIREITOS rm.rrrccs

Art U ••••

Retire-se do art 14, § 2~~a expressão" e, durante o p~

rIodo do serviço militar obrigatório, o~ con~cr1tos".

,JUSTIFICATIVA

Hlo SI!! concebe, em um pais democ:âtico, a negação
de direito político de eleger seus representantes, a QUl!!m, como
prova de ..xercício de cidadania, esteja @ffi pleno cumprimento de
seus deveres para com a Pátria.

EMENDA 2TOOOB0-4
@J SENADOR LEOPOLDO PERES Altl"OIl

Q{JElAA. ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

D - ~~~~~~~~wn~:c~~~~~lIp~~ilS~~=~~Ik~:~.:~:pr..,SIV.
O - OMISsAo - Obj~a restabmc..r tMteOollaprovada no I· tlJmO e r1io JnçlUldana r"daç&o cioVf:1lodo

D - ERRO - Re~llo do vencido qu~ MO CorrUpondll ao que foi 2provado no 1 lurno

O - CON1RADIÇÂ.O - D!J;polIUVOI co"!tilddorlos entIe II e iK>brea mesmil mll\"r",

I:!J - ~~~~~I~tw~E UNOUAOEM - Sanar viCIOde hngu:'IJjJcm defeito. erro mlOl'ufesla il COHlg>r ou ~

Art. 137, § 29 - Onde se lê

.. o ingresso na classe }-nicial da carreirh ••• "

Leia-se

" O ingresso nas classes iniciais das carreiras .....

JUSTIFICATIVA

Esta foi a forma aprovada fim 19 Turno pelo plenário, não

se Justificando, portanto, sua alteração, Já que a: relação re&ul,.

tou ele acordo de l1deranga.

Q(JEIRAASS,INAu.R A NATUREZADA EME!'IDk

GJ - ~~~~~~s,:::m~~~~~IO~~ap~:~~~~~;::::r::::~~~upf1!:S... ,.

O - OMI5SAo - ObJeI.M:resUlbelt'ccr materl ••pI"ovbdl!flO 1"11JlTK) ~ não JnctlJlda na rO!dllçio do venodo.

O - ERRO - Rtdilç&o do venodo qUt' Mo COlTesponda i!IO CjUf: fOiilprovildo"o l' tlJrno.

O - CONlRADIÇÃO - DíIpoSltJYos r::onttadJtorlo.s r:ntte si e sobIe a mesma materla.

O - ~~e~E UNOCIAGEM - Sa"ar \'ÍCIOde iinQuagl!'m, clI!'fello,trro manifesto a conlglr ou de
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Texto Atual.
Art. 25 li 2Q- cabe aos estaccs explorar otretenerte cu medteot.e

ccocessac a empresa estetat , co» exclusividade de distribuição, os serviços rccars

de gás canalizado
Emenda:
~rimlr:"E:statal. ccn exclusiddade de dlstrJ.buiç'1jo~

Texto resultante após a emenda sepresstva
Art. 25 § 20 _ cabe aos estados explorar círeterente ou medfente

ccocessãc a empresa os serviços locais de gás canalizado.

Iln 5" T'1J:F"I C AT:J:VA

Adotar-se, constitudonal~nte, o conceito de que a ccncessêc Dl!

ra a prestação de serviços de giz canalizado só pode ser reí.te a eroresa estatal

é otsccstçac desnt?cess<l!ia porque A conce..são para a crestaczc desses servtçcs,
lndependentelll~nteda exastêrcfa ou não do parágrafo segundo do artigo 25, ja é
8trlbuiç~o dos governos estaduais Dessa reme, ocrtaetc, todo o carecreoc e r~aU!!

dante, servindo apenas para enfatizar una postura que existiria com ou sem a ore

serça do parágrafo emquesUío "0 texto constitucional

Cabe assim aos estados ocrcrdtren se desjam prestar tais servr
ÇQsetreta ou Inríl rekar-ente , através de co-cessão a alg'J"la enpreae Cada estsoc
é livre e aebererm para decidir qual o melhor enfoque, dada suas condições e ....e
cesetoaoes peculiares

Ao obrigar que 3 concessão, caso fcita seja entendíõa semente a

empresa estatal, o texto restrirge a ação dos governos estadcats sem trazer-lhes
quai5q'Jer cererrctcs Tal obrigação nlo aumenta o poder decisorio dos esteocs
(que continuam sendo, COO'lO já o seriam de qualquer modo, O poder concedente e,
portanto, ccotrciaoor) , mas Impede que eapreeérdoe privados venhan a se reteres

ser pela atividade, creranoo os sempre escassos recursos estaocais
A atividade de distribuiç1!o de GlP em nesse Paí!õ, dependendoá!

regllo geográfica Que se ccostcere , eaté hoje en mãos de S'IOrestls privadas espe
cializadas e regionaIs de distnbuição O GlP é um subproduto de petróleo não

disponível em quantidade suficl'i!l"Ite e!"l nossas refinanas pata atenaer a demanda

do mercado. Este fato obriga à crescente importação do produto (ela te'll dobrado

a cada dois anos)
A distribuição de gás canalizado não é atividade ligada a segu

rança nacional Outros serviços plJbllcos, como telecOfI'U'licações l! energia elétr1:.

ca, podeme continuari!io podendo ser prestados Dor conce~sionários pIl...:;do5 A dis
tribuição de derivados de petróleo e de gás liollefello de petróleo (GLP) podem e
continuar~o podendo ter parUclpação privad~. especializadas r.o rQ.trO _ A su
preendente estatizaç:l!o aos ~erviços de gás canalizado terá COtllO consequencia pra

tica apenas o afast..rr.ento derInitivo de cidades:; Reclfe, Fortaleza, Natal, Sal I
vador, Belo HOt'lzorlte, e tantas outras, que ainda não pO!'>5uem redes de gás canal!.

::::; ::e::sdod:i~i:t~~~U:~~~:'a~:~e~:n: :;:~:~ ::r:::e~~c:::s~~~:~;;~O::d~:m~or i
bustível, cada vez mais importado, gás llquefe!to de petroleo (GLP), pelo gás na
tural hoje fartamente disponível em nosso Paíro, prejudicando a balança de paga
menta, em benfíclo muitas vezes de 1IW.J1Unaclonais.

Cabe finalmente, ressaltar que o servIço de gás canalizado é o
que proporciona maror número de emprego diretos, principalmente aos menos favore
cidos, por tratar-se de tubulação quase sempre enterrada ao longo de qUlIQMptro~ nO!
trama urbana, além do uso do giis na indústria aumentar a produtividade pelo custo
mais baixo e proteger o meio-ambiente, por ser nlJo poluente. A poluieao all'bIental
é hoje um dos mais sérios problemas da hlJ'Mnidade

EMENDA 2T00082·1 ~~ -,
~ CEPuTAOO FLAVIO PAUIIER DA VEIGA J tJ""'õjW~W

QUERA ASSINAlAR A NATUREZADA E/<"LENDA

o - ~::p7:~~~~~~~':;~~ ~x~~e:~~~oo~~ap~sà~~=;aS~~V;:,~n~~~~~~~;cI~~~~o:~~~U;Jfe$~'~~
D - OMISSÁO _Obje\Jv..1 restabelecer mllter.a ;:Iprov<'ld~ no I'lurno e n<lOmdlllda na ,('daÇ"ilo do venCIdo

D - ERRO - RedaÇ"ollO do venCIdoque n.!lO cOITe~por1da ao que fOIaprovado no i' turno

O - CONTRADIÇÃO - OlsposllNOScoctrZldltó~s entre SI/! sobre ~ m~~m<'l ma'cM

~ - ~~~~Te~~lN~E LINGOAGEf>1- SZlnar \1Cl0de linguagem dafello l!rro manifesto li. comglr 0\.0de

Correção de Linguagem - Técnica Legislativa

EMENDA 2TOOO83~~oo ,
l? DEPUTADO FLAvIO PI:\!.I~lER DA\lE'IGA J r:rot~~~J

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - OMISSAO -ObJelJv.! restabelecer m<l'~I!a eptcvada no I" turno e nec Inctl.!lJl'I 1'.ZlredJçl.o do verwidc

O - ERRO - RedaÇ"Zlo do venodo que rdo ecrrcspcoda'ac t;ue 1011'lprovJd':l no I turno

O - COl'!THt.DIÇAO - DISpOSllJ"Os cootradllorlOSentre SI e sobre li. mesma mnena

D - CORREÇAO DE UNGC1I\GEM - Sanar VlC,O de l,ng'~'~~rn deFeito erro m<'ln,fe~'o a corrigir ou dt'
lecrllcZl[egIs'<ll;/a

Texto Atual
Art. li1, incho rrr , § Sl:l _ O benefício por norte correscc-oera a total.!.

cace oos vencreentos ou proventos do ser vidor ratectoc, ate o lllflit~ csteoercctcc

em lei, observado o disposto no par4grafo aoteraor

SLPRIHIR "até o limite estabelecido e'l lei," I
Texto Resultante
Art 41, i'lCISC lII, § 5º _ O be"erício da pen"'~:l per eort.e ccrreecc-oe- I

ré a tota.lidade dos vencimentos ou pro ventes do servidor retecrcc, onservroc o dI=.

posto no parágrafo sntertor ,

J"USTrF~ CAl rVA

A supressão ora proposta é justa, pors vem ce encontro an que eeorevse
o texto do p",rágrafo anterior (at-t , 41, inC1SO UI, § !.l2), cca-oc ele e'Q'JIpara,au
tonat.Icereote os saieracs dos inativo;, aos atIVOS, se-co por tantc , absurdo que se
ja recesecrrc criar CI cada caso I.JlIIl Lei cceoteeeotar limite - quando o crõcr ic el
pírito do legislador o define clara e ínotscuttvereeote, quanto ao dlIeil:o de ser

a famílIa do servtocr após a sua morte ar-parada por uma pensão justa, o cue hoje
não ocorre, raaeooc com que os penslonistas, sejam penallz::ldos, além da peras do

seu ente querido, com mcrentos de ceoõrra e pnv~';!!ío

EMENDA 2T00084-7 """' -,
PJ DEPUTADO FLAVIO PA!YIER DA \'tIOA ~:~'liJ

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

o - OMISSÁO -Obj~'I~a res~bd~<:{'r013'en3 "'prO\:ld~ no 1° turno l' nJO mc'uldJ na r{daçjo do ''''nrd.;,

D - ERRO - R('dlçao do \'ençodoqlle n.lo corre5pond~ ao t;'Je fOI"'P'O'ado no I~ tumo

O - COl\'TRADlÇAO - D,~pos lJVO\ coõltradlWIlOS entre si e ~obre a mesmõ'lmaterlJ

D - COIlREÇAO DE L1NGaAGEf.l - Sl'lnllr '/lcio do:' 1nguagem d~feJlo erro m~ruft:sto 1'll;Crrl], ou de
lecnl<:;'lleglslal~<'I

Et-€NDA SUFFESSIVA ALTERAtIDQ O PARAGRAF"O 22, mCISO lI, DO AAT. 159

TEXTO ATUAL 00 PARÁGRJlFO 2Q , It-.CISO lI, 00 ARTIGO 159.

Il- Não lnCldHB, nos termos e lImites fixados em lei, sobre rendÍlrentos pro\lenier_

tes de apoSêntadot'li'l, pagos pda prevIdência social da U"lião, dos Estados e dos "JJ_I
mcípios, a pessoa com ~dade supeIlor a sessenta e cinco anos, cuja renda total, $~

ja constituida, eJ<clusIV31"',ente, de rendimentos do trabalho

8-ENOA - SUPt'UMIR: "da lkuão, dos Estados e dos »JnicfP10S," ;

"exclusivamente"

REDAÇAO DA EMeDA co...., AS SLPRESSÕ5 ACIMA IDENTIFIC~AS

II- N§o incidirá, nos termos e limites fIxados em lei, sobre rendIment05 provenlen

tes de aposentadoria, pagos pela previdência social, a pessoa com Idade sup"!rior a
sessenta e cInco anos, cuja renda total, seja constituíca, de rendImento'S do tr..ba
lho,

J:UISTIF'II:ATIVA

Torna-se nacessarIO estender as demais pre"'idências sociais que
foram criadas com o objetivo de complementar êposentadorlas, em decorrênc~a de ren
dimentos oriundos de trabalho _ a isenç~o estabelecida ~or este dIspositivo.

Esta derlniç1!o se JustIfica conSldera'lco t;ue muitos brasileiros s~

mente percebem apos~nt2dorias através de orgãos oreVICSlnCl&nos específICO'> - que
não sre diretamente da Uruão, dos Estados e dos Punidpios - mas origináIlcs de pa
gamentos de contribulçi::ies feüas medIante trabalho realizado durante longos anoo;!
para entldades llgsdas ao pocer público - do executivo, leglslativo ou judlC~ár'io I

Como exemplo podemos Cltar o caso das contribuições do Pa'!.';;·mmt~

res Federais, Estaduais e "unicipais que durante seus trabalhos l~glslatlvo$ cum- I
pnndo seus mandatos contribuem para as sua'S caixas de previdências, resp-:'::'avas 

bem como para as das empresas públlcas cujos servidores a título de C01Jlple",<;"taç1íc
salarial da aposentadoria cneram suas assoc~ações previdenciárias as' qu:n=o ccn

justiça merecem ta'llbémeste a'l'.paro legal

EMENDA 2T00086·3 ~~

PJ IBSEN PItlHEIRO -----------,j ~-~~~

Q{IEIRAASS~A NATUREZA DA EMENDA

D - OMJssÁo -Objellv.!I re~2betf'''f'rmaténa aprovada no i-turno e nJO lnclulda na I<"d"'ç'il) d:- ~ -n"ld)

G:XJ - ERRO - Redllç50 do cencrcc qae n<'lO corresp":lI\d1.10qUI!: rolll;Jro edc no I" n.me

O - CONlRADIÇÁO - OISPOSI'.:vo~ contnd -õncs entre sl e s:obrl' a mesma m3Mb

D - CORREc;Ao DE UNGUAGEM -Slln~r 11'1:10 de lIngu<'Igem dere!o, erro meonestc 1'1coutgr ou d"
teo1lcll!eg!SlalMl.

nê-ee ao inciso VII, do artigo 135, a seguinte rc-

dação'

Art. 135 - •••••

VII - exer-cer- o controle excorno da atividnde PO-I
1ic1a1, na forma da lei cO'"1pler"~nt::tr mencãoneda no artigo i:lnteri':'r.

I
JUSTIFICATIVA j

Consoante publicação.no "Diário da Assel'l.oléia na

cãonaj. tlonstituinte", do dia 13 ee 3.bril de 1.988, p5.gina 9320, no

texto aprovado em p Lenâ'r j c hav re referenciã expressa ti lei riomp Le-e
reenearvmencãcneda no Arti90 anterior", 1sto~;;. a lei c>:l"'pleltlfJntar

de organização de cada foh.nistérl.o Público.

A supxeasac dessa evpresaec ( "mencionada no art!

90 anterior") altera. o sentido do texto, UI'lA vez que ele, aer-pre •

que se refere ã lei complementar do Hinistério Público fala em "lei

ccmpâe-ientiar- respectiva"

Observe-se, fl.nall"'ente, que aí. daacabe refcrên,=ia
J. "101 ccmp.Ler-entiar- xe apectnva" porque eaoe expressão a.lternria ain

da mais o sentl.do do texto original.

Portanto, hâ que se l"'anter o dinpositivo tLll COl"O ~Qi

aprovado em plend:,:,J.o.

"IVO MAINARDI

Q(jEIRA ASSII'iA1ARA NATUREZADA EMENDA.

D - SUPRESSlVA -Se ror dI!'t'xpreJ:~ ou palavra n~o dM,Ni'I Inverter o .o:cnHdo elo dl~pO· ,",o
Exemplo no texto SUprimIr o 1!t:he~ o MI'{AO p3~S-<'lndo i'I ser emer'd~ moa fiCZllJ..Zlc n.:lO~u;;r~':;"l\a

D - ofrUssAo -Objetl\ll re5!2!be!eCer m~!~ria <'lprov.'ldll ro l·lumo e n.io Indu/dll na tl!dJ;ao do \i'nCldo

0- ERRO- Rwaç.iodovenCldoquenâocorre~pondJ30q'Jerolll.proWldonoI' turno

lELl - CON'TRADIÇÁO - Dl!iiposll.ol'Os con!rIl:!llór1o& ~ntre si e s:obrl"11mesma ml'.t~rill

O - ~~~l~tJv~ UNGClAGEfrl- San.!lr vicio de lInguagem defeIto I!!tfO mllnlfe~to a ctlfllglr ou de

..,-------------rocro- ..,
Di-r:e 40 ll.rt:r.go 140, a llegu1nte redação:

ArtIgo 140- Às carre1.ra d1scip11nadas -

neste: Título, ap11cam-:;e. qu:tndo couber, o princípio do art1go 38,

XII. e o artigo 40, S 19.

.JUSTIFICATIVA

Sem a exp11clcação que se pretende.

atraves da. inc'utõão da expressão "quando couber", o texto do artIgo

140 aC,'lba. contrar1ando todo o er:pír1to da Conatitu1çio. que vedou 

I"qu1paraçõII!;s e vinculAçõetl. IIlao. dl,go. slllvo nos casos em que ellls

Ile JUf;1:1f1cam. 1StO ê. quando 0& cargos tenhalll atr1buIções 19ua1s -

eompll..cib1l1za o artigo 140 com o texto .da parte geral sobre r;erv1do-

reli publicos - exp11clta-ae a verdade1ra vontade da Const1tu1ntc. 

( conllubstl'lncl,ando-se ) nele o JUS to

avanço para a f1xaçiio dOI: venClmentos das CArreiras Juridl,Cll'il

IVO MAINARDI

Advogadol'l da União. Advogados do Eltado. Defensorell Públicos e De

legado'l de. Políçia ~- como carre1r.ll1l iguais ou asseml!lhadall.

Sefl\ uma referincia expressa ã igUAldade

e ã asaellllllhaçio das atribuiçõell dOI r"'lIpectivos cargol. esCas não

poderão ser caoladeradaa 19uaill ou as:cemelhadac, pois ha de prevll-

e ao artigo l/Ia, 5 19. não tem força 8uf1c1ente para eonsiderllr 48

chAmada: carr1l1rat: jur"íd1eall - Hagl,stratura. Hl,n1sti!r10 Publico. '

parte geral, que cU1da dos llil!rv1dores públ1cos

2. A mera refil!rincia ao artIgo 38. XII, -

[!] - SClPRESSIVA - Se for de expressa0 ou p~avra nao deverá In~erter o y;nlldo do dl~po~l!;vo
Exemp'o. no texto, llupnmlr o t1dv.:rolo -NAO • p<'l~,;.:mdo a ~er emend<'lmodlficllL~Zl e n50 Supr~%1 J

1.0 d111pOr:1t1VO em questão ou ii inócuo ou

earacteriza frontal contra.d1ção com or:: prl,ocípios consagrados na'

QCJEIRA ASSINALAR A NATUREZADA EMENDA:

.JUSTIFICATIVA

D - OMlSSAO - ObJI!:\Na restabelecer mlllen~ ~pto~d" no l' tumo e n60 Inclu(d1ln~ r..d~ç50 do \enddo

D - ERRO- RedllçllOdo vencido que nllo COITel:pondll 110que rolllpro.:ado no l' turno

O - CONlRADIÇÁO - DJ~posltlVD~ contrad,tórios entre sol e sobre a mesmll maleri<'l

D - CORREÇÁO DE JUNGUAGEM - Sanar '<ido de Imgu.1gem, defeIto erro manlre~lo a corrigir, ou de
lecruc<'IleglSlalJva.

EMENDA 2T00088-0 """' -,
[!J r:r;n~:~~

.JUSTIFICATIVA

Em verdade a regra da parte f1nal (" e em todor:

proceSllos de competência do Supremo Tr1bunal Federal") estã desl~

cada. p01S o art, 109 cU1da da reprellentaçã'o por 1neonstituc10na11dad

Falta-lhe. a1nda. tQCn1ca legislat:Lva quem deve

ra ser ouvido 'é o H1n:ll:t'ér:LO Púb11co Federal ( por me10 de um dos seu

EMENDA 2T00085-5
t? CONSTITUINTE TITO COS':: ~;;~;]

A regulamentação da matér1a f1earâ melhor l"m le1

1nfra-constitucional, que poder. dellcer a m1núciall. descab1das no te!:,

S 19 - O Procurador-Geral dA RepúblICa. deverã ser

integrll.Dtes) e não o Proeurador-G~ral, pessoalmente °

preV1amente ouv:r.do nal ações: de. 1ncons:t1tuc10na11dade.

to da Lei Haioro

Q{lEIRA ASSINALARA NATOREZt\DA EMENDA:

rn - SUPRESS[\IA - Se for de expreS5<'lo ou palavrll n<'lO de\ICr~ ln...ener o ~!mlldo do dl~posll.o'lO
Exemplo no texto suprimir o o!IdvérblO I'tAO~ passando l! ser emenda ffio<:!lflcal.ova e nllo sUpreS5l>'

O - OMfSSAO - ObJeINaresL1beJecermatefl311prov!d~ no I·lumo e n50 InclUldanll redllç/lo do venCido

D - ERRO - Redaçào do venCIdoque n~o ctlITl!Spondll ao que iol llproWldono 1° lumo

O - CONTRADIÇÁO-DlSPOS,lN05 contrlld,tórios entre 51e ~bre 11 mesma m<'lténa

O - ~~~~~l~~E UNGClAGEM - Sanar Vldo de lJnguZlgem defeito erro mllnlfes!o a corrlgIr ou de

r;-r------------rocro'-------------,
Supr:ulla-se a parte f1nal do § 19 do art. 109. que

f1carÃ com a llegu1nte redação

Texto Atual.
Art. 41, Inciso lU, § 40 - Os proventos da aposent<ldoria serão

revistos I na mesma proparç~o e na mesma data, sempre que se modiflcar a remu.,er8-
çlio dos servidores em atividade, e estendido aos InatIvos quaisquer benefícios
ou vantagens posteriormente concedidos llPS servidores em atIVIdade, Inr:lu~!ve

quando decorrentes da transformaçl;io ou reclas~ificaç!io do c!lrgo ou funçl:io em que
se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Texto. resultante da correção de linguagem - Técnica Legislatl-

'Art, 41, Inciso lU, § li!:! - Os proventos dll aposentadoria se

dlo revIstos, na mesma proporçlio e na mesma data, sempre que se modificar a remu
neraçl!lo dos servidores em atividade, e estendIdo aos inaU...os quaisquer benerícios
ou vantagens posteriormente concedidos ao ser...idores em atividade, incIuslve,
forma da let quando decOrrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
f'unçl!io em que se deu a aposentadoria.

1I1I'S,T IF"TCAllI.Vrt. I
Visa 3 presente emenda.por TécnIc~ Legislahva tornar maIS claro

o texto que objetiva dar ao aposentado os mesmos direitos e benefícios do servidorI
l!lll atividade sendo assim t.ma Lei Constitucional

Comoestá redIgIdo pode gerar dú...ida que cada modificaçl'io de sa

lário do servidor em atividade necessite de uma Lei Complementar Específica, fica!.!.l
do assim prejudicado o texto constitucional no seu espírito básico de justiça sal!!,

ria!.
Desta modo, com a pretrulgaçlIo da nova constituiçl!io, entrará em

vigor lJIl texto cujos benefícios estarl'lo evidentes em favor dos aposentados,os qu:us
têm sido apesar dos rl!!levantes serviços prestados à Pátria ~ marginalizados - so
frendo, no final da vida privações e dificuldades que serll:o sanadas com este lmpO.!.

tante texto legal corrigido

Assim é necessário e Imprescendfvel que somente seja sujeita
lei Complementar os casos em que houver transformação ou reclassificação de cargo
ou funç;;o em que se deu a aposentadoria.
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ato nOt"lllat1vo j ,

T10 ap110arÃ quando entender o caso ( e. de qualquer lIlanelra.

p r e lIIuJeJ.to AO controle p05tlUtT10r da const::1.tuc10nlllidAde do seu -

3. Outra interpt"r<taç.ão leva i apl1.caçiio d

112 de je-etro de 1962 a 31 de oeaercrc de 1987, poderão reverter-se a:l Poder Pu

blico, se for comprovada la i!egalid.llde da operação ou se houver, no caso de doa

Ç;'jD ou cc-cessão , " conveniência do mteresse publico"

N,) e-te-te. reza a parte fillal do § 312 que o ocoaterro ou corceearooamc s~

ore tara direito a indenização pelas benfeitor1õls recessarree ou uteis realizadas,

ao passe que o cororaocr jamais terã.üra, punir o ccecreoor _ que pode ter CCllq)r!

do til terra de boa re, tendo pago un preço justo _ e privilegiar o donatario ou
corceestooarfc _ que pode ter realizado, de ma fe, U1Inegocio ilegal sem nada rns- I

pender pelo privilegio -, seria pateotereots injusto. I
O intuito do reredic legal foi o de, evtoenteeente, privilegiar o oooeta

rio ou corcesetooértc que, não pocIencIo prever o alcance do critério de "ccweotên
era do interesse publico", tenha realizado beorettoraes no terreno roec.cmtcoc ,
pooera ele vir a perder a p~opriedade ou coecessãc t8/lbém pelo critério da ilegal!

caos, deve-se portanto suprImir a parte final do § 32, devendo-se, ccn case na 1e
gislaçi!io ordinaria v1~ente, i~nizar QUale,Jtr benfeitoria recesserta e ut l I reali
zada de boa f e

r::l.08. bem como dos ml!.lIlbros do M1.n1.sterio Público que Junto & '

eles of:z.ciem, nos cricliS comuns e de rll';sponsllbl.11llade. rl!.llsalv!.

da .a competênc:z.A da Just:z.ç.a EIll.1tcral

JUSTIFICATIVA

A palavra "adstrito", segundo o "Novo D;l.

cionirio Auril:J.o". 1':d. Nov. !'ront:z.~r•• 1&. ed., 8. 1.mpressio,

pago 40. s:z.gn:z.fica " apertado, u m de , lig.do. contraído. ecns -

trito ";

V"r1fica-se. assim, que o termo e absolu

tamente a n ad e qu ad o i ldeJ.. que Se': pretende exprimir. Na -ve'rda 

de. o que se deseJa ê confer:z.r aos mt!l:lbros do Hiu1.stêr:J.o l'ubl1.

co - seJAm eltadUA:z.lI ou do D1strito Federal e Terr:z.têr1os -, f E.
ro p'rivilegiado junto ao Tribunal de Justiça respe.ctivo.

Ora, todos OI membros do Hin:z.ste'rio

Públ1.co of1ciam Junto .. Ulll determinado Tr1bunal de Just:z.ça. mas

a ele nio são eê e eca ec s , como. aliall. nlRm mlRsmo os p'rõprios Jul
E••• l.50nomia Tl!'pusarã nUCA ficção Ju!1

funções, deaenganadalllentll!. não .ão 1&U;;I.1$ e lleql-erdiCA, já que

do PT:Loc!pio da .u:et:ielhação e , ror eons e qu ênc a a , a isoltemJ.A de v e n lo

( p-rev a Le c e t- ) a. n.a t u t-e aa lIle&IIlA é a s COIllP!:.1
t:ênc).&1l ( o que, no mínlmo, podeT~<;e-la ao longe en r e eve r e e er e -

Advogados da U01ão. Advogados do z s c adc e ne r ens c r e s 'Publ1CO!!"Õ ).

Sendo &!:ldm, o art:ljl;o 140 ~ 10ÓCUO' b a s 1
ta • geni!ricA d:l.l.posJ.çio do § 1 ... do U't1g0 40, que o leg1sh.dor o-rd na

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA

l
I

I
3JSTIF'ICATIVA I

No artigo 45. b , aprovou-se a aposentadoria especial para tocos os pro 

fessores da rede Ofici;l.'
Estranl-mmente, para o profes.sora da rede privada, apcsentaclorla especial

so foi concedIda aos professores de primeiro e se:gundo grau,

sentimos dlflculdade ementender este tratanento diferenciaclo, daí a e 

roendo., para restaurar a isonomia.

Suprima-sl'" do artigo 207, inciso lI!, a expressão" por efetivo eXc!rcícJ.c da fun ~

çllo de magisteno de pnmeno e segundo graus".

XIII _ jornada rnáxlma. dl'.' seis horas ininterruptas para o trabalho rezI1zado

turnos de revl!zamento, salve negocfaçi!io coletiva.

Dê-'3e ao inciso XIV do art.79 a seguinte redaçllo

.::USTIF"Ic.ATIvA

EJ't'IENDA 2T0009S-2 "'""' ---,
P const1.tuint'; ORLANDO BEZERRA ~;;:~

Q{lElRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

A redaçl!lo aprovada no lO turno pode deixar rnarg!"ft'l à anoiglJIdacle li ot<'1

flbologia se manifesta em prirrelro lugar quanto à dlStinç:('1 entre turnos de rev.!

:zamento ininterruotos e t ...rnos de revezamento CCY'I jornadas s~aradas por Pi?QtRf1O

intervalo, ja QJe estas n110 estariam abrangidas por este inciso Em segundo lu~

gar, COITlO o objetivo do inciso E' preservar a saúde do trôlbalhador, castigi'lda pe
las altençties no seu" retículo elO sono lO face aQS turros diferl!:ntes de traba
lho, em ror1ídC', que e obrigado a CU'l'IPrir, é precisu deixar claro qu(" se r1es"'Ja

illllt"dir, irroondo o intprvalo para refeiçt1:o e descanso a 10l"lga jornada cont!nU::I

e ininterrupta, rcsponsa ....el por tantos aC'1c"er tro; roa traoalho •

EMENDA 2T00093-6 """. -,
~ OEPUTAOO A~TONIO CARLOS IJEp,(lES TH4€ J fu/~~7?J

[KJ - S(JPRESSIVA -Se for de expresüo ou palavra n..o ooera Inyertero sentldo do dlspo!>olJ"O
Eltemplo no texto sup!lmlr o ~lblO ~NAO p~n&:ta ser emenda mod,(~~s e 0:'0 iUl-ro<'S5l'a

D - OMISSÃO - ObjellYl!lrenebelecer m.!ltena~proy~da no I' turno e não rnduld.1 na red.1ç60do ~ern.1do

O - ERRO - Redllç/lOdo vencido que nAo ccnespcnda ao que fOlllpl'O't;Wono I urno

O - CONTRADlÇAO - Ol5pO$ltNOS contradltonos entre SIe sobre e mesma rnatena

D - C:ORREÇAO DE L1NGUAOEM - Sllnlll Vldo dII' lmgulgem dd~l'o ~rro m'lllf"slo a com,;jJr cu de
tel:l\lcaleglslatwa •

EMENDA 2TOO094-4 AA~' ~_----'

@J O::PUltlDO ANTONIO CMLCS ME"~E:S TH.CJ.E J fl7!/~1~7SSJ

o - OMISSÃO - ObJi:wa re5tl1beJt"I:cr matena aproy,do!lno I' turno e n.!o ltlCluodana rtdaç~ do ,(n,1do

D - ERRO - Redaç..o do veneldo q.Jenilo corresponda ao que fOlapro ..~do no I tumo

D - CONlRADIÇAO - Dl$po~llr.'Os Contr.!ld,!OrlOS ~ntre si e sobre 11m~ma m:lllt!la

r:-1 _ COrmEÇAO DE UNGUAGEM _ S<1lllar Vicio dt linguagem defeito l!rro m:llnlfe~lo li tOl' 91r 001de
~ teemeal<!gl~:lIt/IIO

~éstirro c~sorio _ siJltlolo do Poder de Impéno do ReJ._ e uma in

venção medieval que remonta ha maJ.s de 8 séculos. Desde a década de 40, está

praticamente extinto na Europa , nos Estados Unidos, nem durante as Guerras "'.un~

d.1ais foi usado.

ErrprestillCl i:tJlllulsór!o só tem cabimento emsituações realmente emgrgen

C'iaJ.s. Odiado pelo povo brasileiro, especialmente quando e utaizado na freq!len _
ciAtm\ que tem sido desde 1942, o artigo 154. QUe o regula, tem gravíSSimos de 

1'eltos.
O lIJ8is sério é (JJe a Constituiç~o deixou de caracteri:za-10 CClIIlO tributo.

na forma do artigo 21. § 22 , inciso II da emenoa constitucional 02 I169. Não

$~ tributo mlo se aplicara o diSposto no arUgo 177 e no parágrafo unico do

artigo 15 do em. Embora sue instituiçllo exija lei aprovada pelo CO/19ressoNacJ.o
nal, sua madificaç:o podera ser feita atreves de ato do Poder Executiyo InCidIra
sobre fatos g~r<ldores passados, ferindo atos jurídicos oerfeitos Exoatuando o

errprestirro compulsorio,) instituído na forma do irr-ho IJ d) artigc 154 ,não oba

decera ao Principio da Anteuoridade Tributaria Poderá ser utilizado cem efeit~

de confisco, o ~e se traduzirá na legalidade de os Gc"ernos n~o Dagar~ corre

çi1!o rronetana sobre o valor ~restado pelo contribuinte. durante o número de
anos que quiserem

Cabe rnel"lCionar que, errbora a Constituição vigr-nte diga expressamente que

aos emprestimos coo-pulsorios " se aplicarão as disposições c::lnstitucionais relati

vas aos tributos e às normas gersJ.s do direito tributaria", tal não tem sido o e;;

tendimento OoS Tribunals ( CCfIlO demonstram~por extmPlo. as sl.IIlUl;;.s 41a d" 5TF ;
2}6 do TfR )

Na ausência dessa necessária d!'!finição constitucinna1, mais forte ainda SI!!

rã essa arma nas m30S do Executivo Recorr~rá a ela sempre que precisar reduzi;

'seu deficit Oi:! caix~. Ut111zar-se~á do incisc 11 d" artigo 154, " caso de in _
vestimento público de carater urgente e de relevante interesse nacional", justa _

mente por ser t~o iropreC"ho o que seja" caráter urgente" e " relevante interesse
nacJ.ona1".

Cabe mencionar que de 1951 a 1963. heuve mais !i:"l'restirros corrpulso _
rios que de 19154a 1988.

Regulamentar a materia e preciso. na falta de regulamentdção, tudo
sera peItldtido, como foI antes de 1967. E:necessario. contudo, coiba l;eu uso e

mantê_lo sob controle. Por ser a única maneira de alcançar e:'óse objetlvo. propo
mos a supresslfo do inciso II do art 154, do Projeto aprovado no Plfmário da
Assenblela Naclonal ConstituIrte

QCJEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMEND""

Suprima_se o Art. 154, inciso II

.JUSTIfICATIVA

A correção de 11ngu.gem proposta ta,!

lhora o texto selll qualquer alteqão em seu conteúdo.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

)TI - S(JPRESSrvA _s~ for d~ expressec ou p~!llYr<l rae devera mvertero senlldo do dl~PO~lbvO
Exemplo no texto, s...;lOffir o adVl:rP? ~l'io\O" passando a ser emenda mod,li':fltwa e nao supf~S~MI

O - OMISSAO - ObJem...restabelecer matena aprovada ne I' turno e não mchnda rnI red~çlio do vencdc

0- ERRO- Redaç~odovencldoquenflOcOlrespondflflOquerOlaprOYfl,jonoI'turno

O - CONTRADIÇAO- DI~p~SlllYoS conlmdltonos entlc ~I e sobre o!lme~mll malem~

O - ~~~~~~I~~E UNGUAGEM - Sflnllr VICIO de linguagem defeIto ~no manlfeslo • l"ornglr ou de

illNDA 2T00091-0 ~"' --, ~u'''---,
C DEPUTADO ANTONIO C.mL05.€NDES THA/-E J éoVC+-~E J

EMENDA 2T00092-8 ""''' ----, "'''---,
~ ~PUTAOO ~IO CARLOS 1oEN:ES 1lWE J ~D7I88 )

que a carreira de Advog.do do EVtado está prev1sta no Título IV e.

aSI:z.m, autolllaCJ.cament.e, abr.n,g:tdll. dJ.r"'t~unll!:nt:e pelo d1spoaitivo em

Art1go 137- •••••

inat1.tu1ção DOS novos Estadoll d:l Federação. I
Igualmenr;e. a retti•• io .0 artigo 140 nit

e d. ml"lhor técnica ]egUllat:z.va. posto que redundante, haJa v1.sta'

voeacl.. G«ral do Es r.ado.

exercidas pe.las respectiva._ Advocac1.&s-GeraJ.1l organ1:r:adas

o - ~~:~~~~~lIT1:~~~:o~~~ap:sis::,ve;~s~=~~=::~~uprenIY~
O - OMlSSÃO _ObjelNa fntabelecer rJUll~rjll apl'l;Mldano }' tumo I: nlo .nduldll nll redaçao do vencIdo.

D - ERRO - !WdlIçio do W'ncldoquc n&ocorresponda ao que JoI.prowdo no l' tumo

0- CONTRADIÇÃO-[),spos.tlYos conlrad>t0005entIesfelObreamesmamaterla

WJ- ~~~ UNGtL\GEM - Ssnllr VIcIo de hnguag1!-m defeIto erro man,festo. comglr, ou de

re.ira li!. ob.ervado o disposto no S 29 deste art1.go.

• consultoria Juri:d:z.ca dos E.c.dos ~ do D1atrito Federal serão -

3USTI7ICAT!V!

A adoção da denom:z.nação "AdvoclIc:z.a Ge-

ral da Unl..io" pa'r& a inst:z..t:uição que exere. a rep'rlt ••ntaçio da u

n:z.Ão e as .t:iv1dadea de consultoria e asaessoramento juríd:Lco do'

lloOer Execut:1.vo) tra% CO\llD consectir:z.o natural a dação da ml!sma -

" P'rocurado'res" não constava do texto origlnar1.amcnte ~llXJl aprova

do- c o que .e preteIJdJ.a. i epoca, era evitar denomJ.nações lemelh n

tes para cargos COII funçQel dJ.versas. Procurador do Estado e Pro -

aa 'regras cera1s - i que dev~ .v.liar • exata remuneração de seul

o le,gislador l!-stadual- 'raspeJ.tadas

tA procura af1rma-la de todas .s mane1r.s.

lação i autonOll1:l.. dos Est.dos, Justamente .gora que • Constltu:z.n~

menclatura ap d:z.se:z.pl:z.nar, no art1go 237. VIII. a s:z.tuação de tal

disp051tl..VO em tela quer viol.r.

P10r .:z.nda - reprel entarã enorme V10-

denom1.naçio para idênt1.cas funções li nível estadual. ou seJa, Ad-

••'rv1.dores.

Alsemelhadas entre 11)..

E e e s e flCÇÃO contraria toda UIna f11DIl.2.1
fia qu e se quis 111lplantar, ev Lü e ndo-e s e equ1.paraçães e v:z.nculações,

que tant:z.as d15torções s e c cr i e a s tem provocado, causando enormes

probl~mall para a Administração Pubb.ca. I
• 4. De qualquer maneira. o mell.cClonado 5 I

19 do artigo 40 ja representa sufic:z.ente gll.rantl.ll poll.:ra os scrvJ.do

r •• publl..cOS « 11I« base:z.a numa .laoantar reira de equid.dtt que o

curador de Ju:::tJ.ça-

o prõpr10 projeto ji consagrou tal no-

Q{IElRAASSltW.AR A NATUREZA DAEMEND""

S 49- A rapruentação judic1..1 e

...------------=0'-- -,
Di-se ao S 4° do art.1go 137 do Projeto de

Constituição ( B )- 29 Turp.o. " se.g.u1nte. 'redaçÃo.

EMENDA 2TOOO90-1 ''''''',,---- ---,
{!JCON5TITUlNTE ALARICO Ana Jrt~~

Q{IElRAASSltW.AR A NATUREZA DA EMENDA:

D _SUPRESSIVA -SefOl~exprlOssiooup~laYranftod~r~lf1vert~rOftnlldojodlsposlllVO
~mpIo no t~xto suprimir o IIdYérblo RN!\OR. plluando a s~r erMnda mo,liIic:1!ltMI e nllOsuprnSlVa

o - OMISSÃO -ObJttMl rulAbelecer mll~riaaproyw no l' turno e nãoInc:llJldana feclaçio do vencIdo

O - ERRO - Redaçio do vu.eidoqu~ nlio corresponda 110qu@ foiap~ no l' turno.

0- COf'fIRADIÇÁO-[Mposltl>OS contrlldlt6riosentr~slesobream"mamalellll

r-:-l - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SMilr vicio de Ilngua,g1!-m, dl!felto erro manfFlI'stoli comglf ou de
LX.LI tkmc. ~1l1Jya.

Dê-se .0 .rtigo tOlo 1.ne1.SO 111•• segu:z.n-

te rlld.çÃo

Artiz;o 101-••••

III-Aos Tribun.". de Justiça o Jul

camento do. jui:llclI eltaduais li! do Dlstrito Federal e Tcrr:z.tô -

o - OMISSÃO- Objetlva ~stll~1l!-cer milteflllaploy;,da no 1 lumo e não lI\duid~ na red~çllo do venc:1do

O - ERRO - Redaçilcr do ....nodo que n!lOcorrespondll ao que fo.Ilptoy,do no 1 turno

O - CONTRADIÇAO - DI!>po5oltlVoS c:ontr~d'\OlloS entrt' si c soble a mesma malella

O - CORREÇÃO DE Uf"IGUAGEM - &rllllr \ido ~ ImgL»gtm defeIto eflo mllnlfesto i1 corrigir oU de

"""" ......"'"

SUprima-se a parte final do Paragri'lfo 312 do i'lrtigo 58 das Disposições Transito _

rias, dando-se ao FreS/l"Oa seguinte redaçl:!o.

§ 312 : ,. Nas hipoteses previstas nos paragrafos 8l1teríorl!s, cCJIllrovada a ilegal,! I
dade, ou quando existir conveniência do int"'resse pU:lllco, as terras reverterlIo

ao pí'ltrirOOnio da Un1:io, dos Est9dos, do Distrito federal e cios loU1ic!pios, respe.f.

bvamente ..

JUSTIFICATIVA

Pelo texto do i'lrt • .58e seus parágrafos, as terras públicas com area supe 

rior a três mil hectares, que teohMl sido vendidas. doadas ou concedidas entre

Q{JElRA ASSINALARA NATUREZA DA EMENDA.

UJ - ~~:~~~~~~;;,; ~x~d::~~oU ~~Hap;:::;~~;"5~~:::~::~~::~s~:=:uprmrva

O - OMISSAO - ObjtlMl rest1l.~~cermal1!-I'"<!prOYl\dlI 00 1 lU fI.:l e fl/IO mdu':ja nllledaçllo do vencodo

0- ERRO- RedaçllOdovencldo.qu~lllIOc:orlespondaaoquefor<1lpfO'o'&d~no1 turno

O - CONlRADIÇAO - OISpoSllJ1'OS Contrad,torJoS entre SIe sobre a mesma matena

O - ~~~~~~~w~E LINGUAGEM - S<!nar \1CIO de Imgu~gl!m dtf<!lIO CITO manlfeslo iII c:orrlglr O.Jti,!!

EUPRESSIVA

Supr.1ma-S9, do Art. 79, C.apItulo II, do TItulo ;[]:, do Proj,!!

to dR Con.st1.tu1.ção (B), o J.nc1.so XIV, que trata da "jornada rumciJaa de

seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revez.! I
mento, salvo negocJ.açâo colet1.va:" renumerando-Be 08 dwu.J.s.

JUST~F~CAC~O I
A q~8tão da jornada da trabalho em turnos 1.nintorruptos da

reuezemanto, por envolve~ questio de- .segurança do trabalho €r da. pró- I
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~
rla aaGde do trabalhador, deve vir tratada em lei ordJ.nária, que pode

rã prever 0& seus variados aspeeeea; adequando_a, btclusive, às reali
dades regionais.

O teJIto emanado da douta. .Comissão de Sistematização comete

excessos :indesejáveis, pois a extrema rigidez com que fixa a D-ornada.
liixb1llbl1lbocontempla também as pecualiaridades de trabalho em determi_

n~.~ setores produtivos.

Sem perder de ·vista, cont.udo, a imprescindível proteção dos

direitos dos trabalhadorés e a necessidade de harmonizar as relações

entre o capital e o trab;lho, pretende sim a emenda criar condições I!
reG dentro das quirls as atividades produtivas se desenvolvam com efi

ciência, ftibib11idade e .harmonia.

EMENDA 2TQOO97-9 ~
e'J Conk'tituint.e OR,L1\NDO--BE-Z-E-RRA------'} rr;~~A7fSãJ

Q{IE1RAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA

GLJ - SUPRESSIVA - Se for de elõ:press.3o 0'./ pll.llIlIl'a nl0 devl:!lamvcrtcr o &CnlJdo do d spo< I'VO
Exemplo no texto wprurur o ddvut!o ~MO~ pa.sancc a ser tmertdil mOti,fcaL .:I e 1"'30~uprCS'.I"

D - OMISSÁO - ObJt~..a restabelecerma'cua aprovada no I"tumc c ncc mdurda na redação do venctdo

D - ERRO- Redaçac do vcoctccque n30 corrospcnda ee que fOI aprovadono l'lumo

D - CONTRADIÇÃO - Dsrcewcs ccntrad-tcnosentre si e sobre a rw-sma meu na

D - ~~~~~~~E UNGUAOEM - Sanar VlClO de ltngu!lgcm d~rl',lo, erro rnan reste il corr1g'r cu de

EMENDA 2TOOI00-2 """" ---,
P ha~IQUE Céf>COVA J t-r=;~~B;"J

QUEIRA ASSliw.AR A NATUREZA DA EMENDA.

D - OMIssÃO - Ob,<!li'.alC's~,;lelec<:r metcna aprcvads no 1 lumo e ";'0 Inclu da n.:lredaç<;!::!,j,) vencido

O - ERRO - R..da;50 do vencido que nâc eenesponda 30 q.Je fel !Iprov~do no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DI~PO~ t.vcs ccnvedrcnes entre si e sobre a mesma m~tLt!a

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - S3nJl acc de ltn~\13~"m, dereítc enc m.'l",k~to <3 cOlliJ't, eu d~
tecn ceton.Jsuva,

Admitir tal d~spositc&vo s.erã o mesmo que não reconhecer as

eculiaridadea inerentes a cada situaçã.o, por outro lado, e louve-se a

intençio do autor, mas adinvés de gerar mais empregos, ela poderá ter
efe;Lto contrário ao a.ume~tar os custos de produção dll.s empresas e dim!

uir a sua compctiv;Ldade .nas exportações.
Supri..ma-t'la, do Arj:. 79, CapItulo II, do TIt.ulo :I1:,

do ProJeto de Constit.uiç~o (B), o 1.nciso XIX, que trata da .. "1icança

pat.ernidllde de o;Lto dias •••• ". renumerando-se os demais.

suprima-se a exoresc'ãc "terras f".i1:."']ll'lah"

do morse rn do ArtJ.qo 20 do srcjetc ce constttutcêc,

JU5TlfICATlVA·

«terras marginais" oãc E'~prime IJl ccrcettc

jurIr.lico cor-seqracc no r.lireito brasileiro ueie, o rn1ximo que "lncontra'llo:; F1 o
conceito oe "terrenos r'3rginais". Com esforço, cooecreecs asalmíj.er 0$ dais +.:tD.
certos Não evttarterce, contudo, ccnrusõec Por outro 12rlo, as "terras rflarg!
nafs'' não tê'n uma confJ.guraç~o natural definid3 como a tem, por eee-rãc, a
praia fluvial 1J'n~ia li ur-a ereto E "terras mnrginai':l", o que !lJ'o" Q.uell a
sua extenJlâ'J? Parei evitar sérios ercaraços na íoteroreteçãc futura do teste, é

que se propõe a retirada da expressão.

Sala de sessões, 7 rn jJlto ra 1933.
Não se justifica o prece.1;.t.uado no Art. 79, XIX, pci:; é de

duvãdcsc proveito o benefIcio que se pret.ende para a esposa e para a

famílla, cont.udo, com ceeeeae , seu cust.o será cobrado da população.

JUSTIFICAÇÃO

Constituinte ORLANDO B;r:ZEP.RA

EMENDA 2T00096-1 """ ---,
PJ J rr-;;;~T;;;J

Suprima-se, no Inci::o 1.<, do I1rt 52, ~ expres5do

QUEIRA ASSINAL\R A NATUREZA DA EM.ENDA

!TI - SUPRCSSIVA -'Se ror d.. .,m:~,..,:ll) ou p~lwr nsc d~~rrJ ,n er-er c t"flld.:l do dlJpoqlJ'Q
Ú'empl'J no texto -uprun r o -d ..Tf)IO "NAO rUJ'ando 11 r('1 eru-nda Il,:::l(],fiç<!lJ 11" r1d,J~Ul-'I""~I ~

O - O..,ISSÁO -ObJ"'~.a re<w.Jdeçer mJlNla ~plc'o~dan.. I lurtlo e não Il'cl.J,dali'" ,,"d;)~;:,"" -J.:I" I1nd'"

D - I:nRO - ReóaçilO do .encldo qu~ nlo correspondllllo qUi' f.::'llIpro.adD1'0 I lurno

O - CONTRADIÇÁO - DI~PC:;lb\os cOiltl;,d,t....'!:n fnlle tI e wl::ie il m"sm.'l mal' l!J

D - ~~l~~~~!~~V~E UNGUAOEM - S~Il.:l1 'lrlO de llrgu'g~m delFlto eno m:mlfl 5'0 iJ cOIIIg,r ou de

Além di!>so, O artigo 'W da<; llDlsposições Tran",i torlas l1 ajusta
os atuais venC1.mP.ntcs ou rerrr..meraçõcs aos padrije<; fixados no texto permanente

EMENDA 2TOOI02-9 <flC' _

fLI Constituinte Carlos Aloerlo ------,) U;;0'-;~

QtltlRA ASSlNflf.AR A NATUREZA DA E/r\CNDA'

A matéria, por se" pertln~ntc aos servidores públicos civis, d!
ve ser tratada no Capítulo VII, do Titulo III Entretanto. COI"Q o refe

rido Capítulo ja dhpõe ampl'J e rninuc1osamF.nte ':>obre o a'.õ~unto, no~ 5'i '<1,;<11 e XIV

do artigo :'ia, torna_se d"snel"~ssdria 'lso;a inclus::io, por rl)dund.jnc1a

JUSTlFICAÇltO

Assim, torna_se e"idente a necessidade da supressao do referi
do período, seja por que~tão de técnica legislativa _ inadeqJ3ção da md

téria ao Capítulo - sejô3 pela sua imprecL!:i30 _ dá m:ngE'm a int':!rPlet;

ções antagônicas CO'll 05 dispositivos cltados ~ seja, finalrtente, po~
ser repetitiva e. portanlo, inútil

UI - ~~~~:~~\.~:; ~~;~ro"~ ~'~I;s~~7()o~~1~P)p;~~I~~~'2;Ó~~ ::,~~\0~~~~~~':1~:r;e:~~~~'~UPIPS~lVl
O - OMIgS'\O-O~JP~I'ilre~'-I"dx(("J ,'1 ':,"I~ ~J.lll0 I·I'~moen':oln~lujiln.:lr"d,]ç;:;odo'~l1tdo

O - tR'lO - P d1':;ilOdo V~n"T') q..e nj:ll:orr<'ls;:c,\ ') ~o ',ue lal~rlo~ado no I" turno

O - COli7J>AD1,;l (I - Oj:;c~!J os C"I1'"d') !-"':;cnJI' sI e J' ~r" ~ m"sm.:l mil!"rlll

O - C~:;:~"~'.:~L ~E UliQUr.C,.:M - ~"IJnr \lc o d, In.3l.!.:I!}cm, d~r~,(c <::110 tniJnJhsl'J 11l:!;'ur~'1 (llJ cl~

li]

r.r---;:-,-;-----:--:---:::--o=0-----,--- ---,
:1J Suprima_se o período Final "110$ CUS05. "ah. "por tef'lPO de ser-

viço", do inciso XV do ntigo 38

Ademais. mantido o dispositivo, tendo em viE,

ta a mençJ.o aos Conselhos de Contas, poder-se-ia, no futuro. entender

que junto a eles oficiaria um Ministério Público Municipal

e situando-o m, esfera do Ministerio Público da UnH~o, é óbvio que

artigo 134, criando o Hinistério Públ1ço junto ao Tribunal de Contas

Com a inclusão da alínea "e" no J.nciso I do

seus nembros estão sujeitos ao sistema geral de garantias, vedações

e forma de investidura aplicáveis a todo o Ministério Publico do 8ra-

JUSTIFICATIVA

silo

Ora, o c;Ltado disposit.ivo~foi aprovado com 337 vot.os, con

tra 67 e 28 abstenções, num clima de muita emoção. Hoje caberia pensar
com maJ.or racionalidade sobre o aasnnec;

Assim, para ~ê eeee Cons.t.ituição, p1t?-Da de avanços e méri_

OG, não consagra erros ~ue a désmerecem, somos pela aupressão do cit..!!,
dispo!::itivo.

EHENDA SUPRESSIVA DO ARTIGO 136 DO PROJETO DE

CONSTITUIÇAO ( 8 ), 2º TURNO.

QlJEIRAASSlNAIAR A NATUREZADA EMENDA.

A sociedade jii ceve esperança de Conllt.it.uitlío milagrosa,
mas pasnou a §ofrer de W!I;% desilulJâo eaõeaea,

@J - ~~~~:;~exI.:~~~~I~I~ ~~~e.:,~oouAÂ~~ap~:~~~~~e;âs:V:~~n~:~~~~r,~;~~s~o~~~~tlP es~~

O - OMfssAo - ObJl!:lJv~ rell!abclecer m~t.,!lll. !IprOWldano l' turno e n50 lm::lulda.~ rer.façflodo vl'n,;Ir.f';)

O - Et.ttO - Redaç~o do venCIdo que n50 correspond~ ao que fOIaprovado no l' tumo

C - CONTRADIÇÁO - DJsposlllvos contradJtonos entre SIe .'l.Obrea m~ma m~terlll

O - ~~~~~lzII~E UNIJUAOEM - S!lnar VIela d~ bngu.:.gem d~FeJto erro man,Festo li corrIgir, ou de

EMENDA 2T00098-7 """' ,
e'J Constituinte IBSEN PINHEIRO J t-r=otl;~~

096_1

SUPRESSIVA

ORL1\rmo BEZERRA

&.'iENDA N9 2T _--"-"!=!__

AUTOR.

NATUREZA. _====_

J:V ->.sancionaJS., promulgar·, fazer publicar aa leis e e~edir

regulamentps para Siua f;Lal execução;"

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA Eft\ENDA.

JUSTIPICACAo

Bem como assim, suprima-s.e o Art. 64 e seu parágrafo único.

são muitos os ·casos comprometidos por essa mácula.

A referida emenda pretendp coibir a expedição de decreto

lei pelo Chefe do Execut.ivo, mas, pretende principalment.e definir

funções clãniicaa do.Leg~slat.ivo e do ~xecutivo.

Ninguém ignora que o Conqrasso Nacional, qudndo da expedição

o vigência dessea diplomas, fica tobalment.e afastado do poder decisó

rio, limitando-ae a homologar, a chancclar programas c planos que já

vêm pront.os e acabados dq Planalt.o. I
Recentemente, num exemplo absurdo de despl!speito no Poder

Le9;Lslativo, o Chefe do ~ecut.ivo acaba de baixar decreto-Iei reprogr~

mando o Orçam<mto Geral da União, Nlng1l:ém há de ncgar a necessidade de I

nuplementaç50 orçamentária, mas não é est.a a forma corretlL de fazê-la.

Para ilustrar, ai ect.5.o t-rên outros eXê7l1plos recentes que

dmnonstram com clareza o "pouco ca.so que o Executivo trata li sociedade

8 seus representant.es legislativos: o plano cruzado, oa pacotes fis

cais, a negociação da dIv:ida ext.arna •••

Por isso a razão da emencia supreasiva, do contrário o COn

gresso não poderá desempe.nh&r a missão que os novos t.empos lhe desti

nam e cont.inuaremos, caüa vez maia, surpreandidos e derrotados, todas

as vezes que esta Casa BC. ;impuser em suas prerrogativas.

[X] - SUPRE:SSIVA - Se forde exoressac01Jplll<'h'l'~ n:'o devera inverter o sentldo do d,çp~s,lJvo
ExcJ'\pla no IQXto supnrrur o 2.:l1.."bIO "!'\AO pcssendo a sei emfl'lda med i-<'l',.a Q n50 sup css"otl

O - OMISSÁO - Ob.cl.IVa reslabele~Lr ma'ena aprovada no I' turno e nac Includ .. Ti1! redeçêc do vcnc-dc

D - ERRO - RedllçJio do vencido q"'~ nac corresponda ao que fOIaprcvade no I turno

D - CONTRADIÇÃO - DISPOSllJ.OS contradnoncs eotre SIe sobre l'l mesma matena

D - ~~~~Te~l~lJv~E UNGUAGF.M - Sanar VlelO de lmguagrm defe,to eIra manifesto a comglr Olo< de

Supr.iJlla-se, do. 1.nciso IV,: do Art. 86, seção II, do CapItulo

II, do Tít.ulo IV, do projet.o de Constituição (5), a e'qlressão ...... d~ I
; eretoS! e •••• ", redig1.ndo-o como a seguir:

".l.ndcpend:'fJU::'llcnte ':11 "~('nsura ou licença"

Jusr I F lCAÇAO

A enenda suprime d<.is d1.sposJ.t1.VOS (art 8&, IVe drt. 641,

não correl~to.s, o que contraria ~l'l norm<3S regJ.mel"tal.s lart 23, fi 29 do

RegLtrcnto Interno da ASl'wmbleia t1ac1.onal coostitulntc.t O nucleo da pro

posta é eliminar a cOl'lpetencJ.a at.ribuída ao Presidente da R~públ ica pdra

adotar flledJ.das provisórias, CO'll forca de leJ., IlolY'itE'_sC o qeu acolh:L1nen

to @/TI re>laçao ao art. 64.

Em 12/07/88

EMENDA 2T00099-5 "-""' ---,

~ CQnctit!!jnte I-tAURfl 10 CORREA ~~~'~;=J

U3:o é pos:.d:vd pprmt.l= u propaganda ddquilo que a lei
proíbo

A ~uprps!'J-:t abznluta d8 cnn::;ura perMite ü ô3po.!ogia do

crirlC!, :J prt)o::l\1:l:lda dJ v!olên::::l::l política, da pornog.itlfiJ Col, crian

ças. do sadl!no, perl'lite propor e enr;inar a prática da crue:1d:Jde CO!!

tra éI qual H,W\ lutando o CristilJl1~vno ha doi!:; mil an'J5.

Dc nadn v::l(Ora eztil1ul,lr <.I educação intelectual nas o;;sc,2

1<::5 se se perMitir. através dos '~~im; de cO'1unicação de massa, a de

ned..Jcação moral da infância e da juvel1tude

O artigo pn ssupCe que qualquer pessoô3, de qualquer ldG

de, teM cond!çGt:s para Icsi5tir à pronrjl]"J.nda .. o qlJe <5 ev!dentenerote
(l1l<;o

Constituinte ULYSSES GUI'<IARAES

Presidente da Asseinbléin Nacional ConstJ.tuinte
(RETIRADA PELO AUTOR)

Com o mesmo argumento, çon que se proíbe a cen::;uI3, deve

ser proibido o combate ao ópio e â cocaína

Os meios de comunicação, de:;tacando-se a impren'3a, o ci-

nema e a televisão, têm imensa responsabilidade no esforço de cada
geraçl:lo para moldar o país do futuro
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QUEIRAASSINAl..ARA NATOREZADA EMENDA

~ -SU"RESSIV.... -s.:fordeexpf~~::''';)O'Jp''''!:l'la nâo d "n,r ener o senudo do depoouvc
EIlemplo no texto SUprlft1lfo lId~t:/lJJ.;l "NA'? pH,~ ,;,:, a ser ~mend,." mo":hfic..h"a e nco toupfe!$,Yll

O - OMISSÃD - ObJetivlI restabelecerm1'<l/''''' aprr ad.l no 1 turno e nilO lfldwdllna redJ<;aél do vencidc

0- ERRO_ Rtc!açllodov~ncl:!oqUl'l1aoco'respond1!~"'''ic Ioleprovadc no t-tcrec

D - COl'rTp.AD1çiiO - DISPOSILvos contrllddorlosenue si e sob I! 11 rresma matcua

O - ~~~~f~~lly~E UNGUAGEM - Sanar \'(10 de hnccejem .:I,.f...,!O CfIOmanifesto 11 cornglr ou de

sucr íma-ae o § JO. do Art. 197 do Projeto
de Constltuiçl';o (9).

ASsil'l, além de senaccre de contradição, a emenda
agora prnpc s t a e tambéM supeesatve , pois sap r Lme da ab r anqêne t a do
draccs í t tvc os oema í s caof tut cs do Titulo IV, reconhecendo, a nI ve I
de t e et.o , a í sono-me apenas aonde ela realmente exrete a n fve I de
p r Lnc Ip ac , -rão cont r ada.z eocc a regra que coíbe a pésa ima pratica ue
eqc-narações de vencimentos entre carreiras de atividades t ct.a í ment e
diversas.

EMENDA 2TOOI06-1 =~,---, ....,
PJ ccnstatuinte LUfS EDUAFOO

bilitllÇ;io, exercer atribuições ccncr r i e eõr-aas sem caráter jurisdicio ~
nal, além de outras peev.í s tns na legislaçl:'io"

JUST.!F'!.CATIVA

A Justiça de Ppz exerce t raurcfcnamente a
função üntce de celebração de case-sente e não se Justifica Que os lei
gos encarregados do eXeI"CíC10 desta funç"lo, Que de juizes necra :'~fI'l ,
porque nada ju Iqem, exerçam "atrJ.bul.ç~eS conc i t racôr rasv , a l én de ou ~
t rae previstas na legislação" Essa cere re ccnc í t í atõr ia, na pr-e t rce ,
vem sendo exercida pelos crcpr t os juízes de direito, pelos proect.cr es
de justiça, pelos eovooaocs e ... mar s especrarnente , pe.la ôerenscr i a ov
bt í ce , agora Iris t Lt uc runa Lr z ada , cUJOs mentir-os conhecem o nt re i ec e sa
bem de que direitos podem os âr-te r es s adca C11SPO:' -

Por outro lado, n-ão tem Fundamento razoá -
vai exigir-se que esses aqent es seren e tea to s , con una vr ncu Laç ãu ool!
tico oar t rcãr ra , cemut mcc ate a grupos llgados a contravenção e ao
t.r é f rco de entorpecentes terem seus candidatos, caso se aantenna o err
tendaeentc de que as suas at r íbcnçnee possam ser mais amplas

Não se vê razão pa r af í xaçãn de prazo de vman
dato" e determinação cbr í qatcrae de rencoereçac dessa atividade, de
pr ee-e de natureze hcncr f r i ca , caoenoc as Justiças das umoaoe s Federa
t í.ves oec ac i r a respea tc e eva tanoc mai or es ônus aos cofres públicos.

JUSTIF'ICAÇ~O QUEIRAASSINALARA NATUREZA. DA EMENDA.

l
I

01.Sp05ItlVO E'Ilr>ndado. Titulo LV

CapítUlO IrI

seç50 VIII

lIrtl.go 131

Par~grafo j!

Enenda. SoprC'!!õsl.va

Suprirrü-se do § 3!! do Artl.go 131, do proJeto
da ConstltulÇão (B), aprO"'<'Ielo em primeIro t.urno, o segu1.nte te!:

Att. 150

pal:'iígrllf"o: 5'

OOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - StlPRESEOiVA - Se for dt' ".>.ptt'ss..o ou pll'~H2 nao deve,ó'I 1O\..rter o s<:lnlldodo d,spos'IlYO
Exl.'mplCl no Ir,(\.D $(.pnm,r t> (ld.erb,o -";AO pa~<;;r;ndo t ~er em,nd,\' m<:x;hfíc;,Wlll.'n<'iasupres.....1

D - OMISSAO - ObJCllv3 rl;,'~L1Ibtlecer mateM ;,pIO\<ld",no I tI.unoe nia fnclutrl.3na ,(>daçãodo \'l.l\crdo

D - rRRO - R..dilçao do venc,do que nao cort...sp~d~ lia q<;e FclIlIplO\lIdo no l' lurno.

D - CONTRADIÇ.I.O - DI~POSH"O~ cOtlltadltor.~j; ~ntr" SI e so!:>re ~ mesma ma'er<3

O - ~~~~E~~~~E LlNOUAGE."1 - Sarar ~KIO de Imguagem d~'l.'llo tltrO man,festo li co1l19'1 ou,j,

EMENDA 2TOOll0-0
P DEPUTA!)O JOS~ LOURE'lÇO "-l.'T0lt

QUEIRA ASSINALAR A t'iATORI:ZA DA EMENDA

As at1.v1.dadl:ls de defesa C"l.V1.1 compreendem

fi:lses de planeJtlrnento, cxeocução e coorden<lç5o. Atualnente. as atri
bUlções dos Corpos de !lambeIros ~,'11tares Já abra'lgcm as fasrs CltJ'

das, rermltInõo um trõ'lblllho ;r,ntegra~Jo, nos ca!lOS em que aquelas Co]:
pcraçõ(ts ~~Jcm r'm d~f(!sa d" rOClf!tJ.a1Hcz que, ~nte as pecu1J.ar).da

de da açao a executar, 13Ul!5 d,Lv~rsas. fases po~em ser pll'lnejadas e

coordEcnadas por :;;eu executor.

L;r,I'lltar a tltrJ.bt1l.ç~o dos Corpos de Borr;beiros

à execw;ão das atl.v1.d."dcs de defesa clvLl, é uma poi!nç5o retrógrA

da, pOLS eV,t.denCH.l. dou; graves equi...oco!'l

a) não f-erm1.tc uma V1S5:0 globoll.zada da atlv"dede, por ser pllmeJA

da por um órgão e executada em outro;

b) dIf1cu1ta a ação dos Corpos de 130lT'beu'0'3, por .executllr ação plA

ne)ada por terce1ros.

JustLf;lca-se, portanto, esta f.!<'l:lnda pela ng,

cessHlaclc de se lI'anterem as atu31.S atr1bu::;.ções dos Corpos de Eorbe.i

ros, no que rl"speIta .; defe!Ja elovJ.l.

"Execução de "

D1Sposit1vo F"rMmdado Título V

Capítulo Itr

Suprlma-Sê do § 5' t do artigo 150, do projeto

da Con5t 1.tU1.ç;;O (B), aprovado aro prlme:L"t"o turno; os segu1ntcs to;:

JllstJ.fl.coção

Em'!lnda Suprl:!!3sJ.va

o - onrssxo - ObjetJo.1!! restabelecer ma'ena illproo.·llda no Ietumc e neo ,"dOIda na redllç.1ode-veoccc

O - ERRO - Peq3';lío do venodc que n50 conespcnde ao qUI! fOlllprovado no 1 turno.

O - CONTRJ\DlÇAO - DI5PC~IIWOS ccrwadconcs entre $I e sebte li mesrne metene

O - ~~~~Tfo~l~tJ\.~E UNGUt\GJ:M - Senar ViCIO óe IlrIgUllQt!m, de(Clto erre mervrestc a co r'9,r ou ee

EMENDA 2TOOI09-G =",__~ --,

l!J DEPUTADO JOS~ !..QUR::N"CO ) ~:;A;;;J

Verifica-se, npenas por esse confronto, oue: (a) se esta Iguala!!
do cargos I" funçc:;es d!.slgual.s, (b) co.'" prejui.20 urepaní"E:l DEIrO o Hlnisteno Pu-

~lico, que será esvaziado QUando o projeto tem sentido nitidamente contrário, pre-
tendendo fortalecer essa InstitUIÇão e não enfraquecê-la Daí a necessidade da
supressão dessa equiparação, as Carreiras previstas no Capítulo IV do Titulo IV
(as carreltas prev.l.stas no Capitulo UI são inconfrontáveis para esse efeito, esse
Capítulo fol referido por mero equívoco) O principio da isonania (ert. 40, I) ja
está no corpo do projeto e é aplicável a todos os serVldores públlcos, que estejam
em situações de igualdade D&snecessádo repetir essa regra.

!;J
EMBNDA SUPRESSIVJ\ TOTAL DO MTIGO 140 DO PROJeTO DE CONSTITUIÇXO "B"
(rwJaçiio pexe o zs Turno).

JUSTlI TCATTV1l.: O 1\rt. 38, UI e o Art. 40, § H, MÜ;OS do rroesmo ProJeto, contém
OOlS (;1'UI'C:l.Od:"'. a. fJ..'l:a;iío ce teto pere a remncração de "cargos de atnbw.ç&s 1.
gtUJ.s" w c'e "cc.r'g;s aS5CfU>11-}Ildos" ccs três scceres, qce será a dcs cargos do F'()-

õer zxecctavc, e!4 peeaõece de r.gmmeraçJo "entre cargos de atn.wJ.C;3es 19uai.<;"cu
"de cDr;o!õ as~e...relhe::o~':I I"'eSR"D Poder" ou de scseres enversee, 0'.1 seje , ~~a
de vcncar-entcs, l.~l.:ar.d~, para esse ereatc, SJ.tuaçõcs l.gr..<ll.S.

Essas nonr.as, de ao::ordo com o preceIto QLe se pretenée supr!'1Ilt,
3rt 140 do ProJeto, s.ão ep!lc8J';>.l.S, em tese, às carre11'EIS COOl eSM identldac!~, pr!
vistas 1'10 Caoítulo lU do ProJ"i!tc aprovado e'll prJ.lIldro turno, nl!o, l:lvidents.'nente, '<is
ClurC1!<:l$ indlcac!as l"O Capítulo !I!

Assim, a16m do refen.do teto re:llL!flerat6r1.o, impossibilitando, por
exemplo, que um escIlturario do Judiciáno OL. do I.egi:;lativo receba rr.alS do r:jue um
do E"xtõC'.llivo, tel'l-se que estão sel"oo coulpar"dos, para efeito de venCl1l'l$ntos, C;S

rMm!JrQ5 do thnist~no P'<Jblico, os Delegac':ls de Polícia, os Oefen9.ores F~blicc:; e cs
Mvo'JtI::os da UnJ.ão (por e.<ten~í':o lóglca, t",robém os AdvoQados,co Estado e iJunJ.cí 
pios), e~cluídos, evid!.'nterr.ente, por não se cuidar de cargos de "atribulçÕgS Igua15
ou asstll'r;;lh;;\dos", os :~ar:Jlstr;;;_:'$ e os Juizes ce Faz, ;;q'Jeles por ext'l:rcerem II p~c~ 
liar JUt'jSdIÇ"O e estE.s· POI" se dedicarem partl::ula[1"",.,te à celebr<ição de casa-,~ntos,
carreH8S re"12ridas no Ct3Dítulo lU (equ.lvocea~mente tan--bem menCIOnado no dispositl

vo e'OOndaclc).

o - OMISSÁO - Ob'~tlv" ro!'$l~bel'.:CCf 'Tl"''''''~ ~prO\il"d3 no l·tl.fOO e njo lfIC>U/d3 nll redaçllO do vencido

0- ERRO_ Pe~!...çl>odO\e'l:;l<1DQUl,'n!.:oc<"lr('$~Il~i1lloql.'ebllp'~/adono "lumo

O - CC~rrnAOlr;.\O-Dsp':!_ "'0; ,"or";1l1'o.~_"eR.'e~I1',cb~"Me~m~rr~·ent

D - orr,lssÁo - O~Jct:va restabelecer metena eprevaee no lvtumo e nêc mclutda na redação do vo!'ncldo

O - E"~~O - Redaçco do vencrdc Cluenão ccrresponda ao que rOlllprovado no I' turno

O - COI"fT'lADIÇAO - OISpOSllll'OS ecntreducr.cs entre ~l e sobre a ml!~mll matena

O - CORRCÇAO DI: l.INGUAGEM - Sanar viCIOdl! lmgllagem defe 10 erro manlFeslO a CClItI;lr ou de
l>...:mclllcglslllll..3

~DA 2TOOI08-8 m;-~, ....,

f? DEPUTADO MiRO TEI'<E"IRA } ~:~:;;=J

QUEIRAASSINAlA.RA NATURÉZADA EMENDA:

D - conRECAO l-E L.fiOUl :::::::.'>1- Sl!"~r ....~'O.,;!! l!n~;~,lem, d~fe,lo erro M::ll'll'esto" corr'Blf ou de
teClllclllegl$llllla

Q _ StlPRESSIVA _S" for C'eC':')ressl~(lu P1l13W.:r r _:J ~~ er~ 11 tr'ef o ":.enldo 00 d,sposlhYO
E>;emplo no I~X1o supnml' <:o illd, ..rr:J R'lAO P'~~~,~ ~ ~er tlT'~'1õ!a mocl Oc~l.Na e n.!ioSLiptesS"'"l!

..,------------=-0-------------,
SUPRIMIR:

a, totalmente o ~f'lCiso II do § Ij!!- rlo art. 117;
b. as segulntes expressões: " ••• e, para ~s de classistas, o resu!tad"
de !ndicnçdo de colég.l.o eleitoral ~ntegrado pelas diretori3s das confe
dernções nacionals de trabalhadores ou empregadores, conforme o caso"7
do §J'1 do art 117;
C R as segu~ntcs expressões " ••• sendo dois terços de juízes togados V1.
talScios e, um terço de juízes classistas temporán.os", do art, 121; -,
d. totalmà'te o ~nc1.SO III do § único do art. 121.

JUSTIFICATIVA
Mant.idos os juíz!'!s classistas na orimeira in~

tânc!a, ou seja, nas Juntas de Ccncill.eç~., e JwlQ,\'lmento de. Just1.ça oêi
Trabalho, nào se Justlflca, e é m3n~fes:'ane.,te ii\con'l~niente, cue esse
slstel'la. pautário, ill'olantado em período de nossa história coli~ica que
procurava reeditar sist!E:rra próprIO do fascismo italiano, sub~lsta all"da
na ~f:gunda lns.t~ncia, nas Tribunais, onde a!:: questões nor'llal"ente jU.l.g:;;
das são de natureza exclusivamen'.:e jurídica -

Todo~ os 4Ut= téf"l alguma experiênCIa ne~s:a á 
res trabalhista sabem desses inconveniente5 e, livres das pressões cor
porativistas, poderão atestar essa verdade

A presente emenaa tem esse objetivo, pois vi
sa supnmir dos Tribul"ais - n50 das Juntas de Conciliação e JulgaMento
esses juízes classl.stas temporários

M Nos orgãos de segundo grau esses representan-
tes prOfl.SSlOnais ou são figuras decorat1.vas, ou, o que é malS grav~ e
plor, partIcipam de Julgamentos envolvendo questões jurídicas sem o ne~

cessaria conhec.l.mento Itar.a._t.a;

Art 197 dodoSuprima-se, no § 31:1

Projeto de Constituição (8) a expressão.

As taxas de juros devem refletir o custo real do

dinheiro. Ota, a l1mitaç~o das taxas ao teto de doze por cento ao

ano representa restriçi!o suficiente às Forças de mercado que dete.E.

minam, através d3 oFert:e e da demanda monetárla, os níveis de rem,!!

neraçi:lo do dinheiro, isto é, as taxas de juros A matéria supres
su sl!o custos que nada tem a ver com os juros, uma vez que s~o cus

tos f!xosjl~m funçlfo dos movimentos históricos do I'lercado monetárl';;,

efl'l determinado momento as taxas de juros poderão ser tão baixas

que n30 cubram sequer esses custos. Em outros momentos de

aI ta demanda, o merc"ldo tera de buscar um meio

de camuFll:lr oS recuperaçi!!c! dlo'sses custos 'Assim, o mais lógIco ré

eliminar, do textn constitucional, q!Jalquer refer~ncia à recupera

ç~o de custos que stio ltgítimos, como é constante desta propost.a

QUEIRA ASSINAlAR A rlATUREZA DA EMENDA

çtlo com o art. 38, xi~i~da parcialmente sup~e5siva, evitando contrad,!

Dá_se a seguinte redaç~o ao art. 140:

As carreiras disciplinadas neste Capítulo aplica
se o princípio do 3rt. 40, §H!.

JUSTIFI,Ç,ATIVA

"nelas incluídas comissão t' quai~quer outras rem.!!

nerações direta ou indiretamente -reFeridas à con

cess~o de crédi to "

JUSTIf"ICAÇ;:lO

As taxas de j.rros ccos t t tuee hoje um dos instrumentos

mais dinâmicos e unrve r sai-nente utilizados na administração das
eccncnt as modernas Inseri-las no texto da Constituiç~D, além de re
presentar recurso ece i at ívc Inaoeouaoc e impróprio ao esForço cons

t í tuc í cna í , irá cer tamente Imobí l i z ar as í.ruc i at rvas do Poder Exe-.
cutivo quando este se de r r no t ar com a oportunidade de emprego de

tal tns trumeot;o , de mo::lo especial 1"10 combate à inflação e no

tro1e monetário da economia

EMENDA 2TOOI04-S ="' ~

pconStltuinte CARLOS ALBERTO ~;~"a

m- StlPRESSIVA - ~ fof ~ eJlr'~$S):1 ou paJavrll nlio dever" InVl.'rl~r o s~'l~d" d:oc''':m~,uvo
El:o:.mplo no lj!xto sup,omlr o /Id ~Iblo "l'\AO pas~ndo 11S,' efl'ltrl(>..?,..._,/IClltlV3 e nÍlO SUpll~~~l\',J

O - OMISSÃO - Objellva r~stabelt!ccr mM"'r~~ "pr::lV~~ .. I :oJ turno enio Indu,da "'" leÓ3çio do vencido

O - cn:ro- Redaç.!.odo ~er~ldo que r~o COlTl!Spoodil llO q~~ (", ll;:»OVllOO no I tumo.

O - CONTnAD1C;t~O-DISp05'lII'OS ccntrlld,It>flo!lelltr~Sle~bellMe"1"M~lLllll

D - ~~~~~~~~C UNGUF.GI:M - Sanllf ~ICJO dI! hngu3gem def~llo eIra nl3n,'e5tO a eortl~lr ou de

c ..... SUPRE,SSWA - s~ (ar d~ e~fl,es~O ou ;;"1\ ,I ... iio de\'1!'~ 'Il'"l:"'('r o ~nt.d" do d,spes,!....,o
Exemp'Q no lexto supr,m,' 'O lld~elblo MI'{AO ;:es~nr"," $N l!mend;') modlr,c~'lVll e' nio sl..pres$JVa

o - OMISSÃO - Ob)o:!llva res~bele~er maleoll.!: eprcwrdll no 1· tl.. ..~ l! não mdulda nll red~çl'to do ve'1cldo

0- ERRO- Re-lar;;'odovencldoqller~oectre~?,,'1daaoquefolllproo."iJd?r:'l·tumo

m- CONTRADIÇAO - DI$ílOS'I'':$ eontrlldlwrlOsentre SIe :5Obrea ml!sma ma,Crlil

D - CORRJ:ÇJ\O Dl! LINGUAGEM - S2nar vdo de /lngu<!lgl.'m defe,-O erro manifesto II COrTl'1 r ou de
~ele!jI~lalIVa -

A eMenda proposta é, em verdade, ao mesmo te'llpo ,
supressiva e para corrigir contradiç1;o

Suprime-se a alusão ao al't. :38, XII, porque ina _
plicável à espécie, se bem Que salutsr seJa aque!a regra.

Para corrigir contradiçgo, porq,Je coerente cc'" a
regra de inexistir eauiparaç~o de vencimentos entre carreir .. !> con fun
çOes diFenmtes no serviço público ( ..rt 38, XIII). 

Supressi voa, ttl;'T'bé'll, porque, con a red;Il;l'Io propc,s
ta, suprinem_st'! da abrang~nC.l.a do d:!sposit!vo os Mt"nbros: dos trés PO
deres, referidos nos demais Capitulas do Título IV. -

_ Evidente"lente, não há isonOl1lia entre uma runÇao
publica, por mais relevante que seja, e a condiç50 de membro de POder

E: vero que, dos Me'llbros dos tre!õ Poderes, apenas
o Judiciário é organizado em carrei:'ôl, mas, a bem da verdede, suas
funç1:ies nada têm de lSonómico com as nobres funcões pi,Jblicas cujas
carrairas são disciplinadas no capítu10IV do Titulo IV; os nlagistra -

~~gistrados decidem, enquanto os membros do Ministério Público, da
le~ocacla Ger",l da Uni1io e da Defensoria Públlca postulem perante e-

QUEIRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDA:

E::J - StlpnLSSI\A - Se f~r d" eJ,:'nt:.c cu p'!~ 'Ia niio deveró'lfrove er C' H'1~JO.;!? d ~PO$ltwo
Exemp!CJ no le.l.'lo S"pfllTll, 'O •.'j ",.h~ ~;-:'"'()~ p~,~~,,:!~ il ~~I Ull{'"::::~ m~ I atl<.'lle não s.Jpressl~

O - OMiSSÃO - ObJl'llvll rtsLllbdecerF':l{lro, ~?ro\~':!~r, I" Imo o:não lnclllId~ ni!! fedll""" do VM1~ldo

0- EnRO_ Red~<;~:l~o...l!:nc'!;)~uerboccrt"~s?" '~~?~.JefCl,~proYl!dono1·tumo.

O - COtiTRlD'Ç/õO - DI>po~ ..wos conll1l:d,lol'l~s entro!si l! wbre :: me~mll m3tena

O - ~';;'~~T~J~lJ~.c: L1"lCiCIAGF.M - Sani!lr \1CIOde I ngulIge"'l, defeIto. erro mlln,[esto II corrigir ou d('

, """0'------ ---,
Supressão parc;ia! do texto do .nt 10J TI,

e.<cluindo 29 seguintes expressões· "composta de cidadlios elel.tos p~lo

~~~~rd~;e~~íc~~i~~r~:lf:c~e~~ei~pu~~:ç~~n~~~~s~~t~~:~r~~~~~:s:o"~:r~; I

• •••• " ela POll.Cla"

g"USTiF'JCATIVl,'

Da ncon'lo cory-:'il.3lJr1'lfO 4! do Artigo 1'31 com
p('t~ a Just1.ç<:l MllJ.tar F"stadual Pyw t'!!'1a"t" ~ Julgar os Po11.cialS M.!.
tl taros e [;Qrr'l-C1.ros "':1J 1tõlrc =- pus '-l1.l1.tare<; def.~

r
n l.d OS êm lêl. •••••••• :. •••••••• , ••• , •••• e da Graduação.

Há de 5er considerado no parágr.... fo 11! do

J',rtl.go 131 os efet1.VOfl do!"! co'rpos de Bombelro!s l-hl.lt('lres n1'r C:Or"lPo~lc

ção numér1.ca qut'lntl.tatlVt'l para criação dos TrJ.buna1.s de Just1.ça 1>1.t,

11.tar. pal'lsando o re'fer1do lIr.l.tgo a ter a se:gu1nte redaçiío:
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" § 3~ 11. Le~ Estadual poderá crre r , med.l. I
ante prcpcs te do Tr1bun1l1 de Just1ça, Mlll.1..dr esteàual, constJ.tU1d~~'J
em prlr.· ..C'1.1."O 9r8u. pe:los conselhos de .1ust::..ç~ e, em 1$l:!:9undo,flelo rrg,

prio 'rrJ.bunlll de Justlça, ou por Tn.bunal de Justiça M11:l.tar nos E~

tnrJos em que o efetivo Ihll.tar seja super10r a van tc m2.1 lntcgran

ces ..

---J-L----_

QUEIRAAS51NJ\LAR A NAT(JREZA DA EnENDA:

o - OMISsAo _ Obj~.llo" rcvabcl,c~r mlllcrlll tplO'olldJIllO l'l~mo e nb Indu ea na rc.1"';,40do veflcl:1o

0- CRRO- Redllç,\odo\t"'ICldoqJcm"cc.rrcsp::>ndalloqJl"fo .,p.O\.ldo oo l'tumo

O - COmMOIÇÀO_DISPOSll.r.'IY.. co.,tr"~~'~""os«lt:'csl~sohrf;lImCSmllmll'{.r!!

O - co:;:rr:çAo OI: t.I:"1CiUAGt:M- S:l1;lr "Cll) de IlrlgU::::Wll d~f\"l'o ('HO m""lIrrS!o "Ctl!.l~;t' cu de
Uimlc:,aIt.1Jlowl.hl

sccr rna-se do rnc í ec yY1>' do Art. 70 do projeto de CO'lsU

tuiçÜl) do RC!ldor (D) para I) 20 Turno, o seguint~:

tn _ As at Ineao "-tl" c "bit integralmente;
2R _ na aã Inee "c" "ti palavra "denais"

1
qü a r s têm ilItr.bulçõcs, como llcontece CO!"l todos os demtlls eMP~cqadOS'11
restrltalõ 'lOS 11'1.tCS r e t e r-no c C<1 eep r e s a Ee r r ev l á rr e ,

131"3, o d,spos,thro constituclon~1 que ora S~ p~ctC"1

de s c j a c l t cr ado , e r ao e te r-te l:ontlngc'lte Incnlcul.ivel de AgcntO$ de

Segul"ilnçn ecn r r-c t .. dos pelo r~glme j u r Ld r c c da CLT en "Pc l íC"!Si f~C'r:::: I

v r â rr e s federais", 05 quais pe s s e r-âc a usufruir do regimento ;lJríd.!.l

co do runc i cnat t s.nc públll:o r e de r a t

O enec r ênj c o dISpO!'iltIVO cee e r r rucr ona t que 01<::

propõe seja 5U9rr1'IIdo, -aléM de repreo;enttlr fermil Ind. rc ea cc on c..'rar ' I
desnecr..ss';rlil e dcmo1Si üdür'lcntl'l, os cofres da undio, aumentando o I
Ó1!fll:lt pé b l r cc , r-ep r e s en t ...ndo o r e t c r no de er.lprcgndos CLT ao s tu!!,

e r enet i sne pdb l r c c , lõerS o primeiro pc s s c p a r a que~ 0-; çrprca;;.::.1

dos das "e r r cv r a s ur s srl e e r a s , colll raziio c pelo pr'ncíp,~ da ISOI'IO-I

mia. p r e t e nd am tratamento Idêntic(l. principalr ente Cr:l roaoc dos ben:='1
(rclo:; que advlrãQ do novo r e q t me Jurídll:o, sobrecnrrcgand(l, a t nd a

mat s , o quadro de funclon3r1os Gll Unli;o.

Ilôo b a .. t as se tal f a t n , .. trõ:insforMUçào GOS ntuailo

Agentes de Segurt'lnç:<l CIr Policiais rc..rrovlii1"l0s rt'!d<.railõ. ~'l.:..:.2

f1i:zo:oeiio I! nnntc-.r"l ~o:o tln.;;;o, rcpresentnrii C01"I):;) e s r r.annc ec n e r c Jll

ferrOVia. o que aCilba1"li PQr -dlflcultilr s eb r encner r c que esta ,1tl nJ<t

seus ObJctllo'OS enprei>ü-rIÕ'iÍ~~ criando dllõsen::õão Innl:eit,1yel ent r-c os

emprega(los,

EMENDA 2TOOl14-2 "'".e'J Deputado It1.RIO ASS;'O ------------,) ~;f;~

G' - SOPaESSrvA - se for dI: expfessbo ou palavr~ nio dt\'1"'fá.ll'lvef1er o senhdo do drs:xmtr.'O
&.m1pI~ no te:o::o 5UprL"'~ <I ...d~-e'b1O -~l~-. plIswrulo. RI' emenda modlfi'=1'l!J"" e mo SIlp!l!S5.IV1l

TEXTO DA EME}.,DA

Até que se e ret ãve o dí.socst c no § 19 do artigo 33 de s t a
constituição, ceber á ao f':residente da Rep~b1ica, com a ap.ov;;ç.;jo

do Senado, indicar o Governador e o vâce-ücvernedcr do Distrito F'2.
d8rel

o 8rtl.go ~~ um.cu o ua.s t r í.tn F'ederal de auconomfa 1;)011
tica. legislativo, admin.istr<ltiva e firimcllirtl. sendo ad'llinistrodo

por Governador.

Autonomia pol.!tica significa o povo escolhendo pelo vo

to o seu próprio Governador Isto quer dize-r que, uma vez promulgadD
a neva Constitu!çi:jo~ tanto o atua! Presidente da República, cone c

próldlõ'o ti ser eleito en 15 de neve-sare cc 1969. estãc con~t1tuc1onDl

eent.e impedidos de~ nõmear Governador para o Distrito Federej ,

Como o § 19 do artigo JJ displSe que a ele1ç15o do ucveene
dor do Distrito Fed~ral coincidirá com 8 dos demais Governadores,

J,sto é, eQ 15 ce novembro de 1990, criou-se um impasse, ficando o

Distrito Federol com uma vacêncfe em suo gover(ll'lnça no- per Icco de

15.03.1990 (quando deverá deixar o earüc o Dtud Governador) h
01.01.1991, dat a l!m que assumirá o ücvemedcr eleito em 15 11 1990,

Esse impasse foi previsto pelo eeunent.e jurist3 e relator
Deputado Bernardo Cabr~al, éilSO fosse rejeitada I como foi, 3 entenda

prevendo eleições P3T3 Governador do Distrito rederel em 19aa.tendo ,

por Issc me:;m()\ 'd~do'o sec 'pérecér ravor~Íte-l 11 referida eeeocre ,

Em tece da contl"lldiç~o eocntade , gerada peltl própria ccns.,

tituinte, justirica-se.G epresentação da presente Emenda, que virá

preencher essa l~c:un;; no texto da Ccnstltuiçrio,

JUSTIFICAÇ:;;-o

Entre os fatores que induzem o ê)'Qdo ~ural, sem dúvida, ")

desempre30 é um dos mais imporLante:;
A mnliutençüo da imprescrit!bIl!dade dos dir~!tos trübtl1hi~

tllS rurais OClH.ionrcrti un aç::avument13 ('t.<J, s.i tuaçàQ.
Além dIsso, n:.ia se pl)de <!drnitir no nQVO Tedo Const.!.tuc12,

nal Ulil tratamento desIgu;'II entre I) sctQr urbtlnl) c rur"l.

EMENDA 2TOOtl2·6 "''''' --,
(!J Deputado JQSÉ EGflEJP, J p:r;-/:~~

QUEIRAASSlNAtM. A KJ,.TUREZADA El\E!'\OA.

[iJ - ~~,~~~.~;; ~~~;:;I~: ~~'~r~~:l~~~~:~p~~~=~6~~:~~n~:~~~~:~,d:~~a::;~l1Press.a

O - OMISSÃO _O:>,-ctr.o. rcst.:~lec~ m.tl"r,. aprO~i!dano I' turno e nllO lr'lcl.lldafl<'1 redllç/lO dO,'-er'lCIJO

O - t:ll1:0 - ned~çto d:l vt11ctdo que nlio to!'resr-mdll.l:oqlK!foi aprovado no l' tumo

O - COmnAP1çhO - D.s.pm.t.'\'Os conlJlld°.l;ll.O$ ~rMc ~\ e ~'h!1.' b mnm1>m~~<:M

O - ~~I~~~~~l\~C UNCUAOI:o"'1 - Senllr VICIO de Iml:}uOJ91!"11 defeito erro mllnlfesto a co'n';;lt ou de

0- OMlSSAO_Objelll.,,:est.Weltcerfl1lllmll.prov::dano l'turnoe'lio1ndwdlonaredaçiocloverlo;b

D - CRRO_ Pfdaç.lodo vencida quen.i.ocortelpOfld. aoql,lt for'proYIldOf1O l'tumo

0- CONIT'.f,!)lçJ.O-DISPOSllt>'OS. Ulfl1radlb.owSf'nl1e si e sobtc. mesm.m2:thI

O - C:OF'.I"J:<;Ao DE:L:o"lOUo\QEM - S~r UCIO de Ilnglagem deferto eno marufo!sto.ll to.r'lTol ou de
t.éCn.cal~ISlal.;ra.

= "'"0 ,
SupriMa_.5l1:il do artigo 53 o il"'C1S0 IV do parágrafo 39, ao Ato das

Disposic5es Constit.ucionais Transitórias, que assim dispõe:

Art.. 53 , •• ".
§ 3 ......
"IV - Se o fin""nciamento inicial não ultrollpns_l1r o limite de

'Cinco mil Obrig~ções õo Tesouro Nllcional;"

JUSTIF~C.l\TIVA

o tey-to q'.1ê cO"lcede a anistia fiscal confor

me prescre....e o artigo 53 e seloS parágrafos, sem o inciso IV do § 39

que ora 9roPO!l',OS excluir, amparará COM mais Justiça os devedores sa_

crif1.cüdc!:" pelo Plano Cruz;".do se incluir no se.1 bojo aqueles que de

van .J;1~:'l das cinco Mil OTl'ts, ficn.ndo ~ntido o limite a que se refere..

Os pt:::-ãgrllfos 19 e 29.do artiço 53. t de Justiça que venhamos .!l arp:ll

rar nú-nero maior de êevadoro~ que estão em 'desespero, com as suas eco

nOl"'i035 des';;oç..:dar:: pelo Plano Cru:!ado. Além da int>uficiência desse li

mita, a il"'tc11génci<3. do texto como est.i nos leva a êeduzir que ficé."lI

clididl.l'; lts dívicas de um mesno de....edor el"' vários bancos cO'l:crciu~s,

~.101:ndC1 essas dividas e:;tivercn no lin.ltc da c~nco !"11 OT~'s por _banco,
o lJue éi'ract'.!riz/!r1it verda::!cl:o ab!!:urdo.

EMENDA 2TOOt17·7 """" --, "'''--,
[:?J cro.srlTUI\'TE ALüi'SIDTEL\EIR~ J [IT"õ7lO7lbS J

QUEIRA I\5SIN!IlAR" Nl\TUREZII DA Ei'l.ENOA:

G - SUPRESSt\.'A, -Se!oc de cxpres'lC.o.ou proa\u nJ'0d'N~rá inWttMQ ,entldo do d'sp:-llb\'O
~plo- ro :exto wprimlt o lld~f!rblo -h"'O~ p'!$.llndo a ser em~nd. moc!llicallv. e nkl S..lplessl\'J

0- OMfSShO-Ob;etJv<1resl!bclccermo!ltl!rill.llpfovad.00 l·tumocn60rnclul:f.llnaredaçàodovtnclJo

0- ERRO- Redo!Içiod;l venddo que n.b correspondll.llo que foi aprovado no I· turno.

O - CONTRAD:ÇÁO_~~ con1rad:tÓ!'losentres1t:~bre'memlllmllleria

O ~ conREçAo DE urtOUAGE:ll\ - Sen.llr 1o'l0:1O de IlIlgu.so:m, defe,to, CflOmAflIrC$fo• cOrllglr, ou de
\etnlClll!egf!.l&w.

=--------------=------------
~o art. 15G, lIOC1SO lI. sJ]JrlJ"..a-sc Zl c-qJre,'i~;io

"0'.1 função"

JU5TIFtC.\TIVA

A.expressão. depo::.s que o d1.:P01'lltho se refere ã ocupaçEo proflsslonal é
redUl'ldante e rr.ermr~nte explct1'."li. po1.5 toda func50 pressUpÕe uma oC\..7!1t'Jo prOflSS1.,2

naI

( RETlPADA PELO AUTOR )

EMENDA 2TOOll8-5 ~~

~o\"'ITrnJl''lTjJ!l'n'-')SillIOLI]n:;LJ"\'":Ellm"" ~

r l
'/----_-1

Suprima_se do artigo 53 o inciso V do pariigrafo 39, ao Ato da!;

Dispcsi';ÕLS Const:ltu<:.ionais '1'ransitõ):::l.lI.S, que assi::. dispõQ.

Art- 53 •••••

§ 39 ••••

"V - se"" o beneficiário noio for proprietário de orais de cinco
módulos rurats"

D - OMJ!::Sf.O - ObJel/Vll tt$.la.~ecer mal'fil: aplo'/lIda no I' turnoe f1<'IOI!IdwdllNI redaçAo do venCido

D - ERRO - RedaçSo do wncldo que nlio=s.pood~ ao quc fOlllpro....do no I' lume

O - COllTT'J.DIl:;:Ao- DI~rtIYO$ contsadrtor.os entre si e sobre 11~smll mll!~m.

O - ~~~~~E Uf'!GCIAGEM - 511nll' Vl~rO de ImgulIgem dercl,o erro manlres.to II corr'glr ou de

OOEJRAASS1NFJ.AR A NATOREZA DAEN'S'iDA.

EMENDA 2TOO115·1e
c::J ~ SOP?.E&SlVA - Se forde exrn:$~:J 0..1 pll'~\'rl'.. .,~o ~!!Wlrli tnverter o ~M.ldo tio d'Spo$llNo

E:o:e.n~'o no IU10, suprlffilr o IId\l(!rolO *MO" P(l!'.sa"1=O.ll ~er emenda mod,'icaINil: e r.t:J ~upre~SW!

Civil.

É matén.a qUI! podc1.5. ser abordada com mais f1u:t.doz no Código

J V S T I F I C A ç ~ O

O inst),1.uto do usucap1~0', muito e~ord COM larga tradição no ê!
re:ito c1....1.1 brI3.Ilo1.1c'l:ro. nFa cncont.ra lugnr no ta..::to ccnstl.tucio"\<Jl.

SUJ:lRI1LI';-SE l,ntegr~lmente o art. 196 do p:oJeto dn constituJ.çi::C,
do Rclll.tor (6) para. o 20 Turno.

EMENDA 2TOOl13-4 ~ --. --,
fq 'len"dor Const,:ulnt<! AFFou .. n l:AHAItGO ~~i"~~1ã3.

OUDRA ....SSII'" :':..ARA f'IP.TU,l:EZ.A DA Ef'iú'\DA:
JUSTlSOIC;''I'IVJ

w - SOPRcssr",. -Se 11:' dl'"xpte:.S':OG.lp1'J !" ':::Jd''''I.'·.:Jtr\utl.'rl>~{'n!J~(\d.:ld,~o~ .. "
úrell~õllo no texto ~uFrulllr o <Idl'l!lblD -t-J\lJ~ 13 ~(InG.:l <l se- t'm-:mb nlQ(.':'C'1I"'3l', ;'.e; surrcSfoll..J

O - OM15StlO -O!.l;'w" I~tabclecermilt~r.a1'lprOVilt:.lllO I lumo e IWCilIl1.1Ul~ r..1rl:J..I... .:ldo\~cJ.d'-'

D ..... eRRO_ Rddllçàodo"l.nc:ldoquer.à::lCOr«l5,<)OlId3IlO'l_!fOl.l:ptO\(Idono 11urno

O - C0':lTMOlÇAO - Dl pO~tl;'05 COO'J..,.f,tCflO~ Clltr!.~I (! :.obre i1m~o:;:Inil milkfl.l,

O - ~~~~~'~lJ:;E L1NCUAGL:i - :;""M ~,,,o de lU"uuollJt.·..n tld{:1\Cl ('rro n,(In.ll~~!;> o.CQIiI!>lr C.l ...

A exemplo do inciso anterior, des!:\! 1I'~5r::O parágrafo,
nos parece de profurda injustiça a aprclVi:lção deste inciso V, conceden

do anistia para os devedores até ci"lCO (5) módulos rurais, e não nos

termos ào § 29, do i1rtigo 53. E sabl-do que proprietário de gleba êe

terra bt.m a1&."11 desse liMit.e l 1.oJc cons.l.clcrado de exlrer-a pobreza. tit!l_

tando bOIl parte deles Eacrificados pelo Plano Cru~ado, mormente a~ue

~iH das r6giões nais desenparlldas ào nosso Pais. A esclusào desse

:lnc;:.so atrpliará a' anistia efTi liDites razoãvcis,Ç1 que: nos parece da

!"luar JoJstiço'l.

EMENDA 2TOO1l9·3 ~~ ---,
PJ CO\'STI1lJI\'TE ~\LO\'5IO 1l:I'\EIR-\ J trõ1i;;:~;--;

JUST J F,f CAcAo

Art. 1t M , •

XIV - Organl.lar e nollnt~r;a polich federal, 11

pai id .. rodovliiri,1 federal.

polTci:l clvt1 • .a poltci ... nlll t~r c ~ eo!:.,

{lo dr.. bOIll:ciros mifl[<i:lr do Dislrdo F~

4er<i:lt c dOlO Tcrrr tórro:;,

Feitns essas supressões. o texto cmen&tdo ficará COO1a seguinte rcdaç1io
"Art. 159. § lO.. incuo 11-:
1_ .

...... da ..........; " .....dos..... c .....dos ...... que antecedem, rcspectlvamente,
as palavras ·'Un:mo'·. "Estados" c ',)km1Ci'P10S".

...... ncs termos e lUl11teS ru:ados em lc:l .....

o - OM1SsAo -Obtc.J1/l.: le:l;!.ahe'~cer tl'.':I.'l t"ii:Wllb no 1"lun'o c NO irlc:!Llrdanll-fedllçllodo IrtlW:lO

0-ERRO- R~klo~"..~\\Cl1bGuel\hG'C.we!.~..datoque(ole.íml.....;:.~no l'lU:IlO-.

o - CONTRAJ)lÇl'l.O- o.S~:>lWOs cenlrW:t~r"'.'> ",r,'re !I e t'""re 11mel.""" m~tl!rL'l

O - CORREÇÃO DE Uf'iCiUAGz;M - SUlIlf vfd:l de InliUl9"'m, delel!o, f!tlO rnllfUf~to a corrlglI. ou de
técnlc'alewsJlItrIa.

.. ~.~ cuja renà:l total seja constituíd:l, exc1US1\'amcntt!. de rendlmentos.do

trabalho.....

o -~:~~:~~~~I~~lI~:o~~~~:'::=;~=:;~~::s~~~~~Pfenm.

m- OMISSÃO -Ob;ell"lI rl.'5:1belecer mllterl' .plOv.d.l no l' rumo e mo Micltnda n.ll1'edo!lçioda WflI:Ido.

O --ERRO_ Rtd~odD'VmOdoquo: fúlOccrrespond.1.ao que foi .IpfClv.do no l'w.no.

0- CON1RAD1ÇÃO_[)l!Ipomvos COntladltÓflOS,eRlt1:s!e-somamESnl.llm&ter1.ll

O - ~~e'.:~~C;~E LlHGtL\QEM - Sanu VICIO de 1ir'llu.gem defetto e·'o mUII'csto a cord;::, ou dE:

~ 2TOOl16-9 ~
~AOA "'tlQçr9 ~UBiTSÇHE'K

QUEIRA IISSIi'lAlAR A N!\TUREZIIDAEMENOI\:

r.r---------=----------
'EY.Ef~DA DEStINADA A SANAR OMISSItO

("rt. 11, S 311 da Resolur;;J~ n. :"88.)

do artigo lJ do ProJclv

c,prcss;]o uC A rt~

Suprif:laMse do InC1so XII1.

de ConHltuiçiio ( 8 )

ROV1Án IAli. danda-1 he 11 segu i n te redaçiiio

As ferrovIas br<i:lS1lelro.s sio construídas sob

forlll.a de sociedade de econorlli.a ~list.;r. flstilndo no rol de eI1J)J'~uIS

do"! .;rdmJnlstr.;r;~o Indirc't.;r. Sflndo su.;rs depe.nd~ncl"s. leg<i:llr~cntl!.

-prQprlos p.rtTculares.

Tais ferrovl.;rs. C0l10 inÚMeras outr.as ClllpnlSólS prr

v_das. ,pOSSUCr:l :;;QU co-rpo de segUf"oDrço1 (!'rlprcs~rl.al consti [urd.) por

Agentes de "scgur.llnçoD contratados peJo rcgi-.c Jurídico dói CLT,
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o - OMISsAo - ObJetl\'1Tl!sUlbelectt rNl@(l!IaprO'nldano l'tumo e nao ItldUlda nII rt!dllçio do vencido

O - ERRO - RedllÇt'OO doveneKlo que n~o cooesponda30 q.Je foi aprovado no l·tumo.

O - CONTRADIÇÃO - Dlsposlu\OS (conl1ild!Or1OS t!ntt~ si c sobre. mt!SmlIlT1ll'pnll

D - CORREÇAo DE UNOUAGEM - Sllnar \11:10 de Itngullgem df'ff!ito erro manl'e~to a t:OITl{;lr ou d<:
tl!er1lcalt!g,sllltl"ll

w - ~~~7:~~'~~ ~~~~;:I~ ~~~~@~r~~o()~~Â~~ftp;:s:~;:~A$~~":~~~:~~~~:t,~:s~~~~tlprmhm
O - DftllSSAO - ObJ!!wa restabelecer mllter!a aprovada no l' uene e nec Im::I\.Ilda nll ~l"dllçj() do vencido

O - ERRO- Redeçêo do "enCldo quenac corre$pond~ ao qUI!fOIaprCVlldono l' turno

O - CONTRADiÇ....O - D'5;10SI11VOS (ontrZl11lor,os entre s. f' $:>1>re ti mesma mtll"r a

O - ~~~Te~I~",~E L1NGUAOEM - 5il'1~r ""CIO di! I,ngullgem defello enc n111n,ff'sto 11 cotng,/ ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

tlVO cltar:lo

Supr:t.rM-se o § 7t. do art.1Jl.

SUpnma-ge o Ihc1SO V, do § J~, do /'.rt.53, do Ato ees D1SP::OS1ÇõeS 'rran-

s1tOrUls

o d1sp:lSltlVO CltadO estabeleceu o lunite de CliCO uOOulos rurlus pere

que o proprll1tál'1o rural ven}m 6 se b@neflCl/l.r da: l!'!enção da COrTl!ÇEor;r.metiÍnll se

bn> rlebltos li pe'iUen05 errpre~rl05 e propI'J.eténo!!, contra:ícbs no perícrlo de 'le/021
R6 li 2P/O'J/"q assa mecho:1a pecvcceré ln)Ue;tlça", f.01~ sendo o rró:Julo van~\'el em nú

mero de hectares gegt.lJlàoa"} v';nll5 reçpõeg do País, e ClWJ \'6l~ ~ venda ta~ VUJ.A

vel, o cnténo não é Q mslhor par" dJ.~tJngult" aqu!"les que davam se benefJ.cJ.llr da

referlda l'ln15tla.

No lncJ.'50 IV. do tnesrro thS!=O!!iltlVO, fel e'ltahclecJ-OO o llJ"Ute do f1M;].

ClmTlênto or1qllml em 5 000 ar.~'s, co:>o enténo para. llqut'lll dH'Unçiio, o que é ba~

tante p<lrfl rlel:ul'!Jt:nr, de TI'01o tlnlfOrfl'o':! e lMil'! justo. o sf'l3ITenta d&quell!!l que d~

vel11 ~e hPneFIC:~Qr da isenção Por 15!!"O. prop5e-nl"' a mJpres.,5n cl'o rnclso V,da d.I!'p:I!".l

ÇlUEIM ASSII'lA!AR A NATUREZADA EMENDA.

,ruSTlnCA'UVA

de primeiro ou segundo grau;"

w - Stl"'~ESSIV/. - ';" to-co!c-p cs<..hOJp::I~\u nào c~wr[, 1'1 '~r o c:emiclcdI) dlspos,tJvo
D..vn,.,k' no IWCl $l.o;;r'" r Cl .:.. _'ti o Iv" p~' ~,~ " :, e-r-..nda m~ 'iC!':t,Villl niío SI.>PI@.!:<.!\';1

QUEIRAf,.SSrNAlAR A I'iATUm.ZI, Dr'\EtriENl)t.,..

o orgumel"'to 'em que a constituição !;e fundameflta para co~

ceder apo5e ...tt'ldorla especial, diminuindo O tempo de serviço, ~ a "!
ture~a do trabalho e ,..,30 a vincuhç1!o de trabalhado! 20 Estado ou i5
emprost:l pri .... ada

A e x Lqênc r a fie mais oe 120 (cento e v inte) dias de ltcen

ca do parlamentar para a convocação do suo Ieo t e , criação do r eq l r--;

autorllário, nl'io tem razão de ser Sempre fOI e sempre orcvcu bem

conoe têoc Ie pr i va t r ve da Senado e da Câmara dispor no seu regi"l!~...to
sobre a ae t é r 10

E assim de .... e ser.

JUSTIFICAÇÃO

Desde que a Constituiçllo manteve para o magistério do e~

sino público aposentadoria espec.lal em todos os níveis e ramos do e~

sino, sem distinção, não tem sentido restringir a mesma medlc~ no m,!

gistério particular só para os professores dos 112 ~ 22 graus, di.!

crlmifldfldo sem nenhuma razão os da escola pré-primátaria e superior

JIJSTIfICAC~O

Se a natureza do traqalho é a mesma, como e por que di~

Suprima-se do Inciso lU do art 207 do Projeto de Cono!

tituição (8) - 212 Turno, a seguinte expressão: '

o - OnlSSÁO - Ob,clI\1'$ rcsl3belecer m~'( '1':: ~;'("'\(' 2,r ..,I' (\.I'noe n!o lflcluld!l na redaçllo do v.:nodo

O - t:n~O- Red!ç,l.'.)de.\~nl:u:!o~~~ n~~ l:o.rcsro.'1!~;;" q~e fo t'l O\~::!;I no 1·Il.,rno.

0- C:Oi'ilf'.AD'ç'1.0-("·';:',,llI"os con!r.d ~rl::os@r,trcsle$Obrellmezmll"~'r,a

D - ~~~~;r~~~_~;'" UI'\QCIAtiI:l1l - Sanar t/.CIOde llngUilgl!m. r!er@llo ('rro 1T1i1n1'~Sto I corllg r ol.! de

EMENDA 2Too122-3 ~ ....,
p Ceputndo S6LOU OORGES DOS REIS

JUSTIFICATIVA

AD estabetecer a cláusu13 "nos temos l!' l1J111tOS fuados em ter", a norma

~ ~~~S~~C~~~~l dna~~~ê~~:~e~::~.::~:.st: ~~~;~:s~l~I~ ,l;:~:l::~:e~:~~~~n~
Ç005, apresenta o mconvemente de derxar a esse Ieg i s Iador- uma factúcade ou o ~r

bítno de nunca conceder ti rsencão a q..le vrsa o drspcemivc , ou concedê-ta con
taas condições e !U",1tações que a tornem d15CT111W,'ltÓn3 em relação 11 ctaseca ou I
cstegcrras de aposentados. ou a red~:a1II a ponto de torná-la wCcua ou ms rgru.I'ican
te, frustando o obJeta0 da COllstJ.tUJção, que ti o de beneflcl,zr os nçosentsoos Lom
raaas de sessenta co cmcc anos de ultlde.

O texto aprovado tem a ,,\ idente e scciaraente Justa fm31ldade de asenrar
do lIllpOsto sobre a renda. os rendimentos cbtadcs poros aposentados nele rererados ,
Todavaa , tal COJJY.) está recngido , só abrange os aposentados c'-!Jos preventos s,!o Pe
gos pera prevrdêncae scc iuj, excjumdo mjueramente do benof Ic io o.. aposentados da
llmâo , dos Estados e ~brncíplos e que são os serv adores CUjas aposenudona!o são
concedidas por essas ent adades de dareato púbhco

Com e5Sõl excfusêc - fi evrdcnte - a ConstltUlção tratará des rgualnente apo
sentados que, por preencherem o rnsmo requrmto da Idade , r-erecca agual tratamcn
to Para dencnatrar essa des rgua Idede , basta wn exemplo, entre m íbares que pode
rJ.lUn ser catedcs , um profewscr par-t icuj ar aposentado. COl'! T'l3.IS de sessenta e cmco
anos de adade , que receba preventos do I\PS, ri ccnterrotadc com o favor- const reuc ic
nal , mas t..';l professor da rede puo1J.Cll de ensmc.epcsentadc , nas mesmas ccndicôc, 
daquc le , guenec à adade , nâo o obtem, porque recebe seus proventos não de Ui'I órgão
da prcvrdénc ra SOCIal e arm õcs cofres da ümêc, do Estado ou do \t..mlcíplO.

Esta Injusta discrumnecãc pode ser ej rrnnada redrante a supressão das par
tículas eencrcnadas , -

A expressêc flnal do dlSPCS1tlVO, a ser tlnl'.hém supr-ienda , unpõe uma restll
câo que , <'llé'll de injusta, pode pIorar, ao 1nvés de benefIcIar, quanto <lO llllpOsto 
~~~re a renda, a s1tuacão dos aposentôldos com malS de sessenta e C1nco anos d~ ld.!

S Injusta porque, ao l.onfl1r;Lr o benefíCIO somente aos que tenhron rend:l to
tal con<;t1tuída C>CluslV:l.111ente de rendlJ!1cntos do trabalho, dele exclUl, por exC!n
plo, até me~mo o aposentado COlll aquela IdFlde, que tenha pequeno rend:uncl1to nUl'll'l
caderneta de poupança, ou ~.odesto alulZ'<.l.~1 de UI'! L'Ilóvcl herdado. O certo e Justo é
que, se ele tem O<Jtros rendlJllel1tos alem dos pro\'ament!'s do traha.lho, pagua o ll'l
posto que récala sobre aqueles, mas nio perca a .lsenção dD tnbuto em relaçiio aos
proventos d2 aposeontadona

Ahis, a \ 19cmte legIslação 00 1!l\p?sto .de renc.a Já Isenta de tnbutll.ção,
até dettlmmlldo hm1te (em 198&, nté CzS 189.000,(0) , os pro\entos dos apoMnt3_
dos. con ma15 de SC'5~cnta e CIncO anos, lnc.~Pf'ndentemntede UrC'IJl, O'..l não, outros
rendlJllCntos Por CO'1scgt.llJlte, se o texto constItucJonal agor"!; apro\3do não for cor.
ngldo, na forma sugenda EOr esta ell'.enda, 30tlch HOlklUla lIa anos concedltla pela
legls]"ção ordmjna estara ellJ'tln3da, porqu~ so ooJ~rão ter duelto li ela, Gadn a
prJ.lnaua d3 ConstltulÇiio, os apo'>cntados com mau do sessenta e c.mco anos qu~ so
1OOnt(' tenham rendW1!nto do trabalho

Como se vê, o dlspos1tn'o el'l foco, tiO mvés de favorect!r, COl"'.o é sou propõ
51tO, prejudIca i1qu~les a quem proctlra beneflcHl.r. A supressão C!C partes de seu 
texto, proposta nesta f!~nda, tem por ob)et1\'o af<l5tar esse 1nCO'l.VCnlonte ces\<lo
de hnalldade, eVld~ntemente não desejado pela Assmr.bléla ~aclonal Const1tuUlte

Ir _ não 1.flcldu.1 cobre rcndamentcs provemenres de apcsentador-ra , pagos

pt!111 prevlancla !>OCHJ.1, UnIão, Estados e HunlcíplOs, a pessoa cc-a

Idade supcracr a sessent.. E' cmcc anos"

EMENDA 2Too12Q.7 ~~f? COSTA FERREIRA '------------,) trW~;~ro=J

Q(lEIM ASS!NAI.ARA NATUREZADA EMENDA< crImlnilr.

[EJ - ::7:~~~;~~~::: ~~:~~~~a;~::~~~~~a~~~v;~~rn~~~~r,~5~:::uprtS~

O - OMISSÃO _Objl!lNlIlul8bf'I<'J;l!r nlOlerlllll;lrl:Wlldll no l' tu",:> I! nlo lrn:hJldanll tl!daçAo downd:b

O - emo - Re<!a,;io do venodo que nio COtfl!spondll8(1 qJt rolllprovado no 1· turno

O - CONTRADIÇAO _O'!IpC»I1I\'OS conl1l1d,torlO5entre $le sobre 11 muma mDlenll.

O - ~~r::~Te~~E U"'OClAOr:M - SlInar \'/1:'" de b'lguagl!m defe•..o I!ITO manlfl!$to 11corrig,r ou de

É importante também assinalar que ôI Consbtuiç30 atuai,;,er

te em vigor já concede essa aposentadoria especial aos profs<'sores d-;
todos 0$ graus de ensIno, seja este público ou particplar. " J.neJf!9l.hl11cl!l"ll!' fI'iI1 ri":,lio !'Ie pi!rentq!,c:o, esubel~ldll 11':) d.JllJ;:OSlt1VD i

Clt!5dO, ci€:ve 8f!r dilSt::LpllT'o!!do en legJ.!lli:lÇSo or.hnária, quaOOo l!!!! p::der'; t:l~lfJ.ci!i!r 05 I

<hver$Os víneulol'l pa5!Síveu; t3e gt'rllr o lrrpedrrt'!nto.
" e'IlMY..l,) o'"'JeUV<l, i'I."l"'lm, retlrar do t'!'xt::J coostitu::ional e5!:'~

C1enrBMo ao legJ'31wJor emhnárJ.o ~ tllrefll f!~ l'\f"U rh!:Clpllnllmento.

EVZI'OA $LM'i:SSIVA

de JlJlhÕ de 19RB

de julho de 1~88

J'-- J'1
~ \

&lIa das Ses~s,

SuprlTl'h: (I expre!!~o bnal' _
"J.nd~ndentemente do prllZO prCOO.l13to no art 113, lI, da Con!:ut:t.uçao."

EMENDA 2T00127-4 ~"~ --,P Deputado ALU1::IO C'1,'\;>OS ) rr=m~;~

o - OMISSÃO - ObJetIVI f@stabeleCtrmateflll.jlprcwlldano I"turnoe nia In~luKlIl m led~.\o dovt!ncldo.

O - ERRO - R~dllçAo do vencido qu~ não correspondillllO que foiaplOVlldo no l'lurno

O - COl'iTRADlçAO-DI~posI1JYOs conl1adltona$l"ntresll!sobteam«ma matt!. 1.!I

D - CORREÇÁO DE LINGUAGEM - Saner VlC'O dl!o lIt1guagem d<>re,to erro m1l.n,fcsto11cotrlglf, ou dc
lêenlrllleg,sllllJVa

QUEIRAASSINAlAIl A NATUREZADA EMENDA<

OOElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

A suprl"5slio ~rr-ltf' ln!'tltUlT o pnnc:i:p1o da. re&lelçiio pari! os J'Uft'l

tos, de cunho mtl<:'ln:nente d!'!rro::rátlco. 1X'1S dá en!!ejo li que a adm.1mo;tnlção c'!!"t!!(IS

tltular('!< seJa mihnet1da ao )ulgl'lfllE,nto !;hreto c1o'ro'.1O.

É reccmr'n1áv!"l que t"l"il experlêf'ICla rel"~v~dorn d1l5 prátIcas <'lerrocr;;t1

cas P'Il no"'so País se l-mC)(1 Ju~ta'll"nte pelos Prefeltos, P:)1S sp tratll da auton~~1e

e>:l!cu1.'-v" ~UI perto do p:lVO e, po~n~o, SU~f':pt:ívll'l de UlIl julg8:nento d.lreto !SObre

D5 ac'l:!'rto!l e erro!:! de "lua n1::umstração•

ITJ - ~e~Rp~~~~..; ~~~~.:~ ~~;:l~:u:;"~'Il'p~:~~=~ils~~:~~:e~;'~:::~::prmr..,

O - OMISSAO - ObJ~lJv.il reslab~lt'cer malf!fI.illp:ovaclll no 1" turno@naomclulda nll red3ç.'lOdo 'tl!neKlo

O - ERRO - Red~ç;ip do venCIdo qUI!;não cotrespc..'1da 30 qu~ folllplO\'ado no l' lurno

O - CONTRADIÇÃO - D.s.postJvos J;O"lltlldltOfl'.J5 entre si e sobl~ 11mesmll mztéfla

O - ~~~~~;-;'~lJ',~E UNOUAGEM - SDnllr \1C'Ode hngulIgcm dt!fe.to erw ml"llftsto a corrigir ou d~

EMENDA 2Too126-6 ""'~----' --, '""
PJ DepJtl'ltio RO"\.."'{H MMnm ) ~07/~

= ~-_--r""o- -_---_---,
SUpruna-sc no ~ 5!l, do art.l", li expressio "Pref"u.tos".

----------=,---~--------.,r lIrt 31,! 7' - "AS DISP:J5IÇÕES 'IlW>'SIWlIJ.5

S3 DO ATO DAS DlSPOSIÇOES

COISTlTUClO'lAIS TRAHSITúRJAS

SUPRJt.\h_SE O INCISO V, ç 32 DO ART

I
Justificativa I

A emenda epro'o'ada que concedeu o cancelamento da corre

çi:lo rnonetarld dos débitos dos produtores rurais e pequenos empres!
rir!s, sofreu i'l~ seguintes restrlçõe!l

• ~ - Sort'ente se benefici;'l.rão da emenda os que comprovaren o adequ.!

do emprego do emprGstimo para o f.1m a que se destinou

2g - Somente se benQfjclarão os que comprovadamente não tiverem

meios para pagare'll integralr.ente os débitos contraídos.

312 _ Somente se benericlarao os tOf'ledores de empréstimo no limite

mádmo de 5 000 OTN's a époce do contrato

race ao exposto, nlio se justifica l.lmltar o inoveI ru
nl a S (cinco) módulos, pois além das restrições já impostas o mQ
dl.llo rtJral € rru1t/) variével e linitar seria lI'uftlls vezes cometer

u,justlça~

Iremos encontrar milhare$. de tomadore!J que possuem mais,!

ou pouco m2is, d~ 5 módulos, tomaram~ de .5 000 OTNls de í!MPré2.:

timos, e estão em sItuaçao econômica difícil em ,jF'correncia d!)/ pÓ-
t

prl0l. emprés;~~;~ que a limitaçao em 5 (dnco) m6dulos teve 2 finl:ll!

dade de evitar q...e Lati fundliiirioJ:õ fossem beneficiados não rJa!.,S3 d'

grosseira demagogia, poIs latifundiário não toma 5.000 oTN's dF' ftf1'

préstifllo, e nem é latifundiiãrio quen po~sui 6 ou 7 móoulos, qu!ó' ~Sll
vezes podem representar um total de lS hectaresl.~

Q{JEJtM ASSINAlAR A NATllREZA.DA EMENDA

~ _.Stli'RESSIV/. _ Se for d ~, t.~~~? ou pal~\'1" n~:l dev~r~ In~'('r1er o ~nJjo d...dlSpo~,1J\O
hemp!o no t~'l" SLptlm,/ ti <l.h._,,"-' ({AO ~uS1lndo a stll'mrf'du '1.:1 '\Clltl\<1 e nâo f,!Jprus,vi1

EMENDA 2T00123-1 ~P CONSTITUINTE t"J!J9ERTO-S-O-U-TO--------.J ~:T:;=]

o - OMISSAO - ObJ!!ll'~ res!.apelec(>r m!lIC II <t11f~ < 1..1 I'~ 1 l.hlC t. n~o Ind ..llda na rf'dação do v~ncldCl.

O - ERnO_Redljbdb\'t!nCldoquen~ocom"í"~<-" qw' '1;\'~P11J~lldonol·ttlm::.

O - CONTRADIÇAO - DI~po~,lIvos C~f) " ~.tcmos entre$1e SO~ (' ...f"ll"-'(:: rn_'f'r'~

O - ~~~~Te~~iJ~E UNGOJ.Qc;~ - S':'rt~r VICIO de IIngu~gcm d",rellO err:. 1T1~r,'eslo 11 cOrrlg,r, ou d

~
SUprlma_se a e:<presstl:o t' de prlrroeiro ou.segundo grqL.:", do ir.ciso I

lU, do nrtigo 207, do Projeto de Coostitulçlo (8), ficando coma s~gul!!.

JUSTIFICATIVA

A redaçm:odesse incisa, n1'l0 atendeu aos objetivos sociais

coneernentes a todos os professDre!'l, e sim em parte, o que n~o é correto

visto que una norma COl"'stitu!:ional niliopode ser injusta, além de> discrl.

minar.,. colégios, profiS~lOnais e Universidades

A supress:fo proposta da e)..preSS~::J em apreciaç~o, propiciE.

:rI! t.ma Cbrreçll:o abr;'l.n.;jendo a todo b J.f~gistérlo, por ser de direito e de

justiça

Suprima-se do § 1240 art.. 57 do Proj~to de Cor'stltuição
(8) - 212 Turno, a seguir te expressão

oú de l~cença superior a cento c vinte dias ..

Art, - 2rrl .

1 - .

11 - •••••••••••••••••••••

III _ Após trinta anos, ao professor, e, epós vinte

e cinco anos, ~ professora, por efeti ....o e,:ercfcio de f'unçllo de Magi.;.

b~rio

te redaçr10

Q{JEr.ffi.ASS!iiAlARANATClREZA DAFl..reNDA:

w - suriU;;ssrvA -Se for de "'~-J '~-.5::. cu p~ ,!\~<! n1l:ldevera Im~rtt!r o 5enlldo d" d ~J:>O'l !wo
Ctempb no te,to s!Jprlmlr o l'dl'l./tII,."i ,'\,\..... r~~!~'\~O 11 Sl!remen:!lIlf·" Vll,;,) e nio ~Lf ess,.a.

o - 01>lISSAO- ObJr.llva ff:St.!!>elecer m~tW<1 tf'rO\~(.h ro i h..rr:. I' 'Ih II\c'!l,d;tna I!daçlio do venCIdo

O - ERRO_ Rtrn.çh:> d.:>\~nd,b ....~ .. n~o corr~sp:md~ ao qu" bi t'j' o\<IdJ PO l·tumo

O - CON1RADIÇ-hO- D -;,o$<'~cs contr.w,totj~s en!te si e sobre arnesm3 m.!.·:ll~

D ...,. CORREç}.O !.oI:! LlliCiClAOCM - S~nar VIciodI! IIngullgem defCl'O c,ro m~n,festo 11corrigI" ou ce
tc>:rueal!!gl~awll

=-----------=0,------------,
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QODRAASSINAlAR A NATaREZADA E/o'.ENDA.

EMENDA 2T0013S-S ~,~ ~ ,.,..~
t!J DECUT ADO IRAJÁ RODRIGUES ] tJY!i07/!B J

I
SU=-RIMA-SE. O ruCISO VI DO AR11GO 3' DO tM·ilUL.D 1\0 DO Ti1ULO 111. I

JtlSTII="ICllC:'IO

Os recursos ar:HcSonaís at r rcví ccs aos HI.Jn1.cipio,> pe i o novo S.i..,t~l",1

r r í.bu t é r í c Ndcio"al, níl"J ccnccr t erec o ausento de cc acesa dcco::ren';.e doi> :

s tIlbJ!ç"io r os lre::;'ll'J!;, oe r eano ...~.:;r,ilid"de de r ee l í z ar o ens t r-o "uotía- II
T1ff:::T','fjl e 'Plt-';:Ii.·N.t"..<;;

Se o obj"'~i\a l"Ião r; (;-S:J'=, o iJ"<cizc PC!c!o- a sua razão de f.1r, D:Jit
não rá Qu",lqucr atribulção de rl"spcnS'1bilic<irjco aos outro,;; ni,.f'l$ df'

Gov"'rno ro qu~ se refere ao en::;l"'O !iF;!ctJnd~r~O t=: ac ('r"'~il'lo !..P'l:',!r'!::;it~-

m- t~~~~:~'~;;- ~~;~:: ~~:~::~~oou;:~}"ap~:~~:~: ;á~~~~~:~~~~~~~:tr~as;o:~~~~~.e,~~a

D - QMISSAO - Ob.euve res~b" ccer rnll\"flóll!?rO~a::!a fll;) l ' tumn e nec IndwdJ na led5ç,i.) do ~~IlC'~"

O - ERRO .... fi .:!j;.'!l)doven~j':>'luf:"flaocolT"~ponc!a30'l!Jefola:"ovild~"ol'tumo

O - CO!"fTlU\D(ÇAO- DI"p~·,L\>(l!'i w"trll~ tonos entre si ~ 500'''' 11rnesrna ma'erta

O - ~~n7c~Te~~t....~E LlNGUA.GEM. - SaMI \'\1: ') de l~lJ~j,,-m dcll':\to euc m(\,,!te~'o a COflglr ou de

't.' I

o ~ O'~,tSl\O - O~ '.1\ 1 re~l~tld~C"'f fll<'ll<::Wll'l\,'Quttl' no l' lumo ...neo Jnc!"".J' nllt, Ja.;jQ do \ln~ d,:,

D .- ERRO - F>::Jaç~') c'J\(,"IC,,::IO<'iJC1l'C>'oHe~r Oll~.l 1" <iUJ (01 ~;lro,~do 1"0 l'Urnél

O ~ CO, ~l rt,.,\Dlçr.O .- DI.POSltl c,s l;l.;"n'Jil~ tCiIlO~ 'r' ~t e sobre o rnc ,mil m) cf.1l

O - ;~c~~;~e.~:: Ui ,GIDGO, ~ S~I'ZlT \ c1ot'l-Ilr.DllJJcrf\ d_!t:\o tllO "'''n>1(:'!.\1)'' C(jlll~r OU~,.

QUE1~Af:.SINALAR A NATUREZA DA El\\EKDA

w - 5CJPj'E~sn'h - Se rl'lta~ C~r "'~~;I OJ pa'I!ITa ll)1 d~lrC:'rã fmel1ft l o ~!lr.tldo d) ""fO'óIJ' e
bem;" no 'f") ~ I,rlm o ~d\,-rbo ~".A). pú"Jrl<J' ~ ser tn (113 ",')j ~~ .a p nJO !'uFr!l.~h)

EMENDA 2TOO132·1
fD 11 ... \"-('" Uo.........c.-

EMENDA 2T00131-2 ",, ~___.,
~ ti J r=;;~T;;:]
L--~r~-.k...~='.':~=-----------

0.- ':,'. '''$1\0-0/', re'ló~' '1," 'li)",}, • JLno I t'.I"l':> 'l~()lll !.o=l'''Jr,J;;....;,,;!)\.ln dJ

D - f, 0_1'1,1" ''' ..TI" i 'jJ ""'-;:"1:~' 'I'~~tI::>rj' t-o c- ~ ~\<"'fl')\ '~'r')

O - Ç,ÇN'i'l'.Cl'·, ,)-D~,J:~"l>...~ -enuedto- c.. ( "c cl' ~,;,LJe 'I. s-oa rn, ,/)

D . f~,,~·.'! '~;":] l,- tI. (l('t\(.. ::', - S~,pr .1' fJ ,'" 1,l"l;J'''_:: '1\ <' ,'(J "tl" n ~ ("~'''' ~ ..C' r

j
:;] 'nxtc

SUPIU1P,-rt: , J.ntoqralr~ntc, O are , 191 e seus anc i aos do Pr.Q

l
o t o d" ,"'nst"u>,"O do Relator lBI ,ar" o 2. 'ruenc

~ I F T C;. lio

I

! 1\ runcêc seca.c i t. Jtl:-;>.úv«l 110 tc.i"ipO c no espace ndo poccnôo

2ua dEJÜ"llÇE.O cn'J(~sar tojo o 9 ... tor .curaI.

1''''''':_="'''. ,,,"n,, ',"n~'" ._"".. n" '-"''''''0 o.

de Julh~ de 19t:lFl

soprane-se no lJlC1SO VI de Art 98 a eJo.-p:-c<;sõo·

"CCIl!llenem...ntos l-nt!-;raJ.~". I
I

JU<::TJFIC ...:;}r) I
t\õo aS: JUs:t1"'~ÇB que os ll\'I.'}lstra1os Çl~drutcn elo pr1VJ.léJ10 de ap?stmo:.ar

-s~ fi!le:ultl'ltlwnr.~mte ccr: re'll'..II'lar<:lr;iio lntêgl"<ll contra" nonra gerl!ll do Art 41, qtllll só

n ctme~e nas h).rJte""{.~ 1tY51C;t:t':.,~ \'\0 1 t ....... !

Não d;;.gnl"'ica o Pcdl)r Ju11C1árlo êl conceszão desse oonetíclo dl.bcP'lclna-

tóno

JtJC'f!rJo.:;ÃO I
o ooplt d') ertnqo 111 tb te,Xto r>:'r,)mmt~ aHf'Q'l"t'i'I pr",fl';r~n'"'J.C1 ,,0< ~'J{

20<:; ee 1?"'Jl;:;'" pa'ra CO"1Xl1l;71 a luta de prCilnÇíío ac" TrJ.Wna15 Re)Hln'U_ F'Q,:::,,~r~1.~ "''=' I
tlll"E'lf>cl"r,'1o, p:;rém, 1:1 l"~15JtD ào axercíclo mínlI"C dê CInco ance na Ju''!lc<-t.Ul:'::I J'..rl-"l
o n"(@rlli,') o'\r-e""o

A ~Jpfl""h;;C' vi se n ca r-aoar 1:1 lnJu:stlf".lcivel ~e$C'J:";'l."~ntooecra -"'l;1Tr.l

II'I.'Jral1;r1l.(1C)1."1l

O llrq>JllV"l"if'Outl!l;l:ad"o no "l<""h'1j" dOI1 A~]:1t'tinte e fOl 1:1 da p ..pt.-<1a 11"':>'U;

tr ncae de: n~ro !lIJ"'l<:'ll;nt( elA Cljr,:h-:Jato"', 1:1 que " lnve:círh,:o, p:lt:;l p::der,;;'o ser P-(;I
r'OV1'1C"S Juí.::eo ri... tCY"~"" as RêglÕt;:;

QUEIRAASSINAlAR.A t'iATQREZA DA EMENDA

EJ - t~~~~~~~,; ~:~~:;IC ;;:~~~~~oQUi~I~\1ap;~:I~;~~;::v=:~~:~~r,:;"~:'::~~P1e$~Wa

D - OMISSÁO - ObJeL~a restabelecer m~16rla ~Provada 1'10 l° tumo I' r1l!olnc)ufda n1l red~ç60 do vertc,do

D - ERRO - neeecec do vencido que não correspondn ao que foi tlpro'J'lIdono l' turno

D - CONTRADlt;..\O -tiSPOSllJVO.lO co'ltraditorJos entre si e sobre ti mesma matell"

D - ~~~~~~I?lJ>.~E LlNGUAGC/I\ - Sanar V,CIO de ].ngll~gem defeito erre menrrestc 11cotr,g" 0.1 de

QUEIRAASSINALARA !V,TURf.lt, DA [b'EhDA.

o - ~~:v~~~V~.;;S:,I~,':,: :~~:~s::-toO\' ~1~>Tb~;_~:~d~~~~S~~~:'~n~:~~~~:J:~z~o:~'~~uprcs~1 ~

O - O/>US5AO - Objt;\!v.l r ~\..J!: 'n( 1".1'·1"3tr>ro'Jd;, no I' t...mo e llilOlflC!I.lldll M f!:'daçllo do venc,eo

[?:] _ eRRO _ PetJçft'J c'::.\~, <.Idoq!.len~o Corl("V!l';'~;:') a.J" r{l .3t'rc"lj:> no I"turno

O - CON1T t.tlç:P.O- DI~pOSIIl1'05 tOl\tJ.3d\lOI\OS entre sl e :.::>~"!. a rr'~"",a m~·,.l;!

D - ~~~~~fL~I~~E LINOUAGEM - S~n~r ."c!o de hng.Jagem defac. Hte. rntn 'esle> 11cor(l8 t CJ de

~ -=-_---:-""'O' _
5 Corr~gir a t'edação do art. 103 "c:;put" ~ reto -
ma.ndo a redação aprovada em priMeiro turno.

JUS rIF I f.!!.l!:!n.

o dispositivo aprovado em prilTle~!'o turl"lO era
no sentido de que "A Justiça dos Ec;tados deverá~juizado~,:~Pf.:-

~~iis3tri~~i~~O:~~a:'àe5~~~i~~1 ~~;o~!;i~~~s~r ~~~~~t~';~~~ :i~~~;;~~~i~ ~ ".lC_
2 1

CQIl'~ aqoro redigido, tem ~~~;~::I~~ng~~o ~V~1;~~~oe~~;vo~o,,,~ u~;;~~Sl tl~~ J
DJ.strito federal e nos Territórios, e 05 ,Estado5 ~" t,ns ~l.i:nl(:lc" i

Por ele, esses or95:os Óevr;.ra-o ser .anQ!:! CT.::! 
dos, o que, evidentem~nte, é coisa: be~ dber~a, t1J.fe'l::~nte do Q::-~ fo_ ~s:.
todo e que redunda em manifesto prejUl.LD para o ma!"r alcanCe "oc5el ~')
pt'Lceito 8provac!o Hõ prirf:ira h!Potese seql.ler 5er1<1. n'2cgss::2ria l:?l. 0.
clio":r1" Pill<l a criaç<io dos Onltendicos jUi1'8dos, 03 se'1Unt:!a, essezP=O 
ccsst' leg!r,ldtivo sera ifldi5penSt3/el Naquela altgernativa b~!,ta;:.i<! in!
talar O QUl. já es'taritl cIiado, f"I~sta, impIet;cindhel ail1da cri.n e as -

pois instalar Além disso nos Estados, os Tribunais de Jus-

~~~~~ ~o~e~~giI~n;~~~~:~~.(~i~d~s;gi~,:1n~t~~~~i;~ ~~~sE~~~~~:'~ 1in;I
tular •• ) • ... 'Nlfo ~e duvida que a eminente rwlaLor ni!io t~ve
intE-nção <!e alterar o texto aprovado em sua subst5ncia Corro, por(l'll ,
por m<'lrnfesto equivoco, essa alteração ocorreu, necessária <! correo;i'lo

EU!'RI~J\-"':: do "Cnptlt" do 2rt 139 ào I'ROJE':'O fi::: CO~15Tr'!'UJ: _
ç1i.O do P"'lator (D) pdrn o 2Q t'.lrro, ,!\~ segU1."lLos e":p,';"c~!..õ.....;;

quI:' n:ia esteJ'" ("urr'pr1nclo zua funciío ::,oc1.. 1"; e

" ••• em títulos da dív~d, agr5r~a C-O/"l cl?wulô dr.:
pr12zurvaç;:;'o do 1,1l1or recl1, r~6ga...ávclfl "lO pr1'l~O
de .:lté v~nt... anoz, a part~r da segu"Ido aro G.e cu ...
t:.rllas5o, e CllJo!1 ut~lJ,zação sará al".flnJ.da em leJ. "

~USTIr:rCAç1\O

o pagn.l"~nto em t'L1:.ulos de~.Cl,!,ac:torl?a a necE!sh~ria lt..:õ'.:;l':'<l de
qU{,l deve "O rc·..u."tlr o ato C'/prOprll>.t.órJ.O

A iliqul.cez dos tit.ulos da djl,:"ua e'Jr,~rla conv, ...te a de"<1.c-ro-
pri .. çi:o cr,l raro confu:co, t::n:n'!,cter) ?,mdo ~ clt fila j:"l!!nalll1ada, 1.:::".:0 i- •
II perdl.l. da prop:::l,cd",(Ie e a dj."~nUl(;iq do valor da 1.ndcnl:uu;âo

QUE\RA ASS\iiAtAR A tll.TUREZA DA U'END/\

GJ - SUPRCSSIVA -~, for de tJfNes'J, cu f:.!'awlI nti" d!'ICla lI\verter o sentdo a.... d "110."I.n
w..~mp'o no ("",lu t!.tp(,rrw () .:sdvflr~t:J ~......O l:'~~~<l"<i, o s,r' rTl<!I''''~ Il1cd ~ • .:lll I e ,,~,' ~4;o'ch'~

D - OMISSÃO - ObjC!",1re5t~beletn l'\1~'Lr d ~pro"',ldJl no l-ll.rno f!' n;io InclUld.an~ H.'dilÇâ"ldo v"nc.::ó

D - J:lmo~ Redaç'\odo\~n~,doquen~ocorre5pond~1l:''luefclaplO..acolloJ 1 tu,"o

O - CONTRIIDIÇAO - Dr~p""SllllOS t::cnu/'!á'lor 0<;entre SIe ~bre ~ m~smll ml:!(~'"

O - ~?n~~T!~r~r~C LINCiOAGl:M - Sanllr \,clo d~ h'lJua(;em d~felo elfo m~llIr~s'o a COffl(Jlr o....de

QUDRA ASSJNJI..L1'iR A NAH.lHEZADA EMENDA:

c:J - ~~~~7;~~~Jf1~ ~~~~~,; ~,~~s~~r~~ocuf';:;'~3p;;:a~d~' ~~5~\~:'I\~~~'~~~~~~a ~G~~~~upr~5t~J

O - 0/>\15s/,O - O~~tr,~ te~'~bel"cer ITi~'o;"~ llptD ada "O \' umo (' ndO rtl~l_'ja .,3 r"d3,<lO do ~~nddo

O - ERRO - P~óç...o d':l ..'!m.\c.) q'.l~ 0:0 CCf(~srcnd)11)qu~ f....l ar1c.<ldo no l'tumo

0- COI'fJT.A'oIÇAO-D_?C·ltJ os t::M!flld'Gf'MentleslesobtealT'e~m<lm~l'n.'l

O - ~n~~;~~~E LlNGUAGI:Jtl, - $:!Mr 1t1Cl() á~ IIlG....;!9~m derel,) ('JfO manl{ ~to ,\ <:Ofr~,r ou de

;=0 ISuprl!"la-~e O artigo 136

JUSTT"'tCAl'!VA

co"'\ a inclusão da a1í..,ett. "e" do artilJo134, provou

do ° J11.n:l.stério Públ~co Junto ao 'Tr:!.h.1"lal do Ccnt:Is, :c"o~o:;;ar\ici
f"0 autdnCi~O c inte-;rlll'lte do Hini5tt:r~o Publico d:. UniC'o, t1 obvio

qUê a :;>ct.s 1.nte'Jrantêl!O se apl~ca"'l todos os preceitCls da. Saç';o 1,

do Capltulo 'IV, do Título IV.

Se as\:\im n:io l><3 enten.de't', dis?ozitivo análogo ::;2,

ria necessário pJra os integl'antes de cada ramo do ll!nistério l"ü-

bl.ico.
Hà, as~iM, evid,mtc contradição entra iJ atine,].

"e" I;'c{crida e o artigo 136.

QUEIRAASSINAL'\RA NAT([REZADA EfrtENDA

EMENDA 2TOO130·4 N"'''' -, "'''---,
~ GI!.lEL DJlIrA~ rr=õ! 073= J

Em v.:!rdade o ·b:.yto "'io ccnntuJa da fl,\S&o de

el"lfi'ndas apro."",r:la zobrl;o o- lhn1.:;t~rio 'Público,

rieM 12;0 Ju;;tlfica criar u"'a inztitUJ.ç:lO, cem.
toda ti i'lutone"ua, independénc!~ e f'.lnçõa:; pxr.:l. U<l rn'"'O que,'

co"\ v"mta3em, poderia integrar o .linitltário Público l;,~dera.!.,

Obvi~'"~nt:e a Lt:>:l. orgãnci.a do llin!st3:r1c públ!.

co cUldaria de<;Cd sitUiiqão, COM~ j3. ocorreu no p3n=.do, '3'uantlo

a Lci-Corr,plGIl'''n~ar n'? .. 0/82 fez. tr,t2grar aoz lliniztúrio Púoli

co!:o !:.si;.aduaiz a Ilntigo 'Uni.:;tério rüblicQ Est:ttlual Junto à Jtl~

ttça Itilit:J.t" Eot.:l.dU<.Il,

EMENDA 2TOO137·1 .~'a< ~__~ ~~"~

P JOSÉ V!.l'.lJ;) J ~"7 li J

JU::;TIFICi'T"VA

St.pril"3-se! 11 1e'::.J.<l "e", 1;,0 1nci'Jo I, do ar.t. 134 (" o lliniDt~

rio }?ubl1.C;0 Junto aO Trlblmal ue Ccnto.s").

QUEIRA ASSI.iAU\R A NA TClRezA.DA EMENDA:

o - OMISSÁO - übl,r"":1 f,,~t:lblO.cCU rn~' _li:! ilprO\lldll tio l'lumo e n3-:.In.. !.oI.:!.. ra red.:lçLod.::l ~'t'nc(dCl

O - ERRO - R.:-dllç;!;)c!o\erc.jo que nao CJr'e5ptlN!!l.:lO que fclll~to"'!ldo no I' turno

O - c.OmR/,Dtç'\O-D~"o~tr1J" <:en'.fad'OfMetl'le~lerobrel!m"-~l"(lam1l.',,-da

O - CO"tr!CC"0 DE UNGllAGEfot - S~Mt víCIOd~ !lng'J""'l~m. aere,'c, erro mal1]fN'o a fcrrlJlt, ou de
••cn'!.a !q; ~'Jt.~a.

l::mer'l':ll d~ co~"'!:e<;:;;;o da 1.ul'JU~:;e.'" para torra);' ral,S c16l"o e CÃp11c..J.to o Art. 1'.0) d::.
ProJeto do C';l"!.-t1.t.tu-;~o "B" (f,!o'.:lt!:;óo ~ra (;l ;:!l! 'I\l.rr,?)_

']<JSTJFIC!t.TI\'A O .:'::'sjCS.1t.1\O f?71 causa d.lz .!:D;rem aT:i~J.C:i!lCos às f'l;,rClrlO:S prl"1I'1"lt.J::: n~
T.1.tulo IV os pnr,::;,rp1.0S c~s Art!>, 38, >oI! (1;:..7~ta;~o l:emuneratOUd <l'cs etLt'~~ ~ p.l:l:.

QUEIRAASSINALM. A NATUREZA DA EMENDA

D - Ol>1lSSAO -O.' 4\1.<:1 re$l"b~l<lt::,"r m"l~n~ IIpfO ;!1a no I" h.mo e n~o Indu da ri" redd~ao ao I

O - ERRO - Redúç...... d::J,enado que n;lOcorres;J011dilao~ EaiiJprOI\'!ÓO no l' Imno

O - <:oh"TRADIÇAQ - DI~')::'I~,t'lo~ COI1l.Z:.;lI'OI'O$ "'n'h~ SI~ !.Obrea rol:~mil ma'o",

r-;::1 - CORREÇ:hO Oi:. I..liiGUhQFJ>\ _ Son~f ...,r\,:>ck hn9ua~tn'. d>;{l';"o cuo 1l'1lrn'es'o ;l rn'l ',;,l\' C.l ti-
~ tecnci!leG\s!r •• .:l

EMENDA 2T00134-7 ~'o, - _
Pn."'P'l'Vl"; c,...,· tl"\.ll',,,,, <:::·· ••:-Pc...l:""',2";'--(LE?~'D@.'Ii:.<2.Pll-- _

Dá-se a segu!nte redação h al!neas.ê.l e b)
do art 98 J 11.

o) é obrigatória a promoção do jui1' Que figu-

~:d~~re~rns~:z~~ ~~~~~~~~~~~~ ou cincO aI te1
b) a promoção por rnerecil'lf't'lto pre1;.supoC doJ.s
anos de exercicJ.o na re~pectiva entrânc:i.G e'

ii~~~rd~ ~ni~~~l.~a~~J.~:~~~, q~~~~~ ~:r~~o hO~~!
ver com tais requJ.s1.tos quem aceite o lugar!
vâgo.

JUSTlFIATl\'A

Visa a presente emenda cort'lglt' erro de tecr~

ca ll?gislat!va, separando nas Blineas ôlQuilo Que é ga~ant.la d~ prC"'"lOçeC
por f<wrec1mento (ahneli 1!) daquile> que 11 requisito para el<3 (alirl'!J ,l?)

~ A redação co I"Iojel.O, sob:-~ ser t"~t:lu1")dant'1l 1!IC
se referir nas duas alLneas a dois anos de exerciclo, em falha tt!cnlc::<,
confunde na mes(1la aHnaa o que é garantia de promoção com a que e requ.!
sito para ela

D - ~~~~~~~~~ ~~~~~"~I~ ~·~:$6~~00~~I~vrap;:s~~;~e~â$~~v:~r:n~::~~~:::~S~Q;b~~UPrm,~

O - OMISSÁO _ OI>fl!Y.:l restabelecer mate tia ~pfO'J'ada no l· lurno e n~o 1"I<:luida /'lllted~çli~ do venCido

O - ERRO - Pedllção do ~~I"tldo que n~o corr~spo"ldll tO que foi lIplov.3do no \' turno.

O - COl'ITR/,D1Ç/oO -Dsp(lslwos conlt3d.tóno!i entre sr e robre li ffit!;ffill mlllerl"

W - ;~~~~~:S'I;:'J;E LINGUAGEM - SlInaf vicio de ]Ingullgem de(elto elro rnllmreslo 11corr!,:lr OJ de
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EMENDA 2T00138-0 '~"'-------., r:or-"'"
llJ JOSé. VI~';J J ê:oL07 ;;]

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA Eb'1ENDN

o _SUPRCSSrvt. -5"(; d~"~pT('SS~':'CUr~!;T~,,::::,; t:f~I""Cl1('fc~(nl~:)dc>ds~""""o

Excmp -' [.0 to C> s.J~ ,1"1r o ac.::. r:l C> ";,',/\0 pJ" n'::Qa s-r e-ne ,da m~r'lc~u'i1" t'~::' S_Ft'~"'<l

cret.er rcao de çllreltos e, de cut ra, exarcebaré o e-oo t ee t e do ce r t c i t

f1Jbl1CO, e terru zaodc a execução e sobrecarregando o jii cooçes t í o- scc

socer JlIdlciário, que, "r/ et e u-ecc o proble'llôl 1'0,,", t erocs do t e s t c
ora propcs t.o , de coo rcrruoaoe COM t ex t o ja aprovado nas DispoSlço'1'$

COI'~tltuclon<lit; e r r aes i tcr í e s da neGl1ã r art a , poderá ocravant e se
ocupar de que s t ê .... s r e Ie vrot e s e Que e s í ãc a r-ec Js-t .. r e vue a.tuaçJo

§ 112 _ O E'st;;do orcrcv-r-J conj';nf-sme.... te CC'" e"1tlc,,-j~<;

não çcverr.e-eotats , r.tc.";lre,~:5s da asststc-c ,e ir!
teçret à seõce da Crial1çd e C~ azcjescco-c c-:-':'::;"
cerco ac:> s~':',..'lnt':.c cr ar-:í~!o':'.

Enuui'l par; <;t-pr.nrm n e .prc55:::;:.0

" CtrN,2')'lTA.::tJ1E U..H f}rrTD:'1J_~ N"..D W,uOOJENTAlS n

PMDB-GO

';MENDA 2T00143·6 ~"" -,
e"J CONSTITUINTE ANTOf..ro DE JESUS J tJõ"ã!õ~;~

EMENDA 2TOOl44-4

o - OMI5SAO ~ Db,cUv<3 tl1sL!b!'kcer mateM aprO\'Zld<3 no I· tutno e não i."ldllKl~ M redaçio do V<!ncKSo

D - ERRO- Redaç.i::> dow:nclóo ~ue nllDcorrespond1'l;!lOque fQlÇC"aYIldono l' turno

O - coi'iTRADIÇAO - Dl.!ipoMNOScontrl!ld'!6flos entre SI!" sobre l!lmesml!l rmlenll

O - ~~~~~~~E UNGtlACiEM. - SZMT ~CIO de linQl)llQem. &o:felto. erro rmruf~lo a COUlll'! ou dI!!

CON'iTITUlNTE ANTONIO DE JESUS PI-lDB-GO

QUEIRA ASSINAlARA NAT(JREZADA EMENDk

c::::::I - SOPRESSTVA - S~ for de e.~pressaQ ou ptlavrn "50 dcverli ln~l!r o scnbdo do d,s~'[}~o
Exemplo no texto suprimi o ;"ó"C:lblo ~I"""'O-, p;,,~s.;,,"dO l!l~ <!JJ!end;" moclIr.caWII e n.1:osupreS?>lVa.

r.:T---------~--:---:-=w--,------------,
Suprimir integralllletc o inl::i$o VI do urt. 115M
JUSTIFICATIVA '
Atribuir à Justiça Comum Feder""l o processa _

mento e julgamento dos "crimes: contra a orgGnJ.zação da trabalho e. nos
casos determ~nados por lei, contra o sistema fInanceiro e a ordem econô
mico_financeira", exclulndo a Justiça Comum Est2dual, já organlZada,des
ses processos, será relegar a puniçi!io, nessa área de tanta impunldade ,
fI oportun~dade em que aquela Justiça est;uá aparelhada para assur.llr es
53 quota de jurisdição.

fio Itomento, tal COIIIO ocorre nos Estados como
o do Rio de Janeiro, S~O Paulo, Minas Gera~s e outros, a Justiça Comum
Federal não consegue dar andamento razoável aos processos que ti ela são
d~striburOos, satisfazendo_se, prl'ltlcamente, COM decls~es liminares e
com o Julgamento de Mandados de Segurança e de outras demand2s mais ur
gentes. Os processos que dependem de 1nstruçllo mais demorada não poder.l
ser enfrentados, não ohstante o grande esforço ~ li dedicação dos seus
juízes e auxiliares da justiça Hii impressionante conge-,;tionamento des
ses Juízos Fderais. Bem o sabemos que, no futuro, dependendo dor; recur
sos que foreM alocados 11 essa Justiça, bem COIllO de outros fatores, tais
6rgãos estarão em condiçZies de enfrentar ullla cOl:ipetência maior. Não, po
rém, agora, nem nos próximos anos, pois é agora que ~e reclama prontã
punlçlo par.a 05 responsáveis pelos crimes contra o sistema financeiro ,
por exemplo" ~ agora que esse clima de impunidade deVI!! ser invl!'rtido ,
sob pena de a Justiça Brasileira chegar a um insuperável descrédito, ar
restando com ela as demais instituiçlles democráticas. -

# NUo há raz~o sufiCiente para se deslocar para
a Justiça Comum Federal o julgamento desses crI-es, a nlo ser quando t.

haja interesse dl} Uni~o. Has, nessa hipótese, de interesse da União :
~~~)~a competênclll excepcional já consta do Projeto (inciso 1 do art.

mUliar, ao lnvés de comba~:~, s: ~~~~~i~:~~~ ~U~~~ ~~~~t~~ig~~~lç:s~i
~~~t;:t~d~~;t~~:'f~~a~~:i~~:n~~n~:~o~;aba~~~=~~~~c:~::g~~."s açnes

crimes, fossem atribuídosN:Oc~~~;~e~~~;m~~~~r~~~ os crimes, apenas os

E: i"l'r:.tl~li~ Ç}'" ". Dre" ~'l'~~ C": as ...í"'·i'r,,::i':l íni.('_

gr,'1 ... <;."'::2 C'I l..n_~'1,) f J_11 CJHüI\Tc..1T:':")JIE, ro ..~ d re-:::J3,;to (H reI.
In Cl.-'ê,t,turicr~l, pr(71Jld<.:" c-io F~t..d:)''1 C~'1,,--r~·) ~')., ('nUc'.lr'",s

rOO("'lrll_l,nt"'l! ~
ãir« i < .... o pr-c-tto fc,;<;r recatt-rt r,o mcfuorvo p-ir C02

\{ -oo- ~':lri<l f':.C'!t I c l
'-_____ r I,r,: ~ lr\o· s ~,,~" '.JJl tr...., :.t)

E.'iENDA N9 2T -,1",.",0-",1 _

AtrI'OR: SOLOU BORGES DOS REIS

Não h.i Icqtc e em se r e s o Lver os problemas do pós ..eco -,
con-e cre tcooe e di"'po:o.i,;::lso coot í oa nas Diq::')~lo;(;es coo s t i tuc ror-e <;. '"

r r eos a t dr í as ~, ven que SE:'J';"Il t ce-eces nedldJS or ec aut.õr i as ~'T, rel~

ção e ccer c s , da lIIesl",J neturcaa , Q'J~ <:;t;l dellroelalll c re-o s 6 dl:'-:.erot'J"":

coe PO rut cr-c o t Iber e t, d::- crccatõrí cs at eocnco s U"Il ar-c e n~10 3rl"'"
€I CO"'5 !gnação, sem atuar r zeçao , e as s 1M suce ::'1 vene- t e , ~6'r1 que :;,r>

pQ~,"'lbili.te a qtllt:JÇ:30 i/'ltpy=al, cre urna sõ '1f'Z, o coe fattillllente Ira
recer r':tS'i-UIg!r a t'le.s'lld s i tu aç ãc que if"põ~ '" coe saçr aç ão d .. oc r e a de
cara te! t r aos í t õr i c , COM a dt t er eoçe de ove , entãD,.! ConstltulÇoO

es t or ã em v rqo r e nunnuna solução raacave r poder .. ser dada ao probl!.
mo

Tudo t e so podo? ser ev i t acc co-r a s rmpLes eut.cr í asçac de

eeí s eõc de títulos, ta] cano j:í !:.'1 pe r r-Lt.Lu para se pagar as ='>~lJ15l:.

ções M3h, ant i qas , com a. v l r tude de se foz"'r respeitar a coisa: julg~

da, va ce mestra do Poder Jt.dlc~"írio

eat.eot e t a-we POI';, per essa ror-ia, flagrante contradição
en t r e t.ev t os j<l oprcv"d"'!:; qut' versam sobre o mesfI'o Lema, merci} 00

trat<''l'ento dJ.fcrcf1c~,:;do QU~ se lhe outorgou f;m cad;j qU31, 1I1por>do--:.e,

de ..t~rtE', seJa ele esptJ"cada, para cue prevaleça J.gtoal regrot"Tcnto a
slt'J<'lçÕes ig'J<li5 •

TAnto aqu~ cono lá se facul tt; não sô a ~missão de títulos
cono igualmer,te a forma de põgarn~nto~ ou sejí'l, a ~atl.\!'.ofação integral
da!> requis1ç(;:e<; /'lOS tei"mos prefu..dos ou o seu atendjnento parCJ,:;J e

defa<:"do O que não se afig!Jra lÓglCO e ~e patentela contraditório é
estabelecer-se princípios diverso$ pDra o tratamento do nes"'o t~ .... ~
(precatórIos judiciais) - facultanda-!:e o atcndim("l"'to dos l"'a15 anti

gos con integralidade e coarctando-se est;a poss1bllidade p,.r3 2s /'l2
'Ias requisições Se m<lntidos os textos CO'110 inicialnente aprovados
ter-f>e-â no futuro o mesmo problema que e.J<:lste no presente Dai po!.

qUl" n;o h.n cono se delXnr igualMente, facultar-se às ent1dades dev~

dor ...:: se entenderem conveniente, llquid:iIrem de vez. 05 !>eu!:> dlfb!.
tos Judicla1S, que viria coroar os prilicípics aqu~ enunciados, mais o

da clOrahdade administrdliva.

:mSPAClI,}

ATUREM: CONTRADIÇAo

A c'"lenda, dest.).nad.. a sanar contrac!lcão, nrocura trazer ':)!1.r3
o bOJO ao texto permanente, norma e}.cepcional incluída no "ATO DAS' :HS

POSIÇOES Cm:5TITUCIO"l'AIS T'1A"-SI':'O'Ul,S", qual seJa a. qu~ permite a. e-J.;

550, pelas entidades devedoras, de titulos da dív~da ptibl~ca oara OA;:r;

mente de precatórios JUdlC13J,.S (art. 37, oarágrafo únlcol In~lu~, ta;

bém, expressões não constantQs da referida c1sposicáo de carater tril.,:
sitór10 AsslI'\ seondo, a propClslcào confJ./lura, de fato, adJ.ção de r.~t..~

r~a não <:aprovada na votação litro prlme:r.rc turno, indo de encontro, o:r_
tanto, às normas reg~mentaJ.s .!Jeu:a de ser aCOlrldll .

JUSTHICA'i !VA

que .;l. Seção LI, do Capítulo IV, do TItulo IV, ~o tratar "Da Adv2.

c.l::t.g-Ger~l da Un1.ão", lllenC1.ona que ela teCI por chefe "o Ad','oga

do-Ceral da Unlia"(art. 137, § l0) EIll eonseQuênCl/l., o d1.SpoSlt,!

o -~ OMISSAO - O;',-.::L.,l fe$mb~ f:<:;eTrna'cr 11 i'lpN.ada n~ i- tunto e "ao ,1\, f.JJ.:ana rcdeçec do \~'1;j~

O - ERRO - R~da.<l<:l c:;\"T\~~"\ 11.1> n';) cCfle~~':'ld;l ~D <;_" (:Jj "NO ecc no l' turno

O ~ CONTI'.AD:ÇAO-ll p_.! r$ co~,uddk.:fI:;Selltrcsl~S')tlfeo!lmum::mz!.n!l

GXJ - ~e.~~~~,~~) ~E LlNGUAGE/o1 - Saltar VlC,O ce Ilngui!ym ~t'el!"" erro ma .. <:,'0 1l cc flJlf OJ de

M A publicidade dos atos, progrl'lnas, obra!;, servi

ços e campanhas d~s órgãos públicos dever? ter carater educ.at1'l0 ,

lnformativ.c ou de or~entação sacial u

QUEIRAASSINAlAR A NATllREZA DA EfltENDA

n - PROCESS',R t JULGAR OS '1Ilo:[STROS no 5UPRE~!o TRI'BU':A.L FE-

lO.] U 5 T I r I c 1\ T I V 1\"

"Art 53 ••

PERhL. o PROCURADOR GI:RAL DA REPUBLICA t xo Atlt'OG\DO GEaAL DA

Ul{IÃO 1I0S CRI'lE~ DE RESPO":SABIL!DADE".

EMENDA 2T00139·8
PJ CC:lslitu!ntt! lj~put= GIDEL omHn5

A $upressão proposta n"5ta emenda fi vital para
assegurar a responf.abil1dade da autoridade nos atos de cara ter

informativo ou de onentação social

o ptlrágrafo primeiro do artigo 38 do Projeto de

Const1tujç~o (8), p:ís!õü ter a seguinte redaç1'l'J

w - SUPRESSIVA -s~ fer do:t"Pf~S~O ou p~I.1l.to!l flllo d~~t il 11"\"'1~r o s...'l~j::: cC>.:! ,:C_ll'"
Exemp'o "" I"'.<to ,yprun r o <'lc\erblo ~MO pMso!lndo:l ,er ~m<!I):l" mod,/'i(;<!:llva t m:o S.lp' l_S'V.o!l

D - OMISSAO - Objtlll'lI re5!.11~~erm3ter.a apftWAdllno I turno e 1'1';'0 lncl.llda 1'111 reda~~o d:JV<!nclco

D - ERRO - Rc.:laçllO do Io'encldo que náo correS;>:lndll lia q.Je fOIi!lprol'Zldono 1 turno

O - coNlRAOlÇAO - O,spo~tJVOs contrad'lo lOS enlre si e sobre a mesma mllNl"

D - ~~C;:;l~tw~E UNGUAGEM - S~n3r \lelO de [,rfjl.lIgem defl!!llo e-ro mlln "S'O Zl rCrT ~'r 0,.1 de

Em 12{07{88
QlJEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

Constüuinte ULYSSES GUr>lARÃES

Pres~dente da Assembléia Naclonal Con~titulnte

[2] - StlPRESSWA - Se for de IIll(pre$r.àoou plllnvrll nllO deverlllnverter o untido do dl~po$l:WO
~emplo nQ tl!lCIO, suprimir o adw:wlo -NM)-, pUs.lInOO l!l ler emendill mOlMcl!ltMl e nao lupleul'li!l.

O - OMISSÁO - ObJeu""-' re$labfAl!i::~1 m.:lIl!lla .1lprovlldllno l&lumoc nao inclulda na redação do vencodo

0- ERRO- Red.!lçaodo\'l';ncldoqtJellllO~aoqueroil!lp!OY3donol'll.uno.

D - CONTRADIÇÃO - Dlsposll/V05 contrlldltOflo5 entre si e sobre li mMml!l matérl4.

O - ~~~~,~I: UNGUAGEM - SlIll.!Ir \'lCIO de Imgu/l9l!!m defl!!110 elT'1) ml!ll1lresto a CorrigI! ou de

§ 212 _ •• •

Suprimir o §92 do arL 31 das Disposições

§ 12 do Artlgo 105, dtM!rá ter a redaçlo abaixo parlll corrigir 2 contI1ldiç:o~

• " E obrigat6ria li lnc1uslo no orçamento das mt1ddC1es de direito ~1

co, de verba necessária ao pggamento~ débitos constantM de precst6r1os

EMENDA 2T00145-2
êconstitUinte FARA8lUNI JWlm NIrOfl.

QlJEIRAASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDk

o _SUPRESSlVA -Sefordeexprt$5ãooup.lJ.wr~njo~rl!l'ml't~oRnbdodod{$J'O'ltM:J
Exefliplo: no texto supnrnli' o l!ldverb,o MNÀo-passando l!l ser emenda modIl'ic:awae rIÀO SlJpres.stY4.

O - OMISSÃO ~ObJe!JYA ru~ltter m.!l~flB Aptovadll no l' bJmo e nlIo Xidulda na rcdnçio do vencJdo.

O - [Jmo - Rcdl)Çiodo venodo que nao COfrespondll ao que lOlaprovzdono I' turno.

W - CONTRADIÇÃO - D.spo!ltNos conuadltÔflOS entresi e sobrea mesmarNtioa..

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SaIlIIr w:lo de bngu~ df!fello erro m.üfesto a o:oaigor, ou de
k:cnor:lllegrdawa.

o dispositivo questionado prev~ a prQrnoç~o,

para os Tribunais Regionais Federais, de Juízes Federais com menos de

cinco anos de exercício, quando nlIo houver magistrado que satiSfaça o
tempo mínimo prevJ.sto pelo art 113, lI, do Projeto

Ocorre qUI! a disposiçll:o referida já prevê o
prazo m1nimo de cinco anos de magistratura federal, o que torna iná _
qua e sem sentido a manutenção da dispasiçllo ora qUl!stionada.

A falha deve_s~ ac. fato de, no projeto, ser
previsto o tnmpo minimo de dez anos. Alterado este prlJ%o no primei _

ro turno, ni1:o se observou a desnecessidade nas dispos!ç~es trans~tó _

rIas no dispositJ.vo ora em questão.

lncid!r:jo sobre o
Art 230 § lQ

D - SUPIlES5lVh - Se for dI' e y:;>esS<lO OJ p:l.!Wi"l n~o d{'\, 1<1 ''l,,~ltU (;I ~el'\ldo do d,s~,'_.'O

Exemplo no I~Ã~O s\Jpnm I c 2J"terD10 MI'lAO p~ss"nd;, ~ ~, r (m rlj:) m~ f'jç" ......3 e;nilO Sl.,lfess,v:!

o - or.,'SSAO - ObJc:.ware~l,-,vdecl':r m.ll\ fI,) aprovada no I' h.mo e nao mc1ll1d"na redaç"" do venc,do

0- ERRO_ Redaç~odClvWCldo'::UeNOCOII~spondllaoqllefo,,,p'ov<1ldonol-turno

O - CONTTV,DIÇ/'O_f)I!:P;:>~""os <:61lt1'..,d,~o '.J$ cnlre $'">;úl!rea m"<:m<1l mafl.n,1

O - ~~~~T..~,~~ ~J: I.INGUII.GJ:!t - Slln,u '0'1'10de Im;;.I<11gem cl~f~l o ('110 In"'mfc$'o a cOlflg" ou d,:

EMENDA 2T00142-8P CO!1,lA ~::IPA urQ;r J~~;;~

QQI:J~\ ilS~LV'J.ARA NATUREU... DA Ef1ENDA:

QUeIRA ASSINAlAR A tV\TUREZA DA E[,'tENDA:

o - ~U"'f'CCSlVfi -Se for de e>.."re~5~o O!J p2!~';"a "b d(!' eri! llwerter a sen..rtl-:. do dISPOSlll"'O
JJ:l!!mp:o n:o [,·"to suprJ;n11 o i1d-elblO MNAO FIl5sllnao:o tMcm~nd3 mOOl C3hYlIe n.!los..tpr(5Sf3

D - O/>Uf:S!O - Ob,r.tNarest.Jbe1ecer m:lt<!tl.!ll':prO/adano l' U,rro e l,ão mclufdll 1'1redllç.1lodo wmcldo

O - ERRO - Red<'J,.~o do vencld,:,qlJ~ nlo CClrfeS,,~do!l l:o q_e bl Zlpro~o!ldono l' turno

O - COf'flTlAJ>lÇÃO - O,5poS.1J\'O~ rontrõ:ldrlotlos entre ti t: sobre 11 nesma lTIlll<frla

O - ~ll~~~~~[~tr.~E LlHGClAG':ll - Sanllf \ICj!)de llngu~g!'m. deftr:o erro rnJn rc~lo a come,r ou de

~- T!õ.'O"O"',I Supum!r • p3';gr3fo 3' do Art 197 do Frojeto de Con'tltul"u. (B)

r
I

105 00. Projeto ~e Con~tituiç~o (8)Dê_se ao § 1Q do art
2~ iurno, a seguinte redação'

Art. lOS - •••• , ••••••

• O pagamento atualJzado dos p;recatános judiciais é medI
da que se impõe Tanto é que, nilS Disposições Con"Stituciof'ais e Tre~

sitóri<ls, 'CIo Projeto de Constituição (8) - 22 Turno, foi aprovado :e~
to que o prevê por eXPresso, ainda que se tivesse outorgado prazo

dilatado para tilnto (art. 37 e seu Parágrafo únjco).

Da forma como disciplinado!>, esses pagamentos, num reg!
Il'ia inf1acioniirIo como o nosso, logo tornar-se_lo irritõrios, obrlg;'i~
do a sucessl .... as e .infi"dáveis atualizar;lles que, de uma pÕlrte, n!!!o 0-:;
torgari ao credor senl'!o U1lla pequena compensaç:ão pela perda de bens ;

§ 12 _ ~ obrigatória a inclusão, /'lO orçamento d;a$ entlj:;

des de direito público, de verba neceZSdua 110 pagamento dos seus d~
bitos constantes d!' precatórios jud1c!,nlos, apresentados até 11:1 d;
julho, dat~ em que ter~o atu.;.lizados'os seus valores, fazendo_~e o

pay;;.r;ento att' o f;nêl GO exercício seguinte Poderão as entidade!> de

direlto púbhç:o • nD montante do dispündio correspondente à diferl:'~

ça entro o valor consignado (O o apurado na data do pilga/l)ento, elJ'nUr
títulos dO dívida pública n:ia computáveis pora efeito do 1:lmite 910
bal de endividamento, se optürem pelo pagamento integral do débil;;
com atuali'::3çi'io à data em que efetuado

QUEIRA ASSINALAR A NATa'<EZA DA rnENDk

JUSTIFICAClI.O

o - SOp;U:CStvA - Se for de tXpr~s!>io ou p~I~\If,1! n~o dl'lVerllln~rter o senlldo do d,~p"'·I:r.'O

f,o:emj:lo no I~>.to WpltTll' o.!.J UblO Ml'V\O pas!>o!m:ba~er~men:::!3 mod'''C.:l!.1Io'3e n.'l>:l $lJpfe.~.M'3

D - O''USSÃO - O~,e!.l\a re$ta~:ecer mal~fla I'l;:"rov.'l.da no 1 lumo l!' nao Illd.s'da n::.redaçio do vene,do

0- EJmO- RedJçao do \cncldo que nlo corresponda ao que foi iIlproVlldono I' turno

GJ - COflV...U),ÇAO - D s;:"?S,[}\!:'s cO'ltr.,cl,'ono~ entre si e sobn~ la mesmll mZl!lma

O - co~"'EçJO DE UNGUfGEM - Sc"lJr I"CIO dI' I "lfilngem ddello erro mllnlfesto a corrIgir 0.1 de
ttCi~C"" Je:J1f ,1.N.l.



J4diciários, apresentados até 1Q de julho, data em que e sucessivamente I

terão atualizados os seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do e
xercícío seguinte ",

Háevidente scperfeteçãc na expressão "das seus" I ainda ~e eroresteoa
da atual carta Magna, porque no caso,os débitos sé podem se referir às entf
caces de direito público, dai porque se propõe a sua substituição por "dos"

E a contràdiçfl"o está na pr6pria propostçãc do § que,de l.JIl lado, prevê,
no termo que enuncia (J2 de julho), ti ntual!zac1Jo dos débitos e de outro, o

paglllnento sem gyalglJ!!l' acréscimo un ano e meio epés Ora é princípio consa

grado que o pagamento s6 se implementa com a satlsfaç:io integral do crédito

e que a quitação somente se pode exigir do credor a o dep6sito do valor
total da condenação. O pagamento pare)":L, asa ,n~~sobrigaaentfdade de
vedora dl!corrplementar o depósito ulteriormente.

Ao se deIxar sem regramento o pagamento cercresentar , criar-se-iam 6b

vios inconvenientes que, desde logo, se relevam com o d1SClplinamento expresso,

cem a mesma sistemática de apuracão, ou seja, a cada 10:de julho o PresIden

te do Tribunal indicará ao Executivo o valor atualizado, dos débitos, decor
rentes de ccooenecãcjudicial de precatórios atendidos parcialmente (pelo
saldo) e os do exercicio de ccccetêncre, sem necessidade de se apurar, no

vamente, nos autos, em conta cceotesentar, o saldo remanescente, que rende

ria ensejo B .iIlpug'laç~o, recursos, expediç~o de novos precatórios, congestiQ

reroc ainda lI'Iais o Poder jucUclárlo.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a aepreeentaçzc de IncOl1!.

titucionalidade n2 1.238.7 de 5110Paulo, não encontrou máculas nesse proce

dimento, manteroc a constitucionalidade dos Provimentos n'2s 3, 13 e 16 da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e ãesctuçõee nss 6 e 7 do Tribunal de

Justiça do zstaoo de são Paulo, que essa mesma forma estabeleceram.

E.'tENDA N9 2T _'.,4",5;::-2,-__

AUTOR: FARABULINI JONIOR

NATUREZA: CONTRADICAo

DESPACHO

Inexiste a contradicão apontada no § 19 do art 105. O acrés

cimo da expressão "e sucessivamente" constitui inovação dê mérito

texto aprovado, contrariando as normas reg,imentais. ne rxa de ser

lhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUlolARAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2TOO146·1
l:J Deputado FMP8.J..INI~IOO

QUEIRAASSINAlAR A NATlIREZADA EMENDA:

D - 5(JPRESSIVA - Se for de expr~mo ou ~lIVflt nlio develi Inverter o sentido do dl.':posl!Jvo
Exemplo. no tato suprimir o iIIdvérblo "NN)", pMÇllndo ti ser emenda modllicatm; e MO SUpreMM!.

D - OMISSÁO - ObJebvllrestabelecer mlltérillaprovada no l' turno e nio lnduldll fUI rcdllçio do vencldo

D - ERRO- Redllçllo do vencida que nlio correspondll 10 que folaprO'Jlldo no l·tumo.

m - CONTF:ADlÇÃO- DlSpo(UlM;t5 contHId'd6nosentl'e si e sobre IIme5m1lmatehll.

O - CORREÇÃO DE UNGCIAOEM - SlInarVICIO dI!IInglUlgem, dere/lo, erro manIfesto II corrla1r, ou de
técnlcll/egf51IltNa.

Dê_se ao "caput" do art. 37 das Disposições Constitucio
nais e Transitória.s do Projeto de Constituição (8) - 212 Turno, a si
guinte redaç~o:

Art. 37 -Ressalvados os casos de natureza alimentar nos
quais se incluem salários, vencimentos e pensões o valor dos precato
rIos judiciais, que deram entrada até 12 de julho de 1987, inclusiv;
o remanescente de juros e correç30 monetária poderá ser pago, em mo,!

da. corrente, com atualizaçil:o, em prestações anuais, iguais e sucêssi
vas no prazo máximo de 8 (oito) anos, a partir de 12 de julho '&! 198~,po;

decis30 editada pelo ExeCUt1vo até o final do exercício corresponden
te ao da promulgação da 'Constituição. -

Parágrafo único - ••••••••••••••••

.JUSTIFICAClto

alimentar é ~'nd-is~e~~uá~ee?Ç,ãopoetil;aCi~ sCe~nsS~~~~edO,nap~~rdee~:
-se-ia na inocuidade.

2. _ Os únicos precatórios pendentes de pagamento à data
em que for promulgada a Constituição serão o5'que foram apresentados

até 112 de julho de 1987, pOl.S os que o foram após,deverão ser coosi.9

nados na lei orçamentária de 198~ e até o final desse ano pagos
(art. lOS § 12 do Projeto de Constituição (8) e art. 117 § 12 da
atual Carta Magna) ~ portanto, imp:li,esclndíveí ,que o<;e esclareça o que
é precatório pendente para evitar-se uma interpretaçi!lo que conflite
com dispositivos já aprovados, sendo (I texto, tal como redigIdo, am
bíguo e prestando-se a diversificadas exegeses que inclusive viria;

desconsti tuir leis orçamentárias.

:3. - O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que o

Executivo manifeste opção entre o pagamento na forma tradicional pr~

vista no corpo permanente ( § lI:! do art. 105 do Projeto de ConstituI

ç~o) e na forma prevista nas Disposiçõe..s t'tínstitucionais e Transitõ

rias-L!!.o~prazo de 8(oito} a1los, i.JnP'11cnria rta nulificação da "lei o;

çâmentárlaem curso e o pagamento em exercício subsequente ao autoriz!.,

do para fazê-lo, conflItando às claras com o dí scoato no § rs do ar t ,

105 da parte permanente.

Assim para eliminar a contradição ao Invés do prazo pr~

visto no Projeto se substitui pelo prazo até o final do exercício co.!.

respondente ao da pz-urnuLqaçân da Constituição, possibilitando-se deJ!.
sar t.e ou o pagamento das requIsições no ano expressamente previsto na

Carta Hagna ou em prestações, evitando-se que a opção se faça em 1989

tornando Irritos outros dispositivos da mesma Carta que isto não o

permitem.

EMENDA N9 2T -,1",4.::.6-",1,-__

AUTOR: FARABULINI JUNIOr:

NATUREZA: COUTRADICM

DESPAChJ

Inexiste a ccnt.redacêc apontada entre os arts 37 do Ato da s

Dispos:Lções Constituc:Lonais Transitór;t..as elOS § 19 A emenda é inter

pretativa, razão pela qual propõe acréscimo, a dispositivos aprovacos
em orimeiro turno, das seguintes expressões grifõldas: " ••~ de ni!.

tur~za alimentar ~~ ~ 1ncluem~, vencimentos s pensões,

o valor dos precaeécacs Judiciais, ~ deralT' entrada até ll!!!! .JE.!t.2
~ !2.ª-!. '", A proposta não tem amparo regl.mental. Deixa dê ser

lhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUDlARAES

Presidente da Assetnblé1.l3 Nacional Constituinte.

EMENDA 2T00147·9 .".., ----,e Cous r rtumt o IlJTo:..cu Carno r ro Jr=;)~

QUt:!RA ASSINALAR A NAT(JREZA DA J:r.1.CNDA.

Q _ StlPRCSSIV/\ _ bI' Ior de eeprcv-oo nu 11,11, ~l 11,10 ll(,\('lUlIIUlIff o ccnndo do rh-poemvo
EJ>empro no texto ~UI'"11ur" advcrlno NAO p;l~~>lllldo a sr-rf'nlLnd.:l m()dlllc<111~ol c nco supr"~5I\J

o - ONISSAO - O!Jjc:tJ\/il resLbele:ccr m.J,( {l.l ol''1OVJt1.1 no I tumo e n.lO luclUld<l!lolIl:d.lÇilO do vmddo

D - ERRO - ReulIl;i'lo do ~enCldo que- n30 corre~f'Olld1l.:l0 que:lo, Dprcvado 1101 lumo

O - CONTRADIÇÃO - D(SPOt,II.vos conlHlullcnos (.1111t' s, t' '>Obre a mesma m.:ll..11il

O - COR'1CÇAO DCUI'lGOI\GCF,1 - S.:III.lr VllIO de IIllGuJy(m, ddelto UIOm,lllll~lõto a comglrou d(>
tt'lJllcalcudnt,v,l ,

no Título VII, Clpítulo TI do I'roloto de Com,tltulÇ50 "1\"

Alt 183, Caput.

SIII'RHlA-~1 o temo "nI A1C IIUZINIO'l L rINQlILN1/\ t-ILIIH'S QlIAIlllllllCi'7".

pa%ando o d.1.SpOS1tlVo a ter a segulnt(.' redaçno\

Art 188 Aquel... que possuir como l>ua óren urbana por CIIICO anoo:;.

lnlnterruptamcmtc e sem opoSlç<ío, ut1llzanuo-a para su.! mora.lha ou
de sua f.lmí11a. adqulI"1'r-lhe-5 o donínlo. desde que não seJa propn..=.
t;Ín.o cle outro imóvel urhano ou rurnl.

§ l'

§ 2" • •• • ••••••••

JUSTTt ICA('!i:o

rr.lta-l>e r.Ic um cquívoco que pref.lpJ ser cl11tltnndo tIa. nov,l

ConstJ. tUl.çJo.

[m nomc d.l técnl.c<:f urbaní~tl.ca c do J.ntercssc so-

cwl, é illlprc.sclndível que se rctll'"e este llmltc cabalístl.co de

250.00 m2 parrl órea miJana destInada a hahltaç50, sob pena do
rulícula prova r.Ie :LgnorôncJ.n

O tamanho m.íÀImo de um lote re!adencJ.al é uma ques

t:io e~~encl.nlll1ente téL.1I1Ca de tlrh.ullsmo. v.lrl.undo de lIlUn.1.CípIO Jlilr:;
munIcíplo, do um bairro para outro o até lllesmo dentro de um
b-urro

Re!:>saltc-se quc o 11111ItC m.:í"lI'lO de 250,OOm2 oco.!
re em poucos lUGares, sentlo nm.1.~ frequentcs no Urnsil os lotes de

3úO,OOm2 ou In.us. lal fato reduz. drastlCJmcntc o alcance do dISpOS.!
tlVO e provoc-r.r.í, com tor.ln. r.lz:io. Ol> nl.l.1<; legítimos gritos de rcvo!
ta d.J~ populações J.ntcressudas.

EMENDA 2T00148·7 m'~ -,

E:J COII~tltlljllte IhrcclI Carmnro J r=;;;j;;J
QUEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA

m - SlIPRCSSIVA -Se for d<*e~pl"N~ ou l"ll.:lV'1 /100 dc~(.r..t llWCllcl (> ~clllld", dod'~POlOllNO

&,ntl".::r no 10.10 &I.lprlll,r o "uvLl!l,o Mfi,\Q p:u;olldo., ~..remend,mo(llflC""lllv.:l e-n<lO ~up~ ... ,-.-<l

D - 0:1IS5,\0 -O!JJlll 11fCS'il!x.!t'ccr tnJILlt;lllPfDV,Jd3 110l-turno e n50 tnc!uld3113 lt>dJÇdQdo ''''"cujo

D - ERRO - RedaçllO do VCIKldo que IId(J COfTc"PQndll.:loque- fOlllprov.:Ido no I turno

O - CONTRADIÇÃO - DI'pDSI~VOS contl'<Jdlwnoo; cnue:-51t sobre-a mt."1im.:l nMleflJ

D - CORRLÇÃO DE LINGtlAGEro\ - Silnllr Vicio de bngu<J!jern dd,"llo lrro milmksl~ 11I;(lrrtglr ou de
Mcn,c"legu;lilllviI

Do Título \'Il, Capitulo II - Da Polítl.C'! Urha.nn
I\rt. 187, ~ 1'" do I'roJC'to de COU::.tLtIlH,.io "li"

&lJPIUNA-e.,L o ternlO CillcrSSIVA.\lI.NI r. pa.shando o dlSpOSl t~vo a ter a se

",unte Ted",50 I
Art 1B7 - ••• •••••• •••••• ••••••••••••• •••••••••••••••• • •••• I
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! 1".

~ Z"'.
§ 3<:' •••••• • .

§ 40;0 r. facultado ao Poder Públtco numcmat , mcdmntc Lca cspcc l raca

Jl;lra :irea mctufda no plano d rré tcr • cx i p r r , nos ec mcs do. lei fede
r-aI , do p rcp r rc tEr i o do solo urbano não ed1.flcntlo, suhu t r l í aadc ou

nõo-ut:Ll1 zndo , que nromova seu adequado aprove). t amcnt o , sob pena de
'[ ... . ~.. .. . .
11 •••••••••••••••••••• • / •••••••••• ,. • •••••••••
111 •• •••••• • •• f •• ,..... • •• / ••••••••

JucnTI TCACM

Ao cs tubc l cccr n;, pcnnLadndes OISUCCSslv:J.I1Cntc". o
daãpos â t rvc dc rxurri o rode r Itiibl rco subj ugado ti. una scquênc rc ri'g.!.
d-i e Obrl,l:;3tón.a dc p r-cccd i ncnt.os l.lõ~.1.cOS

Es scs proccdmcnecs , por u~ lado nem scnpro são

ncccssát-r cs e, por outro Indo, para se chegar. por cxcrmto , a uma

dcsapropi inçãc ser-ram ncccs sãrdos at guns ano!'; para ani icação das me

dadas arrto r-i orcs , o que representa UI' retrocesso real em rctccão 5;

normas or a em v r go r-,

A supreasãc do termo "SUCC5S1.Vnmcnte", t rans fo r

mando as ponnt í.dcdcs rígidas ca rcnt s pcs s rb.i t rdadcs altcrnntivas,

tal COI'IO se propõe ncs tn corcuda , nnrmcrurd o texto ccns t a tuc.ronn I
c consubs t cnc j e rri o avanço cspe rndc de una mede r-nu polítIca ur-banu ,

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA E{-lENDA-

w - SU?RCSSlVA - Se for de eqvesszo ou palavra n:lO devera inverter o scnudo do dl~P;)~,1J."

b,( mptc 110 10;tO' CUpl nuro Od'"t.lbIO 'NAO IK·I..~.!><!Il<!() <Iser ctnendJ mo.:llfirilhv.:l c II.JO supfeo;~i'i1

D - O:o1ISSÃO - Obl~1J'Z11':5l<lbdccef mctcua aprovadano 1M turnoc nac IlIclulJ~ 1111 red.l;' so do vmcldo

D - ERRO - r..'cd.:lç.io do vencido ~\II: rcc corl('~rondlec que: foI llPfO\.:Ido no I turno

O - CONTRADIÇÃO - Drspo...uvcs contrad tonos entre ~l (. sobre" mesma m.:llul.J

D - CORREÇÃO DE UNCiUAGI:II1 - Sanar VIcIo de-hngU.:I!JC'lll, deretc erro m;'ll11fr-ste a cOIIlglr ou de
tLOlll<:lku,sbhv.l.

Do rítulo I. c.lpítulo IV - nos 111RLITOS 1'00.r1Jcns.
do P'r-nj o t o de cons t i eurçõc "U".

Art. 14, § 7",
!:>I]PRINI\-SE o termo RCSSA1.VAllOS OS QUE JIi. l:'XrRCDl

~IANOi\ro Lt.LfIVO. 113<;5"ndo o cli:>.poStL1VO o ter a ;eguInte tcdncJo
Art.. 14 •••••••••••••••••••••••••••••

§ 79 - s50 ]nele~ívclS para qualquer cargo. 110 te.!
TItóno clo lUrlSt.hçno do titular. o cõn)ugc e os parentes por COII

l>.lrUlI11d"tlle ou nflnu1ad", ó1tú o "erl1lldo ~rnll. ou por ndoçno. do
I'rcO:;ldclltc da ItCpÚlJlH...r, do Govcr~adol de Lstado c do Ihstr.lto f!:!.
dernl e do Prefeito que tcnham e:>.ercIdo I'W1S de llIctnde do no.ndato.

JUSTlrrCACJiO

• Ó di:>.posit1vo ê cÀtremnmcnte rl.goroso 00. exclul. r

d.1 po~tul.lt;:io elcltorrll todos o:>. T't.Ircntcs ntc(o scr,undo ~rnll do

Presl.dcntc da Repúbl1.ca, GovernadoT ou Pre!er' em seus}rcl;pect1-

vos tcrr1tórIo::' de Jur1.sdiçüo I I /
Não hJ: mot! vo espcc anl Thlrn CXClUIr de!:.sc .. lmpe

tlll"ento~ Oh r1ctcntore~ de 1Il.tul1Jto.. eletlvo~

Se nlgumn partIcularldadc Illcldl~se sohre essas
pCS::'OI!:> ser),,, c~nt;:\lIlentc no senttdo contTnrlO. ·l.sto ê. no sent1do

de dcsaconscllwr a cleg1b:L1J.dndc em circunstnnc1.os igunJ.s de pa

rentc!:oco.

EMENDA 2T00150·9 Nrr~' ----,

P Constltulut:e PtrCCll Ca1nei.ro J tJõf2õ~;;s==J

Q(JSRA ASSlNAlJ\R A !'I/\T(JREZA DA [['lENDA:

W - S(JPrtCSSIVA - ~(> ror de C.~pl~O ou 1l~l.t~1tl 11. o dt'Vlhl lIIV1:'!tCIo ~flh,lw dolh~po~,two

&ell jJlv no t~to ...urnl'll-Io ndlclblD MNAO~, p.J.'~nJolI.o;~rcmend]mod,llcoh',) e I\dO 5upit'S"l\il

D - Ofol!SSAO-OI.1Ll.'.:l"-"wlicl,c('rlllJI'(..loJPfO.,l<.lolno I lUftlot'l1...omdLdln~r..tlilçtl()downcl(Jo

o - [RnO - Rcd1PO do ~t'nodo que: n<:lo correspomb ilO quC' fOlllprovildo no 1·\limo

O - COmnttDIÇÃO-DlSPr.J;)U-.os conlmdl(OIlCo; enlre:s, (. sobre:ílmcsml1m:>terla

D - ~~l~~~~I~lV~J: UNQUr\GC/ll - S>lnJr VIcio de llngU>lllem. de'(>lto erro mi1mfesto a coulaI, ou de

r;-r------------1L'<IO------------,
Do Título lI!. Capítulo II

Supr!mo.-<;c do l-tcm XI do o.rt 22 a p<rlnvr<l "rcdc-
rU1s"

JUSTII rCAC1'i.O

I'nrecc l1lCOI1VCnlcntc ter-~e normas de trãn:n.to. ou
I'le~mo de tr1nsportc, ltet"Tof'ênen<; nos diversos Estados. r ...... o pode

nn levar o País a <hspor de um CÓdIgO Nnc10nal e tTI;tl.S de 20 có<h

gos cst.:ldUal~ de trânslto Ou. podcr-::.e-.í ter o trnn'iporte de um
produto proJ.bldo nun I:!.>tnJo, dlí1cllltado em out.ro, ou l.l.vre num tc!.
celro. Cons1dernndo que a5 rnalhns federal c estaduais sno 1ntcrlJ.~i!

da.s " que num.l mesroa vlagC'm es~,)!> Vln.!:> s:io ut1ll.zndas 1nd1stlntnmc.!l
tI::. piltn obter-sc o perCUl$O nais cconõullco. :I.SS0 poder1a lcvar n

Ul'l. enorme esquclIlil de fJ.scnl1zaçJo nns l.uterseç.ões e a grnndes d.1.f.!,

culdades pnra. os tran:.portadores. o\Jr1.gndos a curlf'rir nornas dlfe
rcntes, depemlcnJo tia JurisdIçno cm que 70 cncontrel'l ..

Ser~ú interessante I'l3nter entre n5 compctênc:Las da
lhano .I. d(.' bal. '(ar norma.s gcra1.,. c tlar a Estados c Nunicípios COI'IPE.

têncIu leglsl.ltl\'a ~uplomcntnr p.Jra atender n 5uns pecu;J.l.aridades
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EMENDA 2TOO151-7 """" ---,
@üeputaoc HENRIQUE COROOVA JF~;:~

Q(IBRAASSIJ'W.AR A NATOREZADA E>ÍEND'"

D - OMfSSAO - Ob.JelMlrestllbdecff matl!rla aprovada no 1~ turno~ nialnduidll na re~io do IIl:ndclo.

D - ERRO - Redas:60do venCIdo que MO~ ao ~ue follpl'(lWdono ), turno.

[I] - CONTRADIÇÃO - Dl5posltrv05 lXInlrlldrtéloos entre si e SObM.IImama metena

O - CORREçAO DE UNGOAGEM - Samr VIcio de linguagem ckfello. erro marureste 11corrigir ou de
lkrucaleglSlJlIYa.

turno pelo PlenárJ.o da Ass!lmbléla t aciona! Constituinte, ar-peoe
que a'Uniao venha a nanter redes nacionais de ncsp i tafs , ainda que
apenas em deteI'm~nadas áre.eS'a"e""""eSii'"e-cJ.alIzação da medicina, decr!

~~~d~~MP~~s~~~~~h;~~opa;eiX~;~~:~a~~ni:d~:1:~~~t~e~~e as~r:t~~~~:e~i
o.rca no ~:!:upressões propcc ces obJetiv3'1J vlabihzar a ex~stência
de tais redes, t undamanta i s pur-a suplementar as ações de s áude ~
serem desenvolvidas. em nível local, pelos Estados e pelos Hunic.=.
pios.

EMENDA 2T00154-1 """" --,
P Senador lRAPUAN COSTA JUNIOR } ~;r;;=]

Tribunais Regionais, sem qualquer possibilidade de uní r crruaaçãe }
como consagrado at é agora no parágrafo do texto bãs Icc da Cart~
Magna e sobre o qual se apresenta a presente emenda supress í va,

EMENDA 2T00156-8
PJCOOStltuinte fARA8U..lNI :ullOONIrO«

Q(IBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMEND....

,
Dê-se ao artigo 38 do ATO DAS OISPOSIÇllES CONSTITUCIONAIS TRANSIT6RIAS

a seguinte redação:
flArt. 38 _ O dtspostn no art. 106 não se apllca aos

serviços notariais e de registro que já tenham sido or!cializados p.!
10 Poder Público e cujos titulares não optem pela prlvatização".

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSlHAl.,ARA NATUREZA. D'\ EMENDA:

[iJ - stlprr.:.s;:;WA - Se forde expressecou patovra nao cC\erâ lnvertero f;:,nlll:!o do dlSpoo.tl,O
Exemplo no texto suplllnlr o advélblo fiNAON.pllsSl!n;fo 11 seeemenda moClrl<"allIIa e Mo supresSlII:I

o - D!il.sSfi.o - ObJellv<l; restabelecerma:.eua"provadllno r-teme e não Indulda 1111 redaçaodo vencido

O - ERRO - Reeraçaodo vencidoquencc ccrrespcoda ec que fOI eprcvadc no I turno

O - CCi\'TI"..ADlÇÃO - Drsposauvos conued to lOSentre SIe sobre 11 mesma m:lterla..

O - ~~~~~~I~IV~E UNGUAGEM. - S:ln::r VICIO de hn!JU:I!Jcm defcuc erro mamfesto a cowg'r, 01.. de

[TI - ~~:~~~s:u::n~~::o~~~ap~e:~'J~~~~~~~~~upressJw
D - OMISsAo - ObJetlVll restabelecer matena aprOVlldl no t-usnc e Mo lnduKlIna rt'daçio do venodo

O - ERRD - R~d"'fào do wm:1daqv~nio t:otrespornJa ao que 10J*J'f'OI'lldo 00 J'lume

O - CONlRADJÇÁO - Dsspcsdwos contrM.tolio!. ence si e sobre a rne$mamalffla

D - ~~~~t~I~~E UNGOAGEM - Sanar -VlelO de IlngulIgem dd'elio erro mllnlfesto a cOlT,glr ou de

JUSTIFICATIVA

o objetivo da emenda' é'permitir que o dispositivo em q;est~ mantenha iR

lmed.lata e essencial açlIo da poHcia judic1.1'iria, a fim.cle QUé a flIBterjal1dade

das dehtos - coecrovaoe pelos ãnstruneotos do crime ou o seu produto _ não

seja eliminada pelos infratores
O C6digo de Processo Penal esteoeãece cetathecereete, sob rígido contr2

le judicial, a forma das buscas e enreeneões, complementando inequiVocamente
a proteção constitucional.

Assim, o texto ficará coma seguinte redaçllo

" § 11 - A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguémpode nela

penetrar tem consentimento do morador, salvo ~ caso de delito,desastrl!
ou para prestar socorro, ou por c1eterrninaçtlo judicial li

S~rima-se no inciso XII do art. S'2a palavra "flagrante" e o expres!;lIo
"durante o dia".

Q(IBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMEND'"

No 1Q turno de votaçl:!o foi aprovado projeto do Cent1'§o Q.Je equiparou expressa

~ os Delegacias de Policia aos medJros tJo Ministério PL'blico, no QIJI'l toca li ven

cimentos
HaV1.11 emenda supressiva proposta pelo Deputado AntÔflio Perosa que , contudo, foi

retirada
Era tranquilo, portanto, a p[eval~ncil] da tese da equiparaç§o salarial no 01u-

• dido til turno, jti que n§o havia emenda supressiva a discutir, em face da retirada

mencionada
Entretanto, emraz:l'o ele reiteradas ponrjeraç15esfeitl'is por alg.ms Deputados e P!

ra não estabelecer nenhl.mconfronto com os,llustres menbr~1'stfrio Público,

encontrou-se fórmula pela qual aos Delegados ele ~Ucl.trSe)llSlicaria o mesmo prin
cípio estabelecido para as carreiras juridicas em geral: Juízes de Dirl!ito, PrC'llOt,Q.
res de Justiça, Defensores Públicos, Procuradores da Fazenda Nacional e Procuradores

do Estado
Daí por~ reunirem-se os Deputados Roberto Cardoso Alves, Ibsen Pinheiro, Fara~I

lini JÚnlOr. Michel Temer, Plínio de Arruda Salillaio, Paulo Ramos, lbiratan AQUiar,
JoJ:io de Deus Antunues, representardo as várias categorias profissionais e as l!deran.

ças, com o objetivo de encontrar l.JM soluç~o. I
Esta veio pela seguinte forma aplicou~se aos Dt!legados de Polícia o ftleSlllO prin

cIpio que se aplIcou às aludidas carreiras Seja estabeleJ::eu-se l..WM remisslfo ao art

Que assegura aos servidores de atribuiçi5es iguais ou assemelhadas, isono:nia de ven_

cimentos, ressalvatl8s as vantageM de caráter individual e as relativas à natureza ou

ao local de trabalho
Todos os Deputados presentes redigiram e firmarem o doclJllerlto que consubsta~iou

o novo preceito e assinalaram, ainda, que "O fim deste acordo é estabelocer o prln
cIpio da isonomia dos vencimentos dos Delegados de Policia ~ carreira, com a nortNl

constituc.tonn1 QUE' estabelece a isonooda de vencime'ntos ~tre os Usgistrados,os me'II

bros do Ministério Público, os Procuraoores do Estado e os Defensores Público~. B:ra
s!1ia t 2906.88. Reistir a modificaçOE!S". (seguem _se ll!!>assi~ de

claraçl!l:J foI'lll31 de voto do Deputado farabulini Júnior, despachada por Vossa Exce

lência, para que constasse dos AnaIS, bem ilustra, tarrbém, o real e~írito do dis

pos1.tivo (Doc. 02)

Ocorre, entretanto, que o Projeto de Constituiçllo "8", do eminente senhor 'Rela
tor, fez remissão que redundou exatl3lM'nte no oposto: proibiu a vinculaçllo, já que

se referiu ao art. 38. XIlI, quando deveria r~ferir-se ao art. lID, § 12.

A referênc1.& no art fruto do acordo, foi feita ao art. lill, § B'2, tendo em vis
ta o Projeto da Slsteroatizaçllo. tal como noticiou, aliás, o Jornal da Constituinte
(Ooc 03).

De outra forma,nllo é de se alegar que a remiss:lo, para a redaçl;o final,tt!nha s.!.
do feita a.osarts. 44, § 8'2 do Substitutivo N 00_ :Centtlfo óI.L da: texto aprov,!

do em 12 turno (vencido), porque ambos !'ie referem ll. di!'ipositivos diversos dos aQUi

enfocados
Assim tendo em vist.a~ as eVl.dê'ncias apontadas i~~StH;t! seja sanada a contradiç!o

do dispositivo em tela

o - ~~~~~~~~~~;~~~II:~~;\J~~::;:e~"::~~upmsM.
O - OMI8SÃO - Ob.te!ffll ~labelectr maU'nllaplOYllda no 1· lUmor mo IndUKI! na rer»çio do wnetdo

O - ERRO- R~dllçilo do veJ'lCldo que I1l1a cornsponda;ao Quefoi illpl'oYlldo no l' tumo.

GJ - CONTAAD1ÇÁO - D.sposl!lV05 contrachlonos ffllre si e sobrr li mesrm rm1erlll.

D - ~Te~l?m?a.E UNGUACiEM - Sanar úcIo eM1íng~m, tkfciJIJ e"o manJlt!JIoli COft/gIT, ou de

~ "",o -,

Dê~se ao art 26 do Ato das Disposiçi'5es Tran!'õitórills para que n1!'io haja

contradiç1!'io ao que foi aprovado no 111 turno R seguinte red3ç~o.

Il Art 26 _ Aos Delegados de Polícia de carreira. aplica-se o princípio

do art. 40, § 112, correspondente as carreiras disciplinadaS no art. 140

da ConsUtuiçtlo lO.

EMENDA 2TOO157·6 """"~ ....,
til f ~08'~:~8"l Constituinte fARABlLINI :unoo . ~/" -./!i:!6' J

Suprimam-se, no Projeto da Constituição Federal, do artigo
mca so I I, e § 22, os termos que seguem

"Art. 165 - •• •

II - .. ' proporcionalmente ao valor das r eapec t r
vas exportações de produtos l.ndustnolnados.-

§ 2;' -. A~~ht..n; unldad; ·fede;lJ.da·podar; se'r de;Únada p;;
cela superacr a vmte por cento do montante a qu~

se refere o inciso II, devendo o eventual excedente
ser daatmbufdo entre os demais participantes. man
tido, em relação a esses, o crlterio de partilha ne
Je esbabalacrdo -

JUSTIFICATIVA

165,

O crdtérao de partilha, ou seja, a oropcrctonattocde, erra condições de
desigualdade e dezequllíbdo entre! as unidades que cceoeen a reeereçsc, espem
eínente porque aquetas que não produzirem e, em consemêncra, não tiverem expor
tações de produtos indu!>tnalizados não partacaparãc da repasse decorrente dã
arrecadação do IPI pela UnIão Mais a mádistribuição dos recursos 01'1gin3 mi
graçães Íntérnas ês éreas mars desenvolvidas, privando as de menor capccãceoe e
ccoõn.ca da mão-de-obra indispensável ao próprio oesanccâvmento local, e der
xando as l..ltlJdades lrJ3is bem nquinho<Wa5 sem estrutura capaz de receber tal excf!s
se migratóno. E, pois, do interesse de todas as unidades da Federação, até mes
mo a.s rm:tis indUl;tnalizadas, que o Sistel'l3 Tributário garanta bca e equitativ;
dlstribuiç~o de recursos entre elas a fil'! de que seja promovido o equilíbno só
clo-econ5.'ll1.Co nacl0nal O parágrafo 2Q , ademais, é correlato à conter-plaçJo nã
parHclpaç~o do produto arrecadlldo com o ill'posto sobre produtos inclustru:J11%<l
dos, criando um teto máx1.mo de ?O'\;, o que imporia sérios problenas na economiã
brasileira, fIcando desestill!.llada a produção em razão da limitação na participa
ção, pela unidade federativa mais produtiva, da :urecadação do IPI segu'1do ã
sua própria e próspora produtividade.

00 Parágr::lfo 212, do 3rtlgo 117, do texto bás1.cO do Projeto

da Constituição Federal, supuma_se o seguinte trecho:

" •• , lImitados os recursos ddS df?cisões dos tribunais r!,
gionais, nos dissídIOS ind1.Vlduais, aos casos de ofensas a

literal disposltlvo desta Constituição ou dfi; lei fed~ral".

JUSTIrICATIVA

o Projeto de constituição redf?ral, na parte até agoJ:'a apr2
vada, transfere para a Justiça do Trabalho a competência para jul

gar todas as ações trabalhistas propostas c~ntra a União Federal,

autarquias, empresas públicas e fundações.
Ao restringir as h~póteses de cabimento de recurso para o

. Tribunal Superior do Trabalho apenas nas hipóteses de ofenM à 21
tera1J.dade de texto constitucional ou de lei federal, o próprio

texto constitucional coO!.:agra a i!."recorribllidade das decisões pr2
feridas pelos Tribunais Regionais nas hipóteses de mera lnterpr~

tação divergente, colocando a União Federal e suas aut .. rquu!s, em
preso!> e fundüçõ::s, e llté ne<;rro Estados-membros, sujeitos à jUrlS
prudência de vários TribunsJ.s Re,gionais, o que poderá acarretarre
rios problemas adl'linistrativos e de pol.íbca salanal -

De outra parte, o texto aprovado determina que, em cada~

tado e no Distrito federal, haverá, no mínimo, um Tribunal ReglQ
nal do Trabalho, situaçiio já existente no Estado de São PauIe (C...
pJ.tal e Canpinas) e que poderá se repetir no Rio de Janeno, em

~ii~~sG~~:~~ih~~t~~Oo~;~~~~ ~; ~~;n~ee~ú~~;~~s E$tados onde os CO~
Não se pode expor o e:stado_mem~ro e empresas públicas e

privadas de uwbito estadual ti jur!sprudência divergente de dois
Trib'JnaJ,s RegIonais, locali71õldos no proprlo Estado. Isto poderC l!.
carretar graves problenas administrativos e salariais para esses
Estados-membros e eMpresas

Por tais razões, Que precisam ser muito bel'! pensadas e a
nalisadas, é que se propõe a supressão do texto restritivo para
que, através de lei ordinária, estipul~m-se 3 competência do Tr1
bunal Superior do Trabalhn e U"1 novo sistema recursol trabr.lhl.tta
que melhore a tramit-e.ção dos proce~~os, o qual poderá ser corrtgl
do por outra lei processual

De outra parte, a lei ordIrária poderá reestruturar a com
petincla func.l.onal dos órgãos do TIibunal Superior do Trabalho p~
ra permitir que a mois alta Corte Trabalhista se rel':struture de
maneira a dar rápido andanentD aos dis!i!dios individuais e col~ti
vos, o que s6 não acontece hoje porque a CLT não permite a divI
são do Pleno do Triílunal Superior do Trabalho em grupos di.!otintos

.~~ I~d~~~dU~i~ ~~m~~~:~~~~s~x~;~~~~~~ 6a~~u~~la~r T~~~~~s di ssidl
Já tram1ta, na Câmara dos Deputados, projeto de lei, oriun

do de mensagem pre~adencial, dividindo a competência do Pleno dó
Tribunal Superior do Trüb2lho entre dissídios individuais e cole
tivos. -

A soluç~o e a trad1.ção jurídica do Brasil não é a de res
tnngir a possibl1J.dade da recursos. a~{1da n.,ls quando o intere~
se público, representado pela Unlão Federal, Estados-membros, eM
presas públicas, etc ., e no sentJ.do de Ufl1a uniformização da JiJ
risprud&ncia trabalhista, o que só pode ser alcançado através dê
um Tribunal de ãl'1bito rt~ional, jamais com a fragmentação do Oi
reito do Trabalho em 15, 2D ou 24 lntcrpretaç5es divergentes de

Q{lEIRAASSINAlAR A NAl UREZ.I\ DAEMENDA:

o - DJ'<lISSÁO - Objetlllll restabelecerm~!erlll i!!provlld~"no l'llJmo e n:zomdUld<1 nllfedtu;llodo veneldo

O - !:.'1!'O - Redaçãodo vencidoquenÍlocorrespo"ldaao que fOI i!!plo\~do no I' tl.mo

0- COfITP..ADtÇÂO-DJSl'OS'lJIIDS conlr~dltofJo .. entresresobre!mesmamlltd'1l1.

O - ~~~~~~lJ\~E UNGUAGElI"l_ S8nar VIcio de 1"guagem, defeito erro mllrufesto li CO'l'I!Jlr, ou de

EMENDA 2TOO155-0 """'"
~ Sen,dor lRAPUAN COSTAJL'Unq

A norma contida no Hrt 38 supraeencãcnado é indubl:,
têve rnent e dirigida aos tlatuRis servidores" dos serviços notariais e
de registro já oficializados pelo Poder P6bll:::o. Se: ass ín não fosse,
o dispositivo em eoreçc deveria at tuar-ee no Titulo IX (Das OhposI

çõea Ger2ls).
Sucede,!>"", ent rstanrc , que II redaçlio constante do Pr2

jato B, agora publicado, que reproduz a constante da Emenda Substit,H.
t.ãva do Centr:llo para as Disposições Transit6rias constantes do Proj~

to da Comissão de Sistematizaç§o, induz à falsa impressão de que o c,2
mBndQ é dirigido aos "serviços", o Que, como se viu, é incorreto

coneequentemente , a redeçêc P;oposta tem como escopo

eliminar a contradição existente entre o disposto no art. 106 do corpo
permanente e o que estatui o art. 38 do Ato das arspcsfções Constit,!:!

cionais Tn.nsltórias, evitando-se um dúplice e conflitante tratame,!l
to para os serviços notariais e de registro, sem que se ofenda,
mesmo de leve, o direito de seus atuais servidores, como ordena

texto aprovado pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

Primeiro Turno de vct.ação ,

ti O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso

público de provas e titulos, 010 se permitindo que o titularidade de qualquer servI
ço fique vaga, sem abertura de concurso de provimento, por mais de seis meses".

JUSTIFICATIVA

,
O€!-~e ao § )0 do art. 106 do Projeto B a seg.Jinte redaç50:

A presente Emenda divide-se emMS partes distintas:

a) SUgere_se a substituIção da exprl!Ssa'o "ser~t1a" P1!
la denominação de "'serviço", una vez q.Je este é o tratamento dado na parte iniclal

do próprio texto. Ademais, com a nova sistemática, decorrente da privatizaç~o cO!!.

sagrada no "captlt" do meslllD art. 106, Mo mais se poderá considerar o serviço not,!!

rial nemo cIB registro comouna "serventia de justiça"
b) Aq-Ji se proprie a s~ress:l'o da express§o "ou remoção",

posto q.Je A remoç~o é U"M das formes derivadas de "provimento", já estanclo, porta~

to. contefll)lada pela sill9les mençlfo do nomen furis " provimento" Intenta-se, em
última. análise, eliminar a demasia e aperfeiçoar a redaç&' do texto, enxuçando-o e

tornando-o lMi!? preciso e \é:cniCl?'

o disposi''tivo em questão, tal como aprovado, em primeiro

Q(IBRAASSI~ANATUREZADAEMEND'"

D _SOPRESSIVA _~rordeexpc"ÃQouplll&vT1Inhodewr.sinvertel"osent>dododlJpo~RNo
E'l:emplo: no texto, $Uprirnlr o lIdYifbIo ~J'i,o\O~. pilSSllfldo a $l:r~endll mod,'"1C1IlMII e não supress"'"

QUEIRAASSINALARA N....TUREZADA EMENDA:

Do texto do Art. 203, do seu J.ncJ.so 1 e do seu parágre.fo ú
nico. do ProJeto de Constituição Federal, suprimam-se as seguintes
expressões.

"'. "ú~rctc~,~r~i. ~~~ :~dgi~~~~oú~~~:Z~d~adah~~~~~Ua~<Jd;oe:rn~
•./... único I

Em conscquência, o dispositivo referido passãria a ter
seguinte redação

"Art. 203 - As açõ/!'!' e serviços públicos de saúde consti
tuem um sistema organIzado dE! acordo con ns sl!:'guintes diretr.izas·-

I _ dl!scentral!zaçãoj
II - atendimento integrl11, com prioridade para as

at1v~,J,Jdes preventivas, sem prejuízo dos servi
ços assistenciais, 

UI _ part1cipaç~o da comunidade.
Parágrafo único - O sistema de 'Saúde será. financiado com re

cursos do ':Irç amento da segundade socltll-;"
previstos no art. 200, e de outras fonte'l

EMENDA 2TOO152·5 """" ---,
PJ Deputado CARLOS BENEVIDES ) ~~;"'.~

o - OMISSAO -ObjelMl res~lecermalér\4!proveclllno l' turno e Mo Induld! na redllçio do ~nCJdo

0- ERRO- RedoçAodovl:flcldoquen1ocorrespoodll~queroi8pl'<Mldono1"lUrno.

O - CONTRADIc;AO- D!Sp05!llvos conl1l1dd6llOS mtre 51~ sobre a mesma mBlérlD.

m - ~~~~~E UNOCL\GE!'l - Sanllr vicio de IIl1QUlIgem. defeito, erro manlfl"slo! corrigIr ou de

GJ - supnESSIVA - ~ fordI!e,l[p'esslio ou p,!lwrllnh de\'(~r'" In~l!rt~ro Rn>ldodo dispoSl!l\lo
fxt'mpfo no te..'1o, supnrmr o l!dviirblO ~NÁo~. pass.:lndoa ser em~ncL\ mQd/'icallYa e 1150 supreS$llI~

o - OJl",,!SSÁO - Oble1J\'~ fe~tabelt'cer mal.t.r.a "pr!W3cla no !'lurno e 1150 .ndúda l'IlI red:lç>lo do vel1C1<l.:l

O - E'1.RO- Rt:cbçaodo vencidoque não correspondaao que fclllprovadono l'llJmo

D =CONTRADIÇÃO- DlSpoM,vos cool!i!!d,l6riOs enlre si e sobre 11 ~Sm3 rnaterJa.

O - ~~n!;:~~?lt~E UNGUACiEM - Slln.1rVICIO dI: linguô3gem de{el(o rrro manlfes(o 11 corr.glr ou dt.

EMENDA 2T00153-3
~ S,nador lRAruAN COSTA"",;:



EMENDA 2T0015&4 """' -,
e=t Constituinte JOAD DE DEUS ANTUNES J ~/;"?Y8BJ

ooE1RAASSINALARA I'lATUREZADA EMENDA.

[i] - ~~~r:s~:;,~~ ~~~o:~,; :~~:~~oo~rJ~~~P~$:~=~6;~~~n~:=~~:~~s~n~~~upressMt
O - OMISSÃO - ObJ,Uvllrestabelecer m~I",la aprov<'ldano t-uunc e nêc ínclulda na redaç50 do ~ncldo

O - ERRO - Red~çlio do \cncldo que n!o con~pondll 30 que foI eprcvado no t-wmc

O - CONTRADIÇÁO- Olspos'llvos contradltónosentre ...1e sobre a mesma metena

O - ~~~Te~~tN~1: UNGCJAQEfrl, - Samir vicio de IJngullgem, defeuo, erro rnllnlfesto li con,g'f, ou de

Suprima-se o incisa VII do Art 135, do Projeto de Constituição

JUSTIfICATIVA

A tradiçJo do direito acnírustret.ívc bres.netrc consagra o insti
tuto do controle externo como mstnerentc inerente ao sistema de controle coostftu =
donal entre 13000Ief>, limitados. ao campo orçamentádo e financeiro.

Nlloacolhe, assim como direito ecnírustretfvo português, ter re
curso para fiscaIizaç~o e controle de atividade desenvolvida na õrctta de U'll mesm01=2
der, Que já possui todos os meios e modalidades de di!';c1pllnl;lrrento ce suas ativida 
oes armínístretrves

De outra parte, a atdvídade pofícral já conta com contrcres mais
rígidos e eficientes, não só na órbita do Poder Executivo, por legislação orõcrta de
natureza admini!>hativa~estatut'ã:ri<l,mas também com f1!>calizaçri.o jurisdiciunal do Pu
der Judiciário e até do próprio Ministério Publico por normas também de natureza prõ

cessual Wcfo bastasse tudo isso, ti atividade policial, ao contrário' ce
qualquer outra, tem o acceoemeseotc constante em todas as suas áreas e em tocos os
momentos, das partes, dos advcçaocs e, sobretudo, da imprensa.

Forçar a extensão do instituto do controle externo nos termos em
"que pretende o aludido diSpositivo e violentar a lógIca, o bom senso, a tradIç30 do
direito constitucional e B!in.inistrativo oresttetrc, alr,$mde oroctcíar conrrcotcs ou
disputas corporativas entre segmentos da administração, em detrimento da repressão
criminal

EMENDA 2T00159-2 """" ---,
fJconStituinte JO~ DEDEUS ANTUNES J rr:;;;~;;;;J

OOE1RA ASSII'IA1ARA NATUREZADA EMENDA.

ITJ - ~~~~~~~~~,~;~:: ~~~~o~~~ap=~~~~~:~=~~S~nl~~~tlPreSSlva
O - OMlSSAO - Ob;t:b'l/I re5~belecer meterlll,"rovlldllno t-tcme e nàc Indukl...nll redeçêodo vencido

O - ERRO - Redaçbodo vencidoque não ccsrespcnda 110 que fOI aproVlldo no t-reme

O - CON'IRAD1ÇAO - DlSposllNos. r:on\Jad,tollos enue Sol e sccre ti mumll miM"Tltl

O - ~~~~Te~~~E UNQUAGEM - SlInllrviCIO de bnguegem, cerertc erro memfestc a corrIgIr,ou de

~ Suprima-se do art. 59!, inciso UUll, do Projetn de Ccr\stituiç~ "B", I'i

seguinte express~o

ti ou a pessoa por ele indicada ".

dQ~Ilf..!.f.a!.!Y~

A cOOlUnir;:açllo da pris1!o à autoridade judiciária r;:orrpetente já constitui medlda

t;uficiente para assegurar 11 observáncia dos direito$ ::onferidos ao cidadão nessa

situação
A manutenr;1!o da expressão que se visa supnrnir poderia beneficiar o infrator

que, para provocar a nulidade de sua prisão por vício de legalidade, bastaria intll
cal" um nome fictício de pessoa com endereço de local distante e de dj.ficll co-nuni

cação, ob~truindo, dessa forma, a eficácia da repre~s(;o criminal_ "ab initio", o
que redundaria em preju!z.o do interesse público e da propria segurança da sociedtol

de.

QUEIRAASSII'iAI.ARA NATUREZA DA EMENDA:

o - OM)SSÁO - Objellvares~belecer m"'leTlllllprOvlldll no lolumo e nao lndulda ntl redllç.Jodo vencld0

O :- ERRO - Redaçilodo venCido que n.!lo correspond...õ!C'que foll1provado no l° turno

O - CONTRADIÇÁO - 01SPOSIllVos contr...dllórlosentre si e sobre a mesma mllleh...

O - CORRI:ÇAO DE LINGUAGEM - SanllT'>'1elo de llngu1lgem deleIto, erro m.!lnlleSlo ti cor.,glr ou de
t~cnlÇll rcgls!",UV!

5uprirra-~e no art 135, inciso I, a seguinte expres'ião

" privat~vamente "

Prelimin3t1T'ente, n1l'o se trata de matér.t"a constitucional e, o:>im, de legislAçtO

ordinária
No mérito, o Código de Proces!>o Penal estabelece que para as Contravenções Pe~

nais o procediffil!nto de aç~o penal tambúm pode ser iniciado através de Portaria ou

do Puto de Prisão em Flagrante pro.'novido pelo Juiz de Direito ou da Autoridade P.Q

lidaI, (oelf'gado de Policia)
Por sua vez, a Lei nll 4611, de 02 de abril de 1965, pare os casos de homícídios

culposos: e le~ões corporais culpo~ms (hlpôtese~ na maioria de delítos de trãns1.to)
autoriza o início do processo pelo Juiz ou Delegado de Polícia

Assim, o próprio texto de lei adjetiva penal desaconselha da "privativldade" r~

ferida no Projeto

EMENDA 2T00161-4 ""'"
(!J Deputado CHAGAS DUM'l'E ----------,j f;/::~;:]

QUEIRAASSINA1ARA NATlJREZADA EMEl'IOA:

m -:,~::=.~~::::=~~·~~R~~::I=lUPreSdva
O - OMISsAO-Objrtlva mUlbeJe«r ma!J,rla Ipfowdll no l°lumo e nIo induldllrnI redeçbodo venc,cSo.

O - ERRO - Rfl!açAo do \'enodo que nlIocorrespond.!l eo quefolllprovadono 1-tume

O - CONTRADIÇÃO- Dl5pos1t1VOS conlrlldltórlos entre SI e sobre li mesmamllllÍ't0

O -.~~$~ Uf"iGUA.GEM - Sanllr ..;cIo de IIngullgem, defeItO, erre m!nrresto. corrigir. ou de

EMENDA SUPlmSSIVA

Suprima-se li. expressão "car~ter urgente" no inciso 11 do artigo

154.
.JUSTIFICATIVA

O artigo 154, do Projeto de Constituição, ao estabelecer a poa

sibUidade de instituição de empréstimos cornpu16ól"ios, criou duas fi
guras perfeitamente distintas de tais contribuições forçadas: li. pri

meira, constante do inciso 11 do artigo, diz respeito ao atendimento

de despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública e de

querra externa ou sua itninência ~ e a segunda mencionada no meãsc 11

do mesmo artigo, relativa aos investimentos públicos de relevante i!!,

eeresse nacional °

A hipÓtese constante. do incluo 1: do artigo caracteriza-se, in

dubitavelmente, pela urgência das despesas a serem. enfrentadas pela

Uniio, nas hipóteses extraordiniiX'ias que especifica.

.Já na hipótese prevista no inciso II, a redação original do pr.e.

Jeto não continha a expressão "de caráter urgente" _ exatamente por

que se trata de casos brdinãrios de captação de recursos por via do

empréstimo compulsório. Tal expresllão, ao ser acrescentada ao texto

original, incorreu no defeito de tornar extremamente X'Iglda e nave;,

dl1de, também extraordinh1il, a outra possibilidade, de tomada de ê!!!
préstimos compulsórios, quando na verdade, o que importa, no caso,
é o relevante interesse nacional, mesmo porque o conceito de urgên

cia é de difIcil determinação e paas!vel de interpretação Bubjetiva.

O que deve presidir o lançamento do empréstimo compulsório, nos

termos do parágrafo único, ê, eem dúvida, a possibilidi§de de o inve!.

timento a ser realizado ter caráter rentável. Em outras palavras,

que tenha retorno essequreôc , que seja lucrativo. TAnto assbl é que

no "caput" foi uaeda corretamente a expr~!.8sio despesa, ao passo que

no parágrafo úni.co a referência é o investimento..

Vê-se, portanto, que- o "caráter urgente" peca por ser inadequ!,

do ã hipÓtese que se deseja de-finir, merecendo, consequentemente !ler

suprimido.

EMENDA 2T00162-2 =~, ---,
liJ J m-0l1/~O"7----'/B8l - DFPUTADA SAHDRA CAVALCANTI _~ :::88 J

QUE1RAASSII'lA1ARAI'lATUREZADA EMENDA:

0. - SOPRJ:SSrvA - SI' forde ~xpress.io 0\.1p,l!;,WJ1'I nlio d.-veraInvertero ~en!Jdo do dl~po~~l.Ivo

Ex~rnplo no lexto s\.lpnrnlr o adH,lblo MNAO p<:l~!.<'lndo li ~ erm,l\d;lmOOlfil:l!o\Nl!o ~ nllo ~p"e.'l.!>\Yll

o - O1011SSÃO - OI.lJetr~<1 restabdccer malefl.!l aprovadllno I-Iumo e não Induldana redaÇ""o do venCIdo

0- ERRO- Red...çliodovcncldoqu~nll0ro1!~spondlllloq..lefolaprovadono 101lllllo.

O - CONTRADlçAO - DispositIVOS conTnd,lórlosentre si e sobre OI mesma matlÍna.

O - CORREÇÃO DE L1NGUAGI:M - SlInar VlelOd! lmguagem, defeito erro m1lnlfesto 11.corrlg'r, ou de
tccnlC:l1[eglS!aWa

Dl) Suprimir, no inc~'So XVl do Art. 21, a e\t;pt:ess~o. para efeiLo-

~

02) Texto
Art 21,
incHO XVI - "exercer a classificaçao,~~ indicatl
.:!i!., de: diversões púbhcas e de programas de rádio e telev!

são,"

OJ) Just~hcatJ.va'

Esta expressão anula a que está 'prevista no § 32 ,

inciso I e II do art 223, pois a pessoa e a família não t,!
rão apoios legais à sua d1.sposiçªo, para se defenderem, se.!!!.
pre que for contrariado o disposto no inciso IV do artigo 224.

QUEIRA ASSII'lA1ARA I'lATUREZADA EMENDA:

GJ - ~~~Rp~~~'~-ú~ ~~~o;::l~ ~x~~~:I~~O°\.l~~vrap;~~~~e:;lls~~V:~:rn~:~~~r~:u:s~C:~~~t.prmhJ

O - OM.iSSÃO -0bJt:bv1l1M.lzlbcl~er m:!l\"II:!li!lpICV:!lda-no "lumo ~ nào \ndultlli M fedaçao do \!'.ro::ldo

O - ERG:O- Rc-faç'S? do venc,doque n<lO cOf~esponda ao que foiaplOvadono 10lurno

O - COI"ilRADIÇÃO -- D1Sposllo..o~ c:ontrad,t6rlo~ l'ntr~ SIe sobr~ I m~5ma m.:at~TI"

O -' ~~~~~r~1J-J~E LlNGUAGETI1 - Sanar VIela de linguagem defeito erro manifesto a corr,:]'r OJ de

01) Suprima-s", a expressão lide ensino fundamental ti do inciso VI

do arbgo 211.

02) Texto Arl.1go 211
Inciso VI Matrícula facultativa no en<;ino relig!ooo,
que consbtuirlÍ disciplina dos hordrios normais dJS
escolas públicas de ensino fundilmental

03) Justificativa:
Esta expressão colide frontalnente com o que

está disposto nos incisos I, 11 e UI do mesmo artigc. pois

23

não M p€ldp. ('onfiar o dfr e i t.o de aprender religil10 ao ni

vel rundamen t aL
Milhões de estudantes de escolas pública~ a oi

ver de 22 cr-eu e superior, tambóm poderão querer exercer

igual direito. Cabe pois .ac Estado tão sõ'eente ~ pàpe I de

lhes assegurar espaço para esse ensino no Quadro' de norár!

os~ em todos os níveis.

EMENDA 2TOOl64-9 ""~ ---, ~"'''----.
PJ DEPumD~ sru-IDRACf\VPI CANIL J ênwD7IM J

QUEIRAASSII'lA1ARA I'lATUREZADA EMENDA:

o - OMISSÁO -Objem!!.restab..tecer matsoa aprovada n.:lI' turno e n.'iolncll..ldaTlIIred~po do vencido

O - ERRO - R...:fao:;5.o do veoccc que eac col}'esponda"'0 q,uefoi"pro'3do no r-teme

O - CONTRADIÇÃO - DISpO$llIVOS con:l"ol!:htórfo5 entre 51e sobre a meema manna

O - CORReÇÁo DE ILINGaACiEM - Sanar víciOde linguagem, defeito,erro manfes'c e cOlTlglr, ou de
ttcmclIleglslllwlI.

..!.J
oi) Suprimir a aLí nea b) do inciso X do Art. 161\

02) Texto

Art. 161,
inciso X,

Alinea b) _ Sobre operações que destinem a outros Estados p~

tróleo, inclusive lubrificantes. combustíveis líquidos e 91
scscs dele d~I:i'-Iados, e eoerqí.e elétt:icai

03) Justificativa:

Para os Estados produtores de petróleo e
derivados, bem como para os produtores de energia elétrica,
é extremamente prejudicial e não incidência de impostos Qual!

do esses produtos se destinarem a outros Estados.

EMENDA 2T00165·7 """" ---,
r IIRQDE DE oLIVEIRA J rr--;:;;;:J

QUEIRAASSiNAlAR A NATUREZADA EMENDA.

r:-1 _ SQPRESSWA _ Se ter de exprl'lstoilo ou p<t\~ rôo é~ll \n'Jell.l;tti !.tl\udo co d\~at\\I,o
r.J!-J E.\~mpro no texto, suprimir o lldverblO MNAO-.passendc 1'1ser emenda mod fiC:1'I!I.~ c n~o supresava

O - Of>lISSAO - ObJ~!I ..a rest1Ibel"cer ma'cr,a aprovadano l' turno e riJOmd.J'dllnll r~d<'!i;,';o do W'nddo

D - éRRO- Redllçil-O do vencrdoque flil-O correspondlll'l0que fOI ilplO'Jdo no 1 turno

O - COrITRJ\DlçÃo - DISpC~llNOS conllil-dltor,os entte sI e !;Obre li mewn1'lm1'lltlb

O - ~~~~T(~~I~,~E LINGUAOEM _SanarVldo de hnguaJem lkfeto, erro m::l!1I'e:;'.:l II c<:l!l1gr, ou de

=----------"""'.-------------,
Art. 135, § 3 Q _ SuprimIr "assegur..da ti P3rtici.p!'l1;ão da Ort:!':m do:.

Advoqados do Brasil na sua real!zaçdo"

TEXTO PiJOlfICADO.

Art. 135, § 3'2 - o ing'fesso na caueira faI:~se-á mct;fiante concurzo

p(plico di:: provas e títulos, observado, na nomeaçdo, a ordem dD clas$ificaç3o

.1ISTIF"ICATIVA·

Tratll-$e de um dispositivo di!icriminat6rio, corporativ1st:::l, c injLl~-

to em relação a outras entidades de classe cujos membroshmbt:M possuem pl;:;no de

c~rreJ.ra no serviço p':bl1co, por isso propomos sua supressão.

EMENDA 2T00166-5 =~ ---,
l2J ~~CLDL osOLIVEIRA J Ui!l~;;]

QUEIRA ASSII'lA1ARA I'lATOREZADA EMENDA:

m - ~::~T:~~~~; ~~;~;~~ :l(~;~~~t~oo~~'~~P:s"~::~'s~~":~~n~:~~~~:L~~>~o:~'~":uP'e5sl"l

O - O:I1ISSAO - t)bJeb~1I rt.sL:lbdeccr m~ler,,) ...pro....adll no I~ turnoeni!OIndl.lldJnJ redaç<lo JJ ~~nc'éo

O - rnRO - p, d~ç&o d., ven",do Quenao con~~pondJ ao que for1!prmado110 I' turno.

O - CONTRhDlÇAo - D\~po~lh,'OS conlrlldltollOS elltresi e sobrea mc~mll mnttrla.

D - ~~~~Te~l~L~E LINGUAGEM. - Sllnar VICIO de \\nguarrem rld{:lto, enc mllnUesl.o ;1 l:Cn(g'f ou t!e

= :JArt. 182, § l0 - supri'l11r <1 express20 "de capital nilcicndl"

lEXTO l'DOlF1C1'lD'Cl'

Art 182, § l0 _ A pesquizõ, a lavra e o aproveita!"::nto dos poteI1d
ai':- ;:; q'lO:! s~ refere este artigo somente poder:':l"o ser efetuados medisnt!? autorizaçâo ou

conC~5.:;50 da Unl;o, no interesse nadof"lal, por brasileiros ou €'Tpr~:;o ora::;ileira r;J.

faIna ca lei, qu!?regulará as condições específicus Quando est:'l:> atividr:de3 o:>e d~-!:E:!!

volverell em faix"l de fronteira ou terras indíg<:!nas.

JUSTIFICATIVA.

Trata-se de uma discriminsção nascivôl ao desenvolvimento das ativi

dades do setor dos recursos minerais, uma vez que intE!rrol'l'pe o fluxo da c'tlpitnl de
ri-;;co internacional aplicado no 5:etor A exigência de empresa brasileira jl é !:ufi
CIEnt'J para g3rantir o controle da União e a defesa dos interesses nac1.onilis
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EMENDA 2T00167·3 ~ ,
PJ MOLDE['€ COVEIRA J gr-;;;;;ãCJ

QOElRA ASSINAlARA I'!ATOREZADA EMENDA.

[TI - ~~:~~~~;; ~~~~::;,; ~~~::::'o~~r~':~p~~~~=~~~~~~:rn~~~~:~~~~:~~v~upre~SI\l3

O - Ol111ssAo - ObjclN<I restabelecer mlltcrlo\ aprovada no l~ turno e nêo lndulda na red/lçãodo vencido

O - ERRO- RlI'd<1"O!Io do vencdc quenae correspende &O que foi i!IprOllllOO no r-usno,

O - CONTRAPIÇÃO - Dl$pQ1;,lJlIOS conlmd,16noscnUI!si e sobre '" mesma mllt"nl

O - I~~~~~~I~I'~E LINGUAGEM - Sanar "'\:10 de Imguagem, clf,(l'llo, erro manifesto 011 comg,r ou de

1 - Conceder proteção e bener!eios e spcodaf s tenporários para ce sen
volver atividades por ela ccnaí.eer-aüaa estratégioas para a de~esa na
c a cnaã ou iMprescindiveis ao des",nvolvinento do Pai.s -

JUSTtFICATIVA

Pr-e tendor.os res tecejecer- o espIrlto do texto aprovado pela AIIC, era
lt turno, que deixava expliCito que a. rnl!!!lrnl'l lei que concedesse pr-o
eecãc e benet'Icios especiais t"amttéf'l seria o instrurtento legal in 
dispensável à conce t tuação do que seria. atividade estratégica para
e. defesa nac r one'I ou irnprescindivel ao ceeenvotvrnenec do Pais
A nova redação do relator, deixa muita vaga tal ccepeeêncre ,

Para contornar a s I tueçãc , sugerimos, através de,!

ta emenda. a nomeaçlfo, pelo Presid~nte da República eleito, de U/f/ G.Q

veenaccr "pró-tempore", a ser eaccttuoc em lista tríplice elaborada

pela ndioria dos membros da represe'ntaç:io do Di~trito F'ederal no Co!!.

gresso Nacionó'!l
Esta seeã, sem dúvida alguma. a solução mais. demo

crátictl, vez que a populaç~o indicaria o seu Governador, atravé'" d;
seus representantes no senecc Federal e na Câmara dos Deputados.

Brasílu é uma cidade adulta, politizada e

ocouracâc , em número superior a um milh~o e oitocentos mil habitantes,

sempre desejou part1cipal' de sua admf nd s t r ação e escolher os seus rs

cresentanres ,

SUprimir o inciso XIV do art. 7.

EMENDA 2TOO171-1 ~~
~ ComtltlJlnt~ COSTA FERR-Ef-R-A--------.) trõJ?;;7TJ

ARCLDE DE" CLIVE:!RA

JUSTIF"ICATIVA.

Na realidade 3 jornada m6:<ima de !óels horas 'Ia! acarretar reooçêc

real ce o;;:aláriodo t raba.lhadcr , pelo aumento do rônerc de empregados para a obte2

çêo dI) Il'C"mo resultado obtido em jornadas de trabalho de orto horas O aumento de
emprego dc:'enóido retos defensores das seis horas é relativa, pois, seguramente
esses oper.irlO$ ouscarâc coeorereotar seus salários comum segundo emprego no \.eE!

po octcso
Também pua o empregador a supress~o sceente traz vantagens, pn!!

cipo.lrrtJnte quanto ~ organizl'lçl!lo e ccntrote das atividades envotvacas

EMENDA 2T00168-1

l"?
QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA OA EMENDA:

m- :~p7:~~~~~:~~~~ ~~~:I:oO~t;l~~~~::t~á;:~~~::~::~~~~~UPfe$W~
O - OMISsAo - ObJetwarestabelecer mllterl3IIprovlld~ 110p tcmc t"n!.o mduldll na It"daçllodo venctdc

D - ERRO_ Redllçbodo ..encodoquenAocoITe~cLaAOqut"fOlIp'o....dono I'turno.

O - CONTP..ADIÇAO - D,spos>Uvos conlr3ddorlOS tn\l'e si p $Oble11 ml!sma mllteM

O - ~~~~~I~I\'~E L1NOlL\GEM - S!lrnlrVÍcio de llngullglm, dlrl!lto erro manlre.tto a romglr, ou de

Art. 25, § 20 - Suprimir "a empresa estatal, com exclusividade de distribuiçilo"

QQElRA ASSINALAR A NA rQREZA DA EMENDA:

m - SQPRESSIVA - Se fOide l'!Jlpre~-.áo ou 1l~1;:a\>l"1I não ~vera Ifl\ll!~r o senlldo do dlSposlllYO
Pllm(.>lo no texto supnrtur o adllt.lblO wl'1AO passando a ser l'!m~ndo!l mod,fic~lN...e nee Supres51ya

O - OMISSAO - ObJell1'1l restabelecermll!~wlllprodd.ll no I" tUIllO e nec mcluldane Il'daçbo do ~ncido

0- SRaO_ Rl!uilÇJOdovenCl'*'qul!n,ioCQrfl~spaíld.JoIClq(Je'fOíaprol'oldonoI'tumo

O - COl1TAADlÇAO - b15po51\J1lOS wntrad,tOl105 ~ntrl' li.1 e sobre a mesma rnatena

D - ;~~~re~I?~E UNGUAGEM - Sanal VICiO d~ Imguagem defeito erro rnamfestc 11 corrlglr,ou de

EMENDA SUPRESSIVA

InCidindo sobre o ARTIGO 134

§ 30 _ 05 Mlmnérlos Publicas dos E:«ado~, do Olstnto F&J:leral fi dos TerritÓriOS,
form;uifo /irra trlplrce na forma da ler respecnva, dentre Integrames da ear
rl!lI1I.para e rolha de aeu Proeuradcr-Geral, que será nomea-do pelo Chefe do
Poder EXecutIVO, para pertcdc de dOISa005, permitida uma reconduçio

Emenda para supnnura expres!Zo

"00 DISTRITO FEDERAl.. E OOS TERRITORIOS"
JUSTJFICATJVA

Estando o Mrnlstino Público do üerntc Federll inclu(do dentro da estrutura do MI'
mutno PúblIco da Urnlio não H" justlflca que a eKOlhlldo Procurador Geral não seja dl!oClphnada
na LeI Complêmentarque vaI dispor sobrl'!ll.mirtltulÇiode quI'!fiZ parte

Por OUtrO lado o dIsposto no li 30 do artigo 134 Mt~ dando 0Kl Mmlstl!rlOPàbhco do
DI5trno Federal um trAtllmento 4lual 110ôca Estados, quando no "CAPUT'" do lirt190 134 estli
claro que ele nio i Independente mlSpIlrn do MlllJn~rlo Pubhco da UOlio

Suprlmlndo a expresQo "do Olstnto F&dtral e dos Terntónos". Sl!rifeita 11correçio
que'necesQfla

EMENDA 2TOO174-6 ~,__~__~~
PJ Constituinte VALMIR CAMPELO ) ~~;~~

Q{!ElRA ~SINAlAR A NATOREZADA EMENDA

D - SUPRESSIVA -Se for de eJ:pre5~ ou palllvrll n50 ~vef.li Invelttr o senlldo do dJSPOSltlvo
Exemplo.no texto. SUpllm,r o adverblo ~NÃo~, pllls.!lndo11So!:t t"mendamo.t:hr.cabVII '" nio Suptt551Va.

D - OMISSÃO - ObJetMl rtslabt!lecer rmterlllllprovada no l·lutnO e Mo Indulda n.!Jredaçio do vencldo,

D - ERRO - Rl!daçhodo vencldo-quenão ctIIT""ponda AOque fOllptOVlldo no l' turno

O - CO~IÇÁ.O-D15POSl\lYo!r conltldltórlosentrest~ sobrtll ~lTlllttna

IiJ - ~~~wt;.E UMOUAOEM.~ Sam.r w::1o ee IltIg,uagtm Mf~tc ene manlfntc .. t:ClnJg!t ou ee

r;:r---------'---=O,---------------,
Dê_se ao parágraro único do Art. 24' das Dl'!spo~lçZfe$ GeraÚ a l';l:'!gu!!l
te reoeçac

Art. 243 _ AS' glebas de qualquer regUo do País o!!.

de forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotr6pic:ls serão

imediatamente expropriadas e espec í rãceaente destinadas 80 assent,.!!

menta de colonos, para D cultivo de produtos alimentícioS e seoj ce

mentcscs , sem qualquer ind.enizaçllo ao pr~Prietário e sem prejuízo de
outras sançl:)es prev istas em lei.

Parágrafo Onico - Os bens adquiridos com rendillH.'n
tos provenientes do tráfico ilicito d~ entorpecenhs e drogRs afins

st:!râo confjscados e .revertidos em' beneficio de instituiçlies e pessoal

especializados ni! prevenç:lo no vicio, no tratamento e recuperaçlio de

dependentes e na: repressão ao uso e ao cOlllércio ilr.-gal desses prod.!:!.
tos.

TEXTO rOOlnCAOO

Art 2'5, § 2'2 - Cabe aos Estados el':plorar diretamente. ou mediante concessl§o, '

os 'sl"rviços locais de gás canalizado

..1JSTlF'ICATlVA

A redaçlio atual é nociva ao BrasJ.1 porQUe inibe o desenvolvimento do gás natu_
ral, de vez que os estados tt'lTl sua cap2c:idade de investimento esgotada, a distnbul

ção de gás nl!io é prioridade dentro dos limitodos orçamentos estadU:<l:1s e as estatais
féderais n~o cO/1s1deram <) dhtubulÇão de gás corno l)'ll de seus objetivos bá.sicos A

emend::l suprG'!!:5iva proposta, <'la abrir a par r:ão no selar da errpresa privada, per

mite oportunidtlde real de o P ~ eneflciar-se das vantage uso do gás natural,

COOl a particlpaç,§o deds a da inicl1'ltlva prIvada.

QC.lE1RA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA'

[1;J - S(J?R.ESSIVA - Se forde "'~pr..~'-JQ ou PlIl.1vrll 11110 d<!Vl!ra InV"'l1I'r o ~l'nlldo do d'SPOSltlVO
f.x~mplo n" t~xW ~lJprll11lr o "'d~Nbl" ~tiAO~ pol~o;anda a S~I ~m"nd" mCid,flcallV3 e ""O ~Upl@~~"'.1

o - OMISSAO - OIJ)t'tNlI re~l.lIbo!let:tl m.1l<:ri/l aplo.~da no 1· turno e nao lOc!u,da ,..... redllO;lIo do VUl~"..lO

D - ERRO -- Redaçaodo w:nodo (jlJen.1O C-OHl!SIiOo"lda ao quo!bl apro.ado no l'IUffiO

O - CONTRADIÇAO- OISPO~lIlVQ5 eonlrltallonosentle Sip !;Obre a m<"sma rnillerl<l

O - CORREÇÁO DE L1NGQAGEf., - 5MM 1I'lCl(> dI! f,ngu<l>l"'m d~rf"1O erro mamh:sto '" cOrllwr OI./;de;
t<:'~t1l<:a l"gl~..r,V.!l

JUSTIFICACAO

A redação do dispos.itivo Aprovado no primeir9

turno de votação não trndu2 corretamente os objetivos colimadO!>,vez

que n§o se refere a ações essenciais desenvolvidas no combate ills dro

gas /!, em consfi'quência, exclui do beneficio grande número de instl

tlJjçi5es e pessoal especla!.tzados, já que suas ativIdades n1!lio c~nsta;;;
do texto.

A nova redaçll'o vis<:'l aS$egurar a revers~o dos
bens confiscados em proveito de instituições e pessoal voltados parti

as dJ.versas formas de combatf! às drogas e entorpecentes, englobando

todas as atividades direcionadas para esse proPó!iHo, em conformidólH
oe com a finalldade básica do dlspositlvo.

0174-6E.'iENDA N9 2T _....:.::c..:..-=- _

AUTOR' VAL.'UR CA."l.PELO
Incldlrldo $Obreo § 20 do anlgo 223

EMENDA SUPRESSIVAEMENDA 2T00169-0 "'".,--:;---0=-:-:=:,-----,,
Deputado Constltulnte L!LIO DE SOUZA

Q{!E!RAASSINAlAR A I'!ATaREZA DA EMENDA
Artigo 223

§ 2t?- E vedada toda e qUlllquer rensura de natul~za polftlca, ldeolDRlca fl anfttl/;a
NATUREZA CORlU:cAo :lE LmGUAGE.l.f

o - ollUssAo - Ob~hva teil.ll.bcle<::etfM.tl!flallPfO'lIld;3 no to turno ~ Mo lndulda na r-e:dllÇ~o ão vt:l'Ic'd"

O - EnRD - R~dllçllo do venCidoque 11110 cOIresponda110que rOlllpnwadono 1"turno

0- ccrrr;wtçAO-DgpoSMo": contr..drlóflot; ertW srt" &obrt" li mesma mMefla

r-, _ CORREÇÃO DE LINGUAGEM _ Sanllf \/leIO dI! linguagem defeito, erro manifesto a comglr cu de
~ leet1lcoleglSltWa

=------------=0----------------,
Emenda. Acrescentepse a expressão "para resposta" ao artigo 186 "in

f1ne" do proJeto.
JUSTIFICATJVA

o referido artHlo 1B6 do proJeto. tal CO'110 SI! encontra redl'J ldo. 1!1l I
decorrincu. de lap!>o eVldente. niío faz s.entldo ne'll produz efeitos -

~:ç~~ t~~ed:C~:~~~~ ccle ;~ ~~~e;: t~o:~~c ~a ~;m ~~~sp~~i~ 1 d~ Ç:~t~~id~~~r:
admlnistrlltlVll ou JUdlclal estrangelra • .wJl'M ia qualquer pessoa f'1S1
Cll ou jurídica reSldente ou dornicl1iada no país. não depende ge au p

torlZ.açâo ou llcença do poder j?ublico br,Hl1eiro O que podera e d~
verti ãepender de hl autorizaçao é justallente o IItendl'llento, ou a
respostlt, a tal ped,do de infonnaçôes. Nem a Consi'it'iJ'1"Çãõão Erasl1,
né'ilT""Ti"i brasilelra. sob qualquer prl!'texto. podem produz,r efeitos
fora de nossas frontelrilS, perante quaisquer autondades estrangel
ras O que se pretende 0 COnsoante a justlflcilt'Íva que insp,rou a a~

celtação do precelto convertldo no artlgo 186 do proJeto, ê Justa'e~
te l"'v1tar ou l'llped1r' que pedldoll de infornaçio de natureza CO'llerCla
venham a lnterferir com lnteresses específH:os do Brasil, sobretudo
no ca'tlpQ d~ soberanta naclonal Sendo aSS1!!\~ a regra enlh\Clada nQ 
aludldo artigo só passará a fazer sent,do e il produzir efeltos se !.

~:e;~~:~ ~aa~~~~;::~~a "E ll~~ li í:~~~s~:;;d; ~~1~~~:~:ç5:~a q~:s~~~~~lI '
dppender de l'lutor1ZllçaO do Poder competente. sob pena dp lnefic~cia

da no"""a const,tUC10nat que ora se pretende corrl1 ir. em decorr@nc1il
de erro llIanlfesto.

"ARTI:STtCA"

JUSTIFICATIVA

Nfo deseJóllllos"~nsura artrrtlCl e por ISSO nada lemos a opor 30 !fICIS/) IX do 3rtlgO
5°. qUIl, na pllrte geral. ou seja. nos drreltos mdlVldualse coletiVOS, assegur1l11 liberdade de expres
siloart(stICa, mdependel1te de ct!nsur.

AqUId dIferente poiSenamos nocapitulo - Da Comumc:ação - qUllndo l!S$!I hberda
de de expressão mvade OdIreIto de terceIros Impondo Imagens, conceItos e valores

A Ilb~rdad(! nesse C!ISOnão pode 3utOfllilr IIl1gressSoe I1l'mmesmo sepoderlam con
slderar lIrtfs1:IC05 cenos progro1mas dlrlglClos,unu:amente, aos hutlntos enIo lIO I'!$p(nto.

PlIro uma boa educa~lio e defesa da dignIdade P!isoa.!e do ClVl5fnO, é necessário que
I SOCiedade detenha um m(mmo de corretrva. prmclpalmente em programas tetevlSrvoscuJos abu
soss:ioeVIdentes

A supre~o proposta faz o texto con5tltuclonal aproXImar s.edo lIltetesse do povo
como umtodo

EMENDA 2T00173·8
f!J Constitutnte VALMIR CAMP7~ J tTõ8I~;~"ã;J

• QUEIRAASSlliAlARA NATUREZA DA EMENDA,

o - SUPRCSSIVA - se for de expresshoou p~vrll não devera lnvertero 5t!nbdodo ChSpoSI\....~
~fl;mplo no texto, supnm,r o adYerblO ~NAO pllnando a St"remend~ mocIdicat/Vll. e nSo 5uprpssIVa

~ - OMI55ÃO-~1I t~tlIbm1lf ma\erll'l~rovtda no l'turno e n~olnc1ulda NI redllçao do venCIdo

D - ElmO- Red&Çbodovllncldoqut"no'locorruponda~oquerciaprov~donoIOtumo

O - CONTRADIÇÃO - 0l5poslbVoscontrldllollO$entre si e sobre a mesma m~tena

O - COr:nEÇÁO DE UNGC1AGEM- Sllllllr Y\ClQde llnguo'lgem dt"f~,1O t!rro IJIllnlfes..o ~ corrlglt, ou de
!t"alIClllClglsIMNa.

DESP~CFO

A emenda, dirigiu" ao art. 243 das "Dl,sPOtsit;õe!i Cerais"

ProJeto "D", de "correção de linguaglllll". modifica o texto aprovado e

19 turno, acrescfmtando-lhe • .!.!!.!!.!l!, as expressões grifadas a segUlr

" •.• revertidos em bene.!ício de instituições e pessoal especial nado

lU!. prevencão ~~. no tratamento e recuperação d~ dependentes!. !l.!

repressão ~ EEQ ~ .!e:~ í.l.egal~ produtos". Deixa de
acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.-iARÂXS

Presidente da As!;elllbléi.a Nacional Constituintl~.

EMENDA 2TOO175-4 ~, ...,
f? Constituintl! VALMIR CAMPELO' J Fõ8!~;A/"&ã"J

QUEIRAASS(~ A NATOREZADA EMENDA.

o - SUPRESS(VA - 5(' rorde f!~pn!,são ou p;:all\vra ,nãodevela lnvertelo 5enudo rio d,~pmlLJVO
E>.l'mplo no textol supj,mlr o adYélblo Nh?~, pasS<!Jndo a $t"1 el'nlóllda mod,flçl'll,vlI e ljilO StJrl('~~I~"

W - OMISSÃO - OLJeLJViI les~belecer m3\e113 llplovadllno IOlumo f! nao IOclwdll rt<'lled..ç<lodo vrnc,do

O - ERRO - Rl!daçilodo vencidoqu(' ni>O cor~1:ponda 110 que rOI aprov3do no l'lumo

0- CONTRADJÇÃO-DJ·po$>!.l"'" conl1i!1l!ltJflOScn!resl~wb1('amt'1omiJn~',ctlJ

O - ~~,~~Te~~LJ~l: LINGUAGEM - Sllnllr VICIO de Illlgu,lgem d~!t:,\Q erro 1Il1J/1,f~~to II (<.>n"lll ou tJe

Art 177 ••••
Parágrafo la - A Lei poderá, en relação à empresa brasileira de ca
pital naeional •

Inclua_se onde couber, no Ato das Oisposiç5ll's Constitucionais Tr.msi
tóriat; do ProJeto de Constituição. (6), o seguinte art1go -

Arl •• - No período compl'eendido e"ltre 15 de março

de 1990 e 15 de março de l!1!1l, o Oistri to F'ederal será adminJ.straoo
por um Governador" pró-tempore", indlcüdo em lista triplice peli'!

I!laiorta dos membros de sua representação no Congresso NacJ.onal, par ..

escolha e nomeaçãO' pelo Presidente da República eleJ.to.

JUSTIFICAcnO

o Projeto de Constituiç-1I0 (B), apro\ado no p:r-i
meiro turno, é omisso quanto :lo preenchimento do cargo de Governado;
do Distrito Federal no período compreendido entre o filll do mandato

do atllal Presidente da Reptjblica e a posse do novo Governador elei
to. -

Nesse intervalo a administração do Distrito F!!,.
deral nllo Dodet'B ficar acéfala, sem governo, o que provocaria o caos
na Capital da República.

QOElRAASS!T'iA1.AR A NATUREZADA f1l1ENDA:

D - ~~:;'~~~~~~~~~~~~apa"::=.liJ:~~~~:e=::~:O,~tlpfeS5/Va
I!J - OMlssAo - ObJWYarulllbf:lKer ffillttrla aprov~no l·lulf\O e nio Indulda nA N!d&çiodo wncJdo

O - ERRO - RtdllÇjo do vtneldo que nioCOt1~k1 que 101~pI~tJotlO J'turno.

0- CONTRAOI<;AO-OlspoWV05 ~.dllon05entreJiesobreilltn6ffilllT\lltetlll.

O - ~~~~~~~bv~r: UNO(,[.A,OEM - SlImlr VICIO dt hngulIgem, ddello, erro mMllfesloa corrlgll' ou ~

r,r---:-:---;---;-:--::::::---:---:c--=O'--------.......,---,
D5-$e à alinea "C". do item XVI, do ~rt 38, Seçl:lo I, Capit.ulo

VII, T!tulo lU, Da Organlzaçlio do Estado, a seguinte redaçl:lo:

Art • .38••••••••••••• ~.o •........... & •••••••••••

I - ••••..•.•.• o ••••••••••••••••••••••••••
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XVI - é vedada a acueuraçãc remunerada de cal:
gos Q,jbllc05, exceto, quando houver compatibilidade de horário:

a) - .

b) - .
c) _ ti de dois cargos privativos de médico

e de dentista,

JUSTIFICACJJ:O

As exceções orevratas para a acumulaçl'io remun~

rido: de cargos públicos visa, precipuamente, a garantir ti presta 
çQo de serviços essenciais à população, em setores onde há grande
canêncâa de profissionais escecfefIaaccs , notadamente nas áreas de
educeçãc e saúde.

O texto. tal como está. peca ecr omrseêo , quando

deixa de incluir os odontólogos entre as categorias que podem acunu
lar dois cargos públicos de ccreefeçso específica, vez que está surl
cientemente comprovada a carência de dentistas no país, principalme;;

te nas regiões mais pobres, onde li crecãrãa a assistência odont6log1

ca, precisamente por falta de pessoal especializado.

E.'iENDA N9 2T ...l0~1.!-'75~-,,-'__

AtrI'OR: VAL."l.IR CAl-lPELO

NATUREZA: -'O,,""'IS::::S"'Ao"- _

DESPACHO

A emenda pretende estender a exceção de acumulação remunerada

de dois cargos públicos privativos de médicos (art.38, XVI, "0"1

dentistas. A proposta inova o texto aprovado em primeiro turno, oontri!

riando, as regras regimentais. Deixa de ser acolhida

EMENDA 2T00178·9 ~~,__~ _
l!J DepUTADO NELSON SAaRA ) tJYã!~;;;J

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EI<lENDA:

m - ~:;S~~V~~ ~:~~~f~ :-~~~~b:o:~~~~p~:~:~~6s~~V::~n~:~~~~:~~:5~O:~~~up" ~~1r.s.

O - Olll55AO - ObJ~!J,n, restabelecermlllénaaprowda no 1<t:mo e n..lOlncluldll1\3rececse ciovencidc

D - ERRO - Redeçâodo vencido.çlueeeo corresponda ao que foiaprovadono 1· turno

O - COI'ITRADIÇÃO- D.sPOSllJ'o'05 contradtlonosentre SIe sobre a mesma matéria

O - :;~~~Te~I~~E L1NGUAOEf.' - Sanar VIcio de In9uaG~m eere.tc erro manifesto a colrlglr ou dI!

DISPOSITIVO EHENDADO: ART 75, § 2G, INalSOS I e rr ,
Suprima-se no Art 75, § 2!2;, inciso I 3. excnessão

"Um terço esco thí.do pelo Presidente da República, com aprovação

do senado Federal, senrío ,»

Ficando assim:
vücã e alternadamente dentre auditores e membros do I-l!"

nisUrlo Público junto ao Tribun21' de contas da trntão , indicados

em list.a tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigui.

dada e merecJnento õ"

Suprima-se no Art. 75, § 2!2, inciso 11 a exnreesso s

"dois terço">".
Ficando assim:
"Escolhidos pelo Congresso Nacional".

JUSTIFICAÇM
No Regime Presidoncialista, a fiscalizaçrio é exercida

pelo Congresso Nacional com auxílio do Tnbuna1 da Contas da Uni

no.
o texto conforme se encontra atenderia ao sisLcma Pl'l!.

Lamrmtar-Lnta

O reposto de nenca, pE!1f1S :::'-'35 caracterrettcm, cc-e ficar totulman
te concentrado na União. Estabelecer 1..."'1 ad"c1onJl de 5-' sobre o rendimento de ca
pital lrplica em oots fatoras inteir<:lr2nte desaconseihévcís-

1. Aument'3. a C'lrg3. trroutária, já tão erevaca no Brasil, prejudícen
do o ciddojjo;

2. Trará dificuldades ao recessãrfc desenvolvimento do ststeea de
pcuperça Interna, prejudicando en última análi~e, o próprio eeea
do que vier adotá-lo, pois nesta hipótese, o investidor tratará

de buscar ;aplicar numzstaoc vizinho, onde não haja a referida c.2"

branca

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA E/>1EIiDA'

GJ - :~~T;~~~~~~~~~; ~~~e;:r~o~~~~ar~:s~:~:~~~~v:~~n~:e;~~~~I~~s~:~:~UPrmlvZl.
D - 01"ISSÃO - ObJelr,ra restabelecermatena aprovada no l' turno e nac Incruldana redaçtlodo ~!'ncldo

O --ERRO - Redaçeodo ~ncldo que não cortespondu ao que rctnprovadono r- turno.

O - CONTP.ADIÇÃO- OJ$pO~It.SOS contrndlt<:rlOS entre si e sobre /l mesma t(latl!rL3

O - COõt<.1.EÇÃO DE LlNGUAGEH - Santlr víClO de 1ngu1'lgem defeito, erro manifesto 11conlglr, ou de
•têcrilcaleg~latlVtI.

Em 12/07/88

,-;-r----------='-------------,
SUprima-se no § 2~ do artigo 25 a expressão lia enprem3 estatnl"

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

Constituinte ULYSSES GUI'!ARJiEs

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

D - OMISSÃO -ObJelivo restabelecermetere "provadano 1·lumo e n!lofnclulda na redeçeo do ~nçldo

0- ERRO- Redaçliodovenc,doquenãolXlrrtSpondll~oquefolllprovadonot-uenc

O - CONTRADlçAO- D!!;poSllivos ccnueducncs entre ~l (' sobre 11 mesma maten...

D - ~~~~~lJ~E LINGUAGEM- Sanar VICIO de bnguagem oeretc erro man.fe110 i'I (""rngr ou dI

SUprJNl.-se no caPJt do art.22, uas DJ.5lXlSJ.Ções 'rransJ.tónas, a expres

são "Jronterrupto, exceto MS fmxlaçÕes".

A atual redação do parágrafo é limitativa e interfere na autonomia

dos Estados. If aceitável que o texto constitucional reserve aos Estados a prto
r!dade de explorar diretcmente a d!stribu!.ção local dJ gás canattaeoc res nto d~

ve impedi=.- que se for mais conveniente ao interesse público passa haver cercos
são desses serviços O que não pode prevalecer no texto é que' eas .. eventual ccn

cessao 56 possa ser feita a empresa estatal É obvio que a supressão da exorec
são não impedirá que-ocorra delegaçlIo a una eroresa estatal, se este for a me_
lhor opção. Entretanto, deve ocorrer a possibilidade de concessão 8 e-oresa crt
vada , qce terá a obng,-çi";o de cu1'prir todos os requ!o;;1tos estabeiectoce pelo Po

der Cedente, o que poderá significar serviço mais eficiente e mais barato para o

consumidor.

EMENDA 2T00176-2 "'". -t-t

fi DEPUTADO NELSON Sf\BRI\ ) trõã!~;/8;l

QUEIRAASSII'lALARA NATUREZADA EMENDA:

o - OMlssAo - ObJetwll restabelecermetena aprovadanc J. turnoe n50 Intlufdana redeçêc do venodo

O - 'ERRO- Pedaçâo do venceo que não corresponda /lOque folllprov...do no 1- turno

O - CONTRADlçAo - DI~pOSI!WOS contrad tÓtlOS entre !t ~ !'obre11 mesma mlltétla.

O - CO'tREçAO DE 1.tNOaAGElt - SlIntlt VICIO de Imguogem,defeito erro manlfeslo a CNr,!:!tr ou de
t~cnIClflcp,~I~loV'oi.

DISPOSITIVO EHENDADO: ART. 14. § 72

Suprina-se O parágrafo 70. do Art. 14

JUSTIFICACno

o parágrafo é paradmcal:
_ Cria privilégios para atuais detentores de f'landatos;
_ estimula as oligarquias;
-ex tende as inelegibilidades para postulantes a cargos

proporcionais; .
_ o parágrafo 912 diz: Lei Complementar estll.belecerá o!:!,

tros casos de inelegibtlidades.

A contagem de tenp:> no servaçc píbhco para os flllS de concessão de ea
reJ.tos CCUD o est<!loolec.do no ert; 22, das OJ.ap::l3J.<;õeS Trans:ltórJ.Ml. Já é a"T'l?leI"'Ente
regulada na leg1s1açâ:o ordJ.nána, reeeréc-ee dJ."lpensável anscrevar na ncrea cor!3tJ.tJ,:l

acnal n comb..ção de ":uunterrupto"
Por outro lado,con508nte « legll!llação em vaqox, as furrlaçêies lllst1.tuí

das pelo reser Públ1co lIltegraM a adlf'uustrar;ão J.l'\chreta ti ccrc o caJ;Xlt do artJ.go

xerere-se apenas à adm1n:u;traçào earete e autárqtUca, faz-se ta'!ll:Jém chspmsável a r.!!

fer'<;;ncHl às fundaçoos DaÍ a prop:lsta de supress50 dessa evpressão

de Julho de 1988

EMENDA 2T00180-1 "''''''f!J Dep..ltado UBlRA'I'lIN AGU'-IAA---------,

QUEIRAASSINALARA NATUREZA DA EMENDA:

ITI - ~~~~~~~ ~~~~;:i~ ~x~~e:c~~oo~rJ~~ap:s:~~~<!~as~~~~~n~::~~~:~~~s~~~~~upfmMI
D _ OMISSÃO _ Objetlvllresl.1lbf,lecer matl!htltlprOYll.dll no 1- turno l" nllOIncluld;o, na red;o,ç~o do venc;ldo.

D - ERRO - Redllçãodo vencldoque nliocorrespondtlao que foitlprowdo no l'tumo

O - COmRADfÇÁO - DfSposlW05 contradllórlosentre si e sobre IImtsma mater.a

D - ~~~~:?~.E UNCUAOEM.- Sanar VIcio de ltngUiagem defetto erro manifesto 11 COll,g'r, ou de

QUeiRA ASSINAL-'\.R A NATUREZADA E."iENDA:

o - ~~~~oS~~~~ ~~~a:~; ~~~ev~~oo:~'~~ap~~~~~~e~:~~~~~n~:~~°'i~:l~~s~O:~:~uprmtvJ

~ _ OJ'.1ISSAO_ Ob.cllvafcs~b~lecer ma'eflllaprol"2~a na 1· turnoe n.'ioInC:t.lda n::! rtd~~~!, do venCido

D =- ElmO - Rcdoçãodo vomtldoCluenEío correspondJ l.Oqu~ fol"'prOJadono l' turno.

D - CO!"ll'RADlÇÁO-Ol!5poslll'Os contr1!.dltoroos entre SIe ~bre a mesma materlJ

O - ~~~t~J~~E LINCHIAGEM - S~nar \fClode ImguJgcm. defeito, trro manlresto l! comLi,r,ou de

Intercalar a expressão "aos superdotados e aos educandos portadores

de problemas de conduta" no item III do art 212, que pa.ssará'a ter a seQ'Jintc •

redação:

Art. 212 _ O dever do Estado com a educaç:l!:o efetfvar-se-á mediante a garantia da:

Panigrafo truco. do lIrt.22 - DISFOSlçOEs 'IRAN5ITáuAs

Supri.nn-se no Parágrafo tlnJ.CO, do art.22, dag DJ.SPJSJ.ÇÕE!lS TramlJ.tóna.s

a expreasão ''ncr!l <XlB"

!II _ atendirnenb educac!Ol"lal espccblizl!do 205 portadores do defic1enc!a,

aos superdotados e aos edua.cndos portadores de problema de conduta,
preferenc1alrr.ente na. rede regular de ensiM.

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

A supressão, no Parágrafo tlru.co, da expressão "nem 1'IOS" V.1!SS tornar

J.neqU.Ívoea.A redação do disposJ.uvo, 1'::11.5 o pl':meípJ.o '-'a "lJ..v.re exoner"ção" aphca
se pr~te aos "cargos, funções e empregos de confJ.ança ou em cam.ssão"

m- t~~~';~~~~~~:::: ~~=oo~~I;Z~:~~~:eaflÍs~~~:~n~:C~~~~:lJ~~s~~Uprl!SSIva

O - OMISSÃO - ObJelmlrestabelecerml'ltetJ/l. aprovadano 1· turnoe nlio Inclr.lld'a na redtIÇ/lo do "tnctdo.

O - ERRO- Redaçãodo vencidoque nio correspondlltiOque foiaprovadono l' turno.

O - COmRADIÇÁO - DIspoSItIVos COIllt"dltÓtlOS ~ntre 51e sobre 3 me!ma matéria.

O - ~~~;;l~lN~E UNGUAGEM - Sanar 'lfclode linguagem, defeito, erro m"'nl1l!slo a COrrigIr. ou de

A edua.cçãa especial, um su!:lslstClll3da educação geral, tem por objetivo
proporcionar atendimento especializado aos educandos portadores de necessidades
especiais, v.l!\endo u sua auto-realizaçlio, prepJraçào pa:-il o t:-abalho e intc~ra

ção na vida social

Constituem-se sua clientela todas as pessoas que, por circum.tâncias
inatas ou adulrldas, apresenter'! tais caracterfstlca~de ordem pessoal, denandan- ,

~1n~aP~~~~a~~:n~1~M!1d~o~re-~~~s: ;~~~~~~i~~5"'na"'·"'-i~oClfr];;~eWnt!"eUnlIo"'rma"'l~daJ>v'"'lfld'!=..-~
Embora a maior parcela seja constituída das psssoas que apresentam

deficiências físicas, mentaIs ou sensoriais e ,que representam os chamados irfra
dotados, duas outras categorIas CO'!lPões o universo dos edJcandos co"! necessida.
des e~peciais eleg!veis, por isso mestra, para o atendJmento educativo espec!allR

zada. Una dessas categorias é a dos superdotados, pesso<1s que possuem elevado p.2,
tencial de desenvolvimento do conhecimento no ca'I'iPo das artes, letrns. pe$quisas,
esportes e capacidade de liderança, o que ir'pl!ca em traços peculiares d~ perso
naUdade e camportamento social, neces!>1tando de adequados ajustes pedagógico~

no curso do seu processo educativo. Se convenientemente ldentif1c~dos por 6ntec!
paç50 e bem ass1shdo5 no desabrochar de seus talentos, poderão forl"..aruma con5i
derável expressão de capital humano e E:lI".prestar relevante colaboração ao dt;:;o;;n:

volvimento nacional. A outra categoria é a dos educandos portadores de proble

mas de conduta, representados por distúrb!os emocicnais' de tal !nten~id..d~ e ma}l

nitude, que os tornaI'! igualmente clientela especIfica da Educaç~o Especial.
Todas as ações desenvolvidas pelo sIstema de educação espacial 550

voltadas s1f"Ultanear'.ente para as três categorias deficientes (infr;J-dot=da'~), '
w,c!!t'dotados e l=lortadores de problemas de conduta. A lÕmf:mda propo'5ta tell" pro
pósito ~ preencher U1l3 lacuna, pois não se pede sepllrar a parte do !leu ttldo

de )u1ho de 1988Sala das 5eBSõeS,

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

Suprinir do Art. 162, inciso .IIr, a expresstio:

"exceto 6leo diesel".

DISPOSITIVO EI-iENDADO: ART. 162. WaISO IIl.

JUSTIF"ICAC1t::J

A ~xceç!o ao óleo diesel é paradoxal, pois, cxatamc!!
te os transportes de carga e coletivos sn:o os qUl'l mais imp~m

desgaste nos equipamentos urbanos.

EMENDA 2T00177-1 '""" ~

e"J DEPUTADO NELSON SABRA J p:ry:;T~7IeãJ

[iJ - SUPRI:SSrvA - Se forde expll!ssàoou plllavran&ode...erã lnworter o llenUdodo dospo5tIMJ
f,\;empl.,.no texto. supromtr o lldvelblo "NAO-, PllSSMldo a 5Cremenda mocllOcalfvtl e n.li.,n'presslvõ!

o - OMISSÃO - ObJetrv.!l res!tlbcle~r mtllt':tlll apl'OYlldtl 00 J·tumo enio Inclutdtlna redtlçllO do venCIdo

O - EP.nO - Red~çllo do VMCldo que nio corresponda.!lOque folllprovtldono l'lumo

O - CONlRADISJ'0-DISPO~!NoS contr",dotonos entre si e wbre a ml!'smam2térla

O - CORRl!çAO DE L1NGUAGEt'l- Sllnllr VIcio de Imguagem, defeito erro mtlnlfesto ... corrlgtr,ou de
Ilcnlcalegt~lJtwZl.
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estrito o atendimento aos portadores de deficiências, terém que ser descontinua_

das as ações emcurso voltadas para as duas outras categorias', quebrandoa wu
dade conceitual e progn1rrkitlca da eoccaçãc especial

E."lENDA N9 2T~

AtlTDR: ERALDO 'l'WDCO

NATUREZA: o.lISSKO

A norma. estabelecida no art. 26 do Ato das Disposlções Constitucionais rransr

tõmes do Projeto de ConstltU1Ç~O "5" é, sem qualquer dúvida, umarorna de careter
geral e peeearente.

E da mesma natureza e encerra o mesmo cojetavc do art. 140 da seção lU do ca-

pílula IV do Titulo IV do Projeto, que disp~e sobre a aplicaç1!!o do principio da

Iscrcmfa de vencimentos, conseçraoc no § 12 do art. 140.

rnoõe-se, corsecoerrtereote, entre outras razões, pela observârcte de boa técnt
ce legislativa e ccostãtoctcnar , sua transposição para o Título IX, das D~sposi ~

çzes Gerais, integrando-o no corpo da Constituição

EMENDA 2TOO189-4.=""---', r.r:-:~M~

~ DEFt::'TADO ,rCSÉ F:z:cr.A1IDES J êoaI07/$ J

QQEIRA ASSII'lAlJ\R A NATUREZADA EMENDA>

o - OMISSÃO - ObJetMI rl!Sl3beIeCf'l' m~tenlI aprowdlll1O}' turnoe Mo IndUJda: nll redeçêo do vtnddo.

O - ERRO_ Redaçil;ldo venddo que nao cortespood.'l~oquefol aprovadono l'turno

O - CONlRADlÇÁO-D!$~ conttad)lóOOsenllesle$6bu:.!I~ma""'r/a,

IXJ- ~~~~~~ UNQUAQEM - Sanllr Vl'do elo!ImguagMJl, dd'elto, erre milllllf~sto a cornglf, ou de

DESPACHO

A emenda sugerida estende o atendimento educacional especial.,!

x,ado, assegurll.do, no ProJeto (art. 212, inc. 1111, apenaa aos porta-

dQrê&: de deficiência, também !E.! superdotaÇ1os .! aos~ ~-

~.!!! problema ~~. A proposta inova, pois, o texto apro\a

do em 19 turno, contrariando, as normas regimentais. Deix-a de ser eco

lhida.

em 12/07/88

QUEIRAASSII'lAlJ\R A NATUREZADA EMENDA.

GJ -~:~~~;~~~:Io°~~lI~~~~ni~~=:n~:~~:=~~supruwa.
O - OMl;SSAo _Objewa restll~<!~rrmi~ria~provadano J'tumoe n.io lnclurda na redaçiodo Õ'I!tldào.

O - ERRO_ Redaçoã?do wncldo que MOl:OIT"~ 110que !"oiaprowdo no l' turno.

0- COf'ilRADIÇÁO-DIsposJlNOS contradilbrlO5entfeslf'&obrt!"amumarmtirl&.

O - ~RE~~ UNOUAQEM - SMar vicio de Iingllagern,d!ff'.to. erro manlf~sto a corrigir. ou de

Corrija-Ele o § 8S! do art. 43, trocendo-se a exJlrl'lbBão

" restr1Uva de. 1:l..berdnde ind:tvidual " por: PRIVATIVA DE LIBEaDA

DE.

;rosTI?ICAÇÃO

:Em Plenário.

Joslt FERNANDES

EMENDA 2TOO190-8 """" ---,
(!J ) r=;;~~~

Constituinte ULYSSES GUI.olAAAEs QUEIRAASSI!'IAI.ARA NATUREZADA EMENDA>

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2TOOl84-3 ""'"f!J OEr ERICO PEGORARO '------------,) tIOf:;~~

QUEIRAASSINAlJIR A NATUREZADA EMENDA.

Supril!1a-se do 8T't. tllJ,. Inq,i:!lO Yr do l?rojeto de üene

1dtuição , u expressão: " inclus:tvc sua pro'pRgnnda. coneroial".

IZJ _SUPRESSfVA _Sefordeexpr6Sio~~iIlVnlnr.odl!w~lrlytrtcros~Udodo~lJvo

Ettmplo: no t@.'(tO suprlmtr o &dvtrblO ·NAOM. paRllndo a ser t!lTlf'ndll mocllllcalJVlI e nio supruslva.

o - OMISSÃO - Ob)elJVlI r~ecer ml.!KlIi~ no 1· turnoe nio Induldaflllledllçio do vtnddo.

O - ERRO_ Redação do w:rICIdo que Mo~ ao que roi IIprovadono l' turno.

0- COf"fIRADIÇAO-DlJpos.tM» conttadlt6OOSl!ntu-slesobrellffit!SITIllmaU:rfa _

D - CORREÇÃO DE UI'lQCJAQEM. - Sanar VÍCIO di! hnguagem, defeIto.erro man.festo • corrfQIi. ou de
tecrncak9ldllWa.

~ _ SOP'lESSIVA _ Se ror de ~l:ple$~3ó ou pal:o\lli!l n50 deverá Inverter Q sentido do d,~pos,lwo

f:>lemplO' no texto Wpl"ffilf o ad.,;,lblo ~NAO pMMndo a ser ernenea mod,ficllt",a e"...c :UPle:U."'l!

o - OM1SSÁO - ObjelMl restebelecer mal.éflAIprovo!ldanQ t-reme ~ nec mdulda na redaçfto do vencido,

O - rtmo- RooaçAa do wmcido~ naa t;OllCSpomb.1lO que 0j aprDVIJOO nojo,umo.

O - COH'fRADlçAO":'" D~po5IUVOS COf'llrl\dltoslOS entre 51e some a mesma metena

D - connccao DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem &..fNlo. enc mamrestc .li; cOfrl~l( ou dl!
tecnlca legl5l~t!V",

JUSTIFICAÇÃO
EH~NDA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EIolENDAOO: Artigo 159, parãqrarc SR

suprima-se o parágrafo :;iR do Art!,go 159 do Projeto de cons-,

tituiçiIo 8.

nas OISP051ÇOES CONSTITUCIONAIS E TRANSITDRIAS

ARTIGO S3 - ITEM V

EMENDA 2TOOl88-G ""'""__--'- ~

f!J Deputado JCSÉ FERlrAliDES J rrõã/:;i'ããJ
JUSTIFICATIVA

"Supnmir o jtt:'m V do Parágrafo )51 do ArUgo 5:5"

.)USTIFICATIVA

,,);!i está limitado o bene rfcr c da anr st í a ao r-Uni I Pe
qeeno e Médio Produtor Rural, conforme o j te-m IV do Parágrafo ,§"
do Arligo 53 , que"lim'ita em termos de OTN

Q(JElRAASS!liAIARA NATUREZADA EMENDA.

o - ~::~~~;O:::~:S:o~~~~=:s~~~:n~:e;:~:~~~W:upmsM.
O - OMiSSÃO - ObFtNa restabelecer matina.!lprovll.dllno t- tumc e nãc mcluldll na redaçkl do Vl!nddo.

D - ERRO- Red~l:odo venodo, que mo CC"espcmh ~q~ lo1"pro1'2ào!lO]' turno.
O - CON1RADlÇÁO - DaspoSlbl'oS contradl!6oos ewe si e sobre am~amm.,rlll.

W - ~:T~~~~E UNGClAOEM - SlInar vício de ImgUllQ:em, deft!'lto erro millnl{fOsto 11conlglt ou d(!

EM PLENARIO

~DA ~T00191-G
3JOSi CARLOS SABóIA

QQEIRAASS!liAIARA NATUREZADA EMENDA:

Dê-se ao S 20 do .<t. 234 a s.guinte red'oio, ,

Art:. 234:.
S 20 As terras tradJ.cl.onalmente ocupadas Pelos indios são

?estinada,s ã sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusJ..vo I
Idas riquezlis do solo, fluvJ.ais e lacustr~s nela.s eX,1.stentes.

A emenda obJetJ.va: aanl'lr omij;slio do Relator, que não rept:odultiu os e
xatos termas do "caput" do art. 269 - que deu origem ao S 20 do art.
234 - conforme foi 3provado pelo voto de 491 Senhores ConstJ.tul.ntes,

na. sessiio do d2a 1" ile Junho de 198El (Dl.ár.1o da AssembléJ.tl Nacl.onal

ConstJ.tUl.nte nO 254, ano 11, pág. 10923 e seqs.). A omJ.ssáo impll.ca

em subtr.nr do texto a dest~nação constitucl.onal das tE:rra.!'I ocupadas

pelos indl.os, afetação esta que nio consta em nenhum outro dl.spoll:Lti

vo, e que tampouco defIni, aut0ft\,atl.camente, de nenhum outro prece:tto.

A redação orl.gJ.nal do ·Co!l.put" do art. 269 J.nspl.rava-se nos. dispoSJ.tl

vos constitucJ.ona1.s que, desde a Carta de 1934, preocupa..ram-se em 1!l)C-

lJ.citar a destlnaçâ:o constltucJ.onalrnente atr:tbuída li. ta;!.s terras.

JOSTIFICACKO

[X] - OMISsAo -ObJeWll restabelecermMérfaaprO'Jadll no 1· turno enio lnduldlJna:~lIção do VMCJdo.

O - ERRO- Redllçiodo venCIdo que nio Com:spoodIIllO que rol ~pro\llldo no ]'WInO-

O - CONTRADIÇÃO - Dtspos\tM:ls C'OI\tmcllt6rios entre si l!: SlJbfea mellnul mlllerill

D - CORREÇÃO DE UNCiUAOEM - Samr VÍCIO de Ilnguagell} dt!refto.erro mllflrreslo • corrlglr, ou de
!knk:llIeQIS1auYa. •

JOs2 FERNANDESAUTOR, _

DESPACHO

NATUREZA: CORREcAo DE LIUGUAGE.'i

CJ)rr1ja-se a redação do § 7 fl do art, 14, dando-lhe a. 13e-

guinte fOn:Ja:

ft § 12 - Ressalvada. a reeleiçio,ao mesmo augo. dos

que já exercem. mandato, são inelegíve::L9 para qual 

quer cargo, no terr:t.tório de jurisdição do 'titular,

o c8njuge e os parentes pOr consanguuudaue ou tefi

nidade, até o segt.:ldo grau, ou por adOÇ30 t do PresÃ

dente da. República, do Governador de Estado e do '

Distri to PedernJ. e do Prefeito ".

EHENDA N9 2T .-JO!-"J!8!!:8-"'6 _

JUSTIP-XCAQÃO

QUEIRAASSJNAU\RA NATUREZADA EMI:NDA

JU5TlrrCACJlO

Não ~e compreende est.lmder por mais 7 'setE!) I\l~s(>s, a

conhr da promulg3çõo da constHujçfio. o sofrimento dos alua!s !!.

PDsentnctos.

DISPOSIÇQES CONSTITUCIONAIS TRAN5ITORlftS

DISPOSITIVO Er~EUDI\OO. (lRT. 65, PARAcRlirO (lNICO

Suprimir do Art. 65. parúgrafo único, as expressl'ius:

"c pllg~~" "do sétimo mes a contnr".

lli~l~:

"As prestações mensais dos benefícios l'.ltual!zad::.s de

nC'ordo con este ~rtigo serão devidos a partir da promulgação da

CDn~tlluiç3"o.1I

ITI - ~:p~~~x;-~~;~; ~x~J~:oo~~~~::,ap:~ã::,~:~'s~~~:~n~;:OO:r.~~~~~~~~;\JP,e$5JY8

O - OfollSSAO - ObJtlMlre$tabelacerITlI\enll õ!lprO'lldll no 1"turno e não IndUlda na r~dllçbo do vencido.

O - EP.RO- Jkd~;li() do venCidoque nAocorresponda ao q\J~ fOIl'lprOYlIdo no l' turno

O - CONTnADIÇI\O-D~poSlhI'OS CCIrlUlId,tolio$tmUeslesoblell,mesmllma\..tl.:l

O - ~~~~~......~E LINGUAGEM - SlInllfVICIO de IIng\JIID~m, d(lfell.O ef"O mlmlfcsto 11 corr filr, ou de

EMENDA 2T00185-1 ="". _
PJ DEPUTADO NelSON SABTM JfITYãi~~Ai;;=J

EMENDA 2TOOl86-0 ="" - __
f!{onStitulnte ANTONIQ DF. JESI!S DIAS J~~r~0

QtJElRAASSINAL\R"A NAT{l~EZADA EMENDA:

o .- ~~=~~~~~~U::I~:=t~o~~~~p==;!s~~::::~:e~~:~:~::uprmwa
O - OMI5SAO - Ob,JetMI te5lAbl!ll!cer mateM ~plovada no l' turnoe não IncllJldana rl'd~çã()do venc:l<io

O -.ERRO - Fl'edaçAo do wnado que nkl corruponda ao que roi ~prO'Jl'ldo no 1"turno

O - C:ON'TRAnIç..\o - OlsposrtNos conlnldltonosentre si Ir sobre 11 mesm~ miltena

[i:] - ~~~~~~E UNQUAQEM - SMiIr VÍCIOde linguagem ddeJto, erro mamfesto 11 comglr, ou de

Sendo correção de llnguage;n, a emenda em tela suprime expres

sões e - mais importante - introduz modificação de mérito no d:t.5P051t~

vo ia ~ue se dirige (art 14, § 19), ao permitir a.os atuais detentores

de mandatos eletivos concorre.rem, tão-somente, à reeleicão ~;:! ~

!!!2~. A iniciativa, não encontra guarida nas normas regimeontals.Dei
xa de $er acolhida

Em 12/07/88

EMENDA 2TOO192-4 """"__---,- -,
l!J DEPUTADO PEDRO CANEDO - CONSTITUINTE' J pr;;;;;~'B8;J

QQElRAASSI!'IAI.ARANATUREZADA EMENDA<

m -~:~S::=:=::o~~~~:=~~~:r:~tM>supt"'~
O - OMISSÃO - Obj.eWarestabelecermatélJl.lIprOVllcM no l' turno e nio inclulda 011 MClaçiodo venddo.

O - ERRO- Redaçio do venddo que nio corresponda ao~ foi lIprcwdo no l-wrno..

0- COl'ITRADIÇÃO-OlSpoIítrvos cootradrtoIiosf'ntreslesobreamtSmllm~lerl&.

D - ~~~~ Ul'fQCJAQEM, - SlU1ar vida de Unguagem. defeito t!'tro fnllflIÍ610li comgsr. ou de

Transpol1ha-se o art 26 do Ato da Disposições Constitucionais Tran~itórlas

.para o Título IX _ das Oisposiçeies Gerais -

Constituinte ULYSSES GUI:olARAEs

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA SUPRESSIVA

SuprIme_se do § 452 do A:tt. 204 da Seç!o I. Capítulo

11 da Ordem Social o seguinte:



bem como a coleta, processamento e tran~

fusão de sangue e seus derivados

ficando o referido paró1grafo com li seguinte redação:

§ 40_ A lei disporá sobre as condições e os requisitos que raca Lí t.em

ti. remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de
transplante, pesquisa e tratamento, vedado tod:J tipo de co-ne r-;

citllização

.JUSTIFICATIVA

A terapêutica pelo sangue. que de há muito ven se ...do exercida prlori
tnrf eme-ice pela med rc Ina privada, nos centros Qualificados, e estrit:!
mente sob ti forma de ores taçãc de serviços médicos, não pode em cons~

quênc í a , e sob qualquer hipótese, ser entendida como conar .. si ou ven

.. da de sangue.Em permanecendo o texto aprovado no 112 turno da constitu~\

ção, não mais será viável a produção no Brasil de quaisquer merncame-r

tos rasult1'3ntes do rs-acãcnaeent.c Industr1al do plasma humano, particu
larmente albumina, imunoglobulinas, e fatores da ccaçuí.açãc , com com'~

quêncãas desastrosas à prlÍt1ca médaca no nosso país.
A inviabllização da indústria farmacêutica de hemoderivado"

se estabelecida, ccnduz í ré à inadmissível perda do plasma humano exce

dente nos Serviços de Transfusão de San;lue, matéria-prima aliás nobre
e escassa em todo o mundo, e que de modo inusitado será no Brasil des

prezada Na falta de hemodeuvados produzidos no país, não restará 1'11

ternotiva senão b ascâ-âo no exterior, isto desde que seja possi.... e1 ad

mitir-se a importação ecnra não sendo parte ao processo de com.grciali:t~

ção , A importação destes medicamentos, de custo considerav elmente ele
vado, ainda que contornada por um tal sofisma, trará consigo entre ou

tros mecvení entee a cenara.aaçãc de v ultosas mvrsas para o exterior,

bem como a inibição de um setor industrial da maior Impcr t êncfa para a

segurança e a soberania nacionaL

EMENDA 2TOO193-2 ""~ -, "'''
~ CCX6TITUINTE UNe: nE cORREA J p;r=õ8/0s--J

QUBRA ASSINAUIR A NATUREzADA EMENDA:

GJ - ~a::;~~~~ext:,S~~~~ ~~e:e~:oo~~~all:::::l~V;~~~:=:u~:~O:~'::u9r~S\va.

O - C"U~SAO - ObJellVa restabelecerm<'llerlol <'Iprtwad<'l no le turnoe não Includ~ na red<'lçollo do \'C:'lc,do

D - EP.RO- Redaçio do venddo que nac correspanda iIl0 que foi aprovadone I' turno

O - COI1"TnADlçhO-DI~p05JlJYOs conl111dll6rlOS entre si e sobre 01mesma metene

D ..... ~~~Te~I~~l: L1NGOAGEM - SllIlM VIcio de linguagem d~f~ to, erro mln,f(!~IO a cOlTfglT ou de

SUpri...,u-se., no texto do § 32 do Art. 117 , a seguinte expressão:

H •• destinad.as aos advogados e aos rr-embros c.'J mnh:-I
teria Público, o disposto no art. 99, e , para

as •• fi

JUSTIfICATIVA

E suprimida a expre5sào " destinadas eos advogados e aos lTf'wrns df)

Miniotério Público, o dispo.<'tn 1"0 art. 99 e, para as" VlIlta-se. assim, q,Janto a
[ldvog~dos e ll'embros do M10lsterio Publico, à proposta anterior, contin.Jol":;) a e.<igt:!!

cia , com rel::;ção aos primeiros, de " p~10 menos dez "nos de experlênc13 profis 
sional , comoesta no Art. 1117 § 11õ1, mciso I • Quanto aos metI.bros do Mmist!!rJ.o P.!::!.
bJico do Trabalho, elimina-50 & impr6pria remiss~o no nrt 99, que lnterpretnd'> co:,

rigor técnico, pode leva! à eYlgéncia de "d':!z ';ines de cnnei.r13" • Emozentic" tecnicn
"carreira" Prf.!s~upÕe umquadro fundan:ü em que se entra apóll concurso publico de

i:trõvBs e títulos. No caso 00 Hinisterio Publico do Trabalho, o primeiro concurso so
-rói :reallzado em 1982 'Seus "concursados" ,assim, nl'io possuem mais q.Je cinco a 

Pnos ãe carreIra, eroara alguns já tenham quinze anos de efetJ.va atividcde,c01lO pr.!?
Õ:JÍ'aõõres I ::Pois ja eramp·rõêuiadores quando fizeram o CO/lCurso A exigénda e ainda

in~IÜ; oesacabiOa -levahda-~e em çon5id~ração que não foi feita para outros Tribunais
-5up~r.i&es, é:õino por exe'llPlo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tnbunal mli
wr

EMENDA 2T00194-1 ~ --,
f!JAGRIPIND DE OLIVEIRA LIMA (PFL-SP) J tJD?!õ~~~i?ããl

QUEIRA ASSIrwJ\R A NATUREZA. DA Ef.1ENDA

E:J- ~~~~7:~~~;::~~;~; ~~~~~oo~~I~~:~=;.:ts~~":~~n~:~~~~fi~;b~:~o:~~~upr!<~~lOa
O - OMISSÃO - ObJ~l.I'a restllbeltter materli'l lIproYl'lda no l"lurno e não mdlJJdana rl'daçollo do ""llerdo

0- ERRO- Red<'lçllodo\!nc,doquenlocOrrespont11laoqL.l!:folapr01ladono 1'lunlO

O - CONTAADIÇÃO- DISpoSItivos contr,!lc:lltooos entre sI e sobre i'I mesma malerfa

D - ~g~~~~:?tlV~E LINGUAGEM- SlInar \'lClO de lmguegem, d<!felto erro mi!nlrllsloa corrtlJ,r ou de

l1J Suprima..se o Inciso XIYI do Artigo 72 do Projeto de Constituiçi'io IIS'

JUSTIFICATIVA
O País atravessa uma de sua.s piores fases de sua Historia, se nlio 2:

pior de todas, pois nos campos econômico, social e financeiro, jamais
se viu crise de tamanhas proporçlles

A crise econômic:l vem desafiando as autoridades e o rombo da dIvida
externa tem sido um dos maiores desafios

E claro que a dívida pocferá ser paga, caso· a produçi'io seja aurnentllda
E a produç:lo s6 aumentará se houver -mais trabalho para a geração de ri
quezas

O mandamento constitucional do Projeto de Constltuiçlio "8", ditando

a jornada de 6 horas contr~ria os interesses da Nação. pois a produç!lo

deverá cair e a geraçil:o de riquezas também '
Em,todos os países desenvolvidos, incluindo o Japlio, Estados Unidos,

Inglaterra e Alemanha a jornada de trabalho é de' 8 horas, devido ti quE.
da da produtlvidade

Portanto, somente o Brasil, que economicamente, nl::io,se inclui entre

as grandes potências econômicas. está. prestes (I cometer a loucura de
adotar a jornada de 6 horas.

Assim, no interesse da Naçllo, faz_se necessária ti supressl;lo desse

dispositivo.

EMENDA 2T0019S-9 ~ ...,
PJ CONSTITUINTE JUThII:i MJ\.Gi\LHAEs ) ~:.f~~

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EME!'IDA.

o - ~:~~~V~ex~ :~~~~~,~ ~\~~:v~~~oo~~~vrilp~~~~::$~~V;~~n~:e~~~~:lJ~~~~:~!JP(eSSI~~
D - cmssao -OI'jd'\,J let.lbclcClr lII.:Jllu.l IIr1t,wadJ r'IO J~ turno eMOmcfu,dona redllçliodo vencdc

O - ERRO- Re~ç,Jo do vencidoq!!':n;lOcorr~~pom.b ao que fOI zprovadono I" turno.

O - CONT!'.ADlÇÍt.O- D~po·....t,WJ" (0ltlrdd,lorlln entre $I e sobre i'I mesm<'l matcrla

Q - ~~~~Te~?~E l.INGQAGCfol - Sanar VlC,O de Illlguagem,ddel'o, erro marufe$ID a ccmglr, ou de

No § 39, do art. 18 do ProJeto de Const~tuição "B" subse.tt.ua-,

se a expressão "popula~ào dirctil.'!lC'nte interessada" por "popuLaçôea di
r-ct.cmonec Lneor-ccacaaa'",

A passagC'M para. O plural da e.<pressão supracitada se faz ne-.

cossária para que se una rczmí.ae a liguagem do texto, urra vez que na

redação do § 49, o qual trata de matér~a análoga, a expreeaâc acha-se
no plural.

A pr-eaentie emende , em sfneese , visa a dar simetria redac12
nal ao texto, aperfeiçoando_o.

EMENDA 2T00196-7 ""~~ -,tu CONSTITUINTI: JU:J.'AIIY HAGALH1\Es ~::T~GãJ

QUEIRA ASSINAlAR A J'iATOREZr\ DA E/'rlENDA:

o - SClpnESSIVA - Se forde expressaoou p;;Javra MOdeveraIn\'l.'lt"l .~ 'então do dIspOSItivo
Exemplo no texto supmmr o adverblo "NAO .passandc a ser I;IIlCt!J" modlll~llli,;3 e lUO SL.p·i!!S~IVil

o - OMISSÃO - ObjctlV11 rcs:clJtlec:er morenaaprovadar'IO I" turno l li ? mclu.dllna ledaç~o co vencido

O - ERRO- Redaçokl do vencidequen;o.ocorrespcnda ao que rOI ap (Y "~o no I' turno.

[i] - CONTRt\DIÇÃO- DI~p"!.lllvOS contradl!.l;lnos entre s1e sobre ti 111I-cu,3 malwa

O - ~~fe~~l~ UNGClAGEM- SlIn<U" VlClO de lmgu<'lgcm cld"'ltO erro mamfesto a co"'Iglr,ou de

zncãua-ee no art. 108, r, "d"; no art. 111, I, "b"; no art.l1':,
1:, "c", e no art. 115, VIII a expressão "ou omissão", após a e..cpressãa
"ato".

JUSTIFICAÇAO

Ocorreu sério lapso ao se prever a ecmsceêncí,e do Judiciário

para JulgaMento do mandado de Lnjuncâo , Colocou-se esse instituto ao
lado do mandado de segurnnça e estabeleceu_se n competência para o
julgnmento dos atos contrários ã COnstituiçlio qunndo, no entanto, o
mandado de inJunção visa à oMiss50 inconstituciona.l (a.rt. 5, LXXII).

Assim, necessáriil se fa.:!: a inclusão do temo "ooissão" pnra
dar coerência lôgica ã.reda.ção constitucJ.onal

EMENDA 2TOO197-S ~' --,
P CONSTITUIN'l'J: JUTAHY MAGALHÃES

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA Et~,1ENDA:

D - ~~~~~~v~~~~~:::x:~~~oO~~~\~~p=~:e~as~~\;~~~l~;:=~:~:~~~~v~up~s,va.

O - OJl11SsAo_ObJetlva r~(.)belecer malt.tl.:Japrovad.lno 1~ltlrno l III'J mdUldll~ redllçllodo v!',mdo

D - ERRO - RI!d.'l:ç1.o do vencidoque não COIT~pOflda lIOque fOI aprO'o"1ldo no I" tumo

m - CONTRADlÇÁO-DlSpoSll..lvo$ contradlloriosentreslesobrc;:omr~m3mat~tJa.

O - ~~~~~l~~E LINGUAGEM- Sanar "'1<:10de hng!Jag~m d, '~J'O erro l1l~nzre~lo a eomg r, ou de

Inclua_se a expressão "niio remunerada" .:lpÓS a palavra "rescr.::
va", no li 39 do art. 43 do Projeto de Constituição B.

JUSTIFICACAo I
BUsca-se com a presente Emenda evitar a acumulação de remune-

ração.

Com a investidura em cargo publico civ~l permanente, não
justifica que contJ.nue o ex-militar a perceber reMuneração COMO
ainda estivesse er:1 atividade.

Advirta.-se, ainda, que, no que diz respeito ao funcional.l.smo c.!
vil, o texto constituciona.l em elaboração adotou crité.t"~os rig1do~ no
sentido de vedar a acumulação de cargos e errprc':)'os remunerados pelos
cofres públicos.

Seria cQntraditório que, na. hipótnse de assunção de cargo pe.;:
manente, pudesse' o ex-militar perceber provento pertinente à. reserva.

O conflito na sistemát~ca a.dotada pelo tc.(to é evidente, deve!!

do-se sanar tal contradição que, J.nclusive, consagrã duplicidade· de I
tratamento entre civis o mil~tnres.

Ressalte-se, por derradeiro, que a omissão ll.pontac.a 1'50 foi
ObJeto de premeditação, mas constitui mero erro de técnica, o qual,

entrntanto, poderá enseJllr' dúvida quando da aplicaçS:o ou c..<:cgcsc do
referido dispositivo. •

EMENDA 2TOO198-3 ""00 --,
e"J CONSTITUINTE JUTAHYJ.1AGlILHÃES ) [IT"""õ'ã~~;~

Q[]BRA ASSINAI.AR A I'iATOREZA DA EMENDA:

D - SUPRESSIVA -Se for d<! l'xprcssooou p~!<WI'~ n!.odeverllln'ICrter o $enlJdodo d~posflJvo
Elremplo no lexto. supTlm,r o lIdvcrblo "NAO"',pa!05i'111do.a ser emenda motlificalw<:l e Iláo supruswa.

O - O"'1ISSAO- Ohjct'Vd 1<:"t..b<'It'CCTm.:ltcn"arrovllcL1 no 1 turno e nlio ttlc!U,dlI13 roo;sçlio do venc,da.

O - ERRO - Retbç.xodo YCl1odo que Il/iO corre~pondli 110 que fOlllprovado no I turno.

[Jil - COI'fTRADIÇÁO- D'spo~dlVO" COnlr.3d,IOllOs entre si e sobre 11mesma mal~"lI

D - ~~~~~I~r.~E UNQUAGEt<1 - Sanar 'JI~JO de Iingullgem defello, tlHO mllmresto li corr,glr,ou de

Acrescent<lr a.o final do li 19 do art. lB3 a .expressão .... ~re.!

salvado o disposto no § 1Q do art. 20."

27

JUSTIFICAÇl\o

o art. 18;3 veda J. União ceder ou conceder qualquer t1pO de

particl.pação, em espécie ou em valor, na exploração de JaZ.l.da5 de

petróleo ou gás naturaL,

A inclusão da ressalva se Justifica, para fazer valer o § 19

do art. 20, que assagura, nos termos da 1(.1, aos Estados, ao Dictri

to Fedl?ral e aos Hunicíp~os, bem ccno a órgãos da administraçJ:o dir~

ta da trru.âc , partiaipaçS:o na exploracão de petrôlco ou aá::::; natural,
no rc:;r~ctivo torritôrJ.o •

Caso ccneeéxao , haverá contradição insanável entre 00 dois

ô.í.spes Le.i.vcs , o que poderá vir a preJudicar especialmente os ns eaôce

~ Hunic!pios e-n cUJO terr~tôrio exista gá:::: ou p'etróleo

EMENDA 2TOO199-1 """' -,
P Constituinte MAURíCIO CORR~A J~::-;- J

Q(JBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

EJ - :~;:~Z'~~~;;::: ~~~S:oo~~~p~~=;Ss:::~n~~~~~~~:lJ~~s:O:~~upre~~Na.
O - OMISSÃO - ObjetIW restllbeleeerm.ateTli'l aprovada no I' tumo e nec Indu/dana redação do vencido

D - ERRO- Red3çãoG!o~C1doquenãocorresponda1'lOquefo(ap=donoI' turno.

D - COl'fTRADlÇÃO-Ot5~ihvo$ conlrnd,toríosentre st e sobre a mesmi'lmeténa

D - ~~~c;~E LJNCiUACiEM - Sa.rt<'lr VICio de hnguagem, ddelto erro manIfesto a corrigir, ou de

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 109, § 312

S\lpdmir o § 39. do ant , 109.

JUSTIF"ICATlV,tl

O texto aprovado estabelece como ccmpet.ênc í e privat,!
va do Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, ~

lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo

Tribunal Federal (art. 53, X),

Disposições substancialmente idênticas. definidoras
dessa competência privativa do Senado, se encontram na Constitu!
çãc de 1967 (art. 45, IV) e Emenda n!õt 1 (art 42, VII), na Const!

tulçi!o de 1946 {art. 64), repre.s-errtandõ"rnovação aduzida ao orden,!

mento constitucional bra!j.Meuo pe La Constituição de 1934 (art.

91, IV), não prevista (Ia ConAituição de 1891.

A emenda visa a aprimorar a técnica legislativa, jã

que o texto aprovado repete, no capitulo referente ao supremo Tr!

bunal Federal, o que já está explici t ado na competência do Senado
Federal. As constituições anteriores foram mais concisas e não c,2
meteram tel redundância

Q(JElRAASSINAlAR A NATUREZ\DA EME!'IDA.

Gil - ~~~~:~~~~::;:~~=oou~~~ap~~:e::e~~R~=::lJ~S:O:~upresswa. Ú

O - OMISSÃo -Objetwa restabelecerm.atem aprovadano l' luIl:8:enlo lndufdana red.:lçãodo vencido

O - ERRO - Redaçãodo vtnCldoque não correspondaaoque rol1lp!DYado no l"tumo.

0- CONlRADIÇÃO-D15posllNOS cont1MJtorlos entre$1esobteillmestr\<'I mate/Ia.

O - ~~~~~E UNGCL\GE/'o1_ S.anarVlelo de Ilnguag6TIderello, erro manifesto a corrlg,r,ou de

Suprima-se, no § 39 do -ErlL. 99, do Ato dAS Disp2.

sições Constitucionais Transitórias, a segmnte expressão "em de
corréncia das portarias Reservadas do Ministtério da Aeronáutica n9

S-SO-GMS, de 19 de Junho de 1964, e n9 S-2f5- GUS".

JOSTIFICATIVA
O Constituinte, ao disptllt sobre a anistia, fê-lo

de modo bastante a.brangente e buscando discip:linar cada hipótese eis
que as punições por motivação exclusivamente pD'lI-tica, por atos de ex

ceção, institucionais ou complementares apresmt"aram uma gal!la d~ situ~

ções. Tanto isso é verdade que o terna acabou mndo tratado nas Dispos!

çées Transitórias f!l o art. 99 do Projeto, ora em debate, necessitou de
cinco parágrafos para estabelecer uma sil'ltemá.thca que oferecessE! viab!
1idade à.s diferentes situações vividas pelos çp;e foram perseguidos ou

punidos em virtude de atividades que, ã êpoca" foram consideradas con
trárias à segurança nacional,

Na hipótese especifica an § 39, bUSCOU-SE! asseg,!!

rar solução válida para todos aquel'TS militar5 que foram itllpedidos de
exercer, na vida civil, atividade profissional especIfica. Foran cita

das as Portarias Reservadas da Aefonáutica, e apenas elas, por que são I
as únicas até agora conhl'!cidas.

Coerentemente, o Constituinte estabeleceu, no corpoI
definitivo da futura Lei Maior, que o cidadão terá direito ao habeas
data para tornar conhecimento de anotações, ex.istentes em organizações
públicas, relativas 50 sua privacidade. Com isso, evidente'l'lente, pode
rão ser conhecidas outras Portarias Reservadas no mesmo sentido das
que foram citadas. E não apenas do Ministério da Aeronáutica mas dos

demais Ministérios Militares e, iltê mesmo, de algUM Ministério Civil.
O intuito do Constituinte está evidente: fazer jus

tiça a.o cidadão que foi iMpedido de exercer, na vida civil, atividade

profissional específica. Não é puro exercício teórico pensar-se que o

mesmo rancor, que est.eve presente no Ministério da Aeronáutica, possa

também ter 1>e deslocado para outros Ministérios.
Ademais, é importante frisar-se que esse citado

§ 39 está jungido ao~ do art. 99., conforme nos ensinam os douto~

que tratam da técnica legislativa., Um parágrafo n5.o pode conter Maté
ria distinta daqueli'l. que se t!!ncontra no~ O parágrafo, por sua

própria nlltureza, é um desdobramento desse~ e U.tl'õt disciplina, a

nivel mais especifico, do que ali se encontra previsto.
o~ do art. 99 é de clareza meridiana. cuidi!!

da anistia aos que "foram atingidos, em decorrência de motivação ex

clusivamente política, por atos de exceção, institucionais oU compl,!;
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roentll.rl!s". Essa a idéia-matri2 que, por necessidads de explicitação,

foi complementada por cinco parágrafos. Assim, todo o teor do Já et.,
tado § 3'? está umbelicalmente ligado ao~ e só assim se pode en

tendê-lo
por Isso mesmo, a: pretend~da supressã:o ã referên

cia das Portarias: Reservadas do Ministério da 1I.eronáutlca só podem

ser entendida pelo simples fato de serem elas, aqui e agora, as úni_

caa conhecidas. Mas, como já se disse, através de~, outras

sitmaçées idênticas, contidas em outras portarias neserveeas 00 Decr!;:

tos Secretos, poderão ser conhecidas. Se permanecer o texto, tal corno

se encontra .l1Sorll. redigido, o Constituinte estaria restringindo, ab

surdamente, toda. a. magnanimidade" grandeza de seu gesto anterior, ao
votar a lllatêria contida no caput

Também é opo1=tuno recordar-se que os militares, en

tão no poder, preocupar.Mn-s.e em reformar a Lei de segurança ~acional.

E o fi~eram através de repetidoS neecaees-r.ere , sendo que o primeiro
deles foi o de n9 314, 8Hgu:indo-se-lhe o de nQ 898 e a Lei n9 6.620,

votada por um Congre~u~o NacionDl submisso.

Nesse Deereto-lei n9 3l4, que é de 13 de março ce
1967, :li ex;l.stia essa estranhA ;forma de elSmagar o cidadão que se vaa

se envolvido em atitudes que exam consideradas eeens.ívee ~ segurança.

m;l.litar, vale db:er, aos poderollos da. época. Sua transcrição merece

ser feita par guardar nitida co:crela;ão com aquilo que o § 39 do JlJ:t.

99 do Ato das Disposições, que se pretende suprimir através desta E_

menda, prevê. Dizia o art. 48:

Art. 48. A"prtMo en fJAgrante delito ou o zece

b1IMnto da de'l.I1:ncl.a, «!lU qualquer o:hs casos pre.t!atos neste

Dect'eto-1ei, mpxtarã, sllrw:t:.ineammte, na~ do e

XêXc!cio da pro!J.SMo. mprego en ent.idade privada, assim

CCl7Q de Co!lrg::I otZ funçio na }.dmini.straçã::1 PÚblica ou BOC'l~

de di! eccocnra rn1stf, até A sentençl'l abmlutór1a.

519 O Chefe 00 servi~ cu atividade, ~e:Jador

ou ~ável p::>r SUll direção, in:::lusive dos estabe1ec~

to6 de emino. ti.ca SUJeito à I'lll1ta de cem Il ummil ceceet-,

xce l'D1OI'>. u pMmitir a viOlaçio do diSpOStO neste artigO,

~icãvel pelo Juiz da causa.
i 29 No caro de reincidência a pena ~ a do

""""'."
Creio que a simples leitura dest~ texto e a sua con

ft'ontaçào com os ante,;-iorll'!l; atos que estiio contidos nas Portarias l'{e-

scrvadas confirma aquilo que se procurou dã aer- deste o inicio: existe

intimo nexo causal entre 0$ dizeres do E!.EE.! do art. 99 ào Ato das Di!!

posições Transitória,. e o enunoiado no § 3q dI:) nenmo artigo. E a ll~n.!!

de injustiça qUI! se estará cometendo se for mantida. a menção a euee

Portarias Reservadas quando, p:cesumivelmente, se pode prever que inú

meras outras, no meslno sentido e com a mesma inJustificável mania de

perseguição, devem ter side e.xpedid&tl..

Não podemos conceder anistia apenas pela metade. em

h;l.póteses r;i.gorosamente idênticas.; menção ãs duas Portarias Res~n:,va_

das constitui evidente contradição d/even90 pois ser aceita esta e-end

EMENDA 2TOO201-7 """" ----,
(!1 :mJ MLlJ ) fTIT~;-J

[i] - &UPRl!&SrYA ~ Se for de 6presdo ou pIIIawll n60 dNf:r' Inverter o Kf1lldodo dispo&lWO
Exemplo oo~, supnmlr o IlMWIO "NÃO~ pusando. ser emehelo modIfic:M!YlII' nio $UpreUlvll

O - OMIssAo - ObJelMlrtJtabeko:cerrmtenlllpfDYlKla no l' turno e nio klclulda na rr~bo do veoclOO

tJ - ERRO - RflilIçllo do venodo que nio correspondll ao qve foraprOVldo00 l' turno

O - COffIRt\DlÇÁo-~ conlf~l'ntre$l@sobre.mesmamaténa

O - ~:S~~~.E lJ1'IGUAGEM - Slnll VICio de hngvlgem defeito,erro mMllfesto li: corr'9" ou de

SuprIma-seI do incIso XIV 00 art';9 do Projeto de COf\SUtuiç!o, a e)(pressão:

"~..

JUSTlfICA1!VA

A pres,ente emenda te-r-a fins1 idade de atender ~ro:nisw MStIl\fdo

COfl' as lideranças parUdarill<;, por ocasiM de votaç~o emlP turno do projeto

de Constituiç!o

EMENDA 2T00202-5 """"' ----,
{!J DEPUTADO JOS~ TAVARES Jp;rõã:";;:~

Q(JE!RA .-.sSIlW.AR h lihTOREZh DAEME!'lDA:

m -=~~~~~':oo~~~p~!;:'t:S:~:n~:e;:r':~s~:;upre5SlVll.
0- OMJSSÃO-ObjetrYllwtabe!ecermalérlallpfOYtldano l°tumoeniolndUlClllnllted&çàodovencldo

O - ERRO - Re~ do vw.odo que não COI'tnpot\d& BOG~ fa! ilplQVB.dl>r<OI" tumt:l

O - COf'fTRADIÇÁO- DI$pOSlllVOS contnldl!OOOS tntre si e sobre li mesmll mltma.

O - ~~?~E UNQUAOEM - SAnarVlClI) de Ilnguagl!m,dd~. Il'rrom!nlfMto 11corrigIr. ou de

Suprima-se no Inciso LXV, do Art. ;P, a expressão

"ou interrogat6rio policieI",

JUSTIFICATIVA

A.identificaçlo do responsável pelo interrog8tórioJ
policial do preso já se faz no próprio momento ero que este é

interrogado, sendo, assim, dispensável ;lnscrever na norma const!

tuc:ional esse mandamento Da! a proposta de sua supressão

EMENDA 2TOO203-3 ~ ..,
ê DEPUTP.DO JOS~ TIWARES J~:;~;=J

Q(JEIRA ASSII'iAlARh lihTOREZh Dh EMENDA:

rn-:S:~~~~;~:=io~~~=l!:;v:e:n~se~~~n:;~~uprll'ssJva.

O - 0r:ussAo - ObJ!tMl restabelecer mat«"1aaprowda no 1..:.~umo e não mdwda na redaçbo do Wlnodo
O - ERRO - Redaç!o do vtncldo que não~mia 1lO que foIl1pfOYl1do no l' tumo.

O - COrmtM)IÇÃO-O~ contnldtori05entles1e~eamesmamal.~ria.

O - ~~?~E UNQUAüEM - Sanar VICIO de linguagem de!eoll:l, erro mllnlfeslo li comg"', ou de

. Suprima-se no Inciso LXII, do Art. •SQ, a exceesaão
·judicIária".

JUSrIFICATIVA

o dispositivo subordina li ordem de prlsiIo à autorid,!

de 1udiciárIa competente, o que retira da autoridade aontnratratfve e
de outras autor í.oaces o poder hoje existente de determinar PrJ.sll:o

de alguém que cometa ilícitos, como é o caso de ·prisl!io civil"

Basta portanto, que a norma constitucional exija que
a autoridade que determine a prisão tenha ti ccncatêncãa definida

em lei, não sendo assim ess~buiçãCl exclusiva da autoridade j.!:!.

d!ciária.

EMENDA 2T002D4-1 """'"
f:l ANTONIQ DE JESUS DIAS ----------,J ~~~:_;:J

m-~~~~~=::o~~a~~:s=~~.:v~~lIf"~5SIVL
O - OMIssAo - Obplw restWdecer IDllltna aprovtldano 1-b..-nO enio n:lwda nlI tedaçio do ~nado.

O - ERRO_Redr.çflOdo\'mt1dOq.lenio~llOqueSol~tI01·tumo.

O - COffIRADlçAO-Dt5~ contrlldilótlOS entre si e 50bre a mesma matéria.

O - ~~: UNOQA.GEM - S&nM VICio de Iu1guagtm def!lto, erro manlfl!'Jto a corrlglt. ou de

=-------------"""'-------------,
~SUPRIHA-SE a expresslfo " de iniciativa do Suprerao Tribunal federaP

do lIrtigo 98, o Qual passará ai ter a seguinte redaçlio:

li art. 98 : Lei complellentar disporá sobre o estatuto da Hagistrat!;!.

ra, observados os seguintes princípios:"

,JUSTIFICATIVA

A iniciativa da lei constitui ato in,lcial do processo

legislativo, com o objetivo de modificar ou inovar na ordem jurídica

preexistente.
Constitui principio constitucional, expressnmentl! co,!!

sagrado, Que a iniciatlVa das le:is complementares e ordinárias cabe a

quslquer membro ou Comissl!Io da Câmara do!'> Deputados ou do Senado Fed.!:.

ral, ao Presidente da República, aos Tribunais Superiores e aos clda

dftos, na forma prevista. na nova C:onstituiç:l:o(cf.art.63).

N'essa conformidade, no 4mb5.to federal, têm poder de 1
niciativa de leis: o Supremo Tri!)Unal Federal, o Superior Tribunal de

Justiça, o Tribunal Superior do trabalho, o Tribunal Superior Eleito

ral e o Superior T~ibunal Hilitat e, consequentemente, como destinat,!

rio, o Poder Leg!slBtlvo.
..-, Mio se ignora que o objetivo mediato da iniciativa reservada nll

.i aén1l5 a IIl3téria a regular, mas tarrbém, os interesses relativos a tal Jlletéria Va
le dizer que o titular da iniciativa res(!I'Vada, ao apresentar o prjeto de lei, ex

prln:e sua vontade li sut!l iniciativa, e, t~. os interesses v inculado~ a essa ma
têria( JQS!;: PFONSO DA SILVA, in Princ!pios do Processo de Formaç~o das Leis do Di

reito Constitucional, pago 149, ed. 1964).

Decorre do texto constitucional, já aprovado, que o SUpremo TRi

lx:rla1 Federal é lJl\ dos orglios pelos quaiS o Poder Judiciário é exercido (cf. art 77)

E a totalidade, a somadesses org1:l:os judicantes constitui o Poder Judiciário.

Tendo em vista a matéria reservada. e os interesses vinculados, a

iniciativa da leI relativa 80 estatuto da MagIstratura, em verdade, cabe ao Poder
.Judlciário, com a pm:t!cfpaçl!io concorrente de todos os seus orglfos.

com JIlJ1ta propriedade, a Constituiçl!lo federal, ora em vJgor, em

seu artigo 112, após discriminar os org~os judiciários, dá a entender, pelo seu p.!

r&gtafo único, q.m cabe ao poder Judiciário a iniciativa da lei cOfllllementar (en 

tlIo denominada Lei DrgâniC9 da Magistraturll Neclonal), sem indicer ou excluir que.!
~r de seus orgllos.

DporttJ18, portanto, a s~resslio pretendida.

Q(JEIRA .-.sSlNAUR h lihTOREZADh EMElIDA:

[i] - OMIssAo _ObjeWA testabdttet matena aprtMldll no lo turnoe náo lfIdU>dana redllçoo do venCIdo

D - ERRO_ RedaçõodovenodoCluenãoCCIT~spondllaoquefoiaplovadol)()I"turno

O - CONTRADlÇÃO-DIsposlt.vo5 conltll~Il'nltesie:lObr~a mesmll mlltena.

O --CORRE!çAo DE UNCiOAOEM - Sanllf VICIO de ImgUllg!m defeIto erro manIfesto 11eOCllglr ou de
tknIaI~lSIatJvL

Art. _ O presidente da República eleito em 15 de novembro de 1989,

escolherá o Governador do Distrito Federal, dentre os representantes

da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional. para exercer o

cargo no pedodo entre a posse do novo Presldente e a posse do Govel
nadar el!:!ito em 15 de novembro de 1990.

JUSTIFICATIVA

o novo texto constitucional concede .li! autonomia polHica,adm..!

nHtrativa e legislativa do Distrito Federal. indicando, inclusive a

data para ",1eiç1:l0 do Governador, vr ce-ncveroacror e Deputados Distri

tais.

O text-o omitiu-se no entanto com relaç~o ao lapso de tempo '

Que mediará entre a posso do novo Presidente da República e a eleição

do Governador do Distrito federal.
Se o atual cargo de Governador do Distrito Federal é cargo de

confiança do Presidente da República. logo SE' infere que à mudança do

Presidente ampLf c ar é na mudança do Governador do Distrito Federal
PaTa sanar esta cní ssâc é que apresentamos esta emenda.

EMENDA 2T00206-8 ~e'l Constituinte MIRO TE-I-X-EI-RA--------.) trOIr;TtW
QClEJRAA,SS1I'iAlAR A lihTOREZhDAEME!'lDk

~-:s:~~~~=IO~~~~á,::~R=:w.~IIJpre$$/vll

O - OMIssAo-ObietmI restllbdec~m.tena aprCMldano I" turno e nioincluida na redaçiodo~

D - ERRO- RcdaçiOdownddoquenõocorrespondailOql)!roi~donol°taT\O.

0- COf11RADIÇÃO-D!lIpoUIvo$ c;onlndlt6tlosentte,lesobre'.rnesmamatMa.

O - ~~~ Ul'fGUAGEM - Sanar \'klo de IInguagmI. defdo. erro manifesto.~. ou de

"Art. 37. Ressa1vado15 os créditos de natureza al.l.
~entar, o va t cx dol'i preclltÓl:~OS jud1.Cla1.S' pl'!nden
te!! de pi!!gi!!mento ne data da promulgaçSo desta C01lJ~.

:~~~~ç:~~e~~~~~s~~e~ár:::n;:;~n~:;e~~r~~r;e~~~~
com e.tuÕ!lllJ.zaçao, em pr2stillçoes anuea.a, J.gua1S R 5.ll.
ceSS1Va15 no preee IlláxJ.mo de R (oito) anOS, a ~ pllX
tir de 01 de julho de 1989, por dec:t.siio ed:t.tadZl PL
lo rxecueavc até 180 dias dft promu1gl!.çio de.tl!.
constitu;s.çio. .

ParigrB!o ún1co poderiio ZlS entidadll!l; dev.~or~15,
parl'l o ctlmpT'llTiento do d:u:posit:l.vO n..;:, partlgr-.fo
anterior emltir, em cada ano, no exato 1IlOntante do
dJ.spênd3.o, titulo!! de d:ív1dill púb11ca nio COlllpU
tável.s ptlra efe:1to do l1m1te globiü ee Rnd:t.vidll:
mento."

JUSTIFlCAÇXO

O texto reproduzldo lllenC:lona, no "Caput"
apenl!.5 os "prec!l:tór:t.os judJ.cilli!!l pendentes ~ pagamento. na deta

de promulgi!lçãe" dl!l novl!l cart8. ExclU1 05 lIIlell;laJ.s que, promulq.aCla

a neVi'l 1eJ. ma;1.or, serio exp~[bdos. Refere--fl!, poUIi. a qut!stões

transiti'ldi'l.!li elll Julgado. l!IlI quaJ.!l. depoJ..s &- todo o p:J:'ocessalllento,

redundari'lm ftm 'condenaçõR5 do poder públ1co,. mui tas dell!.s tendo

excedido o prtlZO mixirno de dOJ..5 i!InOS para :D'nclusio orçamentária,

prêVJ..sto na const~tuição em v:1gor.

A proposti'l redl!lcieattJ. llgrava l!I cond1çiio

dos vitorJ..oso5 em ações judicJ.!l::l.5 pregrell~. Dá-lhes tratl!llmen

to d1ferente do reservado aos que, l!I parti3r di'l promUlgação cons

titucJ.oni'll. t;Lverem precatórJ.os exped:ldos.. l?ara pillga!l'lento. Es

tes, embora llIuJ.to posterJ.ores, serão atendiil:los anter;;. Os que

lhes forem ~ntecedentell. no tempo, s~riio Oiacr<1minl!lldo5, com ofep
lia ao pr:t.nc,Íp;s.o da ~gua.ldade, consagrado tm'to pel~ A'tuBl qUllnto

pela nova Con!ltl.tu:J.ÇS9.

Os precatórios petdll!ntes só JIIe refereID,

ComO óbvJ.o, a decisões jud1CillJ.s ung1dlls pe'I:Zl coura julgi'lda, que,
lÍt>:rdm. será ofend1da nas dispos1.ções tram!r:r. torias projetadas.

Torna-se inst3vel todo o d1re1to. no p10r dos pecados contra o re

g:J.me dem~crl!Ít1co. Trattl-!le de norma destJ.nada a tOrrJlIIr inef1ci'l

ze8 deCUl'ões judicJ.ais. proferida:sem proces!!os findos, nos qua15

%'Bsta .apenas ~pagament:o derradeiro de valores que, por clara nor

ma const1tuc::ional, tlstão prevJ.stol'l, no orçamento. Con81dere
-lIie que a prev:1são ort;llJIlentár1i1l tanto ao nIvel da atual, quanto
no da futura Ci'lrtll magna, é imperat:r.vo. ~ssJ.lJJ, a norma tc.rni'lrllÍ

inef.lc.a% essa previsão, ZJ dano dos credores para os quais eli'l foi

feita.

~ regTlt indicllda v10la os l.nteresses lllllis prell:len

tes da econom;l.a nacionZll, umill ve~ que conr::ede. aos poderes pÚ

blicos envolv;s.d05, no nível Federal. E'l!!ltadUlII e Mun1Cipal. c"rta

branca pari'l acréscimo de !leu própr10 endividamento.

A Proposta t«n base no fato de que o Congresso Na

cional. pellls suas vozel5 mais l'Iutori:r:l'Idas o l'Idlft:1t1u, em diverlSlUIi
opo;r:-tun1dades que a dIvida interna do poder pÚbl1.C:o é excessiva.
into'lerlÍvel. O parégrl!lfo único do d1Spositivo sob critica inllfl'"

:re um tipo de lJ.berdi'lde jlllJJais anotadA na hUlitór1a do pais. Per

lute que. sem ll.mites, as entJ.dades devedoras possam rIJJ1t:1r, em

Cllda llno, no montante do dl.spênd:Lo respect).vo, t{tu1cs ae a{\ll.
da públ:o.ca, n;o comput6veis para efeJ.to dos l1Ill1.t.es globlU5 ~e

seu' própr10 end:LvJ.dalllento. Dados 05 V01UlllflS env01vidos, li ev..

dentfl que Õ!II 1:l.berdllde orA 1nserida na norma con!!it1tuc1onal· pr(lj~

tllda será cauSadCTl!l. dos 'lnl'l.1.S g'rl'l.V8S ?reju:ízos AO país. sem eontar

li ofensa 1"10 patrJ.môn~o dos at1ngJ.dos.

EMENDA 2TOO207-6 """'"
[!J Constituinte MIRD TEtXEIRA----------,J ~iro

QOEIRAASSlNAURh lihTOREZA Dh EMElIDA:

GJ -~~~~~~:~~~~:~=~'seu;:=~:e~~::.:'~::uP~
D - OM!SSÁo - ObJetMIresl&>eb:er mateo:íllIpfQv.!lda no l'lUmO e n30 incluida na rtd&çkl do Vft\ddO..

O - ERRO- ]QdllÇ~do venodo que nãoCOfre5poMa 1lOque 5:11 aprovado no 1"turno.

0- COMRAmçAo-Ol$posltiYtls controlldítofíOsenltl'$lesobl1!lIn'lbmamaterla.

W - ~~E UNOUAGEM - Sllllllr ~cio de linguagem defeito Il'rro Il'm"llfcsto. corrtglr, ou d~

Suprimam-se no artigo 60 dlls Obposiçi5es Transitórias a seguinte

expressno do inciso 11:

•••• sendo inacu!nuH:vel com Qunisqu~r -re!!

dimentO!; recebidos dos cofres p~blicos ,



exceto os beneficios peeveoencfãr í.os , re!

salvado o direito de opçl'lo"

E o parágrafo único do inciso VI

E.~ENDA NO;> 2T 0207-6

AUTOR: 1.lIRO Tf;IXElRA

NATUREZA:SUPRE55IVA

DESPACHO

1\ e-nonda pretende a supressão de doa s disposl-t1.I.'OS (art 60,

I!, parto, e art. 60, parãgrafo único) As supressões propostas d~

ver rum se r obj etio de "mondas distJ.ntas,ull'a vez '.lU!;! entre elas a.ne-.

xiste ccrretecâc (art 23, g 29, do Regimento Interno da As sembjera

Nacional Ccnstil.uintel. Adm1.tc-se o seu aco Lmmentc apenas para

o primeiro dispositivo andacadc (art. 60, 11, parte).

Em 12/07/86

Constituinte ULYSSES GUlolARÂES

Presidente da Assembléia Nacaonaã Constituinte.

EMENDA 2TOO208-4 ~, ...,
PJ Deputlldo MIRO TEIXEIRA JN~;~

QCIElRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

D - OMJSSAO - ObJetm rnl.llbdec~matmaIlptOVlld!l no I· turno e nio mcluidana redação do vencido.

O - ERRO - RedllÇllO do vencldo que nãocorrupondll ao que foi Ilpr'CMldo no I· b,lmo.

O - CONTRADIÇÃO - Ol.sposlbvos c:ontrodll6no5 rntre si e sobre~ mesma meteoe.

O - CORREÇÃO DE UNGUAOEM - SIlnar \'feIOde linguagem, deferto, erre marllfesto 11 corrigir ou de"""""",,,-

SuprJ.ma-se do parágrafo 41! do artJ.go 41 a express50 "na

forma da âea",

JUSTI:FJ:CAÇXO

A express~o "na forma da 1e;r." neste parágrafo 56 poderii

ter um 15entJ.do· O de determJ.nar que em cada caso li norma constJ.ty

c10nal fJ.cará dependendo de o leguilador ordJ.mírJ.o dJ.zer "s;!.m, esta

1eJ.. apl:Lca-l!Ie ao!!! aposentados".

Ora, tal dependênc:U:1 conf.l.gurar:La uma completa !õubver

são de hJ.erarqu:La das leJ.9 - a 1eJ. ord1nárJ.i!l valendo mi!l:r.s, i!l 1eJ. 0.I.

d:r.nár.l.i!l !lobrepondo-se li dJ.spo8J.çâo constitucJ.onal.

A zegundll constlltl:lção que forçosamente se nos apresente

de tal colocação é que para fJ.car-se dependendo de o legJ.slador or

dJ.nárJ..o VJ.r e dJ.zer "esta Ie1 aplH:a-se /lIOS aposentados" não serJ.a

neceS!lár:r.ll uma norma const:Ltuc::Lonal, porque o legJ..!5lador ord:r.nár:r.o

hoje, na Il:LgênC:l8 da Const1tuM;ão atual (bem 31!1S:r.m como durarte 8

lJ:lgênc:la das Const:r.tuJ.ções anterJ-ores) é l:lvre para d:r.zer "esta le1

apl:lc~-l!le aos aposentados". Nenhuma norma eX:lste que ~mpeça (e nor

ma 8SS3.tn 3.mped3.tJ-vlI só podar:r.1'l ser norma const1tucJ.onal, o que se

r:r.!'1 um contrasenso) que J..mpeçi!l a le:l ordJ.nár~a de dJ.zer "apl~ca-se

l'IOS aposentados".

Ass:l.tr, ;:'l norma const:r.tuc10nal f:r.cl'Ir ,ung:lda li vontade

dfil legJ.slador ordJ.nárJ.o ser:r.i!! um fenômeno que conf:LgurarJ.a um ab

surdo juríd:Lco, que aJ.nda se casar:r.ll com outro absurdo Juríd:r.co, o

di!! norma const1tuc:r.onal OC:losa, pO:LS nenhum sentJ.c:!o tem uma

const:Ltuc~onal que não seJa ~mperatJ.va, que não seJa um mandamento.

O que a norma do parágrl'l.fo 4!:! do art:r.go 41 da ConstJ.tul.

ção que estamos elaborando vJ.sa, e como t!!l é uma conqu:r.sta socJ.al,

é justamente tornar obr~gatórJ.a essa extensão aos serv:ldores aposell

tados, para J.mpedJ-r os abusos que se .. em cometendo contra eles atrj!

vés de art:r.fíc:r.os lega:r.s.

Por todas essas rl'lzõe.5, proponho a lSupressão da expreA
E1ão " NA FORMA DA LEI".

EMENDA 2T00209·2 ~ '----.
f!JCONSTlTUINTE JOnO NATAL • J~:;;;]

QlIEIRAASSI!'IAI.AllA I'IATlIREZADA EMENDA:

00-:s:~~~~=)o~~~:::e:.::~~wpre~
O - OMISSÃO -Ob.fet:'.r- relItabelec~ mattnll eprovAdano I·tumo e moIndu.da na rtdaçio do venc:ldo.

O - amo - Rtdaçilo do venodoque nãocorres~_~ que b BJH'O"'&do no I· lume.

0"- CONTRADIÇAO-DISPOSI~contraditõrios~slesobte~l'I16ITlamattr!8-

~ _ ~~~ UNOtlAOEM - SII1If \'leiode inQUIgefn. defeito,erro mm1lfestoa corrigir, ou de

r.r----------"""'.-----------,
No Projeto de Constituiçlío, dê-se ao parágrafo único do artl

go 22 do Ato das BisposiçlSes Constitucionais Transitórias a seguinte

redaç§o:

"Art. 22. ••• I
Parágrafo ürucc, O disposto neste artigo não se aplica aos .Q.

cupantes de cargos ou funções de confiança ou que a lei declare de li-
vre excneracão",

JUSTIFICAçnO
O parágrafo está em ccntxacnçãc (antinomia) com o artigo

que se vincula, ao excluir tempo de serviço além do já excepcionado no
vceputv , correaccndente apenas à atividade exercida em tundsções , Está

em contradição consigo mesmo quando, ao vedar a contagem de tempo de
serviço em cargo ou função de confiança, exclui da proibiçi'lo quen seja
servidor, sem precisar em que momento, se antes, durante ou depois do
exercício da corm s são ,

Servidor é çênerc em que se inclui a espécie dos ocupantes de

cargos ou runções de confiança. Assim a exceção anula a regra e a par
te final do dispositivo em questão se torna ociosa, não devendo, POH.i,

constar do texto constitucional, de acordo -com a melhor técnica legis_,
lativa.

Nfto seria, por outro lado, admissível distinção entre um e
outro tempo de serviço, sem um fundamento considerável, só por mero e
xercício da discricionariedade, scbretudc se a r.egra do artigo 21 (que
deveria, aliás, ser parágrafo do 22) já ta ria invalidado Qualquer cas~

ísmo para a obtenção da estabilidade. A contingência de ter passado de

cargo ou função de confiança para outra ccndí çãc do serviço público
não deve servir de pretexto para eliminar insignificante parcela de
servidores que, com a solução proposta, ainda podem alcançar a estabi
lidade. Insignif'1cante parcela, frise-se, para simples dimensionamento
do raio de abrangência do benefício, que muito menos pela sua expres-.
são deve ser discriminada.

A sua situação ao ingressar no serviço público era pelo me
nos regular e não beneficiá-la será reconhecer mais mérito à admissão
a título precário, contrariamente aos mais elementar princIpio de jus

tiça. Note-se que nem mesmo está fora da contagem de tempo para a est!
bilidade o serviço prestado imediatamente antas em cargo eletivo,cujos

titulares teriam infltJêncil:l bastante para forçar a sua admissilio no se.!.1
viço público. até eeseo en razão de insucesso eleitoral na busca de r,!
novação de seu mandato.

De mais a mais, como se mostrou, o texto do parágrafo, trun
cado como está, dllrá, se lIIantido, o mesmo resultado dest.e Emenda, por

que, rigorosamente, nem o intérprete ao aplicá-lo, nem a redaçfto fi
nll1 ao tentar corrigi-lo poderão eepreater-dhe algum sentido, no
pecto questionado, de cujo falta padece.

Convém, por isso mesmo que se tente dar clareza aos seus te.!.
mos confusos, de difícil compreensão, em funçl!.lo de evidente contradi-

çlo que traz ínsita.. .
A não ser assim, roga-se considerar a presente Emenda como

supreasãva da expressão "cujo tempo de servãcc n30 será cOJllputado para

os fins do "caput.. des te artigo, exceto na hip6tese de servidor", que
arremata o parágrafo único do artigo 22. do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias

EMENDA 2T00210·6 ""'"PJ Const:L tuinte GI'-LS-ON-""-C-R-AOO-----,} ~:;:;;J

QlIEIRAASSI!'IAI.All A I'IATUREZA DA EMENDA.

[TI - ~~~:~~~~;~~ ~~=oo~~~~p;:~=:~V:::n~R~~~:~:ec:~uprew~a.
O - OMlssÁo -ObJeliv.'l rcst.!.btlecermaterllJ.lproVlldano l·lumo e não Induida na redação do venCido

0- ERRO- RedaçâodoW'ncfdoqutniol;OlTesponl:Íaaoquefolaprovlldono 1· turno.

D - COl'ITRltDlçAO-DJ5posrtlvos tontJad,~entJtSl e sobre a mesmll m.:altm

O - ~~~I~E UNGUAOEM - Sllnar 'o'fcio de linguagem, defeIto elTOmMifellto a COrtlg,f ou de

SuprJ.mam-se as alíneas li e b do 1nC150 XXIX

do I'rtJ.go 7'- do Projeto de Const1tu1.ç5o (B). lI! Turno, f:Lcando o :l.nc,!,

SO com a seguJ.nte radação

"ação com prazo prescr:r.c1onal c:!e 5 anoa. até o 11.m1.te c:!e 2 anos

llpÓ!I a extJ.nção do contrato, nas demaJ.S lezões de dJ.reJ.to or1

g:Lnár~o das relações de trabalho para trabalhador urbano ou ry

ral."

JUSTIFICACJ;O

Não será Justo ao empregador rural fJ.car com

o ônus da não pre5crJ.ção dos C1J.re1.tos trabalh:lstas no campo. uma vez

que há un1c:!ade de pensamento entre todos 05 setores da Soc1.edade que

deva ha.ver i'l J.gualdade c:!e dJ.reJ.to;l5 entre os obreiros urbanos e o caf'l

pez:t.no, o que será sem dtÍvJ.da atend1do pela nova ConstJ.tu1ção.

Pela nova Const:r.tu:Lr;ão o trabalhador rural

vaJ. ter os mesmos d1rel.tos do urbano, como fundo de GarantJ.a por Tempo

de serviço-FGTS, Prev1.dêncl.a Soc~al, etc. Por outro lado, :!!õerlÍ dJ.fí

cJ.I ao empregador rural organJ.zar-~e para gU.!lrda de documentos por de

zenas de anos, probatórJ.os de l1ínculos e 01: 19ações trabalhl.:stas. Is

to não ocorre nem nos arquivos contábel do Estado, referentes a obr,!,

gações tr:LbutárJ.as. Havendo prescr çõe em menor pl:'azo até no Jud1.

C1';'I:':r.O.

EMENDA 2T00211·4 '"""
f!J - eonstibnnte ="'-" M7QWX)

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

UJ - ~r:'~~~~~~a:m~ =~e:e:oo~~~~p=:=~8~~r;:::n~;~~~~:::~~~~upress~~
O - OMlSSAO - ObJetr.'arntabelecer mll!:rtZI .aproVlloo no-lo turno e n"o lncluldanll redlç~o do W'ncldo

D - ERRO - Redaçio do Vl!nodoque Mo corre.5pond~ ~o que foi8prOVlldo no I turno

O - CONlRADIÇÃO - DlllpoSllNO!!. contrachtonosentre SI t: sobre 11m!:~ml m.ateria.

q _~~~E UNGUAGEM - Sanar 'o'Iclo de ImgulIgern defeIto erro mlnJf"'~to a tornglr ou de

SUprlfM-l"Ie l.nteqralmente o l'Irtlgo 191 (seu c"put e .1.DC1S0S

J:, lI, UI e IV) do Projt!to t.'Ie CCI'1!itJ.tu1.ção (U), li Turno.
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JUSTIFTCATIVA

A furlro~o sccaet da prcpnedade já cccé uaaequrada fi'J :U;CJ.-

130 XXIII do art::Lga 51!. •

O i'lrt1go 191 é portanto 1J.spens;iw;!1.

EMENDA 2T00212·2

l!J Ca>stitu me. GlI-"OO ""'''''10
QUEIRAASS!J'lAlARA l'lATUREZADA EMENDA:

Ul - SOPRESSIVA -Se for de expressão ou palavra n50 dE.Y1'rõl Invertero eenucc do dls~a~!!h'O
Exemplo no teee supnmlr o llC!.-ew,o MNÃO-P'l=mlo a ser emenda mcd fi<;'lll'ljl e nac $l,.~rl!S~I1IJ

o - OMISSÃO - Ob]etmlrestabelecer meteria aproliild.1 no I' turno e MOInelUlda nll redll<;iSo do vene do)

O - ERRO - Red.1ç!odo veoccc que não ccrresponda ao que folllprcWldono I' tumo

D - CONrRADIÇÃQ - D1Spo$l\NQll conttadiwnos entre 51e .sobrea mesma maténa.

D - ~~~!~t1~I: UNGClAGEM - senar \'lclo de linguaGem erereac, erro mllnlfe~1O 3 corrlJ'f ou de

SuprirM-l"Ie ee alíne~ e.ec ancase X,~t.;grafó 2!2,do i:lrt:Lgo

161, do Projeto de Const1.tu1.o;3o (a), 12 Turno, e expressão "excluído!; os ee

m-ela'toredos def:midos em lei caYp1entarn• -

JUSTIFICATIV1l

A SupreSMO c:!a frase aearra \fJ.SlIa dar um tratamento 1ç;ua

htárJ.o a prOOut:l5 (Semlhn::lustrialuõdos, que são exp:lr~àol"l e que depen _

detll apenas da ~lagem fJ.n.3l e dc5 "rÓtulos patenteados.

No caso da agro-in::!ústril'l,entre :1.nÚmeros, a p.3sta do cho

colate, já eeve a in::lustna1::l.Ulçã'o ocorrlC:!a e é venclJ.da no exteracr llIJ.stUt:j2,

da CCCll 05 eweeeee sacorea, ial~rdo apenas a ioma e a ernhalagem.

Outro produto é o açtÍc~r, ellll:or~do no p.,ís desde II cc

lheita até ~ :Lrrlu.strialJ.zaçào, faltando apenas o branqueamento (que rl:pn: _

eenee apenas 5\ do CW3to fultlU e que é CCll"IPt'õdo no tlra!!J.l pelas gran::le!l rg

f:tJ'll'nas estrangeu'ls.

a át'lNJ Illetalú~~ç~1~'fg~211nda papel boblMdo, o tecido 5<m1 eseee-e-

EMENDA 2T00213-1 ~ -,
l!J JUCARDO IZAR ) r?'~VWJ

QlIEIRAASSINA1J\RA I'IATUREZADA EMENDA:

m - ~~~:~~::::::;=o~~~==:s~~:~St~=:;~~~~UP(eulVa
D - OMlSSÁO - ObJetMlmmbdtcer rl"lIlténa IlproWldll no 1· turno enio IndUldana rcdBç.!io do vencdo

O - ERRO - ReÓ1lÇlio do 'o'GllCldo que não corresponda 110que (01aprO'Vlldo no l' turno.

D - CONJ'RAl)IÇÁO-D1sposl!lVcl~ tontnll:lltótlOSentreslesob(eam~lT\lIterla

D - ~~~~trv~E UNGUAOEM - Sanar ...sclo de Lngu~gem defeIto erro mMifesto .:!l corrigir ou de

Suprima-se o Artigo 11 do 1'rojAto de Constituição (D).

JUSTIFICAÇÃO

Trata o Artigo que aA quer ver suprimido, da A1Aieio de um representante
dos empregados, na!'! empresas com mais de du:umtol'l, C01ll A finalidade exclusiva
de promover o entendltlento diTeto com os empTegadoTes.

Cri5tali::ar-se tal norm..l num texto constitucional seria. no mínimo, teme
rário. SI'!, hoje, se fixa um número básico dA duzentos empregados para li eleI
cio de um TepreSAntante, amanhã esta re3l:ldadt. poderá ser muito diversa, exi=
gindo alterações Assim, a matiria devAria ser trat;lda na ll!gislac.io ordinã
Tia ou. lIl<1il'l adequadaml!!nte. nas próprias coolJenCões ou Acordos Coletivos de
Trabalho, instrumentos mais apropriados e que rll'.fll!!te~ con mais purl!!za as rea
lidadu das categorias, em dl!!terminado mClvimento históricCl. -

Aliás, o próprio texto aprovado do Art. 7'2 em !leu inciso XXVI. di ênfase
4 tais institutos ao prever, Anfatical!\ente, o reeonhecimento das convençõel1
e acordos coletivos ae trabalho.

EMENDA 2T00214-9 =~ --.
~ RICARDO IZAR J tJY8/;;iu

QGEJRAASSI!'IAI.AllAI'IATUREZA DA EMENDA:

[TI - ~=:~~~::; ~~~~S:~oo~~~~~~~~=:~~::n~5t~~~~:~s~~~~!JPlesslv~
O - OMISsAo - ObjelNllrestabelecer ma!ertZl aprOV<:ld.:a no l' turno 11'. não Inc1uld~ na red~çllo do vencido

O - ERRO - Red.1ç<lo do venCIdoque IlllO correspondllao que fOllprov.adono l' tumo

O - CONTRADIÇÃO - Ol.'lpo&!rIIOS conl1.adllonos entre si e ~re a mesmll mlterJa.

O - ~~~~~E UNGUAOEM - Sanar 'IIclode Ilnguagtm, defeito erro manifesto II corrig'r ou de

Suprima-se a Al!nea "j", do indso I, do Artigo 108 do Projeto de COOZltitu!

.;io "B".

JUSTIFICATIVA

De aeordo com 11 sistemÁtica adotada pelo Projl!!to. compete. ao Supremo Trib~

nal Federal a gu8Tdll da Constituiç';o (Art 108) l!! ao Superior Tribunal de Juat,!

ça, velllT pAla vigincia e uniformidade interpretAtiva da lei fedl!!ral (Are 111.

Inciso 111. 1l!!tr8 "C"). Portanto. nio SI! justifica, na competiinda da Alta Co!,

te, A repreaentll.r.ão para interpretllçÃo de! lei ou ato normatilJo fedl!ral.

SA al!fl!lltI nio ce entender, haverá a pouibilidade de conflito insu-

perável .mtre IUI decillões das dual'! CoTtes: uma lIll!!sma lei podl!!rÃ l'IeT objl!!to de

uma interpretaçio do Sll.prelllO (em teSll;) e de outra diverl'la do SUpl!!rior de Jus

tiça, ao cX8.IIlinar cal'!OS concretas (incidenter tMtunI). Com efeito, no contr~

rio do que acontece atualmente. o Supremo não maia poderá leilslar sobre

proce!ulo. Por iB!lo, o art. 187 do seu Realmento, que dr: força vinculatiVA Às

!luas decisÕl'!s pl'1:iferldas em representação plU"1'I intl'!t'PreUlllio da lei, não terá

lIItlia aplicação.

AIIsinale-se que a denoninl'lda "representação para interpretaçio de

lei ou ato normativo federal" foi criada pela El:1enda Constitucional nl 7, pr.2
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AULA LIRA

M le de;clarar, no Cl-tado 1nc:1.S0 U do 4rt. 20 do Fro]eto de Conltitul.çioll.

que os recur$OS l:l;r..nerol;r..s. ;r..nclus;r..ve os do sublolo, llio bll'nll da UnJ.io, corre

c.mente estar-se-i cOlll.&ndo a expressão ~1Il 'I!:U concelto tecn1.co malS alllpllJ~
rrfe:r:Lndo-se ã potenCla11dadr m1oeral, prellUlllldamente eXlSU'ntr no solo br.!,

s;r..1e1.ro, pàr,i;m ainda nio l-dl!nt;r..fl-cada ltm seus provivels aIIlbU'mtes ~oló&i

co. favoráveis. Com este enunc1ado, quer o Inc1.ll:0 IX do Art.. 20 deuar cla

ra. a lnclusio dOI; recursos lO.Hle.rolUI no t:'.t:!l dos bens da lln1.io, ou s«J.... so

bre os qua1.S e1.- cxe.ree o seu demin;r..o eIl11.nente, .$J.cuaçio da qUoll Sll deprlte~

de qUf: 011 recursos 1Il1nera:u SI! sublMtelll l.nteJ.ramc:nte ã 10bt;ran1.. e lnteres

alls nac1.On&1,I.

JU5TIFICAÇÀQ:

Afirmar que ali Ja:ddas li!: c:u.nas. pereencem i Un1io. estar-se-i.

pregando o afastMlento da 1nl.Cl.atlva pI':t.vada do setor mlnera1

Suprima-se a Il-zpressio "« pertl!neao i Un1.io", cont;r..da no cap~t do Arc. 1112

Conclul-se. po;r..•• que a exprassão "e pertr.ncUl & União" deve ser auprl.lll

da. pelo ab.5urdo que sua ptuunmc;r..a provocará ao se ter til. conta que se

refere a J"z;r..das e m;r..nas. b«ns que Ji ulcrllpassoIrUl a~ fase.s da. outorr;as

governlllllCntals. portanto Ji na posse e go.o, pl!'los I'espeetl.vos titul"I'lts, dos

decorrentea dlre;r..tos d« fruJ.çiio das substanc;r.. ...lI 'IlUneral.S nelas cont'ldols.

QlIEIRA ASSINAl.AR A NATUREZA DA EMErfDk

Disposit1vo &r.l!!na.ado: Art. 182 Colput. do Projeto de Constl.tulçiio "B"

'Pretender, contudo, COIllO o fa: o "caput" do Arc. 182 citado, .r1.g1.r.as Jaz.!,

das e mlnas como dI'. propriedade da 1ln1.i.o. esqulI'.cendo--se de. que. as jazidas li!

mUlaS sio bens dcf;r..n;r..dose de valor eCOnÕlll1.CO, Já na. posse daClueles que.

atraves de trabalho I! recurllos flnanCe1.t:'os. transfort!la:-am a simples presU!!o.

ç..iio de .xiStencla de recut:'Jl05 mmera1.S em. Jaz1.das I! IIl1na5, est~r-slt-â, ln.!,

QU1.vocamll'nte.. promovendo a escaclza(:i.o do :l:lI'.tot' lIu.nera1 do Pais.

JUSTIFICATIVA

o 1:e)rl:o Cc.nstitucicoal que ora~. tm:b mJlllX1tado O núrmo de
Ministros ôc 'I'rlhtrla1 StJper1oi:' do 'II8blill'o de 17 ,~) para 27 (vinta e
sete), ndttiu gn 80\ (oitenta per cento) Cl6 MJ:Viço5 deasaalta eceee CJ,lm)Cb
eliminç:u o "recurso de xevist:a por divergincla noc diss!dtos :l.ndividuais". Es

:S~~~~~m:~~: li de mificar ã

A decislão de afastar o TrJbmal~ cb '1'RlIbll1ho de sua llIimlãopre::!
p.Ja é, M prática. in:::onv'mi.E!nte.~ São Paulo catO exeqiI.o.~ E8=

~exijn~t:~wrgen~~:.~~~rm:;~~
ficar a divergência. CcnfOl'lllQ ;,. jur1.sdiçio ea que se ro1o':Iue a enpresa, de un
ou de outro tr;ibuna1, p:::derãter lAis lnteJ:pretadas de xaaneira diversa e em
diçÕes de trabalho estabelecidas de m::do dtverno, agravan4:), ainda, o _io
in::onvmiente de estarm. 011 'lX'ibnlis Begiooaia divi.di&:lG _ gn:p:lB da ece
lI!l8,c:&d.aqlm1~alleUJD:::OO.

Finalmente, ao ccnfer:I.J: -.pIa • h:rest:rita~ nomaU.... iIlOrB Tri
b..nr.is Req:1alai.8, a O:OSUtu!nte ~tic:ulm.te e3..iJQina o Wplo grau de !lu:rUdI'
çio noc d1saIdJ.cs o:üetivoç • o pllPel mif.tpaCbr do 1'.5.1'. noG dissIdios .iri=
divicbU.B plUa a ser UIl erq::à).

Na ve.rdade. a intençio do aUtor da redil(:io do artl.,go em quescio, fol. clara

IIlente • de resgua:-dar a 50beran1.a do Pai... pelo qUI'., agora t.eri qUII reh

rir-.e i "recursos mJ.neralS" e nio a J.:ndas « ftl1.nas, presullldalll",ntlt ]á n.s

mãos do. rl!':spt'ct;r..vos t;r..tul.res. por força de outorgs dos TeSpect1.VOII; t1.CU 

los autoru;.t1.VOS da Uniio
Conforme vimos. os "reCUrllol IIllnerais" Ji foril.lll preservados COllO lntllgr.n 

ces do patrlJllÕn10 da Un1io no lncl,SO IX do Art.. 20 deste FeoJeto de Con.t1.

tU1.çio "S". donde d.ecorre, catlhém, que 05 recursos m1.tlerjl1.S .e subllll!telll 1,0

teçahllillce .lOS prl.Ocip;r..os da soberan~oI e ;r..nceres.ses naciona1.s, 'd1Ifpennn

do, a •• ;l.Ill. por indêb1.t. e inócua. a rtlpll!:t1çio doe texto que obj_tl.va alcall 

çar o _UlO efe1to.

Esca afirmat1.va se. corrobora ao se levolr em conta a díferença de cooceito

eX15tente entre as exprl'!.iIlõr.. recurllOS lun«ra1.s, utl11zada corrll'.t~nt:1! 00

Incl.llo IX do Art. 20 do Projeto de Constl.tu1.o;;:io 11, 1"'111 rxame. ~ J.iudas e

~, adotado no Art. T82 aqu1. tratado. Senio ve]l.lIIOs:

[!] - SUPRESSIVA -~forde~ou~ nl>ot:leveri Invencr o senlldodo dtSpOlilNo
Exempb' no tAmo. :supn:n!:"o advErblo 'iVoCT puSllodo a $f".r~d.ll rnodlfic&tMt e nio suprnsr...

O - OMISSÃo - ObjdMlle3L!r.be1ece.r mllknl.~ no 1· turno e nio InduldiI na rtdaçio do woddq..

O - ERRO- ~iodovenodoqueIliocorresponda iIOquc:fOl~ I)Q l' turno. '

O - CONTRADIÇÃO-DtsposltNos conlT~mur:Sle~.~~

q - ~~~E UNGCL\OEM - Sa~ vScJo de lil'l9U"'gern; dflellO eno mill'llfuto.~.. ou de

EMENDA 2TOO221-1 ~e1 CONSTITUINTE MARCIO BRAGA-----------.J I:TããJ~~"ã;J

MAXROSEN!WiN

EMENDA 2T00218.1 ~
~ -------.) ~~f~

Supr:i'll.a-Ie do inciso VIII. do artigo 23 do Projeto dll: Constituição (B).
expressiio. "orsan1zar".

1' ia. o dispositivo. ur a seguinte redação:

QlJEIRA ASSII'IAL'.R A NATlJREZA DA EMEI'IDk

".l.rt.. 23. t coapecenc:1a COIIIUIlI d.a Vmo. doa E_tadol. do Distrito ;P""del'lIIl
e dos Município••
I ...••••••••••...•...........•••.•.••••••.•.................••.•..•..•..
VIII - fOll.llncar a produçÃo alropecuária e Q aballtecilnntCl alimentar"

,JUSTIFICAtIVA

1'odOll lIabll'.l'lCll'l que o abastecimento alimentar i hoje exercido pela iniciativa
privada. cl12prindo o Estado função mllrollllentll SUpl«llll!ntar. O tllXtO do Proj"to dI!
Constituieio (11) ensejará a inversão do processo, de&de que di ao Foder l'úbllco.
"" todos seUll n:Iveis•• capacidade de cuida:r da ;u.tiÍria em toda sua II'.xtllnaio. o
que acarretara prejuízos i livre tlll.prUA e i cOUlUnidade.

Por outro lado. o texto aprov.do enSlejará a edição de n01"I:l.as superposta!::
que poderão provocar,.. não raro, IllÍrin5 pl"rp1exidadei!: quanto ao seu CUtlprimento.

Fin.bHnte. clJlDpre enfatizar que a faculdolde de organizar o abastecimento.
por seu sentido amplo e v.go. poderá levar o Est.do & limitar aa atividades do
eetor de superlllerC&dOllõ, impondo restriçôes incompat{vlfis com a liberdade de co
miÍrcio ou. até mesIllO. chegar ao ponto de pretllnder que os serviços de .basteei 
m.enco alimentar con.st1tullm nt1vidade estatal, a ller eXllrcida Illediante concllslliio.

1: UIll J,lrinclpto intervll'.ncionbta d. lar8A IltIpl1tude, que, im:erida
Conscituiç~o, serviria parl\ autorizar todaa « qUllbquer açõei!: do E§tado no

::~~..:c~~;:;c~~n::::~~:~::n~~d:: ~~:h:~::e;~:e;a::t:~egUlaç~o" e "planeja-

~ br.plicaria. pois. no_reconhecimento constitucional de que ao Estado es_
tao .fetas essas atribuiçoes, o que seria nocivo a IJIU. «con0lll1a de mercado.

Asaia, por todas aa inconVlm1incias que a =atéri& contim., tlereCe ser .xtir
pada do tllxtO. na forma da proposta ora apresentada.

.JUS!I'! CATIVA

EMENDA 2T00219-0 ~
(q -------.) ~';:;MJ

,JUSTIFICATIVA

_ Suprima-se inteiramente o "c.put" do arcigo 180, do Projeto de Constitui
çao (11). -

Preceitua o dÚlpoa1civo • ler el!lllinado que "COlllO agente nonutivo e re
~lador de .tivida~1! «con6m:Lca, ti Estado IIxercerá, na forma da lei, as fun
çOll:a d« f~scalizaçao. incl"nt1vo e planltj~nto, s~ndo este determinantl! para
o .etor publico e indicativo par. o setor privado".

Na verdad«. ele introdu!: o princípio d. incet'Vltncão do Estado na lteooo_
JD.!a. COII.O agl"nU:~ e :riOgylador da mesma. all!:m dI!: atribuir-lhe al'l fun_
çoea que ellpll!:cifi~a.

Acrucllnte-se que , enquanto não for prolllUlgada a l.i que disporá sobre o
.tend!lllento dos ae:l:'ViCOB eS811'.0ciais. os ...IlIOS poderio sujllit.r-se a paralua
çio total.

m -SUPJms8IVA -Seforde~ou~avranãodcveralrwert«o~dodl5pOSltnlo
~ no 1I!'XtO,lUpnmIr o advefblo "f"t,\Q • passa.ndoa 5ef emenda~ e Mo IUpr6SIYL

D - 0MlS6A0 -Objtbwl rutabdeccr mateM apwvadd no l'turno e não IndlJldilnII redaçio do V'er1ddo.

D - .ERRO:- RediIçio do \'mOdo que oio c:orruponda ao que foi aprowdo no l' bJmo.

O - COff1RADlçAO_DlsposItwo$ contrdt6n06 entre si e sobre iI mesma matéfiL

O - ~~~E UNGtlAGEM - S&nat VÍCio de IlngUJIgem,defello. el10 manifesto a comglf. ou ele

Aprovada a pnslI'.nee t!lIenda suprel:siva. aio se estará elevando o direito
de greve a 1llll instrulltnto político de incomensurável gravidadl! dando-se, ainda.
ã lei ordinária. a possibilidade de r«gular o exere!cio desse dir.ito de fot'llla
maia .dequada ill necessidad«ll lIácio-econiinrlcJl.s do País.

QlJEIRA ASSINAI.AR A NATlIREZA DA EMENDk

Intenta-se COIll li presente IIlIlt.nda rlltirar do texto aprovado o carÁter 11i
aicado que o direito de grevll passará a eer-,

Segundo o dispositivo aprovado, nenhUlftll restrição extaee ae direito dI'. se
decretar U1lIIlgreve. cabendo tio sC)tlente aos crabalhAdores dllcioi't' sobre a OPO!
tunidadl!' e es meeeeeses que~fender. A geeve , al'll>itl. se:rá pl!'l'1IIitida,
inclusivl!: nos serviços l!sllenc!a1s. que. apenaR serio d"-f~nidoll f'1lI lei, esta
disporá ainda sobre; o aundill1ento das necessidades iml.diave1s: da cOlllunidade.

H«lIte p1lS50. cumPrI! rellSalCal; que o texto, consagrando cal alllp1itude ao
di-rtlito de .grev~ ecerecnca-ae , inclusive. com princ!pioll adotadollõ ~ela ccats
sio de Liberd.de 'Sindical do ConslI'.lbo de Administraçao da Organiuçao Int.l!:rna
cional do Trabalho que, em reiter4das dllcisões. prll'.vê re5triçõe.li ao direito de
greve nos serviços eS5enciais (LA LIBERTAD SINDICIL- RECOPILAClCiN DE DEClSIO~tS
l' PIUNC!PIOS DEL_COHITEDE LIll'ERTAD SUIDICAL DEL.CONS'EJO DE ADHINISTRACIOg DE
LA. OIT - 31 ediçao. 1985).

De outra parc",. devido i llt:lpJ.itude já r.ferida do direito. todols as cau
sorias poderio dl!!cret.r um.z grevII e. já qUI!! o texto nio limita su.s CII.IUlall, po
derã a 1U8mlI ter aa :na1s variadas fundllJlllI'.ntações: policicas, l1e apoio, de ad':
.. ertinci•• de reivindicação de condiçÃo. de trab41ho mais favoraveis a quais
quer outroa. Tal facilidade proporcionarÃo fatalmente •• fOrJlLllizacão de UlD

proce.sllo que desordenari e duestabiluari não só a emprua...... sociedade e.
o Fa1ll.

m- 8UPR.ESSIVA - Se for eleexpreuão ou ~1I.VflI não devoeriInvmer o Rflbdo do dtsposltWo
Exemplo:no ~. suprimir o 3dverblo "NN.)- passando. ser tmmr:m modIIic.ativa e não Supfl:SSlVa.

O - OMlssAo_Obj~ restabelecer matenil aprOYlld!l no l' turnoe aio mdulda na redaçio dei~

O - ERRO- Redaçio do vmddo que nio correspoodiIllO que foIllpfOYl1dono l' turno.

0- col'rJ'RAI)lÇÃo-Dr..poIrtM:ls ~enlJesle~ameRnilmltb1a.

D - ~=,E U1"IGUAOEM - Sanar 'l/lC1Ode linguagem. defetto.etrO rntnlfe*) • coaIglr, ou de

JUSTIFICACÃO

A lUtéria constante do § At já é de cuaur llIaniCestarnente llubjet1vo,
posto que se eonstitui de wna "faeuldlJ,de" deferidA aQ poder público municipal,
como excu.sia i rea;ra geral do art. M1. •• , § xa,V •• 1f! ainda pelo § 03' do IIlCISIIIO

;;~"l::p;o:;;:çi:~~~. n~i;:::n;;d~::~~~a;:;;~~~:;;ç;: d: ~;:~;:el.s~~
_rcado, COIllO o "parcflll1lllento ou edificações compulsêria5". Por meio desses 1n'll
titUtOll, waa decisão pl;il{tica. o lUlh das ve;l':el'l ditadas por caprichollõ de buro
cratas, irá ditar .. utilização do imóVl!l ao contrano do que postula o mercado.

Se ainda incluir-'u~ no tl!xto pa.h.vrA!i vaeas tlt.il!: C0l\10 "aubutili!:ado",
de avaliaçio taIIIb~1'II subjetiva, estaremos dotando o poder público munic1pa.l de
arMaS ail'lda mals llirei!l5ivas contra o pouco que re51:l:lU ao dirl!'ito de propriedade,
pelo poder de indrxação penooalil'Ifl.illltl. que reprell.enta a l'lubjetividl'ld~

Cwapre suprimir aquele tenno para afasto-:'. de vez, a possibilidade
de retaliaçã.. dos que r~prellentenr. o poder público lContra o indefeso municipe.
do que telllOA tido ret)rovaveis eXel"lplOl; em noss.. emnunidadell

QlJEIRA ASSINAUll A NATUREZA DA EMENDk

Supr1Jlir a alioea "c". do inc;tso lI. do f H!. do Art. 14, do Projeto de
Conatituição (8)

,JOS1'IFICA1'IVA

Suprima-se .. »lA~'l."~'i~Il:":f,1:f,....4Q': 4q.t,~~.dq ... n:f,lq.:IJH dQ•••
Projato àe Constituiçio "B".

Deve aer suprUl.1d'o esu dispositIvo que previ o voto facultatIvo
uiores de dezesseia anos e _nores de dezoico anos.

m-:s:~~~~~~~~·S~~llc~:::upreurJft

O - OMISSÃO -Objetlw: rulllbtiecer fn,Itel'la &~ath no l' turno c nio lllduK1llna redaÇIlOdo venClÔO

D - ERRO - Rw.çio do wnc:Jdoque nao c:orruporlÓllllO que foi~ no 1·1umo.

O - CONI'RADIÇÃO - 0tsp0Iltiv05 contrAditérios tntre si e sobre .I mesm.t rmterta..

O - ~~~ IlNGUAGEM - Sww' YJOO M &lg~ ~!do, eno m.am!uto" ConlrJlf ou d~

QlJEIRA ASSII'IAL'.R A NATUREZA DA EMEI'IDk

A capacidade para votar, isto i. a de escolher 0111 que coodu!:irão 011 ne
lócio. pUblicoa, deve vir aCOllpanhada de imputabilidade que decorre da rupon
sabilidade civil e penal. 1 u:ceção doi Nicaragua. que dtlclara. tllIl sua ConstI
cuição. 'lua esca responsabilidade i alcançada aos deze.seis aooa. 1!1Il todos oi
pa!ell. oCidenta:!.a ela é atiD,li.da aoll dezoito ou aos ,..intll e UIa ano ••

A questio nio é d. cunho jurIdico. nem aeUlO polítiCO. Cuida-se de _ti
ria tratada pela P.icologia, porque .omente esta ciência pode austar o laClUn
to ea que o ser hwuno conselUe. por .eu dellenvolvimanto natural, tozar de aia
duracirunto .ufichnte para a pratica de certos atos da vida civil 11 a aasun-
çio das t:'upectivas responubllidadu.

[laa noBa jurídica', _AlO de b!erarquI. superior. não possu! o condão
de JlOdlf:l.c:ar" 1!'Il.a verdade cbntifica.nte reconhecida. e auito mllnoa de alte
rar a natureza h\1ll,&n••

lIIulp.da peje Prellidente da República, 00lIl apoio no IU:'t 21 do Ato Instituoio

nal o' 5, de 13-12-~a, compondo o famoso "Pacote de Abril" Trata-5e de prov1:.

dina!. que nio DI! cQ/\\pati bllha COIll a nol"lllal atuação do poder jurisdicional

do ".Iludo. Com efeito, dC5tlna-se este. solucionar C:UOf> concretos de confJ.~

tos de lnterelUlell. O Poder Judiciárlo nÃo ~ ór&io dI!! ccneut.ea , nem lhe cabe !!

ditar rearai!i abstratas. Por Isso eeaee é que, solucionando lides concretas, o

oitaelo Poder interpreta as leis à vista da realidade da vida li intt.l"pretação

em abstrato dOIll textolll leli:lIb é dll. atl'ibuiÇÃo do Po&r W:lI.ii!llativo,como sem

pre ocorrll!u.~travé.da aprovação de "leis lnterpretntiVolls".Constitul tarefa do 1;

EMENDA 2TOO215·7 .,'''''-------õ
(q lICAJIlO IZAll ) fIõi;~!iJ

Atribuir ua direito a .lIguem. incap.citado para eXllrci-lo. ple~mente. i vio
lentar a natureza das coisas e ...nsejat· distorções perilo..as na ordelll. jurídica 
Se aos a:ellesseIs anos o adolascllnte fOlee apto para votar, para eacolher quem
cuidará d,a coisa pública. cllrtamaote deveria ser, e coa maia razão, capa!: de di-
rigir os próprio. nezócios e .ssumir a respcmsabUid.de plllna por seua atos. I

XÕ•• Con.tituint.... que lIIoaos paia de jovllns .inda elll busca de aua afiraaacio
pll••oal. na f.sll da adoleaciincia. os qua1llõ "relutam em aCllitar ajuda" 1:01llO afir
lU. o p.iquiatra Ia••c Hielnik. ellpeci.lista em adollllicencia. niio podemos perais
tir ell criar essa COmpr<l!Bliio • lUia••obre as dificuldadll. qUI! asaaltam e,!lIU~; I
jovens oa sua formação paicolÕlica p.ra a vida. f1ra.aodo sensibil1dllde e elDOtivi
dade própriall. -

EMENDA 2T00216-5 ~, ---,
~ lICARllO lU> ) fJõi;;$JJ

o - OMIssAo _ObjeUl.'l. restabelecu ml.ttÔollp~Ma no I' turno e MO IndUlda na re~llo do vencido

O _l!RRD_ ~Ç4odoycnodoqueniooom:spoodaaoque(G1"prov.donoI'turno

O - COI"JIRADIÇÃO-~ contT~en~s1esobrearncsmama~

O - CORREÇÁO DE UNGQAOEM - 5&oI.r\'lclo de Iinguagrm. dd'eIto erro mlnlfuto a corrigir ou de
tknlcfllegrJlalNa.

~jmJr do art. 30, inciso II, a expresslo ••
• Aplkadas as regras do art. 79, no caso de l<tJnic!pios COlll mais de duunto!: IlÚl

~."

Emenda:

li] - S(J~RESSIVA -Se for de expresdo ou~nio devmaInwrtuo sentido do dttpoJltwo
Exemplo- no texto, :supd:Tuc O &dw:mo "N,o\OM, pAU&ndo. ser trntndil rnodl6aM It não:klpfeSllV&.

O - OMlSSAO-ObjetMlrestlbflt~fn,lteriaaproveclano l·t1.Imoltniolndudan.lredaç:iodovencldo.

O - ERRO_~ dovenadoque não corrcspond& ao que Sol~no I' turno.

0- COl'fiRADfÇÂO_DtspoIiwos ~entn:slesobreamt::lml;rTIiItena.

O - ~~~lN~E: UNGUAGEM. - S&nat~ de 1JnQv~ dddo. emJ tmnlfeJto ... corrigu",ou de

EMENDA 2T00220-3
tJ IWC~ NJrolt

QlJEIRAASSmAlAR A NATlIREZA JlA.EMEl'mA:

GJ-_A -Se ....._OU~nio"""'.......,o""""'''''_
~ no teIao,~ o acM'rbio "NAtT. paMoIndo.scrcmenda~ c:nio lUprUIIva.

O - OMIB8Ao-~~ IMlina aprovada no l·tumoeniolndl.lÍdilt'lll ~iodovmaeb

O - I!RRO - R~ do vencido que llllO corr~spooda ao quo:foi aptOYadono l' turno

D - COI'fmADIçAo-~ conlrlldll6no5entreslC:JObreamcsmamiltéfia.

O -~~ 1JJ'«KIAOOM - SanarW:to de: Inguagem. defeto, erro manlftstD • corrlgIr, ou de

MAXROSENMANN

QlJEIRAASSINAI.AR A NATlJREZA DA EMEI'IDk

I:!J-SClPRESSlVA -Sefor~r.xprtSlioou~nio~r.tIl:M!tt~oHnbdododl.5po$1tM)
ExunpIo- no te;to, :suprimll'o adY\l;rblO~NAO~ p&Slllndo a 5l!r emenda modilklltMl e não supruslva.

O - OMI8SÁO -Ob}dlw~~ fn,I!ina aprlJlYadl no l' turno@niolOdwdaOllredaçiodownodo

O - ERRO - ~ do venodo que nio lXlrre$pOnds ao que ro.aprowdo no l·lumo.

O - COf'fTRADIçAo_~ contradnónosentres.e~amesmamacerla.

D - ~~~ UNOtlAO!!M. - Sllmr VICIO de llngU.llgflll defeito erro manifesto a comg<l' ou de

EMENDA 2TOO217·3 ~-------õ
(!J )~"18

Suprima-.e do '''caput'' do Art. 92 do Projeto de Constituição (8). a exprei!:
são "competindo aos trabalhadores decidir sobre. oportunidade! ~ Oi!: interesses
que dev_ por meio dellf! defender".

o tu:to asll1.J1 altluado passará. ter a .eguinte redação:

"Art. 92 - 1: ..sseturado o direito de greve".

.JUSTIrICATIVA

A aplJcação das regras do art. 79, ~ trata da

eleiçtio em dois ~turnos. no caso de MJlJcIpios com JIlllJsde Wzl!!ntos mil eleitores
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E..'1ENDA N9 2T --"-02""'-'7::;-1'--__

procura-setos Judiciais expressamente ressalvados no dispositivo,

<wenas aclará-lo, na indeterminação em que vagava no contexto in!

eial, para enunciar expz-eas amentie que estão incluIdos aquClles que in

duvidosamente, deveriam desde logo ser mencionados como participes
naturais da própria defin~ção alimenti3r de que participmn, s;:Lldrios,

pensões e vencimentos.

"Numerosas são as teorias sobre a natureaa jurIdica dos

vencimentos, ou melhor dos estipêndios."

"Para alguns tem carãtar--alimentar, 15 a doutrina domi
A Jurisprudencia tambêm tem adotado esse entendiment~

[R.J.T.J.E.S.P. vol 72/52 e 75/63). Por óbvio, corno determinante das I
mesmas ra:z:õe5 é nítida a natureza alimentar das pensões e igualmente J

dos salários, que adnda que se eriJüM em exceção no serviço público,

como forma de remuneração, em face da regra geral do vinculo estatut§.

rio que o preside, diversos são os servidores regidos pela legislação

trabalhista, que devam merecer o mesmo tratamento. Sendo por demais

imprecisa a definição do que ccns cã tue natureza alimentür dos créd!

Procura-se, com a introdução no texto, da exemplificnç50
dos créditos de natureza alime'ntar, f'!~plicitã-Ios de forrrn. cae.r a e d!;

senturvada a obviar os notários e tncenecenêveas inconvenientes de SB

deixar a sua interpretação aos Tribunais, obrigando o assalariado, o I
servidor público e a pensionista a aguardar a morosa definição jud!

eial de seu inelutável direito de se colocar à ilharga de receber seu I

crédito com atualização tTlonetária, dado que ê incontendIvcl quo

créditos enunciados são de natureza alimentar, e que se constituem ClT'

meios de subsistência. Aliás, sobre vencimentos Themistocles Brandão

Cavalcanti (Tratado de Direito Administrativo, vol. IV, pãg. 249, 4~

ea,.; 1961), ensina:

Suprima-se do Art 51Q o seguinte texto
'.! • COMPETINDO AOS TRABALHADORES DECI
DIR SOBRE A OPORTUNIDADE E DOS INTERE
SE:S QUE DEVAM POR HEIO DELE DEFENDER,"

Seria, certíllmente, um retrocesso de cmqoenta '
anos, restaurar-se a competência legislativa em tunçãc das vias.

Na verdade, a emenda sugerida visa a dar orqa
nicidade ao sistema nacional de tJ:ênsito e de transportes, inclusiv;
para assegurar competência privativa à UnUo para criar um codigo na
ciona 1 de transportes, assim como legislou um código nacional d;
trAnsito.

O fenOmeno do trânsi to e do transporte não é
um acontecimento local, mas um tema nacional, que exige um t ra t amen
to também nacional em termos de legislação. O Brasil possui vária;
ccdí tãceções , inclusive a do transporte aéreo, assim como possui um
c6digo comercial, um código penal, um código tributário, um código'

de trânsito. A emenda visa a permitir que o Pais tenha, igualmente,

uma lei geral, um código nacional de transportes, ua maior importAn
cia para o de.senvolvim;nto harmOnico do setor de cargas e de P3ssi
geiros por rodovias e ferrovias.

finalmente, subst t tuf-se a "v!rgulã" entre a
palavra "trânsito" e o restante do texto, a titulo de emenda de rede
ção , de íxendc-se claro que a competência da União é a mesma, em tei
mos nacionais, para legislar sobre t rãns í.tc (circulaçl1o) e transpor
te (deslocamento de bens e pessoas) em todas as vias do país, seja;
elas quais forem, independentemente da jurisdição a que estejam vm
culadas. -

EMENDA 2TOO22G-2
e'J DEPUTADO TELMO KIRST J~:;;;;-]

QUEIRAASStrlAV,R A NATUREZADA EMENDA.

m - SCIPRESSIVA - Se for de expressão ou p~lavra não devem mverter o sentido do dl~poSILvo
mmplo no t6lO suprírtur o adverbrc WNJ\CM passando a ser emenda modIFicatIVa e nae $upressll'a.

D - OMISSÁO -Objetiva restebelecer metera IIprov1l.da no P turno I! não lnclulda na redaç..o do vencido

D - ERRO_ Rec!llçtlodovencldoquenáororrespondanoquefolaprOVlldonol·tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlllpomllvO!contrllditórlos entre SIe sobre o!Imesma matene,

O - =~~~~E UNCiUACiEM - Sanar Vldo de llnsuagem der"'lto erro mamfesto a corrigir ou de

Emonda.

[i] _SOPRESSIVA -&:fordel"Xpl'eSÚOou~niodeve"'lnverterosent.dododlspo6ltrvo
ExcmpIo.no texto, suprimir o &dvetbtoMNAO".passando 8 S~ anenda modJflcawa e nilosup~

O - olo\lSSÁO -Objl:trnl~ecerfm.teM aprovada no 1· tumo c pio Induída na redaçio do venekb.

O - ERRO - Redllç~ do venddo que rUiocorresponda ao que foiaprovado no I' turno.

0- COl'tTRADIÇÁO-D'l!ipoSllrYo5 contnldllÓhOSentreslcsobfeilmesmalTllltena.

D - CORREÇÃO DE UNOUAGEM. - 5anlIr...celo de l/ngu.lIgtrn. def~1lo, erro rmnIfesto .. corrigir. ou de
Iéauca legwlIl/Yll.

QQEJRAASStrlAV,RA 1'IATCIREZA DA EMENDA:

JUSTIfICATIVA

" mpUcaç'llo do dJspcstc no art. 79. que trata da
cleJç§o emdoJs turnos, para eleJçi5es de governador e vice_governador onerará o
pleHo, prejudkando os pequenos J:larJ:jdos e os canoreetcs que nãc possuem poder
eccoôetcc, Outra ccoeeqcêrcra será o retorno ao bJpartJdarJsmo, pois rena nova

eleiçlio, com elevados gastos, eeeeete, parUciparão as grandes estruturas partI
dárias qJe têm o poder de se aBar às forças eccrôaícas, e os parUdos que est!.
jam no poder que utHizadio da "máquJna adnJnJstratJva" para rmarcrar o pleHo

erertcraf,

fará com que o pleito eleitoral tenha no Segundo turno a jnfluênda decrerve do

poder econõercc, pcrs as despesas de una nova .el~jçl!o tornam impossível a partr

dpaç1io dos pertfocs e candJdatos que nio têm recursos.
Vejo na adoção deste dJsccsrtrvc o fJm dos pe

qJenoS' parUdas e o retorno do bJpartJdllrJsmo, pois sarnentes as grandes estrutu
ras port:fdárJas têm condJções de parUcJpar de U'II8 nova eterçâc, É recessérâc

ressaltar que o poder público será utiUzado para JnterferJr emfavor do partJ
do do poder, através do uso da máquJna adnJnJstraUva para fjnanciar o pleito

~rjndr do art. 2B a expreeeãc••• " I1Jservado,

gmnto ao mab. o dJsposto no art. 79. "

Texto resultante da emenda proposta
E:: ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE.

EMENDA 2T00224-G ~
(? DEPUTADO TEUIO KIRST ---------~J ~;;~;=J

• QUEIRAASSIrw.-.R A 1'IATUREZA DA EMENDA.

[iJ - :~~~:;'~:~~~;:;;~t~~o<»:~~r:::::$~==~~fi:;:~~:upre$wa
O - OMISSÁO - Objetiva reatabelecer matena i1provlldllno I' turno e Mo Indufda na redaçllo do vencodo..

D - ERRO- Redaçiodovencldoquen~ocom:5POfldalloquerolillprovadonol'tumo.

O - CONTRADIÇÁO-DLSposrtIYOS contrll~~tre si e sobre iII mesma mollf"nll

O - ~Te~~E UNGUAGEM - SAnar v\'clo de linguagem defelta erro m~nlfe'to iII corrIgir ou de

Suprima-se do inciso XXI, Art 21 a seguin
te expressl!o " ••• DE TRANSPORTES E "

Texto resultante da emenda proposta:
ESTABELECER PRINciPIOS E DIRETRIZES PARA O SISTEI-lA NACI

NAL DE VIAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

A 5upress50 da palavra "transportes" do texto visa a eVl

tar uma repitação com o disposto, no art. 22, IX, em que se estabelece
I a competência privatlva da União para legl$lar "sobre diretrIzes da po

li tica nadonal de transportes".

JUSTIFICATIVA:

Essa é a formulação mais adequada para um texto constit
ctcnaí que, de resto, está de acordo com os principios consagrados e
recentes Constituições, como a portuguesa, a espanhola, a da Rep~bllca'

üemocr a t í ca Alemã e a francesa, que adotam fórmulas curtas e abrangentes'
para dispor sobre a materia.

Por outro lado, o prcc i ene da oportunidade da greve
dos interesses que ela deva defender não são conceitos aosolutos, com
deriva do texto aprovado. A O.I.T. mesma estabelece, a esse proposlto
.. As greyes de caráter meramente polItico e as greves decidld.'ls moi t

tempo antes de que as negociações cheguem ao fim, não caem dentro do á,!!!

bito dos principios de lioerdade sindical" ( A Liberdade Sindical 
0.1.1., Ementa nQ '72, pago 77.

A lei ordinária, portanto devera estabelecer os limites
ao exercicio desse direito constituc~onal Lembrando" que a sociedade
não deixa de ser um condomínio, onde o exercício dos direi tos de alguns

condõminos deve ser compatibilizado com o direito dos demais."
A supress50 parcial, portanto, torna o dispos~bvo cons

titucional conciso sem prejuizo para a amplitude do direito estabelecid~

que devera ser desenvolvido integralmente pela legislação postenor ti
Constituição.

A limitação do parágrafo primeiro., relativa aos serviços
essendais, em rigor, foi tímida em relação ao que o CÓDIGO INTERNACIO
NAL Da TRABALHO :admite, como se vê da seguinte ementa. "O Comitê admi
tiu que o direito de greve pode ser objeto de restrições, inclusive de

proibições, quando se trate da função pública, ou de serviços essenci
aIs, na medida em que a greve possa causar graves prejuizos à coletivi
dade nacional e à condição de que estas restrições venham acompanhadas
-tle certas garantias compensatórias" (po. c~t., pago BO, Ementa nQ 393)

A legislação ordinar~a, posteriormente, desenvolverá
programa constitucional de acordo com o espírito da norma.

DESPACHO

A emenda alvitrada é interpretativa, com acréscrr-c de es..pres-,

sões ao texto aprovado em orit'leiro turno ("~ diferença ~ 5al5.ri05,

vencimentos s pensões, ~ serão~ 'ª data ss paqatrento") .Co!!.

trar~.a os preceitos regil'lEmtais Deixa de ser accf.mda

Em 12/07/B8

Constituinte ULYSSES GUnJ\.R1iEs

Presidente da Assembléia Nacional Conl!;tituinte

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

COM ATUALIZAÇÃO, Elo' PRES'!')l.Ç'ÕES JlNUAIS, IGUl.IS E SUCESSIVAS no PRA2'O

MÂXIMO DI: B (OITO) ANOS, A PARTIR DE 19 DE JULHO DE 19B9, POR DECISÃO

EDITADA PELO EXECUTIVo.-AT!': 180 DIAS DA PROMULGAÇÃO DESTACONSTITUICíio.

EMENDA 2T00227-1
f? GUILHE""E PAUIEI"" ) tTõJ7;;i~-r

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

RESSALVADOS OS CRE:DITOS DE ~TATUREZA ALllAENTAR, DE DIFE I
RENÇA DE sAIJí.RIOS, VENCIMENTOS E PENSÕES, ('IUE SERÃO ATU1tLIZAOOS Â D~ I

TA DO PAGAIJENTO, O VALOR DOS PRECATOPIOS JUDICIAIS PE~'DENTES DE Pl.Cl:

MENTO NA DATA DA PROMULGACÃO DESTA CONSTI.TUICÃO, IUCLUSIVE O RE"'At'f"§.

CENTE DE JUROS E C"ORREC"XO MOl'lETl'PtA 'POOER1\. SER PAGO EI>l MOEDA CORPm'TI:

Dê-se ao texto do inciso XIV do Art:. 86 do Projeto de Constitui
(B), a seguinte redação:

"Art. 86 - ••

JUSTIFICATIVA

o termo "armlls" na expressão "prOmover os oficiais-generai!: das
três armas" não define com exatidão o conJunto das Forcas Sinqularcs,
podendo ter seu significado confundido em face da conceituação de "ar
mas e serviços" que oporre no vocabulário t5cnico-nlilitar Por outrõ
lado, a expressão "nom~ar os seus comandantes" podorá restringir, de
forma inadequada, <l possibilidado de nOMeação dos oficiais-generai!]
para os cargos de comando, direção e ahefia que lhes são privativos.

XI.V - exercer o comando supremo das Forças Armadat::, oromover
seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva
tivos".

o - SUPRESSlVA - 5, for dp npl('~~..:lO ou p:llilHa n~o dl'H~ra Inv~rter o o;,.nt:d.;l do d'~II)'ltl;O

Exemplo no texto S!Jpllllllr o advelbJo ~NAO pll~Silndo a ser I'nlenda OloJl~Clltl,a e não WprC$Z1V3

O - OMlSSAO - ObJ~tlva restJbdcccr miltenil 03prmildano 1 turno c não lndUldil na red<1ça>;l do ~u1Cldo

D - ERRO - Redaçilo do v~nc,do qut' não corre~ponda illo que foi aprovado no I turno

O - CONTRADIÇÃO -l)lSpo~'h;OS contrad,tarlo'; enlfC si e robre 03 mcsm03m;JICII3.

~ _ :';~~Te~~lN~E LINGUAGEM - Sanar VlClO de linguagem defello elro milnl/eslo a '='Jr~glr. ou de

Tramat2Dê-se ao ARTIGO 37 das Disposições Gerais e

rias, a seç'uinte redação:

o - SCIPRE5SIVA - S", lar de cxprcs,""o ou p031.J\I.:l n<lode\cr<l uwt'ller o senlluo do d'''pO''ltl~O
Exemplo no texto 'jupllml! o adverblO ~NAO passando 11ser emenda mod,llclItI,a e n.lt!lsupressl'lI

D - OMISSAO -Obf<lliv.J restabcl=malO\'fIJapr01.ad.Jl1o I lumo e l1ilOlnclUldan1ln:da,="o do ;enCldo

O - ERRO - Redaçllo do venCIdoque nllo corresponda 110 qu'" fOlaprovado no I turno

IK] - CONTRADIÇÃO - DlsposllNO$ contradllOflOsentre sI e sobre a mesma matem1

D - ;~~~~~I~llv~E lINOUAGEM - Sanar VICIO de bngu03gem, defeito erro manifesto a COtrlglr ou de

QUEIRAASSfNAL.4.R A NATUREZADA EMENDA.

TMNSITO E TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de emenda supressiva l; de redaçl!!o
A supresslIo diz respeito às expressões, "nas

rodovias e ferrovias federais".
Se a norma fosse aprovada, abrir-se-á possibili

dade do surgimento de legislaçi':'ies conflitantes, pois os Estados POd;;
riam legislar para as rodovias estaduais e os municipios, para 
municipais.

Um verdadeiro caos se instalaria no sistema de
transportes de cargas e de passageiros quanto ao uso geral das vias,
sujeitando-se um veiculo em movimento B diversas legislaçi:ies, confo,r
me as estradas que estivesse utilizando~

Tel<to resultante da emenda proposta:

ITI - Sf.wRESSWA - Se for de expresno ou ~lavr.!l n~ deverii IJlveltero nntldo do dl~PO~ltwo
Exemplo no texto, supllmlr o i1dverblo kNAO- p=ndo a ser ermmda mo(j,(j~arn.'1l Il n<lOsupre$$lva

O - OMlSSÁO - Objetiva restabelecer mll!lma aprovadll no l' turno e MO Inclulda na rdaçao do venCido

0- ERRO:- Redaç/lo do venCidoque nâo c:onesponda 110 que folilpfOv.'ldo00 l·tumo

D - CONTRADIÇÃO - D!.sposltiVos contradJ\Ó005entre si e sobre li mesmil materla

O - ~~~~~~;': UNGUAGEM - Sanar VICIO de lin,guagem defeIto erro m03mFe~to a comglr, ou de

Suprima_se do inciso XI, Art 22, as seguintes

el~pressi5es. " ••• NAS.RODOVIAS E FERROVIAS FEDI
RAIS".
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EMENDA 2T00229·7 """". --,
lU DEPUTADO RUBEN FIGUEIRÓ J rrõã!o~~;=J

:QCJEIRAASSINALAR A NATlIREZA DA EMEND'"

m -:s:~=:x=~~~::=::=,::=::-~u~
,O - OMIS5Áo_ClbjctMI~malCf1IIapraY8d1;nol·tumoeniolndl.llÓlnaredaçiodoven<:tdo

D - ERftO- ~downddoqucnioaxrapondll~qucror.p~nol'tumo.

O - CONiRt\I)2çAo-~ cootraditõriocentRsle5Obre.lndmIImMma.

O - ~R.f::=E UNGtlAGEM - s.nu"100 de JIoiuasItm. defeito CITO manlfmo _ corrl,glr, ou de

QCIEIRAASSINAlAR J, NATUREZA DA EMEND'"

[XI -:~:~~~::~~~~~=~s::.:::::presun.
O .:. OMISSÃO-Ob,lebva rutIbdc«r 1nlI!énoI.pnmdano t, tJ..wno e não Induldll na rcdIçio do venddo.

O - ERRO- RcdIçio do YUlCI60que Mo~~w que ktIl1prtM1efo no I' turno.

0- CONTRADIçAo-DIsposdIvoS cootradlt6rio5cntlt:sledu'e.mtsmlmItWL

D -~~ UNGClAOEttl- Sarar \'feio de 1losI~ ddcoto. erro manifesto a corrig.c".ou de

l!!§!!!!f~!!!~

A 11"'"'1 otn PII'I'ltu IlUIIW<ldo ndo IlhllS se t"ompo.ltlblll%o.l t"I,m <l

/IllVo.l 11 1011 1.I ... h dllnO(r~tl(Jd VIVIJoI PII.lo Po1;l>.

A "11"1 IIn III"dll 110 t",xtu apr-ovado no 12 turlU) turnd-"l', pc es ,

ti. "'ltI .. " I t,ul... 01'1i <I nt't".·!os I Jo.ldt. de l'>tpongl r <18 {"!<-pr" SS';"1j; r(.-

I.I.IH' I....

Ê .I. "'UPIIl- .. t (lU" o pl(n~rlo <I('olh<l 01 dlt('rdç;;u, por un<lnl

n'I.I.,,11

..,...,,=c:-::::-::c::-=:::-:::=-=--==~.----,,---------;
~ SUPRIME-SE DO AR'7r~~ ~~i !!i~, A EXPRESSJtQ "TRINTA E"

aUSTlFlEATIVA.

COM A APROVAÇAo DESTA EMENDA. A POSSE DOS PREFEITOS PASSA
RIA PARA O DIA UM DE .JANEIRO E O SENHOR RELATOR BUSC~NDO UMA REDAÇ1iO
MAIS ESCORREITA. PODERIA, NUM APRIMORAMENTO LITERARID DA NOVA CARTA"
SUBSTITUIR A EXPREssM "UH DE JANEIRO" POR "PRIMEIRO DE JANEIRO".

tlAVERIA, ASSIM, UMA ASSIMETRIA SALUTAR COM A POSSE DOS GO
VERNADORES E DO PRESIDENTE DA -REPÚBLICA E EVITAR-SE-tA DISSAaOR~
PARA OS NOVOS PREFEITOS QUE, AO ASSUMIREM, NltO ENCONTRARIAM O ORÇA
HENTO ANUAL TODO GASTO OU COMPROMETIDO, COMO PODERIA OCORRER SE ~
POSSE SÓ OCORRESSE A ;31 DE JANEIRO. MESMO COM MUITOS OUTROS ARGUMEN
TOS FAVORAvEIS. SÓ ESTE JA NOS PARECE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR 1t
APROVAÇ~O DESTA EMENDA.

EMENDA 2TOO23Q..l """"' ---,
e'J CONSTITUINTE VICTo~ FACCIONI J rr=7;;T;~

QUEIRA ASSIrIAlAR A NATURÉzA DA El·lENDA:

D -=~~~~~~~':CAJ~p~::=:is:=~=::~n:~pn:sSlVll
O - OMISSÃO -..Objtt:VD reetebelecerInlItcr/aaprovadano I' turno e não IodUldll M Tedaçio do vencido.

O - ERRO - Redaçãodo venddo que nio comsponda!lO que foi IlpfOWldono I' b..lmo.

O - COl'ilRADlc;:AO - DlsposllNo5 contrad"1l6r1OS I'.l\tl'e si e sobre. me5mll mlltl:fb.

~ _ ~~;i~~~E UNGQAGEM - Sanar vklo de linguagem, d~fl!l1o limo manifesto 11corrigIr, ou de

nê-s. ao artigo 86, inc1.so XVII, a segu1.nte r.dali_o.

Art. 86. - •••••••• , •••

XVII - No••ar os =agiat.raüoa nos casos prcvist.o1l

nesea Const.lt.uilião. e o Advogado-Geral da UNião.

JUSTIFICATIVA

A eRenda objl!tlva corrigir &'rro tutn:r.feseo,

que a 5elião lI, do Cap!tulo VI, do t!tulo IV. ao tratllr. da "Advocáa

Geral da un1.io". manC1.ona que ela ee~ por chefe o Advogado-Geral da

Un:r.ão ( art. 137. S 19). Em conseguênC"'u, o dlll:posieivo cogitado pe

la emenda nee es s a ea de correção de l:a.nguage!l. :r.ncluslve no aspecto de

ticn:r.ca leg1s1aeiva.

Art. 62, S4g, r. Projeto de Constituiçlo {B) 2st Turno.

Supriflla-se do art. 62,§4R,I, a seguinte expres

slo : " 8 (orflla federativa de Estado ";

JUSTIFICATIVA

A atual constituiç§o contém esse dispositivo •

E proíbe não só a tramitaçlio da emenda constitucional t;endente

a abolir a rederaçãc como a república também.

Causa espanto o tratalnento direrenciado atri-

buído pela relataria, q.randc retira da Proibição a rorlna repu

blicana de governo e desconhece a nossa emeRla que pretende ape

nas o direito de promover U'1l debate sobre se a rcree federativa

, realmente melhor do que a t'orma unitária de Estado.

EIR face do desconhecimento que os, brasileiros, in

clusive os representantes do povo, demonstram ter sobre

assunt'o .. é bom que seja lembr"!,do nesta justificativa que 93"

( noventa e três por cento) dos países do mundo s30 unitários.

Para que não se diga que Países unitários -. são

países pequenos, lembramos que a China é maior do que o Brasil

e é unitário A dimensão territorial nada tem a ver com isso ,

Tanto que a Suíça é rederatlva

Para que não se confunda país unitário com país

totalitário é bom sue se diga que as maiores democracias do

euncc vigoram em países unitários ( exceçãe apenas dos Estados

Unidos) •

Sio inúmeras as vantagens dos países unitários se
-bre os federativos.

Mas. afinal, não queremos nada mais do que o

direito de discutir esse assunto, e, para tanto. é necessário

que se retire, a exemplo do que foi feito quanto à forma repu

blicana de governo. a proibição de tramitar emenda nesse sen-

tido

EMENDA 2TOO235-1 """"' ~_ __,
PJ DEPUTADO GERSON PERES J (IT"""õãr;;1ããJ

QUEIRA ASSINAlAR A NATlIREZA DA EMEND'"

m -:s:~~::~~~~:=::ast.=c~~supra~
O - OMlSSAo_Objctlvat~~~nol'tumoenioinduldlnaflldlçiodownddo.

D - ERRO- ~lodownc:lcbquenk>~IOClUIIb.proveclonol·b..lmo.

O - cOI'fJltADIÇÁO-~ ~tiltrellesobfe.mtSm.rMthIL

D - ~=E Ul'tOClAGEM- Slnar vk:lo dr: ~UIgmI ddelto. erro IDAniCwo. corrigir ou de

00 S 211 do art. 117 Suprima-se:
.,':lillÚtados os recursos das cecísões dos tribulais regiooais, nos

d,issídios individuais, aos casos de ofensas a literal dispositivo desta Can,!

tituiçil:o ou de lei federal'!

JUSTIFICATIVA

1"- O Direito elo Trabalho nIo pode ser aplicado de maneira d1

rereote pelas regUles do Bra5Íl.
22- Os advogados não poderio mais proceder D Recurso de Revista

no TST, teria dificudad~ par'a trabalhlKSores e esoreçeoores,
3"- E: lJJl8 redaç:lo restritiva que ccesrcoara graves prejuízos aos

trabalhador!!!!; e eIllJregaelous , Estados, M.rIiC!pios e I..!;lill:o

40- E, finalnlente, trerecrevc a lúcide colocaçi1o para st..Çrimir

este trecho, feita pelo ilustre Ministro paraense, dr Orlando Costa:

" A grande ráZlio de ser do Trlbl.nBl Superior do Trabalho, lIIA te.;:
lllOS de diss!dtos irx:ilviduais, é a sua lJIisslo lI"liformizaoon. mo fosse esse

hperativo, decorrente da f)'ers!vidade de regi~s trablihisbls B rtb tIM!rla I!:,

r
~ {B~ dJ mtelln, ~ un ten:e:Imgrau de jusrisdiç!o de natureza extraord! I
nérill.

COlOO eliminar essa desUnaçl!o. se a conseqijblcia, será, recessarta
mente. 8 aplicaçlio diversificada da legislaçlio tr<1blllhista, COlIl recerccseões da

nosas sobre err.presas e trabalhadores, que aqui pagarIa e receoerso de LIlll! (anua,
ali de outra, aqui l.J1l certo valor, acolá outro. CDIID i possível isso' será que

a conseqüência necessária n:fo Sl!rá a b&lbúrdia, ti inconform&Çi5o e a sua ccose
qij!ncia, a intraq:jilidade social! sarece-se que flIo é necessário ser especill.l1s:

ta em direito Ilaterial ou processual do trabalho para ccecreeooer isso

Esta razão pela qual há necessidade da exctusãc do trecho lIll!OCior;a

do no § 2 do atual art. da futura Carta Magna, a tini de aplainer os caminhos

da heI'llleOêutica laboral, ~e serâ lJIIa SÓ, se prevalecer cQll"Petência 00 Tribunal

Superior do trabalho de apreciar recursos em eções irx:iividuais baseados na diveE

g!ocia."

EMENDA 2T00233-5
f? IE'. ERICOPEGOOARO
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QCJElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA-
QUEIRA ASSINAlAR A NAT(]RI;ZA Dl\ ErlENDA:

EMENDA 2T00236-0
f:J DEPUTADO ASSIS CANUT~

C!lde se lê "entre as pe;SClÇS e ;m reqiões", lê1a-se "sociais e regiawJ.S".

Q{lElRAASSlriAI-o\RA NATUREZA DA EMENDA.

QUEM ASSINMAR A NATUREZA DA EMEl'IDA:

cu - SClPRESSrvA - Se for de ~es~ ou p~'evra Mo dewrj mv~rtero senlldo do d>SpOSiUvo
Exemplo. no texto supnmlf o adverblo MNAQM p1Issando" Itr I!mwda moolrlClIWae nIIO Suptes.5l1111.

D - OMISSÃO - ObJelMl flt5tabell!c~r ~8tena .lIprovadano t, turno c não IrKluld.ll na fedação 00 verKJdo.

D - ERRO - Red1Içãodo wnodo qUI! nia ~r1!5P"oncsaao que foi aprovado no 1· tuma.

D - CON1RADIÇAO - OtsposllNOS coolfad.t600s entre si!! UIble a me:'!õmll/ll.1Ikfla.

O - CORREÇÃO DE UNGCIAOEM - Sanar víCIOdI! hngu/lgl!m ddelto, erro ml!.mfesto 11cornglr, ou dI!
U:crucaleglSilltwa.

SUPRIMA-SE OS ITENS IV E V 00 PARAGRAFO ;312 00 ARTIGO 5:3

DAS DISPOSIÇaES TRANSITÓRIAS.

ltrt. 39, Inciso lI! do ProJeto de Constilw,:iu "8"

o - SUPRESSIVA - SI! for tkol!Xpll:uáo ou p"l:wra não devtr.!i 1o~ltel o ~nlJdo do dls.pt:lSollJYO
Exemplo.no texto suprimIr o advefblo "No-.Cr pas~ndo li ser emtnd~ mod1lkltlvae nIIO suprtSSrVll.

D - OMISSÃO - ObJell'o/lreslabekCff maleua apfOlo'ada no I tulno enio ,ncllllda na fed&çáodo vencido

O - ERRO - RedaçllO do wnCldo qUol" MO cOfresponda ao que foi aprov<ldo no I turno

O - COf'fIRADIÇÁO - Dispositivos coolradltonos enlre 51e sobre li ml!Slfla m1Jterlll

GJ - ~~~~~E UNGUAOEM - Sanar VICIO dI! linguagem. d...r"'l!O tifO malllf~lo " comglr, ou dt

EMENDA 2T00237-B ~~, ~~__
llJ JOS! FYXU;A ) tSiwh]

JUSTIfICATIVA

SU'RI"'-'E 00 ""TIGO 22 DAS OISPOSICO::=: lA!' E Tr<PJ'5lID.lIAS 00 PROJE_I
TO DE COH5TITUIÇ;tO B CAPUT AS SEGLllNTES EY.Pft5Sr.;;~

" ••• ininterrupto, e exceto nas Funtlaçi:ies OI

I

I

A retirada da palavra "inin~eI'n.'Pto", se dá para n!o faZE:r 'n
justJ.ça 110 servidor público que, evcntual'l'lõnte, tF'r.:Õd t,lssunid\J cargo::le CO"líi;;.c.

9'·
A retirada das palavras "el':,::eto na$ F''.lfldaçt'ies'', !õE' de. p::lrq!.Je

o texto é confuso e sI? o espírito for dd ceb:ar de for,. sarvidorf's de tr.L:o Or
gllos, estamos proporcIonando um retrocesso as Constltulçõ'!1s oe 19/,6 e 1%7

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

N...lI rl'l" 57. IIU 110U I, suprlm<l- .. ", <l ..... prl"" ...,';,o.

EMENDA _2T00234-3 ~oo. ~

e:' ~,n I±,:!..~ ~~~~~~Nl~V~ln,,[,,-b _

m - SUPRESSIVA - ~~ lor de expre~Ulo ou p3bvril nao dll'\'II!TiI Inverter o $enlldo do dhPOSlllvO
E>.(mpb nu talo supT~mf o I'ldveiblo "NAO pl'l.~ando;'lser~mendanlodlfl('''IIII~cnaosupre~~lVa

O - OMISSAD - (1l'1.11~<1 to ',lliwl<"t"f'fn\dt, 11"~p.rO'o'"d<l11O 1 lurllo l- I\;m lflclulJ<l n<'l rrd<l\ao do vencida

D - ERRO- 1<1 ddçao do venCIdo qU!!n"'o l;o"e~pond<'l ao que fOIaprov,ldo no I lumo

O - CONTRf\DIç.AO - Dl~pOSltIVOS ":on!l~dlloIlOS entre SI e ~obrl' II mll'Sffi!'lm/MUi!

O - ~~~~~~I~,~E liNGUAGEM - S..llla1 VIcio de llllgudy~m J~IUlto f'/lO m...mlr.~I~ ,I (Ofllglr ou de

~ _ SUPRESSrvA _ Se for de expressecou p.llllVf3, ndOdevetlllfwertf'r o 1I1"ntJdo 00 cl ~ Xl~,I....o
El«!mplo no teJcto.~upflmlr o adVt:lblo -NAQ- paswndo <!lser em ..~ :!z moo,'icltN2l (> nao suprus,r.;

O - OM1SSAo_ ObjetIVa resti'lber~l"r matena llprovlldll no l' turno e n~o mel~d:!.nl!. redaçlio do venc:d~

D - ERRO - Red/lçio do \'t!ncldo que nao correspohd" ao que rOI apro-r.:dono l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSpo~ltJv05 contr.ldJtolJOSent/'l!'SIe sol; e a me..mll materla

D - ~~~'t~~tr~E UNGUACiEM - Sl!.nl!.r \"10 de hnguaoem (Ide,to eno mln,'es'o li comglr ou de

JUSTlF'ICAÇAO

A Lei nrt 4.595, de 31 de de2emoro de 1964, tamtJém conhecid!!

como "Lei da Reforma BancárIa", criou o Conselho MonetárIO Nacionnl e
o Banco Central do BrasI! , re-organizou as instItu~r;Oe$ mon~ttÍrl&S, tm.~

cárias e credit.íciaz e pa~sou a denominá-las l.nzt1tuições financeirOS
bancátias e não bancarias, púolicas e privadas.

Assim, para resl.::Ioelecer o principie;. de isonom1.a e de

igualdade perante a lei, e considerando que ao del'\ocrati28r o acesso
de todas as instituiçõet. ~ todos or; selares do me!"cado f!.nancei ro d1:,
minui-se a concentração eXIstente no sistema financeiro, oferecendo

se alternativas de cana~s de crédito e poupa.nça a ptlpulaçi'io, propo 

mos suprimir os termos "bancdn.as" e ubanciirio" do inciso I, do art!

go 197.

Desta forma, o texto do artigo 197. inciso!, tal como

foi aprovadO' em prillleiro turno, ao invés de garantIr a todas as 1.ns

tituic;ões financel1'3S o acesso a todos os instrumentos do mercado f1.
nanceiro, sen qualquer fundarncmto restr.:ngiu-se 2. atribUIr a garan

tia constitucional de acesso a todos os im:.trumentos CIO merca.do fjnan

ceiro bancário à~ instltuir;ces f!nanceirüs oa.ncárias, discr1.rlirand~
radicalmente as instituições hn~ncelt2S n~o oancá.:ias

Suprir.1J.r, do inciso I, do artigo 197, os terl'los "bancárIas"

, e "bancáriO". dando ao texto a seguinte redação.

Art. 197 - • ••• •• ••• ••••• ••

I - a autorizaç::lo para o func~onameJ"lto das inst.i tuiçõss financ:ei
ra~, assegurado às lnstitu~ções oficiais e privadas ace~$O a todos os

iostrlJl'lentos do mercado fInanceiro, sendo veQada a ess[).s .lnshtui:;3es a
participação em atividades nlio previstas nesh autorização,

~ - ~;~:~~:s~~c:rltTl~ ~~d~~~O~~~ap:~~~a~~~~~n~:e~~~::~s~n~upres~lI/~
O - 014185.-\0 - ObjetIVarestabel~l!'r mat~rla aproYlldll no l' turno e nao mduldll na redação do ~nodo

O - IJmO - Rl!!d1Ição do veoodo que nllo cO~.'lponda 110que fOIaprondo no J' turno

O - CONlRAOIÇAO - Dlsp05ttiYo~ cooll'Mllonos enll'e si e sobre li m~lIlTl1Itena

D - ~~:~~?tJV~E UNCiClAGEf.\ - Sllnllr VICIO de hngulIQem dert~ "'"O m,ln,resto a cortlglr. cu dI"

T1TLt.OVIl
DA OOOEH I!CONQI.1JCA r:: FINAt-..'cr!RA

CAPlTU.O IV
00 SISTEMA FINANCt!IRO NACIONAL
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EMENDA 2TOO238-6 ~~ ..,
[?J cosa "='" ) Uo;;;U EMENDA 2T00242-4 ~""

[:J DeputadO HIll\RIO BRAUN -----------,j tçõ~~Ai9ããJ
EMENDA 2T00245-9 ~ ,
lO? VASCO ALVES J~::"~

OOElRAASSINALAR A NATUR~ DA EMENDk QUEIRAASSINAlAR ANATU~ DA EMENDA. QUEIRAASSINAlAR A I'IATU~ DA EMENDA:

ITI - SUPRESSlVh - Se for de ~xpr~ ou ptl!avr~ nkl ,*verá Invertero sentido do dlSposIllvo
Exemplo. no texto suplllnlr o advelblO ~NÃOH plls$ando li $Cf emenda modlfiei'owaenio 5upresslv3

D - OMlSSÁO - ObJI!U~...reslllbdecer matélla aplOvllda no 1" turno e nao lIlClUlda na r~:açào do Vl!ncldo

D - ERRO - Redaçio do vencidoque nac corresponda ao que foiaprovado no I" turno

O - COI'fJRADIÇÁO - DIspositivosConlIlld,toOOsentre si e sobre a mesma rmtérla.

O - COM EçA 0 DE UNGUAOEM - S"nllf Vldo de IJnguag~ deleuo, erro man.restc li corrigIr, ou de
técn.cal~hlllllJvll.

[LI - S(JPRESSIVA - Se for de expressec ou p<llavrll não deverâ Invertero senudo do dlSpoSltlvo
Eli:emplo. no texto supnrmr o advelblo ~NÂO- passando 11.ser emend1'lmodllkatM!I e nac SUpreS5NO!l

o - OMISSÃO - ObJttlV1l restabelecermal!rlllllprovada no 1· turn;' e não Incluldana redaçao do venceo

O - ERRO - Reclllç50 do vencidoque nâc COO'esponclllao que foiaprovado no I' lume

O - CONTRADIÇÃO- DlSpcsl{JVQ5 contr.1ldltónos entre si e sobre a mesma lTUltl:na

O - CORREçf.O DE UNGtlAGEM - Sllni!lfvicio de lJngu~m eereuc erre memfesto 11eomglt. ou de
tecnk:llleglSia!rllll

I:]J - :~~~~~~~~~ ~x~~:oo~~~ap=~=.:as~v:::n~R~=~r.~~s~o~~uPleuwa.

D~- OMISSÁO - Objell\lll; restabelecermatérta aprovada no l' turno e não Indufda na redaçliodo vencido

O - ERRO - R@daçAodoVl!nodoquellllOçonespondaaoquefolllprcvcdono I' tumo

O - CONTRADIÇAO- DlSpoSltlvoS contradlto~ entre.sl e sobre li mesma meteria.

D - ~~~I~~E UNGUAOEM. - Silnllr VIela de linguagem defeito, erre manifesto 11corrigI!,ou de

kt. 52, Inciso V do ProJeto de Constituição "a"
Suprima-se o parágrafo 312 do artigo !33 do texto

aprovado pelo Plenário

Suprima-se no inciso III do ar t , 207 li expressão " de pri

meiro e segundo. graus", passando a vigorar a seguinte redeçãc s

SUprimir a el!Pressão "e pelo voto de dois terços". Ax:t. 207 - •••_ .
JUSTIFICATIVA. ; ,. ~.~.

EMENDA 2T00239-4 ~"" ,
[!J Alc!sia Va~JD~nce1cs J tTõi:rq]

QUEIRAASSIl'fÀ1ARA NATUREZADA EMENDk

o .... SClPRESSIVA - Se forde expfl!ssAoou p~:wra nâc deverá Invertero senlldo'do dlS~Wo
Exl!mplo no texto suprimir o advewlo MNAQ",pUMndoaRremendamOOllkatIYaenáOllUpreS!l1wl

O - OMlSSAO - ObJe1JVa restabelecer rnlltena aprovada no 1" turno li! não mdUldllna redaçllOdo Vl!ncldo

D - ERRO - Redaçâe do vencrdo que não ccnespcnda 1\0que foi ~pl'OYlldo no I· turno.

D - CON1RADtÇÃO - OISpOSllNos contradltotlOS entre SIe sccre 11m~lI matena,

D - ~~Te~~l.N~E UNOClAOEM - SMar vicio de Imgu1\gem, defeito, erro mllrllfuto a corrlgl/',ou de

E!uprinla-nB I) inciso XXXIII, do,art 5'l.

" O Estado promovam, na forna da loi, a dafe!l!l do QJnSJm!dor ",

..nJ5TlFICJl.ÇJ;o •

A elaboraçilo de proposta orçamentária própria
não é ccnpefêncIa que deva ser atribuída ao HinJ.stério Público,

porquanto não foi ele elevado à cateçor ra de um autêntico Poder
do Estado. como sucede com o Poder Judiciário

Tal prerrogativa somente iria contribuir para
tumultuar 11 já compiexa eâabcracãc da lei orçamentaria anual.

QUEIRAASSINAlAR A NATU~ DA EMENDk

o -SUPRES,SIVA -SefordeexpresUooup~vranãodeV'l!rilft\'@rtl':rosenbdododlSposrtNo
Eli:empIo. no teec, :supnmlt o advelÍllO ~NAOM Pll.Ui!lndo 11ser emenda modlficat1Ylll': não supn!'SSlVa.

o - oMlSSÁo -ObJetMIt~~rmaterlaaprovada no i- turno e não mclwdanll redação do venddo.

O - ERRO_ Redaçliodo venCIdoque não COITespondll aoque foiaptov.lldono t- turno

0- CON1RADIc;Ao-DlsposltWos contr.adltó~e:ntr'e;s1l':sobrflllmesmllmalerla.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SMar vk:1O de lilGuagern defeito,erro manlresto a corrigir.ou de
tecrucllleg15r...lIYa.

Ill)-oApós 30 anos, ao professor, e. após vinte e cinco anos,
" li professora. por efetivo exerclcio de funçl:lo de magil;-

tério.

JUSTIFICATIVA

O Artigo 41 .fr'jciso III aí rnee b do Projeto de Const! tui

ç~a B diz que o Servidor Público seré aposentado voluntariamente

ap6s trinta anos de efetivo exerctc.íc em funçlles de magistério se
professor ou vinte e cinco. se professora, com proventos integrais
diferentemente do que determina o artigo 207. aquele ~lIo cria ne
nhuma excfusac , concedendo o direito a todos os professores servi

dores.

A sunressac da express:lo " de primeiro e segundo graus" é j
necessária para fazermos justiça aos professores universitJ.rios,
de pré escolas e de cursos livres, que pela atua! r edaçãc , es t ãc
excluidos daquele direito.

Os professores compOem uma éategoria profissional que: exe r
ce uma atividade profissional I' pencsa'' independentemente do curso

ramo, nível ou grau em que trabalha. razãe pela qual já cossuea.nc
je , o direito à aposentadoria especial após 25 anos de efetivo e_
xercício se professora e 30 anos se professor. A permanencia do te

to com a atual redação seria uma subtraç:lo indesejada. e um direito
8 muito conquistado.

Incl.!50 desnecssdrio por ser repetitivo, uma vez q.,lQ o lUlam1:o

8Btá tratado CCIl\ ll\II.is propriedade no nl V do art. 176 •

li nuprsSMO é imperntivo da boa té01ica leg1slat1\IB, principal

lllDnte Dnl tMM. Const1"bJ1çâ'o q..lll !5Q protunds légictl D coerente.

Suprima-se o inciso XII do artigo 38

Justit'icacão

EMENDA 2TOO246·7
f!J VASCO ALVES

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDk

JUSTIFICA.TIVA.

~OATA

'-_==== ...JJ Cou07/;]

art. - SQ - .

O conceito de "FunçrIo Social da propriedade", expresso no
art.191 do Projeto de Constltuiç1:l0 B poderá nfio ter ti sua aplica_

çlo efetivada em função do conceito de "Propriedade Produtiv3"que
aliás, nlIo possui derin}çlIo clara no referido projeto

Existe portanto uma sobreposição desnecessária de concei

tos que, se mantida como está, impedirá a efetivação de qualquer
projeto de Reforma Agrária, possibilitando que todo o latifundiá
rio que mantenha alguns hectares em produção, vá aos tribunais a_
legar que a sua propriedade 1 produtiva, e portanto insusceptível

de desapropriaçl'io para fins de Reforma Agrária

O concei to de"Funçao ~ Social da Propriedade", é-, pois, su
ficiente e adequado para permitir a execuçl!io da reforma Agrnria,

sendo porém, necessário que se extirpe do texto constitucional o

termo" Propriedade Produtiva", nao por serl'lOS favoráveis à desa
propriação de terras que estejam produzindo adeqüadamente, pois
estas estarão cumprindo ti sua função social. mas para n::to incor_
rermos em dubiedades conceituais desnecessárias e inconvenientes.

m- S(JPRESSIVA - Se forde ~re~ ou p~<'Ma nêc deverá lnvert@fosentldododlsposltlvo
Eli:emplo. no texto .'lupnmlro adverblo ~NAO~. passando li ser emendll modlW:;!lrva e náo SUpre5SN1l..

0-- OMISSÃO -OblelMl restabelecer mllt!na aprovada no l' tumo e não InclUlda na rfldaç&> do VMCldo.

O - ERRO - Redaçli, do wnodo que nAocerrespcnda ao que foiaprovado no ]. turno.

D - CON1RADIÇÃO - Dl.'S~lIIIoS contradilQnosentre~1 e sobre li mesma materia.

O - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar vicio de lmguagem, defeito. eno manlfeWJ li cOlllglf,ou de

Suprima-se do Artigo 190 o inciso 11 e o parágrafo único,
passando a v:;gorar a seguinte redaç:lo'

Art. 190 - S:s.u insusceptIveis de desapropriaçao para fins
de reforma agrária. a pequena e média proprie

dade rural. assim definidas em lei, desde que o seu proprietário
n:io possua outra.

Suprima_se no Inciso XLVIII, d!!nea "a" do artigo 59 a
seguinte expressão:

" Salvo em caso de guerra declarada", passando a ter a
seguinte redação:

EMENDA 2T00247-5
fJ Vasco Alve,

QUEIRAASSI!'1A1ARA I'IATUREZADA EMENDA:

Q - S(JPRE!SSIVA-Se for de e;o;prcSS<lO cu p~'a~T<l n:ia de>.eralnllenero senlld.:o do dlspos,ts~t1
Eli:empkrno texto sup=r o adverblo ~NAOM P<SS!;.;lndo ~ ser emeni.b mod IlC<ltlv.st! nfio SUplesS va.

D - OMlssÁo -ObJ~lIYzIreslab~lecermaletli!llprovadano ]' turno e não Inclu{d3 no!re-'..açlio do ~enddr).

O .:..- ERRO - Redaç"lO do venodo quenlio cORespond1'l ao que rolaprovadono )9 tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSllWOS contr.ldit6no.'l entre si e 1l.Obre l'I mem13 rrulténa.

O - ~~~~l.N~E UNOUAGEM - Sanu vicio de IlIlguagem, ~efelto, eno mmlfes'o ti CClmg,r. cu de

Suprimida a expressão. como quer a presente Emenda. •

rando o dispositivo e tornando-o justo e compatj,b1lizBdo con

ter-se-á que o limite será equivalente à totalidade das parcelas

realidade da politica remuneratória e!'etivamente praticada

recebidas pelas citadas autoridades. a qu.aJ.quer títUlO. apr!mo _

Parlamentares.

o dispos1tivo emendado. quando visto comparatj,vamen.

te com o artigo 20 das Disposições Transitórias, visa a esta

belecer o limite máximo de remuneração dos servidores pÚbll _

cos dos três poderes. para tanto reduzindo-se, quando t'or

caso. a retribuição daqueles que. à data. da pro'llulgação da

Constituição. estejam percebendo valores acima do t'ixado.

Não obstante se devam exaltar as f'inalidades perse

guidas pelo artigo. pareoe-me injusto, irreal{stico

discriminatório t'ixar esse lim!te tomando como base justamente a.

menor paroela das que 1ntegrwn a. retribu1ção do:; Ministros e dos

JUSTIFICAÇÃO

QUEIRAASSINALARA NATU~ DA EMENDk

Do artigo 38. inciso XI, 8uprima-se a expressão "em espécie".

Judiciário.

tribuição entre sarvidores dos poderes Executivo, Legielativo e

Os objetivos visados pelo dispositivo que se pretende

!lUprimir estão. s.m.j., contemplados pelo parágrafo 11 do art1-

go 40, logo adiante. Não há nenhuma necessidade de duas d1spo-

sições estabelecendo a. mesma eeaee, ou seja., a isonomia de re-

[X] - SClPRESSIVA -Se for de exprl!MOOou~evra nw dever.iInvertera senbdo do dlSpOSltM:l
Exempla:no texto. sUprlmJro 3d'11!rblO ~NACr. passancSo11.ser emenda modlficatrm. e não supreuiva.

O - OMISSÃO -ObJelNa rcstabel«er rmterlll aprowda no ]'tumo e não mdwda na tl'dação do vencido.

0- ERRO- ~açãodovenodoquen50corres~daaoqUefolaprovadono"turno.

O - CONTRADIÇÃO- Ol!lp05&trvos contradIt6l105 entre si tEsobre a rJ\eSrrnl rt'Illtena..

O - ~~~E UNQUAGEM - SAnar lIIce de Unguagem, defeito, erro meOlre5to11conlgll' ou de

A Con:5tituiçS'o deve se orionmr no sentido da dl'!f'iniçio dI'!noma5 cem
D.Jnho da perenidade cu, no m!nino, clJradoulUs. E, nal!lM medida, não dava contem
plar propósitos lS.ljeitos a fatores cont:irlgsnI::1e11i!!. -

Poderá em algum mo~nb:::, por c:iro.mstâncil'ul ora níio previMveis, dei
Mr da o:mvir ao PIÚS manter-se atado à " comunitL!lde latino-arnarlCllna". -

Esta ccnveniiincia deve e15mr l'Ifeita !'!Penai!! ài!! cirCXJnstâncifls do mom!!n
ta hitltórico, mas não rogi:!ltmdo da fonm dl!t:erminístio:l em UIM. Constitui?io. -

JUSTrFICAf2'O:

.. O objetivo é restringir o conceito da taJta, para corresponder à correta
;ont::aitooçao,,,ro"lpElndo com o di!lcutido ent:endimsnto fi!lc:e.lil!lta v1gente Q.le amplla B

ama da incic!end.a deste tributo CJ-lll taz o instituto se fls.se:nelhar mu1to ao iM?osto.

.. A taxa dava flBr diferonc:.1adll. do 1npo~1:o um razão do ~nteúdo do llil!rviço
publica prestado ao c:id~dão ti por esta rl!q.ri.sitado, Mo mrvi']O!I c~aci!l.is Q.lB aten
dem de modo individ.l;1izado, enq,Janto o imposto n::.'1a_lSe dastina:lo a l'ltc"'Ider ã";
neces!lid!ldes crçanentãr1a13 gDmiS tmduzidos em benefícios gurab prl!!:ltndos à eo10_
t:1vidade B. portanto, cobmdo CO'fl maior BIlIpl:LhJda B indi.!lcrininads:l\e"\w.

Maim, o serviço públlco "pot:e-cJ.!'Il" B MO utilizado pelo cidadão não
poda, j~5, :!ler objeto de cobmnça por parte do Estado Mb 11 fOnl\!2 do taxa;consti
tue o di&,:lendio do GOVSMO atendido pelo irl;Josto e cano tni5 deve ser C::lO~demdo.-

Q{!EJRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

m- ~~~~~~zr~~~~~~r;;I;~::o~~~~ap=~á~=:n~R~:ti:~:~':uprmw1\
0.- OMISSÁO - ObJeWlIrestllbclecermlllérlllllptoY!ltla no 1· turno e nlio looulda M redllç60do \'@ncldo.

O - ERRO - R~60 do venodo que nio coqesponda 30 q~ tolaprovado no 1· t1.Jmo.

0- CONIRADIÇÃO_Dl!posltr.005 contr.1ldltorlosl!ntreslesobrflll~smarnllteria.

D - ~:~~~E UNGUAGEM - Sanar VlOO de hngullgem, defeito, erro m1\l'llrl!1õto a corrigir, ou de

QUElRAASSINAlARANATU~DAEMENDk

= "'"0' ,

~r1rna_158 d:l artigo lJ2em Disposições constitucionai~Transitórias o trechJ·

" ••• t~ndo gm vilSta a fot1lll'lxã? do urnll comunidade lAtino-americnrl'l ce

neu;õol5 ".

m- S(JPRESSIVA -Se forde expressão ou P~llVfII nào deverâ II1wrtero untldo do dl5POSlhvo
Exemplo no tv:to, supnmrr o adverblo ~ti!lO~ pU5ando a ur emenda modlikilllv.!l e lUIO supressllla.

O - OMISSÁO - Obje!lv.1l reslabl!fecermllleM aprovada no 1· turnoe não Inclwdana redaçao do vencido

O - ERRO_ Red3çãodo vencidoque não covespqnda <'lOque [O{ilproY!ldo no 1. t1.Jme

D - CONTRADIÇÁO_ DISP05ll1VO.'l conlIadltono.'ll':ntre si e !:Obrea mesmi!lmatena.

O - ~=~~~lN~E UNGUAGI:M - Slmar VICIO de linguagem, defeito erro manifesto a corrigIr.ou de

r.r------------=o----- .,
Suprim.!l.-!ll! do n2 Ir do art. 151 ali expressões.,

•"•••• ou potencial ••:. eu postos a sua diSfloSiç;o."

Executivo. no Legislativo e no Judiciário. XLVIl- Não ha ..erá penas

a) de morte;

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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JUSTlFlCATIVA

Em tocos os pa í aes qUI! adotam a pena de morte, ela é usada
sempre para punir pessoas das classes suba! ternas , sendo mul to
mais um eficiente instrumento de ccní.naçãc do que um meio eficaz
para a reoucãc da criminal1dade

Nilo devemos pois, deixar nenhum tipo de 'r essat Vil. à execu- I
çll:o da pena de morte em nosso pafs • Ela deve tão scnence ser pro
IbLda , A ressalva li uma regra 56 serve para dar inicio ao cescum.,
primento da própria regra, e no caso espec í rfcc da pena de morte
nllo devemos abrir nenhuma exceção Legal pua o homem matar o pró
prio homem.

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

[KJ - ~=~/~~~;~ct;~::;o~~~=~jS:=~$C~~~':(j~~::t.pres5mL

O - OMISSAO-ObJetMI reltabdcarmatl:rIa ;lI~"no l°l1.mo e não IndUldana r~ doVl!flcldo.

O - ERRO - Redaçio do venodo que nãoCorrupoodll ilO que fol ..provaOOno l° turno.

O - CONTRADIÇÃO - D!5poWvos contrad'dór!OS Mtr~ sre sobrr a m6rna milkfiL

O - ~~~~~E UNGtlAGEM - SMar YM:IO de IlngUllQ",m, defuo f'Jl'Omemjesto a comglr. ou de

=-- =0' ,

Suprima-se do § 611 do ar t 234 a sentença " ressalvado r e Levan t e in
ter-esse da umão , segundo o que dispuser lei complementar", dando a
seguinte t-edaç ão ao dispositivo:

Art. 234.

§ 611 - 510 nulos e exUntos, não produzindo efeitos jurídi_
cos, 0$ atos qUI! tenham por objeto a ccupeçãc , o domInio e a posse
das terras a que se refere este artigo, ou a exploraç:Jo das riqueza
naturaIs do solo, fluviais e Jacus t ras nelas existentes, não qeran
do, a nulidade e a ext Inção , direito a indenização ou ações eco era

Unilo, salvo Quanto às benfeitorias derivadas da oeupaçãc de boa f~

JUSTIFICAç~O

Desde a Constltuiç:lo de 1934 (art.129), todas as Magnas Cart~s bras i
leir.as 1'1xaram a cestInaçãc das terras indígenas, afetando-as a pos:
se permanente dos Indios que es ocupam. Escrevendo sobre o alcance
do preceito, Pontes de Miranda (Comentários à Constituiç:lo de 1946,

vol.V, 19.53,pp. 'JS/~J6) esclareceu Que são nulos qua Lsque.r ates de
dfspcs j çãc sobre as terras indígenas, mesmo aqueles Que s6 se re re-,
rem a elementos do direito dI" propriedade ou da posse (uso, rruto,ga_,
rantia real, rccaçac) Ora, o texto aprovado em llõ1 turno já del:ermi
nau duas exceções , ret at ívas , respect.Ivenente , à exploraç.l!o de :recu!:

50S hídricos e potenciais energéticos, e à excacreção de riquezas m!
nerafs em terras indígenas (§ 311 do art. 234). coerencenente , as ex
ceçees oeverac ser autorizadas pelo' Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades a ret.adas

Não hoi como se admitir uma terceira exceção, vagamente definida como

"relevante interesse da Unilo", Que não passe. como as anteriores,p~

lo crivo do Congresso Naciunal ricará ao t afance do Executivo deteE
minar o Que se considere "relevante interE!ss~ da Un!llo", cabendo pr!
ticamente tudo na express:lo. estradas, construçlles diversas, explor!
çll:o de rf'cursos florestais, etc., caracterizando_se, assim, a exce

ç:lo como daquelas Que, afinal, derrogam a regra. Hisl:oricamente,já
se cobrou excessivamente dos índios. em terra e gente, em nome dos
interess...s da sociedade advendcia. ~ imoral exigir_lhes. que fonti
nuem a arcar com o Onus destes interesses. considerando os poucos

índios sobrevivenl:es. Por isso, propl'le_se a supress:lo do trecho.

EMENDA 2T00249-1 ~"' ---,
PJ DEPUTADO CELSO DOURADO } fIT}ii.~;~

Q!)ElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

m - SfJPRESSIVA _So! for ele eJ:pteullO ou plllllvrll não Mwrá lnveltl!r o Hfllldo do dlSpollllvQ
Exemplo: no texto.$Upomlr o ad~ibto ~NAO~ pilSsando a ser I!mtoda mod<fOCllt/Ya e nio suprf'ulva.

o - OMISSÃO - ObJe\J1.'lI r6tabl!lecer milléna ,proy~da no J' turno e não lndulda na r~/Içáo de>venodo

D - ERRO - Rtdllçao do lIenCIdoque nio ClXfI!spondll~que 101 aprCl\llWo no 1· turno

D - COrtTRADJçAo - Dlq>os1Wo5cootradltórlOSentre si e sobtf' a mesma matena

O - CORREçAO DE UNGtlAGEM - Sanar vicio de llngulIgem c1efetto erro mamfdto li corrlgtl, ou de
tecrucall!glSlalwa.

Art. 1.50 ••••

S 612 - As policias mili tares e corpos de bombeiros
Militares, forças auxiliares e reserva do Exército. s!!
bordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Go
vlI!rnadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Terr!
tórios.

Suprblir a expressllo: " forças auxiliares" do par!
grafo 60 do art. 150.

EMENDA 2T00250·5 ~'"e'J DEPUTADO CELSO OOU'-R-AO-O---~------'J ~:;A"B;J

QUEIRA~SINA1AR A NATUREZ.A DA EMENDA.

I:K:J - SUPR~SIVA - Se for de II!ltplf'uiloou pall1"!a nio d!!\I@rá mvertN o 5",nlldo do d15po51tNO
~mpkl no texto 5lJpnmlr o olldYclblO 'l'V\Q- p&Ullndoa sulI!mend&modtfielllJYa e n"O sUPll:$SMll

o - OMIS5AO -ObJl';lNa reslabl';lecer ml~na ,provada no l' turno f' nio Ulduída nll redllçllO.:Io venCIdo

O - ERRO - Redaçao do vencido que nãocorresponda ao q~ foi aprovado no I' turno

O _,CONTRADIÇÃO - OIsposlirvo5 contradlloflos enlJe S! e soble a mesma mat.ma.

O - CO RREÇÃO DE UNGUACiEM - SlInar VICio de linguagem deleIto t!!rromanlre5to iII COrrigir,ou de
l.eau<:ill~~fatJya.

"rt. 207 ••••

III - Após trinta anos, ao professor, e. após vinte e
cinco anos, à professora, por efetivo exercício de funçllo
de IlItlgisl:ério de primeiro ou segundo grauj

suprimir a excreasãc ' "De primeiro e segundo grau" do
inciso !lI do art. 207.

EMENDA 2T00251-3
f? DEPUTADO CELSO DOURA::

OOEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

ITI- ~=~~V~~:~~~x~~:IO~:~~:::=ara;~::::=':;~~~~~upres5lR

D - OMISSÃo - ObJewa restebelecer materla aprovadJ no l' tumo e nkJlncluídll rJiII redaçao do wnCldo.

D - ERRO - Redllçãodo veoccc que nllO corre~ao que rolllprovadono l' fUmo.

O - COI'ITRADIÇAO - Dl$posrtlvOS conlJ3dllooo5 entresi e sobre a mll"Smamatena

O - ~~~lJY~ UNGC!ACiEM - SlInlr VICIO de llngulg ...m, der",lto, erro marufesto a corrigIr ou de

Art. 190 ••••

II - li propriedade produtiva.

Suprimir a eepeessãc e " a propriedade produtiva" do
inciso II do art. 190.

QUERAASSlliAlARA NATUREZA.DA EMENDA.

[TI - =:~~~J:n";;;~~=o~~~,~~=~á~~=n~:e~~r::~~upresslva
O - OMISSÃO - ObJoetlva restabelecer mlltenaaprOYlldllno 1"turno enio lOduldll na rll!dllçllO ,"o venceo,

O - ERRO - Redaçãodo venc.oo que MO corrl!spood&ao que fol.provado no 1· wmo

D - CONTRADIÇÃO - D.$posllJYOS contrlKÍltorlo5entre si e sobre a m6ma materse.

D - ~~W~ll~E UNGClAGEM - sanar \'ICIO de linguagem defeito, erro manifesto a cornglr, ou de

Art. 711 ••••

XXXIII - proibiçllo de trabalho noturno, perigoso ou
,insalubre aos menores de dezoito e de Qualquer trabalho a
Menores de quatorze anos. salvo na condiçllo de aprendiz;

Suprimir a expressi§o: " Salvo na condiçlo de aprendiz;"
do inciso XXXIII do art. 711.

EMENDA 2TOO253-0f9 Consbtuinte SAO THIAGO AUTot<

QUEIRAASSII'IAlAll A NATtilEZA DA EMfNDA:

[9 -SUPRESSIVA-SerordeeJ:prelS6OOI.l~M'fllnho~r.lill1YelU!rosentldoood~lll'O
~mpIo no texto 5UP!'1tnlr o II<t\.irblo M!iAcr,passando a ser em",nda; mod!l'icâMle mo supr~SSII.'lI

O - 0MIS8ÁO -0bjetIYll. ~C.fim"ltd ••pIW&dano l·turno ~rao lncIcldanaf~O do vencldo

O - ERRO - Redaçãodo wnado q~Mo Corr~spondll ao que foi IlprOYlldo no J' turno

O - COl'fIRADIç.\O-Ol5pO!llllVOS contr~cbtonosent.reslesobrellmI!5mamllterjll

O - ~~=E UNGUAGEM - san,r \'fCIOde l.nauagem, defeito, f'110milrufellto a corngl!, ou de

~rima~se o Artigo 140 do Proje~o de Constiuiçfto B.

Face ao princípio geral da isonomia, consagrado no texto do Projeto 8, a
disposiçAo, no que se justifica, é repetitiva, raz1!lo por qJe se sugere a sua Supres

w

silo. Por outro lado. o dIspositivo pode ensejar todo r..rn conjunto de vinculações de J;"e

Ir.Unerações entre de5~rgadores, ju{zes, procuradores da justiça e do Estado, juíze~

ele paz, defensores pÚblicos, etc, configJrando situaçÔl!!S de privU~gio e desorganizan
do o sistema de rem.Jneraçlles e as finanças públicas. -

EMENDA 2T00254-B ~"' _
PJ COl1stituil1te HJEMA 5AD THIAGO ) ~;l:;;-J

OOEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EME/IDA.

o - SUPRESSlVA -Se for de expr~S$.lIO ou p~a n&odevemII'lVelter o M!nbdodo dlspo5lWO
Exemplo.no texto supnmll' o adv.':rtllO ~/'iI\O , panarldoa ser~a modIficlllMl~ nao supr~

O - OMISSÃO - 0bJeW1 rt'S~ct'r mMerla 1pr0YDd1l no l·turno e nao Induldllllll redação do YffiCtdo

D - ERRO - Red"Çilodo Yf:nc:Klo qu~ nllo cOIlespondlllloquefOIJlpfovadono l' turno.

D - CONIRADIÇAO -~llvos conlJadltonos enlJe SI e sobre a mesma mal~rlll

O - ~~~E UfIIGClAGEM - Sanar OCIO de IlOQlJlt9l!m,defelkt, erro mmil'1I"Slo a comglt. QlJ de

SUpriIRIH.e, no § 11õ1 do Artigo 40 do Projeto de COI"lStituiç1lo a, as expres

s~s " ••• autarquias e ·ft..J'lcIaç1:ies pCjJlic8!i, •• ou assemelhados ••• 00 entre as de ser

vidores dos Poderes Executivo, LegislAtiVO e Judiciário••• ".

A disposiçl!!iaé justa quando procura tratar igJalmente a(JJeles servrocre
pÚtllicos que se achalllem sttuaçêo jurídica equivalerlte Na medida em que esteooe a

igualdade de vencimentos a cctras sttoeções , desorganiZA, por equiparações sucessivas,

a estrutura salarial do Estado. coosérios prejuízos para as finanças públicas.

EMENDA 2TOO255-G ~"' .., .,
PJ MOEMA sno THIAGO Jrr;/~~~

QUEIRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDk

m- SUPRESSIVA _Se for de expressaoou pa!ll'ml nio deverlÍ ItIYffier o seJllldodo df5po!1l1lv:;a
Exemplo. 00 texto supl1mlr o adYefbIO ~NAO~, pauando a ser etnl!nd/t mocllticatlYa~ nio supct!!S$IW

o - OMlSSAO:"" ObJeWa res~leccr materia ll'I!.n:wada no 1· turno e n60 ltIClwda nll rl!daçio do wnodo

O - ERRO - Rt:daçio do veoodo que nao cct"rl!JpOnd~ 1IOque fOlllplOYlldo no I' turno

0- CONTRADlÇÃO_Dt!posltNos ClXlt1adlt6rlosrntreSlesobteaml!$flllllmat«la

O - CORREÇÃO DE UNGClAGEM - SlrJiIIrvido de lu1guagtm dll"fbto, erro manifesto a corrigI!' ou de
tecnlclIl~lSI.1twa.

Suprlmir# no artigo 711, inciso XXXIII a expressllio "salvo na con

diçllo de aprendiz".

,JUSTIFICATIVA

Em vários países desenvolvidos a proibição do trabalho do menor
chega até os dezesseis anos. N6s não estamos reinvindicando esse 11.
mite, mas não é possIvel admitir uma ressalva Que deixa em aberto
8 idade para o menor começar a trabalhar, mesmo na condição de
prendiz, o Que vai ferir ccnvençãc da OIT.

EMENDA 2TOO256-4 """' -'-- -,
PJ MOEMA SItO THIAGO J ~;~A7Iããl

QUEIRAASStriAlAR A NATUREZADA EMENDA:

lLf -~:p';~~~;~::~:=IO~~~~=:~nw::~=::~~press.va
O - OMISSÃO - ObJetNlIrl!Stzbelecer mateÓll aprovada no l' turno f' Mo lnc\o.da na redeçac do YCflodo

D - ERRO- R....' .odovenodoqIU!Mocorrespond.!lao'lueroillpravadonol·tumo.

O - CONTRADIÇÃO - iÀSposltM:>s conlr.~t05cmtn si e sobre. mesma ml~rlll.

D - ~~~~~E UNGC!AGEM. - Sanar W:Io de linguagem, defeJl.Q, ette ltlilmfesb a comglf ou de

suprimir o artigo 54 e seus parágrafos 12, 211 e '52 do Ato das Disp,2

siçlles Constituc~onilis Transitórias.

JUSTIFICATIVA

~ inadmissível permitir que na votaçllo do 2~ turno a Assem~

bléia Nacional Constituinte mantenha dispositivo Uo escandaloso
N§o há nenhum levantamento em quanto importa o montante dessa ani.!!.
tia que é extensiva _ vejam bem senhores constituintes - a todos

os débitos de natureza tributária para COlll as Fazendas Federal, E1!,

!:aduais e Municipais até 31112/871 Um verdadeiro "Panamá tributá
rio"! Gravíssima também é a denlincia de que alguns parlamentares
se beneficiariam com a referida anistia. Urge pois a supresslo.

somos, no entanto, favorável a llIanutençll:o do parágra fo 41:! p.!

lo seu conteúdo altamente moralizador.

Q(JElRA ASSINAl.AR A NATCJrn::z.A DA EMI:NDA.

w -~ue::~~;~::m~::=IO~~~=~a~~~=:::aBt:":~~upres,~
O - OMISSÃO -ObJelrva t~~t.abelecerlll4teria ilptOVadtlno I' tUIllDe nilo JncIUIda na redaçaodo venddo.

O - ERRO - Redação do venodo que MO COrrII!$pOOda ao que foi aprovado no I' turno.

O - CONIRADIÇÃO - DISp05ltrvos coo'.radltooos ",ntresi e sobre a mesma materllL

O - ~~~E UNCiUAGEM - S!n3l" VIciode linguagcm, deleito, elJO manIfesto a comg>r ou de

Art. 207. lllCl!ôO !TI.

"lI! - opôs trinta anos, ao professor c.
após vlnte e ClIH.O :mos, n professora, por crer.!.
vo exercíCIO dI! função de mogl.5téno".

JUST!FICAÇÃO

A cmanda proposta VISa. a corr~g],r lnJustl.çn com!!,

tl.da contro. os professores da nível superlor, Vai': que, certamen
te por l.nadverrãnclo, flcaram excluídos do l.ncl.SO sob exame. de
forma inaxphcãvel •• A supressão. pura generalizar a asseguração

do benefíCIO se faz ;L1nprc!ôc~ndrvel porque a ltn deve ser sempre

o mau; ger.ll possível. abrJl1gendo, lia cn~o, ;;l. toJo~ os professo
res, ~ndJ.stlntD.mcnte.



EMENDA 2TOO258·1 N"'. ~

PConstituinte CARLOS CHIARELLI

OOBRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

w - SQPRESSIVA -Se for de exprcsecc ou pclJ\TiJ.não deve a tnvcrtcr o s~nUdo do d.sposlLvo
Eic~plo no teuo sap un r o <ld.emlo NA.O-,passando ~ ser emenda modlfc<l1J'<:i e nae Sl.'pl~S'V.1.

O - O!<\155ÃO -ObleUv:! r~bb~el;el'm~"" ;,pfo"",dano r- tumo e nac lnclu.clan3 redaçêo do ~ançldo

0- ERRO_ Redaçecdo venecc ql,1erno eerresccede ao que folapro-J::l<:lo no t-tomc,

D - CO~IÇÃO_D~pos'!l\l'OS contrl!:titonosentre SI r::IObre a rn=1!I m.:ltLrla.

O - ~l~T..~g~,~.E UNGUAGEM - Scner VIC'O de lmguagem defeito erro mam/es!o a corn~tr ou de

Art. 8l:l, inciso II

5uprinlr o inciso II do art. 8121 integralmente.

JUSTIFICAC~O

A scpressêo proposta está rigorosamente de acordo com
o princípio de liberdade e autonomia sindicais. assegurados nos de
mais incisos do art. 8". Com efeito, não se pode conceber uma es; I

trutura sindical que pretende ser livre, apologista mesma da liber
dade sindical ampla, agasalhando o inciso 11, que veda a criação de
mais de um sindicato numa mesma base territorial. Isto representa
precisamente a oecacãc do principio de llberdade, preconizado pelo
próprio movimento sindical.

Doutra parte, cunpre relembrar que a convenção ns 87
da organização Interno.cional do Trabalho consagra o principio de li
berdaoe , sem restrição, assegurando aos trabalhadores o di r e Lt c de
se o<:ganizarem da Melhor forma que lhes convier.

Sendo asolm, ent.endeuce-eue os trabalhadort!s devem acre
tar qualquer principio _ de unicidade ou de pluralidade - mas sf"
gundo a livre vontade da uaacrí.a , sefll necessidade de disciolinaç30
constitueional. Não temos dúvida de que a acoçãc da unicidade sindi

;~~bP~~aif~~~~é~~ot~ih1~:~~~i~;v~i6~~~~~~od~aa~~~S~~;Ui~~~ba1~~~~~
res interessados.

EMENDA 2TOO259·9 ~oo, ~

~ Constituinte CARLOS CHIARElLI J ~~l~~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

UJ - ~:7:~~e\;~~:~~~ ~~~~o~~~~p=:::;=~::~~~:~:s~n~~~prmlVJl
O - OMlSSÁO - ObJetlvtlrestabelecer rmtelÚ llprovacb no t-usne e não mclurda na redação do venCIdo.

O - ERRO_ Rtclaçw do veoodc que n50 COlTe!POOdJl &O que foi i!:provadono I' tume.

O - CONtRADIÇÃO - DISPOs.!lIIOS conuadllorlOS entre si c :w~re li mesml.lmllteria.

O - ~~~tIV';.E UNGUA(jJ:M - Sa.'\::tr vll:lo de llngu3!Jem defeIto, e1TO m.!lmfeslo iII eorrlillr. ou de:

=----------=----------~
Art. 22 das Disposicões Transitórias

"Art. 22. S1!to estáveis os atuais servidores públicos
civis da Uni~o, dos Estados, do Distrito Feaeral e dos '~uni
cipiOS, da administração direta ou autárquica, que, na da.ta
da promulgação da Constituiç1'lo, contem pelo menos cinco anos
de sstviço público"

JUSTIFICACAO
A redação do caput do art 22. I.n fine, não li j!.lsta

nem l6gica, quando exige a I"ii"Iiiterruptibüidade do serviço presta
do, excetuando a$ fundações, tornando muito casuísta a disciplina
ção da matéria.

Ao propormos a supressll:o das palavras "ininterrupto,
exceto as fundações", estamos querendo que o artigo fique igual ao
disposto no § 22 do art. 179, das Disposições Gerais e Transito
rias da ConstitulçJo de 1946, verbis·

"§ 22. São estáveIs oS atuais servidores da União,
dos Estados e dos Municipios, da AdministraçiM cen
tra1izada ou autárquica, que, à data da promlJlg;:l.ç~o
desta constituição, contem, pelo menos, cinco anos
de serv1.ço público"
Em face do precedente e, por não implicar a proposta

em nenhuma despesa adicional para o Tesouro Nac:ional, impõe_se sua
aprovação, como medida de Salutar Justiça.

EJI'IENDA 2TOO260-2
~ÇQo!jt!tlJinte EUNICE ~ICH~~---- --- -~ F?ã~~;3ãJ

QUEIRAASSIllAIARA NATUREZA DA EMENDA:

m- SClPRESSWA -Se (orde expressão oup~ nAodevttli Invertero 5tlltkIododlSposltlvc
Exemplo. no Wtto.'SUpnrnll' o o'!Idverblo Ml't'.Q.., pas53(\do. RI' emendatnodilic!wa e nãosupre55Ml.

D - OMJSSÃO_ObJelNa fCSWbele<:er m.!lt&laapl'CMlda no l' turnoe mo lnduJdana redaçllo do~

d - ERRO_ Redaçilodovenddoquen60~aoqueCol"pfOYlldonol'tumo.

D - CONTRADlÇÁO_~ contnldft6ri05tntreslesobreetneSmllmllteM.

D - ~~~E UMOaAGEM - Sanar't'ido de llnguaQem.dé;..... rro mmlfestD. corrlgft,ou ele

5upr!lIla-sc;: a última parte do "Caput" do Artigó 2:3:3, que diz:

" ••• e garantindo-lhes o direito à vida, mesmo na ocorr!n

eia 'de doenças fatais".

JUSTIFICATIVA

.."" garantias ao bem est9.r dos idosos estlio contidas
na parte anterior ao período que ora sugerimos seja supri
mido, nto havendo nec.ess1.daJ.e de. ratificá-las, uma vez. que
nlh,. se pode considerar o Estado como detentor de poderes di

vinos capazes de dar ou tirar B vida.

QOEIRAASSINAI..ARA NATlIRElADAEMENDA:

[TI - SOPRESSWA _Se: for de expressão ouP~' nsc dl!Vl!'rá IIlH!rtHO :!.enlfdo do dJspos.t11fO
EJ:emplo no teec $Ui'ftmlt o a:!v",rblO MNAO~ p.us;snào a eer emenda moomC.!tm.l1! não aupresswa,

o - OMlssÁO - ObjM'i! restabelecer matem aprClV:I~1lno l' turno e não llldu da na lEdaÇilO do vencido,

O - ERRO_ Redação do venceo que nêc correspcmda ec quefOI<lptO'nldo no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO-DispositIVos contrndltôrlosintresle$Ób~am!Sttlamaterla.

O - CO RREÇÃO DE UNGCIA(jEM, - SMar \'lCIOde lmguagem defeito erro mM\.lf~to a CClmslr ou de
téaualleg1sr",Wa.

r-:-r------------=------------.
Supuma_se do Artigo 14, parágrafo 1". Inciso II.a ai reea

"1:", que diz o seguinte:

"os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos."

JUSTIFlCAT!

Para haver cceeênc ía com o que já foi estabelecido nesta

Cart.d, ou seja, a ineX1.sti'incia de responsabilidade civil 00 crimi

nal (Art. 231) aos menores de 18 anos, é preciso suprimir a alínea
sclma mencionada

QUEIRAASSIl'lAlAR A NATUREZA DA EMENDII:

o - SOPRESStvA - Se for de espressêc ou p~It.VflI. rláo devera Inverter o sentido do dISpoSItivo
EJtemplo:no teldo, ~upnmll' o o'!Idl/t'rblO MNAO" pawmdo a seremenda mochllcatlVl'le não supressve,

O - OMlSSÃO -ObJetrva m:~l!Cermateríaaprovada no r-turno e nêo melufd! rui redação do venCIdo.

O - ERRO- Red\çkl do venCIdo que 1'130comspondll 030que foi aprov.!ldono I' tLlmo.

0- CONTRADlçAO-DlSpostWOS conrnd'~Mltre:siesobreamesrnafmleria.

D - ~~~E UliGUAGEM - S2JW' vício de I1ngUllgem.defl':lto. erro RlMllfesto a corrigI!'. ou de

Suprima-se do parágraf'O único do m-t: 77 a $eguinte

expressão.

"que !lerão integradol'5 por "sete Conselheit'os."

JUSTIFICAÇÃO

Os Estados-membros não são iguais. As diversidades são

enormes, t3I1to do ponto de vistl!- t151Co, qcenec em su~ expressões

econômicas "

Portanto, não tem sentido a pretensão de se dar trat,!

mento uniforme a entes dispares e heterogêneos.

O melhor exemplo para respaldar esta emenda são os Tr.!,

, bunais de Justiç~. que têm números diferentes de Desembargadores

segundo as necessidades de cada Unidade~eração.

Sala das sesrW~( dC/~lhO de 1988

EJI'IENDA 2T00263·7
W ~-l ~\llLt:O lv\"eJ....LQ ) ~"!'"7fJ

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA El>'<ErlDA:

o - SUPRES$IVA - Se for de:l':xpressãoou p~bvrã. l'l50~ra Inverter o 'Stnl.ldo dod'~POMIVO
&emplo no t~o suprumr o lld\lli!rblo MNi\O. p~ndo li ~er emend.:!modlflc<ltlVll e nao :supres~lvtJ.

D - OMISSÃO - ObjelJva res~KI!f" m.:lto:na aprovada no I"turnoe nãoIncluld3 na redaçãodo venCIdo.

0- ERRO- Redaçãodo"'el'lCldoqueniiOO)ITe5pondll30q~fol;'lproYadonoI·tumo

m - COl"!TRADlÇÃQ - OI5p05illVOs contradltorim; l':ntre 51e sobre a mnmo! mater'11

O - ~C:~:?lJv';.E LINGUAGEM- ~nllr VltlOdo: linguagem. defeIto erro m.!lnlfe:stoli comglr, 01,1 de

Substitua-se, no inC1SO I. alTnea "g", do art. 111. a expressão "Pro
curador~Geral da República" por "l\dvogado~Geral da Unlão".~: -

JUSTIt="!CATIVA

Justitica~se a sUbstitU1Ção da expressão "Procurador.Gera1 da Rapú
blica" por "Advogado~Gera1 da União". para compatlb11izar esse d15positl vo com

o art. 137, que chspõ: sobr~ a Advocacia..Geral da Uniãoe a representa em Jui
zo. Logo, !1 ele deve caber, pois, essa representação no Supenor Tr1bunal da
Justiça.

QUEIRA ASSIl'lAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

(TI -:~:~~~~Im~~O~~~::$C:n~::~~~:~~tJPruwa
D - OMISSÃO - ObJetMIr~ rMtém lIprtlYad.1no I' turno e MO Induida na rEd.!!çbo do venodo.

O - ERRO- R~kI do venddo que nio~ llOqUl: fDIlIPfOWldono l'tumo.

0- CorttRADIÇÀO-D!spof;ltlvos contrllditórJosenttesl e sobre li mesma mate:rla.

D - ~~~~E UlfQUAGEM - SMl4r vfelo de Ilnguagmt dl!fo!/to.erro lMtll(esto li tOrfl;W. ou de

=----------=0.-----------
SUpriMa-Se o inciso V do § 3; do &rU!ilO 53 do Ato Das Ois-I

podç15e!r Constitucionais e Transit6rias.
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JUSnfICATIVA

o inciso V Lâof t ou a isenção da ccr reçêc ncne t at-âo at4
eroec 1f6dulos rurat s

Tal l1mitaç:iio obvia'r,;<]flte decorre do conceito de quo o mu
t!Jârio CO'TI 6 ou erat s módulos podem obter produtividade e eaccaeent,o

oqrfcofa, capazes de qerar recursos ,;wflciel'1b's parn !iqu!doção dos
seus débito~ fllÇ;Sf'O acrescâccs de jU1:0'S, taxas P CO"Il:l1ç50 l'!\!)nst.:iYiü

Talvez o conceito as'SÍM interpretado POSSü até ser <11311

cede para as melhores ãrees aqr IucLas do p::l!s, o que não se passa en.

tretanto quando t at s áreas s30 inseridas no imenso senf-ar.too do

pediplano nordestino, cuja proc!IJçaO e habitualmente muito be í xa ,
as vezes quase nula, cor-o resultado das condições cllmtiticil5 c das

pragas. praqas estas que mais aparecew nos melhores anos de cttuvae ,
Sugiro a supressão do inciso V acima mencionado.

~ElAAASSINAlARANATUREZA DA EMENDA:

m ~~~:~~~~:=Io°~~~~~~\=:n~se~~~:~~~PRsslv.!!.
O - OMISSÁO_ObIe

w

l;r.1l; restabelecer maténa ~prOV&lano l' turno e 030 incll11da na redll~~o do wmddo.

D~- emo- R~çiodo vencde quemIO ~ptmd:l. &I que fvl<lprova:dono l~tumo

0- CONlRADIÇÀO-Olsp05illVO!l CClnf.raditl>~61lresle.$Obreamesmam"'tena.

O - ~=!! 1lI'fQaAGEM - Sanar·~clo de lIngu3gen. dMl!lto. erro manifesto a colflgl!', ou de

I':T----------"""'.-----------.
ll1 ~.. Suprima_se as palavras "LEGALMENTE" e "CIVIL OU" do Texto
do PARÁGRAFO UNICO do ARTIGO 20 do ATO DAS OISPOSIÇOES CONSTITUCIO
NAIS E TRANSITÓRIt\S, que passará a ter 13 seguinte redação:

Art. 20 •••••
§ !Jnico _ ~ assegurauu u exercício cumulativo de dois

cargos ou empregos privativos de médico que
estejam sendo exercidos por l"lédico militar na
Administração Pública direta ou indireta.

JUSl ol.VA

Há multo tempo, médIcos mUltares vem trabalhando no meio
ciV1.1, em todo Brasil, notadamente no It4AMPS.

Hoje, e maioria desses eectccs na reseva das Forças Armada
das e Policias Militares, tem Mais de 60 anos de idade e contam com
vinte, vinte e cinco e até mais de trinta anos de serviços prestados
ao segundo cargo ou emprego que exercem em orgdO$ cIvis da administra
çãc publica direta ou indireta. -

O cargo ou emprego desses médicos vem sendo questionado em
face do Parecer SGR S-"o11 de 1212/86. alegando que o Médico militar
ao assumir cargo ou e"lprego pernsnente ou temporário no meio civil.
terá Que passar para a RESERVA Nt\D RE"'IUN::RADo" o que equivale supri
mir-lhe os ganhos da área militar correspondente.

O Parecer actera não atinge os médicos civis.

0$ médicos civis são comtemplados com dois cargos pela

Constituição em vigor, condição esta que vem persistindo a nível de

Constituinte segundo o disposto na letra c. inciso XVI, artigo :38,

sessão I, capitulo VII, do Projeto de Constituição (B).22 Turno desta

Constituinte.
A inclusão do termo "LEGALMENTE" tal COMO ali se encontra,

não deiJCa de ser uma conduta paradoxal em redação constitucional. poi
a Constituiç30 como lei maior ndo pode ser condIcionada a leis l'lel"lores

ao estabelecer princípios oU' conferir direitos.
Em face do exposto, reCOMendo a supres::.ão do terMO "LEGAL

MENTE" com o objetivo de aprimorar a qualidade expositiva da LeT
Mater que ora elaboramos, bem COMO de assegurar o exercício do cargo
ou emprego que o l'lédico militar continua d:lse"lpenhando no meio civil.

Recomendo tambén a supressão das p3lavras "CIVIL OU" a
fim de evitar a redundância que existe quando se asse.gura ao medico
civil o exercícIo CUl'lulativo de dois cargos. dois cargos estes que
neste mesmo Proj~to jã foi asseguradg l3"teriormente pêlo nrtiQQ 38
do capítulo VII, "DA ADMINI5TRAÇM PUBLICA" do "PROJETO D~ CONSTITUI
çAa (B)" conforme citado acIma. -

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

m- SClPRESSIVA -SI! Cordo!~r~ ou p~m!.·ttl,tIão dell!rá It'Mlrtl!r~ l"A'.!\udo do d~po~\two
Exem;J!o no texto supnmll o ad'drblo MNAQ". ousando l:l !ler emlncb modl'ic::t~Wle nlio supre!SiV<'I

D ;:.,. O!.tl5SÁO -ObjetIVlI res~bcle«-rmatwa ~provaUaf1Q l'turno e n:ia Indu.da na redaç30 do vencido

O - ERRO_ Redaçiio do venddo que nãoCOO'~ponda ao que folllprov.1do no l' tumo

O - CONIRADlçAO-DlSPOSitlVOS Co~dltorlO5entre51 e sobre l'l mesm3 mataM

O - CORRf:ÇÃO OE Ul'lGClA.GEM - S<m.!lr ...rClO de hllgU.1lsem, derelto, erro rmnlfesto ti corrigIr, ou de
tecn.talcQlslauva.

r;;r-------'---mm>---------,
~~~CgA5 DISPOSIÇCiES CON5TITUCIDN!US E lRA'lSrrÓR!AS. ,ART. 20, PAR.1GR,\'='

Suprimõ.-se a palavra IILEGALMENTE" do texto do dispositivo acima
que psssará a ter a seguinte redação:

:ráni~~ t' assegurado o Exercício cumulativo de dois cargos
QU ellpregos privativol'; de Médico que estejam sendo
e)cercidos por Hédico Civ!1 ou Militar na Ad,ninis
t~ação Pública direta ou indireta.

JUSTIFICATIVA

prega ~: ~;;I~~s~~~~ã~sp~~~i~~sci~Ht~i~:t~ê~!.Ie1~~~~~~~.cargo ou e'n
A p'ltrtir de 1986 a licitude desses cargos ou empregJs vem sendo

i~~~:~~~ada, e§p~cialmente em decorrência do parecer SGR 5-011, de

Em consequén::!a, médi::os m:l.l!tat'€i!$ com mni.s de 60 anos de idade
e com 20, 2S e alé 30 an:lS de serviço!> prestad:lZ a órgãos público:;; dJ
meio civil. de:;;tacada'lle"lte do INA\lI'S, vêm sendl) pressionados no sentr
do de optar p~r U'lla d:1s duôlS situa:'fõ~s, isto é, civil ou militar. 
W Em face do expn,;to a Con3':ibJinte tem se mostradJ sensível ante
tal problems socJ.al e h.J'llanibírio e vem recrmhecendoJ a f'lglJ-a doJ _di
reito adquirido de~ ..e:; medicas, con"or;ue pode se ver pslos avulsos pu
bli::ad.)s n~st.a Cas~ desde d~ junha de 1987. -

CO"'lsi:lerand:l entretanto que a legaUdade de hls cargos ou e'll
pregos vell se"'ldo posta e'll dúvida pelo pa,;,ecer a::ima citado (SGR S-011
de 12-2_86); consldera"'ld, qJe foi precisamente o aspecto des,,;a legali
dada qu~ o parágrafo único do artigD 2D da3 Disposições Transitarias
ressaltou C01l0 condtça:l par,a qlH o médico civil OJ militar possa conti
nU3r exar.cend,) cuMulatlv3'llente os mnncionados cargos ou emp!'eg:lS; '1"
considerand:l ainda q.J!! o termo leg<llm~nte não altera a sit•.nçã~ cO'1sti
tucionol d:l médico civil, recomgnda'llDS" a sup:-essão da palavrã'
"lEGALMENTE", a f'lm de que seja preservada a figura do direito adq..Jtri
d::l do mé:Hc:o militar, e~ contrn.mr exe'csndJ os cargos ou empreg::ls qu"2
ora exerce na administração púbJ.ica direta ou indireta.
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QOEIllA ASSI!iAUIR A l'lATUREZADA EMENDA:

m -~~=~~~~;=~~~~vr'p=~~=:~~~;;~~~~::~~~~~~upressNa-
O - OMlSSÁO - Obj!tJva restabeJ«cr m!t.erlll ''ll'ow.da"1) 1- turno e nào irldl...da na fl!d.!lç;!ll) do veocac

O - ERRO - R~ioW 'm'ICldoque Mo corres,ondll.~ que fOt aprovadono i- turno

O - CONlRAD1ÇÃO-OlsposlbYOS c:onltlld,t61lO5 entresl e eccre a mesma matena,

O -~~ Ul'iGUAGEM - Sanar \'feIO de ],ngullQan, defe,to erro meorreste li comglr ou de

5uprI~-SI! do artigo 14 § 5(;l a esoreseêc :

" os Prefeitos"

Dos cargos de Executivo I o pe Prefeito é o único que a pcpu

laç!o exerce una fi!lcallzaçllo direta e efetiva, por estar o Execut,!
vc emcontato direto cema populaçl!o, portanto cabe a mesma o direi
to de reel~er ou ~o seu adninistrador ..

EMENDA 2TOO268-8
f? tffiJTAllO "-EXAAlJIlE PUZYNA

GlllEIRAASSINAlAR A l'lATaREZA DA EMENDA:

[]] -:=~~S::~~~=~~~~áS:V:~=~=~~~~Freswa.
O - oMISSAo -Ob~tM1resl.lbe\eCl!f matforlllaprovllda no I" turno e nia mdutda na redeçêc d:>vmcdo.

O - aRO- Redação do venCIdo que 11M~ ao que foi iJproYl)do no t- turno.

D - CONlltADlçAO - DispositivosconttaditóllOS esre si e sob~ 8 I1l6rna matiria.

D - ~~~E UNGUAGEM - Sanar VICio de: IfngUllgem defeltD erro mllmfesto i!I conlglr. ou de

Suprlm8~se do artigo 14 parágrafo 7ll, Iil J!!xpresstío:

" e do Prefeito ..

.JJSTIFlCAÇAO

h inteoçlo é n§o impedir que nos peQUe10S nunicípios, arde
QlJll.se todo 8 popu1tl.çfto capaz quando não é parente de lI! ou 2ll grau e

cOnjuoe. tendo elII llJJitO!5 ca50S a necessidade de se alistar nos Ql.!!

1I05 elopartido pessoas estranhas à sociedade local.

EMENDA 2T00269·6 """' --,
(!J CARR€L WE:VI~ J fITõã/Õ;;~~

Q(IERA ASSI!iAUIR A l'lATaREZA DA EMENDA:

GJ -::s:~s::.n~:=O~~~~:=:S:=~H:':;~':uprl!SsM.
O - OMISSAO_ObjetMI~rmMéOol~nol'tumoenAOlnc:klld4nll~/Içáodownddo.

O - ERRO - Redação do~ que nAoCOl'lftPOl"de ao que foiapt"OVlldo no l' turno.

O - CO«IRADIÇÁO-~ cootra~entresletobreamesmama!6a

D - ~~~~E UNOW\.OEM - ~ vIdo de IfngtJa&Jml. defeItO. em) mllfl!festo a corrigir. ou de

Sc.çr1IAl1.~se do artigo 111, inciso VI, a expressão:

-. convivência pacifIca com a ht.tnan1daden

JUSTIFlÇAÇAQ

Eua t'tJnd8:aentoda República Federativa do Brasil ~consta do artigo 4U, VI e
VII, que, por se referir iís relaçlles intelTlftCionais do Brasll,é o lugar mais adequa_

m para o trat8llllmto ela matéria.

o parágrafo, contudo, abre precendente g:rnvIssimo, na medida em que reccr- I
til ao Congresso Nacionai, pela maioria eb~luta de seus lne!"'Óros, quebrar a rigidêZ I
da referida discrimiraçl'io de corcetêncras, enfrequecendo, destarte, o princIpio de

~!! a Constltuiç§o só pode ser alterada pelo voto de três quintos dos ee-crcs da Câ

Nn1 dos Deputados e do Senado Federal (artigo 63, § 2!il).

EMENDA 2T00271·8

f? CAAREL "'",VIDES

QlJEIRAASSI!iAUIR A l'lATaREZA DA EMENDA:

o - SUPRESSIVA -Se for de expressão ou pllfllVl'a. nâc dtvera Itl~o Sf'ntldo do dlSposM'Q
Exemplo: no eeec, SUprunlf o advemzo ~NÃo~ paMIndo a ser BTIf'nda mo,hfiCBLVII. e MO :wpreu.va.

o - OMlSSÃO _ObjeuYll restabelecer mlltim aprOYlldano I' turno e nAo Ineluld.llnll redação dD\~C1do.

D - ERRO - Rf'daçoo do vt:nodo que não corresponda ao que fOI Zlprovadono i- turno.

GJ - CONTRADIÇÃO-DI5p051t1VOS oontrMítórlos eece si e sobre a mesma matcna.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGfM - SlInar VICIO de Ilnguag~m. df:f~1to erro rmmfesto a corrigI!. ou de
tkrucaleg.slawZl.

Substitua_se no artigo 30 , IIl, a expresslio:
"trinta e tJIl de janeiro" por "112 de janeiro".

H;i q;e se aplicar aos prefeitos, no tocante i':rd<lta da posse dos eleito!;

o mesmo critério adotado para o Presidente da República e 05 ucvemaocrea, Ar1n<tl ,

o motivo determinante desse 'Critério é e necessidade da coincidência do exercícíc do

eeooatc executavc com a data inaugural da execuçlo orçmnentár1a. A emenda corrige a
indesejável contradiçlio constante cioProjeto aprovado em primeiro turno, no aspecto

enfocado.

EMENDA 2TOO272·6 """" --,
~ CEP. CMREL 8B~IOES I~;;:~

Q(IEIRA ASSII'IAl.ARA IfATaREZA DA EMENDA:

o -=:'~~~:n~~IO~~~=e:~':':=~R~~~~prcura.

O - OMlSSÁO-Ob~ ~Ulbf'!=miltena:aprovac!ll no l't:umoenio Inclum M red1Içio dovellCJdo.

D - ERRO- Redaçio do ~nodo que Mo axresponc!ll ao que: i)I aprnwdo no l' turno.

[i] - CormtADlÇÁO-Q,sposlllVos contradltoriosf'~slesobreamesmi!lrtllltina.

O - ~~~E UNCiC1ACiEM- SanM Vicio de: IIngIRgem, dl!fl!lto em) manifesto 8 corrigir ou de

=----------=>---------,--õ
tê-se ao artigo 7.!il,IV, a !leguinte redaçliO, transformando-se em parágrafo

SUl! parte fiMl:
IV _ salário.-minimo, fixado em lei, nacionalmente wif1cado e periodica

mente reajustado para a preservaçl!o do poder aq,Jisit1vo, capaz de atender às necu

sidades básicas su:!s e ele sua r.emllla com:
8) llIOradia;
b) allmentaç:io;

c) eóJcaçll:o;

d) saúde,
.) lazer;
r) Yestóário
g) higiene;
h) transporte;
i) previdh'lcla !5ocll!1;

s ... € vedada i! vinculaç§o ao valor do salãdo-minimo, ou ~ periodicic\lil

de de seu reajustamento, de qualquer exp~s51o monetiria.

JUSTInCAÇllO I
Justif'ica-se a proposiç"o, pelas seguintes raz.~s: .

8) o "csput", por encerrar m.meraçl!o extensa, exige o f!lllJrego de alíneas,
técnica adotada pelo Relator-Geral na redaç!o do Projeto;

b) a parte final do "Cllput... nada tendo a ~r CCXll o conceito de salár10...m1
nlmo, deve constar de parágrafo, corrIgida sua ~dação, pois o que se pretende nlIo li
proibir a "vinculaçll"on do salário, mas que outra& expres$i5es rnonet~rias sejam a ele

vinculadas.

c) a essa contradiçlro formtill 11 emenda visa a corrigir una contradlr;!o mat,!
rial. 0&1 a sua necessidade e procooência. De fato, COlIlO 8$U redigido o dispositivo
o que se veda ~ R vinculaç!o do salário-m!-nim:l para quR1QUer fim e nIo o q,Je, segur!!,

mente, pretendeu o constituinte: vedar ~ outras expressões IOOl'Ietáriassejam II ele

vinculadas, ressBlwdo$ os "casos previstos na Constltuiç!o como~le objeto do di,!
posto no inciso'V m art. 208.

"Art ....... _ Esta ConstitulçlIo entrará elll vigor no dia
• 1S de janeiro de 1.9851" ..

JUSTIFICACAo

o texto votado em primeiro turno foi omisso Quanto à
data de sua vigência, contrariando precedente instituido pela

ConstituiçDo de 1.5'67 Que, como se sabe, promulgada no dla24 de

janeito daquele anc , s6 entrou, nos termos de seu artigo 169,

em vigor no dia 1S de março de 1.967.
Tendo, portanto, a presente emenda por objetivo claro

e expresso sanar uma omssão , sua formu!açfto encontra respaldo no

seguinte dispositivo regimental:
"Art. 11 - •••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~ •••••••••••••

§ ~g - Durante a d!SCUS5!0 do Segundo Turno, f'ica f!,
cultada a cada Constituinte a apresentaç:lo de

Quatro emendas supcess.í.vas , ~lém de outras des.tinadas a sanar
~, erros ou ccntrecnçees , ou para a ccrxeçãc de linguagem".

Como se sabe, já es t.ão ma:rcadas as eleiç1;les municipal!

Que hão de empolgar o cers , pela sua alta significaç30 e exigir

a participaçl'!O de politicos, 1!~res partitlários e lI'lJito esoectajeeote ~

de quantos Integrando o Congresso Nacionll1 por delegaçfto PoP!!
lar, serão chamados a dar contribuiçl'!o efetiva e pessoal à ca!!!.
panha eleitoral Que se avi%inha como dé seu indeclinável dever
político-partidário. • •

Por outro lado, 8 Constituiçl'!o ea e1aboraçllo,Que será
proximamente promulgad'a para entrar em. vigor, efetiva e concr.!:,
tamente, demandará a cecnta elaborl!l:çlio de numerosa legishç;o
de natureza complementar que exige, todos o sabee , QuorUlI1 qual!
ficado.

racõe-se, portanto, Inepeãaveãeente Que a nova Constá,

tuiçll:o 56 entre em vigor a partir do início do pr6xi.,0 exercícíoI de 1.989 - 15 de janeiro.

i ~ O Que prescreve a presente emenda

E.'iENDA N9 2T -"O!>:27l"I:-.!l.' _

JORGE LEITE

NATUREZA: ..:O::"::I::SS::A::O _

DESPACPO

Inexiste a omissão apontada. No primeiro turnO não se aprovou

dispositivo estabel@cendo que "Esta Constituição entrará em viçor no

da.a 15 de janeb::o de 1989." Trata-se de acréscimo de mérito ccnt.rarí.a-,

mente ac que estabelece o Regimento Interno da Assembléia ~1acional 0Xl.!
titu,l.nte. Deixa de ser acolhida.

Bm 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI:-lARÂES

Presidente da Assembliíia Nacional Constituinte.

EMENDA 2TOO274·2 ""'''''. --,
e'J DEPUTADO MOZARILDO CAVALCANTI J ~~~;:;;J

QOEIllAASSINAlAR A l'lATaREZA DA EMENDA:

UJ -::s:~~;;:~::Io~~~~:~~~~pcuINL
O - OJrUssAo -0bjf'tlv.1r~matt:M2pfOY1Idano l' tumo-e nio rnc;bda. na mtaçio do wnddo.

O - ERRO- ~io dovenodo~ nio ~aoqlJefoillp(tlV&do no l'turno.

O - COmRADlçAo-~ ~cntu:sleSOÔfl!amamamat4rla.

O - ~~~E UNCiUAGEM - Senar \1bo di! flnpgI!n'l, dtfetlO. I!ffO mWesto 8 corrlgfr. ou de

Supressiva

SUprlair o Artigo 236, Título IX das DisposiçZies Gerais.

.JUSTlFICACl'I:O

o JUilrágraf'O 3Q do Artigo la, do TItulo lII, da Parte Pel:,
1ll8n~nte do Projeto de ConstituiçDo remete para a Lei complementar o

C1ist:l11Unem~nto da criaç:lo de novos Estados. Por esta raz:io o Artigo

~6 tlss Dlsposlçlles Gerais ao vedar a Unilo assumir, direta ou lQdlrg
"mentI!, enCll.rgos referentes a despesas com 8 criaçlo de Estados, i!!,
,,'DI! UJIla :rlgide2; que pode inviabillzar a criaçlo de novos Estados, lIIe1:,

1lIItl '=lUI! "ent'lll ~ssa c:rlif1.ç!o a ser do interesse naciona!, além de confll

'têr COWI o cltado dispositivo da Parte Permanente.

PtlÍ' estes fundalllentos, rogo a Il.prov.ç20 da presente elllenda

~$lvlI.

QUEIRA AS5Il'iA1.ARA NATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2TOO275-1 """" ---,
f!1 PEPtlIAQO HOZARI! DO CAVA! CANTT J tIT:::;"':=J

QOEIllA ASSIIfALAR A NATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2TOO270·0-,
{!J CARBE! BEJ:EyIDES AUl'Olt

GJ-=:~~~~~o~~~~~~':oo~~=press~
O - OMISSÃO -Objellva rat.bdcccr~.~no l'lume I! Mo Induidll na redaçio do Wltodo.

O - ERRO - lUd&çiodo \"enddoque nio corresponda ao que foiaprovadono l'turno.

O - COI'fIRADIÇÃO_ DkposlIivoI contradltóriDi entre st e:lObre. mama matéria.

O - ~=E UNOC1AOEM - SMlIr víCIO de f!nguagem, defeito. erro marufesto • cort'Íglt. ou de

,.,..,.---------_.=----------.......,
SUprima-se o padgrafo oo!co do artigo 22.

QOEIllA ASSIlfALARA NAT(JREZADA EMENDA:

o - SOPRESSIVA -Se for de exprl!SSio ou palavM. nio deverá~ o sMb60 do dl5poaolIvo
Eurnploe no texto,supómlr o advérbio ~NÃo-. panando 11SI!f l!m~ modúlColl1lYa I! nia SllprestlWt

W - OMISSÃO -ObJebvi!l rmabtle~r mllthfa lPfowda no l'l1Imo e não fndulda M redaçio do vmCldo.

D - amo- Redaç50dovmddoqueniocorrnpondaaoquefol2prowdono l'turno.

O - CONlRADrçAo-DISpOI/UVos ~àJtzeS!elObn:.mesmamllthfa.

D - ~~~E UrtCiaA.OIEM - Sanar W:Jo de~ defdo erro manlfl!Sto _ c:onfg.r ou di!

m. - SUPRESSIVA _SI! for de upresdo 0\1~ n60 dcwr/l~ro senlkIodo d!spolkM:l
EutnpIo: no texto St:prllTllro.~ ~NÃO- punndo. _.m.nda~en60supr-uMI.

O - OMIssAo -0bjetMr; rmabdecf'f maklia.1'I"JY!lD no I" turno I! nio lndoidI na rm.çioóo YIfIddo.

D - ERRO:- Rtdaçio do vencido que nioCOIT~ao que foi opcovedo no 1· turno.

0- coNlRADlçAo-Osspo$ltlVO& contraclltorÍ05eotrelie~.rMtm2matiriL

O - CO RREÇÃO DE UNCitlAOEM - Sanac VICiode Ilnguegem.df:kilo. em) rMn1Iesto • conlglr. ou ~""""'_L

o artigo d1scr1salns a corrpetênciR legislativa privativa da lXtilo.

Elllen~a ao Projeto de ConstituiçlIo aprovado em prilneiro turno.

Acrescente_se • parte final das Dlsposiçi51Ul Transit!á

Supressiva

Suprl111ir todo o Artigo 2'7,. (C.put, incisos e aUneu), T!
tulo IX, das DispDsiç~es Gerais.
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JUSTIFICACJtO

Os parágra fos 2'1 e ,g do Artigo 18 do Título II! da Parte
Permanente do Projeto de Constituição determinam que Lei Complell'entar
regulará tanto a transforma.ç~o do Território Federal em Estado, como a

criaçl!!o de novos Estados re$ultantes de incorporaçlJio. subdivisl!io •. dea
membramento ou anexação de [stRdos j;i exrs tentes , Por esta razão nl!!~

há. sent rdc para que o Artigo 237 do Titulo IX, das Oisposiç~es Gerais,
.praticamente esgote a regulamentaçl!lo que deverá ser feita por Lei Com
plementar, afém de impor limites e restriçl:les rígidos como soem ser di;
posiçl:les constitucionais. -

Assim fundament0,G. peço a ececvacão desta emenda sccresaí.va,

EMENDA 2TOO279·3
(!J ConstitUlnh RAUL FERRAZ~ PMDB/BA

QOEIRAASsitlAIARA NATUREZADA EMENDA:

ITI- SOPRESStvA _Se fordet:q:l~ou~.wra nio dew:rá Inwrt~r o sentido do d'~pos.lJVO
Exemplo: no texto.suprlmll' o lIdvérblo -NJ\O-,pa$Ulldo li ser emenda modlllclIUva e não ::iUpre55JVa.

O - OMISSÃO -Objetiva ratabéleeermatena aprowda no J'tumo e não lndufdllne reda~o do vencido.

D - ERRO- RedlIçiodoVl:noddquen50conupondllllOquefolllp~onol·tumo.

0- CONtRADI<;A.O-DlSpoMIYos. contmdit6tlosentre$lesobrellm~mamat&ia.

D - ~~~E UNGUAGEM - saoer vicio de Ilngullgem defe..-to erro m:lrnfeslo li cotnglr. ou de

EMENDA 2T00282·3 "'"" ----,
ll'JDeputado Const:l.tul.nte ROBSON MARINHO JF~:"~

QUEIRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

(3 - SUPRESSIVA - Se forde expres.db ou p~!.lvra MOc\everllInvertero ~ntldo do d.sposllJVo
Exemplo no texto wpnmlr o adv~IO vNAO' p.aMMldo li ser emendllrrod,llcati'o"3 e nao 5upressr~

O - OMISSÃO -ObJftml resl.llbelecumat~n" apl'OVllda no 1· turno e n';r;alndUlda na redaçêo do Vl!ncI::b

O - ERRO - Red:sç:ito do v~ncldo que MOcorrespondllllOque folllpreY<1do r-c I' tum~

D - CONTRADlçAO-DlSpoSI!"'o~ COI\tradit6rlO::ientr@:sle50brellmel:m"'ma'~M

D - ~~~~E UNOUAOEM - SomarVlCO de Iongullgem ddel~ erro manifesto li corrIgIr ou ce

EMENDA 2T00276-9 ""
PJ Deputado MOZARILDO CAVALC:NTI

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

[i] - SOPRESSIVA - Se for de espressãe ou p~lllvra. não deverillnvertero senllcSo do dlSposlUo'O
wmplo no texto, suprimir o lIdvl!iblo -NAO- pUSlIndo11ser emendll modd'iClltJI.a e nAosuptess.va.

D - OMISSÃO - ObJetrnll'MWmcer malerlllllprovad.1 no l' turno enio Indulda nll redllçàodo vencodo

O - ERRO - Redaçio do vencIdoque nÍlOcom:sponda ao que foi Aprovadono l' turno.

O - CONTRADIÇÃO- DisposItivos contr.adltótlOS entre si e sobre 11mesmll mlltenll.

O - CORREçAO DE UNQUAOEM.- Sllnllr ~cio cf!' llnguaQem defeIto, erro manIfesto 11 ccrtlgll' ou de
técnica leg,s1lllNll.

Suprimll-se a expressão: "esceêe na!! fundas;;es ."

JustlfiCl!ltivtr

A pres«nte emenda é euer-eee lve e tamb~l!I de correç;o de Iln

9uagem~ pois as fundaç;;es, por seu regime JurídiCO, não estão eceeee

piadas como órgãos da administração direta ou euecr-qu sas , 

Logo nã Q car-ece de exp l iCltar o car;tor excepc rone l da não

abrangênCia do b~nefíclo concedido pelo artigo.

Como está no texto, faz-se dl1liCrlmineção do que não precisa

ser dhcriminlldo, Incorrendo em erro da t;cnica. legislativa.

EMENDA PARCIALMENTE SUPRESSIVA DE EXPRESSXO DO AR'rIGO 132 DO PROJETO
DE CONS'I'I'I'UIÇXO "D" (Redação para o 21. Turno). li f.J.lD de supr:UDl.r a
expresslio .. _•• de tilntrânbJ.a flspecial •• _...

JUSTIFICA'I'IVA: As questões agrár~as nêe Sê l.dentl.fl.cao apenas com as
questões fundl.árl.as. onde os confl:l.tos reclam1'lm, pela sua reperCUZSEOI

~~~~~~;, e=~:~~~~sa~:~;~~s~ ~~~~l.~~l~~l~~~~~~l~n=;r~~~~~~e:grí~~~~~n:
Essas questões de menor 'expressão seeaea de"e~ ser solucJ;on~das pelo
JUl.Z da respectl.vll; comarca, eueeeaaeee judJ.cl.a.rl.a ma~s prox3.ma des-
ses fatos, com melhor condJ.ção pa.ra comp;reend';;-los, não por Ul'l Ju~z

~~ae~~~:~c~:s::~e~~~~íe::~~a~~l.~:~;a~~i:~~e~~~aE:t~:~~~ã~~~aae:~:~i
1'11" apenas é adequada para alguns Estados, com 013 de sã" Paulo e P:l.O
de caneaxc , onde eXl.ste entrâncl.a com essa denoI'u.naçã~. Em véeacs o!,!
tros -provavelmente na Itl.~l.or:La dos Estados- eSl';a entrenca.e , que pcee

:~~s~:oc~~re:s~etí~~~~.h~e~:~~~~~t:i~~l.~~~á~~ao~je~~~~e~~~ri~~~: én~;
ccnvenaerrce aos interesses dos protillgonJ.sta.!'l desses 11.tíql.OS e supõe
uma un:Lforrnl.dadé de c1assi.f:Lcação de Comarcas que não ccreeepenee à
reall.dadê creas.aea.ee ,

Supressivil

SUprlll18-Se o § 2R do Artigo 16. do Ato das msposãçaes ccns
tltUéionais e Transitórias. -

JUSTIFICAC1l:0

EMENDA 2TOO283.1 • o'·, "'""'-=-----------, r;r-:-l>'.T"----,
eputiedc ccnaca'euanee ANTONIO TITO COSTA (PMDB/SP) êo'&.07.$ J

G - SUPREssIVA -se for~ expressA0ou P~l'IVl'll. não devem Inverterosenlldo do dISPOSItIVo
Eumplo no tato suprurnr o ~verblo -NAQ- pMMrldoli ser emenda modJllcllUvll e Mo supresslvll.

O - OMfSSAO -ObJetl<.'lI restabelecer matellllaprqvada no 1· tumo enio Induldllna!ed,ção do venodo

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque nio cotresponda AO que foiaprovadono I' turno

O - CON1RADIÇÃO - OLJpo$Ibvos contradlt6nosentre sIe sobre a mesm...ITUltet/a.

O - ~~?lN~e UNGUAGEM - 5lInar vicio de hngullQem defeito erro lNlIJ!estel• comglr, ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EM.E!'IDA:

..../RJ

EMENDA 2T00280·7 "'""' -,
PJ Feres Nader J~:;Iããl

• QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

m -:S:~~~:':~::Io~~a;~:s:=r:ase=~~lNosupressWa

O - OMlssAo -0i:lJdr4 restlbtlec:wlnlllérla lIpl'owd&no I· turno e nio Incluldana~o do vencido.

O - m.RO- Redeçio do vendcb4Jenio corre.spondIl ao que toIllprovado no I' turno.

O - COI'iIRAD1ÇÃO-O~ contradlt6riostntleslesobrellmesmllrMWra.

p _~=E UNQClAGEM _ sanar vk:lo de !Ingua!3tm,defeito, erro manifesto 11c:orrlgIr, cu de

A criaçl!o 'do Estado de Rondonie. se deu há sete anos e são
inegáveis as falhas e distorçl:les existentes na Lei Complementar ng 41

de 22 de dezembro de 1981. Com a promulgaçllo da nova Constituiç!1o, há
qUI! se produzir uma Lei Complementar específica para os Estados de Ro
raima e Amapá, mais democrática, mais justa e, portanto, mais consenti
neo com o novo momento jurídico-institucional que vivemos e viveremos a
partir de então, Nilo há, pois, como justificar a apl1caç:lo das normas
e critérios seguidos na cr1açllo do Estado de Rondonia. Ademais o § 2'1

_do Artigo 18 do Título lU, estabelece a necessidade de Lei Compleme~

tu específica para a transformaçllo do Território Federal em Estado.

Ass1m arraz08da. solicito seja a presente emenda aprovada.

EMENDA 2TOO277-7 "'""' ---,
e'J Deputado MQZARlLDO CAVALCANTI J ~::~-;=J

QUEIRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

m - =:'::~~~~~m~~:a~~~::~d:~.t':~=r::::::~~~pressm.
D - OMISSÃO - ObJetIvIl restllbdeCt'rmatén4 llproY8(!& no I" turno e n10 lndulda na redaçAodo vencido.

O - amo- Redllçio do Vl:nddoque n!o correspondllao que follll'rovado rio I' turno.

0- COMTRADIÇÃO-DlsposiWos ccntrlldltorlosentre si e sobre li mesmll maleria.

O - ~~~~ UNQUAGEM - Sllnllr VICio di! r.nQuJlgem, defeIto erro marnfesto a corrlglr ou de

Supressiva

Suprima-se o parágrafo 32 do Artigo 16 do Ato das Dispas!
çties Constitucionais Transit6rias.

JUSTIFICAC1l:0

o parágrafo 2Q do Artigo 18 do título UI, do Projeto de
Constituiçllo, estabelece que a trRn!iformaç~o de Territ6rio Federal em
Estado será regulada em Lei Complementar espec! fica.

Nilo hiS, poi-s, razão para se estipular prazos I! formalidades

para li nomeaçllo dos Governadores dos Estados de Roraima e Amapá.

A presente emenda supressiva está de acordo com o disposto
no § 22 do Artigo 18 dó Titulo UI.

Por estas razOes, solicito a aprovaç!o desta emenda.

EMENDA 2T00278·5 "'""" -----,
e'J CONSTITUIN'I'E CID SABOIA DE CARVALHO J [IT';ã::;:;;=]

Q(JEJRA ASSINAlAR A tfATUREZADA EMENDA:

em - ~=~~~~;r~:~d:~~~~ap:=:s~~:e~~::::S~~upru51va

0- OMISSAO_ObjelJVarestabelectrmatérl&lIprovadano l·tumoeniolncluldllnaredaçbodovencldo

O - ERRO - RedAÇiodo wncldo que MOcorrespond<Jao que foilIproY3do no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO- Olspos.lIYo5 COf\trllC!ltorlOS entre s1e sobre., mesma m,)h!ria.

O - ~~i~E UNQUAGEM - SlIfUIr \'leio ~ 11ng~, dtl'elto m'O manlfuto li corrigir, ou de

Suprima-se do inciso VI do artigo 79 das Disposições Permanentes,

as lIiieguintes expressões : " ••• Salvo o disposto em convenção ou

acordo colet;f.vo".

o inciso VI do art1gD 79 das D;f.spolllições Permanentes paSSA a ter

a seguinte redação:

"VI - irredutibilidade do salário,"

.mSTIFlCAçKO

Para garantir a efetiva gratuidade de ensino, aumentar o Aten
dimento quantitativo, suprir as deficiências da rede oficial e assegu
rar o direito da opção da familia e do educando, o Poder Público con!:a
como meio auxiliar com a bolsa de estudo que se destina ao aluno e nao
.;, escola.

Para a imensidade e cu.versidade do país, para as situações tí
picas de cada época e cada local, cabe ao po8er pGb1ico decidir quando
e como deve oferecer bo111<lS de estudo. Por isso, incorlveniente que o
texto constitucional estabeleça "a priori" tantas restricões e condi
ções, manietando o Es.f:ado para estabelecer a po1!tica mais adequada
para cada local 8: para cada momento.

EMENDA 2T00281-5, ..
[!1 Aureo Mello ' MtOIl PMDB/AM J ~~;~"ãã"J

QOEIRAASSINA1ARA NATUREZADA EMENDA:

[X] - SOPRESSlVA -& forde ~rtQio ou p~I&IIl1ll nio devem Invertlll' Cll:I:nlldo do dbp<)sltJvo
Exempkr no tP.Xto. $Upnmlr (I advérbio M\'Vo.OM, puundo li ~ emenda modú".callv3 e não ::iUpreS$lVll

D - OMISSÃO - ObJe\MIrestabelecer materiAap~ no l' turno e n!o lnclu,dllna redaç:iodo vencido

O - ERRO- Rtdaçio do w:nddoque nio corresponda aoque folllprovado no 1· turno.

0- COliTRADlÇÃO_OIspos.wo.s contrlldltótlos e(llresi e sobre 11mesmamatérJa

D - CORREÇÁO DE UNQUAOEM - &rIar vida de linguagem. defeito erro marufesto a eoniglr, ou de
técnlcaleglslllWIl,

Ir
~!L'OLOV:[]::I

WL ORDEM SOC:IAL
CAPíTULO :IU

Im. EDUCAÇlo, DA CUL'rORA E DO DESPOR!W

Art. 215, § 59

supr1mir, no § 59 do artigo 215 a palavra "público".

JDS7'IFICAçKo

O princípio inserido em todas as constituições brasi1eiral":

i o de obrJ.gar a empresa a man,t.er ensino fundamental para seus empre

gados e para os filhos deles. Quando não mant&, então, deve recolher

• contribuição do sa1ário-ed.ucação.
Logo. não são recurS09 públicos, mas oriundos da empresa

privada 8: por ela gerados. Em conseq""ência, deve ser aplicado para

expansão do ensino fundamental, propiciando democraticamente, oportu
nidade igual para todos os estudantes pobres e não apenas para os ma

triculados na escola oficial.

~DA 2TOO284-0 ""0< ----, r.;r-"'''
Deputado Constituinte TITO COSTA (PMDS/SP) ~.07;;;=J

QUElRAASSINA1ARA NATUREZADA EMENDA:

m- SClPRESSIVA -se forde expressio ou ~lMll n~o dever~ Inverter'Ountldo do dlsposltr.o
Exemplo: no texto. supr,mIr o adveiblo -N.-\O~, p&SMndoli ser emenda m04licllt!vlle nito supreulva.

O - OMISSÃO - ChJetlvllrestabelecer matirla aptOYlIdll no l·tumo e nlio Indufda nll redllçio do vencido

d - ERRO - Red<Jçllo do vencidoque nio COITesponda ao que foiaprov,do no J' turno.

O - CONTRADIr;AO - OlSpo!lllVOS contradItóriosentre si e sobre li mesmll m,tlór1ll

D - ~~;'~E UNOUAOEM - 5llnlIl ~do de hngullgem, deleIto, eno momlfesto li corrlg,r, ou de

r,r----------= .
SUPRIMA-SE a parte final do § 311 do artigo 117 do Projeto"S"de Consti
tuiçl!!o, assim redigida: "As listas tríplices para o provimento aecar
gos destinados aos juizes da magistratura t-abalhista de carreira de::"
vedo ser elaboradas pelos ministros togados e.vital!cios."

JUSTIFICATIVA

o atual Projeto de Constitu1.çao, aprovado em priMeiro turno
de votaçllo pela Asse'llbléia Nacional Constituinte, prevê- a elevaçi!lo do
nrJmero de membros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17 para 27 Mi
nistros, sendo 17 togados e vita1!cios (dentre os quais 11 da magis 
tratura de carreira, 3 dentre advogados e 3 dos membros do Ministério
Públ1co do Trabal,ho) e: 10 classistas e temporarios, cal'! representação
paritária dos empregados e empregadores

Nada, absolutamente nada, justifica a discriminação inscri
ta no artigo e'll quésUo. aliás inserida em primeiro turno já que não
constava do Projeto aprovado pela Comissão de Sistematização,

Afigura-se-nos desaconselhável estabelecer desigualdade den
tro de um 6rgão colegiado. principalmente quando se torna necessario
considerar, como no caso vertente. que os 'Unistros Classistas partf
pam, com direito a voto. de toda e qualquer matéria submetida ao Tri
bunal Superior do Trabalho, quer de índole administrativa quer de na-
tureza judicial, recebendo, ainda. em igualdade de condições com os
Ministros togados e vital!cios. processos das diversas classes qUt'l
tramitam no TST.

Importante consIderar que os atuais juIzes classista.!> inte-

~t=~~est~~~lg~~u~;~sh:~~~~ga~~af~u~~a~~~~~i~o~:mq~:~~ib~~~~:~imen~~
tenha revelado algo desaconselhável.

rã orienta~B~t~~~~ih: ~:s~~ li;~:~i~iI~m;~e~~~~e~~~l~f~~id~' q~~t~~~~
os Ministros Classistas, mesmo porque conhecedores através dos pro I

cessas a eles distribuídos, da capacidade intelect~al e do n!vel d~
~;~~~r~U~;d~;~r~~;a~andidatosàs vagas destinadas aos juIzes da 1'13gi,&

que despro~i~~~-~:' q~~i~~e~ ~~~~:~:~~o~as express15es mencionadas, eis



EMENDA 2TOO285-8 """"' -'- _
~ Constituinte TITO COSTA Jt::;;;;::=J

QljElRAASSINALAR A !'lATUREZA DA EMENDA:

[X] - SOPRESSlVA - Se Terde "pressão ou paJõWnl "'wOdever:iilnY('l1el' o senudo do dISpoSitivo
Exemplo- no tato suprimir o Mv.:ri:l,Q M/'iÃO-. pas::ando 11ser tmenda modif'ieatMIf: n~ supre~lVa.

o - OMISSAo _O!JjtllVl:I r6laM\ecer m;1!l:/UIaprova0;' no l' turno e náo lI\clulda na red<1ç!o do vmc,do

0- ERRD- Redaç30do\'l!nclÓOquenAocorrl!Spono::,ltO"quefolll?/'CM!Idono l·lLlmo.

D - CONTRAtlIÇÁO - DIS~lJVos conlradl!ÓllOSentre,1 e sobre '"m~.ll ma!eM.

O - CO RREÇÃO DI! UNOt:1AOEfl\ - Sanar VícIOde 111lgullgtm defeito elTo mllnlf.estoa corJlglr ou de
b:cni<:alq;)l$latNlJ.

EJeDA Sl.J'RESSIVA

DISf'OSlTIVD aeDAOO. Artigo 177. p:lJrngr:)f"n ~

~rilll'i-.se o p1lrligr:lf"o 2Q do "rugo 177. do Projeto de Constituiçilo B.

.;xJSTIFlCATIVA

Referido diJ;.posltlvo determin.q que o poder público cpJ~ndo d~ Ilquisi

çi!io de bens e servrçce, dever:l dar tr~hmento prererencl"ll 11 eIlPres"lbr"'sileltêl •
de C'l.Pitl'll MciOM1, dbcrilnlMndo deSSq form 'i emresa nlicion~l de C'ipit:tl es-.

troogeiro.
Coon se sl>be, 'l5 er.pre,!J;s de c,!J;p!t:al estrllngeiro deserq:Jentl'lm funç:!o •

f'l.Jnd.<Jment...l M econom!:a MC!Ofl.'ll, p:utidp.'lndo , desde o início, na v#l.n~Jl.rd!il do
processo de inOOstril311zll.çll"o brasrtetrc, esbmdo entre '1S prime!ns M l3plic"3.çi!o
de tecnologi:! de pontll. no iPl!s, 'llém de serem as grllOdes responsliveis por carce
11l preponderMlte do PIS e da export"3.ç~o brllsileirl3 de bens IMnuf'::lturl'ldos.

A r6triçiIo que se pretende !MI"Iter110 texto con!!õtltuciOMl, ~r4 com

~e eSM5 empre~s deixem de investir no Sr#l.sil, 'lplic:llndo seus recursos em ou 
tros p"líses. o~ tr-.r-'Í evidrote preju!zo ;'j Mçilio

Por rim, cece ressettae que o !Mior prejudicl'loo , em todo esse proces
so, :seri o tr::lblilhJKfor, l.fIIl! vez que grll.nde pat te do eercaoc de tr;;b'Üho fic;;r:!i sen

s!velmente retiJzldo. Como se ssce, e$slJS eeoreses s~o as que melhor remoeram seus
runclonirios ajén de proporcIonul!!lIl 6ti'1l1s condições de ordem sccref,

Por esses e outros motivos é Q.Je se deve suprimir o J)'ar-'Ígtll.ro 21:1 do ::!.!.

t!gJ 177 do t'eferido Projeto.

CllIElM ASSI!'W.ARA I'lATGREZA DA EMEND'"

D-~:~~=:=~~~p=W:u=~~~suprestM
O - OMISSAo -ObjtilYa rntabdeccr millcna apl'CMtdano l' turnoe nio M1dUlda na redaçio do vencido.

0- ERRO- !üdaçiodovenodoquenio~lIaoqueklIAprtlY&donol' turno.

[!) _ CormtAt>1ÇÁo - 0Isp0sitlY0s contrac!ll6rlos entre si e sobre a mesma matirla:.

O - ~~~E UMOtlAOEM. - 5Mw VÍCIOde hnguag"m, dlr"llo. mo manlfnto fi. comglr,ou de

SUbstituir, no Título da!'> 01spo.siçõe~ Gerais e Transltór13s~

- no artigo 22~ as palavras: "nll data da promulgaç!o desta Constitui
çlo", pelas palavras "até a data ela promulgaçlo desta Constituiç:o".

Passará !'ieu texto li ter a seguinte redação:

"Ar L 45. 530 estáveis o!> atuais servidores públicos clvi!> da
UnHio, do:!; Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da adm!

n1straç~o direta ou autlirquica, que até a data da promulgaç:lo de,!

ta Con!>tituiçlio, contem, pelo menos, cinco anos de serviço públi

co ininterrupto exceto nas fundações "

JUSTIFICAÇ~O

Trata_se de corrigenda redacional, para que o texto suprar.,!!.
ferido gUl1rde coerência com o art. 21 (ambos já aprovados pelo
Plenário), !õegundo o qual a exten.!são de ,efeitos jur!dlcos atlnen_

tes li atos de estabilidade _ assuMo comUflII a05 dois dispositivos
aqui mencionados - se Operem 11 partir da instalaçlo desta Astalbléia
Nacional Constituinte.

Assim sendo, 8 extens!o existente no artigo 4:3 não se coad~

na com li :restrição imposta no artigo A!5, Que abrange direi tos à

estibilidMe tendo como ponto de partida a data de promulgaç~o da

Constl tuinte.

Deputado lBER~ FERREIRA

CllIElMÁssI!'W.AR"'I'lATUREZÁ DA EME!'IDA:

[ti _SUPRESSIVA -Sefrxde~DU~n.lO'~"'.InvlIneroMntidododl6ptxltM:r
fx,empIo! no telcto suprimir o ~rbio "f'i,Õ,Q-, pusendo oi Hl' em8lda modd'icatMI e nio'up~

O - OMlSSAO-ObjctMI rm1IbdecefmMiria apl'OYBda no I' turno e nllo 1nduidana n:dação do venCIdo.

0- ERRO- ~odoYl:nodoquenio~iDOquefoillpl'DYldonol'tl.lmo.

0- COl'f1"RAt)IÇÃO-Dl5po5Ú1\'06 ~~s1esobrtollrt\e$mol~

O - ~=E LlNOUAOEM - SoInIr WXl de linguagem. defeito. Cf1'O manIfesto .. ~lt, ou de

r.r---------moo,- - - - - - - - -,-----,

Sup.t'lrll1r do parigrafo 7fl do artIgo 14, Capítulo IV, TItulo

11, "Dos Direitos e Garantias Fuhdamentais", .a expressllo: " ••• qJe

tenhalll exercido lIIai5 da ••tade do .andato·_

Pas~ando seu texto a ter a seguinte redação:

"5 70 Ressalvados os que já exercem mandato eletivo, são ine
legíveis para qualquer cargo, no territórIo de jurisdição co titu

lar, o cônjuge e 05 parentes por consangüinidade ou efin!dade, até
o segundo grau, ou por adcçãc , do Presidente da Repúbl!ca, do Go

vernador de Estado e do Distrito Federal e ao Prefeito".

JUSTIF'ICAÇM

Em superficIal análise, baver-ee-Ja de supor ~, COOl o §,I:I

do Art. 14, eUminara_se da vida oecjcnat , o nepotismo

No entanto, aque Le entendimento, aprorundado o exame da dis
posiç30 da regra'tie que se faltou, é um ecufvccc -

A prevalecer o texto aprovado, o que se admite apenas para

argumentar, ao invés de l!l(tirpar ti inrluêncla dos Que ocupam .car

gos executivos nas eleições de seus apaniguados ou famJ.liares, e~

ceect.era-se ti interveniéncia nefasta, com U$O indiscutível do df-,

nheiro público •

Portanto, o texto condiciona ti elegibilidade do ctmJuge ou
dos parentes ao tempo de exercício do mandato; se menos da metade
desse mandato for exercãcc , são elegíveis; se, no entanto, mais
da metade desse for cumprido, são ineleg.íveis.

Entendemos, contudo, que JlI questão na elegibilidade ou ine
legibilidade, conhecendo a realidade política brasileira, fulcra_
da, muitas vezes, nas refações familiares, não deve usar o parãee

tro do tempo de exercício do mandato dos chefes do Poder Executi:
vo, federal, estadual ou municipal, mas simplesmente o exeréício
elll si do cargo" COII; a reesarve de que não haverla lneleglbilldade
aos que já exer-ceasee mandato eletivo.

Dessa forma, reputados indispensável a supressão da exp res-.

sl!lo: ..... que tenham exercido ilUIis da metade do mandato".

Com isso evitar-se-á, decerto, a famlliarizaçl!lo da política
brasileira, hoje tão rica em nel:lotismo, e propiciará o surgimento
de novas l1deranças e novos políticos, atualmente espremidos e ma~

!'iacrados pela máquina do Executivo.

beputado' IBER~ FERREIRA

E/I'lENDA 2TOO288·2 ~OO --,

~ DEPU'l'MXl H1I.tlR1clO CAMPOS

QUEIRA ASSINAl.Al1. A NATUREZA DA EMENDA.

o _SUPRESSIVA _Selortkexprcs~OUl'J'J\'f"nãod~lalm'el1eto,rcnlldodod~lJvo

Exemplo- no lato. suprló1\ll'o i\dvclblo MtiAO~, panando a ser el1l~nda mod!f"lCalMI e não lIupt'USlVa

o - OMISSÃO -ObJ"Wa resl.1lb,,~~rmalell:!ap,ovada no 1· turno ~ mio itlt:IUlth na redJçkl do vent:,d~

O - ERRO- Redação da Vf;t1cldaqUf' nio correspolld.:l .:10que foi aptoY.:ldono •• turno.

W - CONlRADlçAO - DlSpos,l.LvoJ conlra<:lltorlO5 ~nlre si e sob,,, a mesml1 mllterla.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VIcio de LnguaQl!'m. delel(o, erro manIfestoa corrlgll' ou de
lécnlCllll!g~lIva

!-tENDA DE CONTRADlc1\O

DISPOSITIVO EMENDADO: art. 111, l, "b".
suprimir a expressão "ou do próprio Tribunal".

JUSTIFICAÇl\O

o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e Jul

ar originariamente o Inandndo de segurança, o "habeas data" e o manda

o de injunção contra atos do Superior Tribunal de Justiça (art. 10a,
" "d"). A mesma competencia,entretanto, é igualmente atribu1da. a.o Su
erior Tr:ibunal de Justiça (art. 111, I, "b"). Caso não seja corrigida.,

contradição vai dar origem a conflito de Jurisdição, a Ser resolvido

pelo Suprmno Tribunal Federal.

Q(JEIRA ASSII'W.ARA I'lATUREZA DA EME!'IDA:

o -=:~~~~~~=JO~~~=e~â=~:=~~Upl~
O - OM1SSÃO_ObjellvareslWt:leclI'rmaltnallprov~no l°tumoenOOlntlUld1:lnartdaç50doverlcodo

O - ERRO_ Redaçio do vmcldo que nioCOIn~~ao q~ I'oi8pfov:lOOno l' turno

0- COf'fIRADIÇÃO-DIspolIIllVOli conlt3dKl:ItlOS"nll"sresobfeamesmamalhia.

m - ~~~E UNOOAOEJl1- S&nM\'fCIO de Imgullgem defetto elTo m311Jleslo fi. Coniglf, ou de

, EMENDA OE CORREçAo DE LINGUAGEM ttxTO

DISPOSITJ:VO EMENDADO: art. 108, I, "q".
Substituir a palavra: "representações" pe~a expressã.o "ações direl:a6

de inconstitucionalidade".

JUSTlFlCAC.M

o d~sposit~vo llCi:ma fo~ copiad.o das Constitu~çõe13 pr,!!

cedent@s, sem adaptá-lo à nova 131!itemátJ.ca. As ant@r~ores represent,!

çõ@. de inconstJ.tucionll.lidade sofreram grande transformação e ganh~

ram nova denominação: "ações dJ.retas de inconstJ.tucionalidade";

com esse nome que elas estão arrola.das no art_ lOS, I, "a". Naa oS

trlls hipótese. de representaçõelll, para ~nterpretação de lei ou ato
normativo federal, não .io admitJ.dos pedido. de medida. cautelar.

QGEJRAASSlJ'fA.LAR A NATOREZA DA EMENDA:

ITI - SUPRESSWA - SI' fel dI' v:pt~ OUp/ll3Vfa. rec àeverlllnvener o ~nbdo do d'Spo$lWO
ô:.o!mpl0 no texto , ...pnm.r o adverbro ~NAO- pMSM\doa ser rmrnd.t mod,rlCatNII e nác scpress...a

O - OMlssAo - ObJtlNil restabelecer milllr'/I aprovada no 1 turno e não mclUldana redaç~ do vnl(ldo

D - ERRO - R«L!ção do vencôc que nio COlt"spohd.!lao q~ lol aprovzdono l'lumo.

0- COl'fl'RADtÇÁO-DlSpO$ItnIOS conlrl!Chtonosentre,lpsOOreollmesmamaterlo!.

O - ~ru:T~~~E UNOClAGEM - S;mar VICIO de hnguIl9"m. dll'fll'llO, CITOlTUlO,fnto 011 corrIgIr ou de

No artigo 211. VII. supr-tna-s e "preHação tio ensino
regul;rr na l'1ogu<l portuguesa", mantendo-se o restante. com 115

naturais cor-reções de redação.

JUSTIFICATIVA.

o dispositivo repete antiga detel"winação constitucio
nat , de tempos em que se temia a formação de quts tcs raciais n;
eats •

El'IIENDA 2TOO291-2 ~ ---,
l!J DEPUTADD ALVARD VALLE ) [ITõ!i~;iifJ

CllIElM ASSINAlARA I'lATGREZA DAEMEND'"

rn -=~~~~:~o:::;~=~o~~.lI~~===:=r:W~:wpr~
0- OMlSSÃO-ObJ'!l.lVare5!llbliKltmalerlaaprovaclllno .-wmoeniolncluldanaudaç60dovencldo

O - ERRO - Redação do Vf;OCIda que MO com:sponda ao~ foi AptOY8dono l' turno.

O _COl'fIRAD.lÇÃO_~cootrlIdltétJc;$entJe$Jp~.~~

O - ~=E UNOUAOEM - Sanllf VlClO de la1Qu&gem, defeito. erro man,fmo a corrigI( ou de

Suprima-se no caput do art. 30 a expressio "e aprovada
por dois terços dos membros da câmll.rll. Municipal".

JUSTIFICATIVA

Os dois terços tornarão difldl a aprovação das leh
orgânicas e u sujeitarão a cOll'posições políticas que poderio pr.!.
Judicar sua eficicia: na prãtica, 1/3 dos vereadorl!5 terão o di
reito de Veto. tlem para a Constituição exigiu-se tal quoru ••

Q{JEIRA ASSIl'iAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

w - stIPRESSIVA -Se for de expr~sào ou pIII.ma. não~ra rnverter o KflbCIodo dlJpos!tM:I
ámTp/a. no w.w supnmit a ~rbro "NÃO" pau.aodo a UI~ modítlCiItlYa l:! Mo suprll'nwll-

D - OMISSÃO - Objpbva lutabllecH m.llW>a 8ployada 1'10 1- turno e nio .,dUKIII 011n:daçho do wnelClo.

0- ERRO- Redao;ao cIovcnodoqull'nãocooespoÔdaao que fOlapfO\lllÓO no I· turno.

0- CON'TRAD1ÇÁO_Dtsposltl'>'05 con!rachlOOos@ntn:s1esobrea~malr:m.

O - CORREÇÃO DE UNQUAOEM. - Sllnar 'o'ICIOdl hnQlJlIgem clefelto II'IJO rMnIfmo oIl COIJl9If ou de
tecmellltglSillt/Va.

Suprima-se no art. 59, XVI. a expressão "exigível pré
vio aviso ã autoridade".

.:JUSTIFICATIVA

o tuto abre portas para o arbTtrio policial. que po
derã iIlpedir ate a realização de pequenos eventos e festas COIAU

nitirias.

EMENDA 2T00293·9
f!J DEPUTADO ALVARD VALLE

Q(JElRA ASSII'lAVJl A I'lATaREZA DA EME!'fD'"

u=I - StlPRESSrvA - Se for de exprenbo ou~1I nio devm lnWM'olIt1"ltldo do dr5flO'1bVO
Eumplo no teldo SlJprltmro ~rbIo Mr-wJ pMJaOdo a Slr trMnda modiflcatMI e não supru,....

D - OMlSSÃO-Ob:lt!JWrestllbde=rtllIliOllllpfovadllnol·tumo~l'\ioU'ldtur:l4Ol1~doVUlcldo.

O - ERRO - Redllçio do veoddo:>que nio CClITl~ 00 QlJe foi aproyado no l·wmo.

D - CONTRADlçAO-DltposlUvos COl'ltnldtorioJMUeslellObt'tamesmamatma.

O - ~=!: UNOtlAOEll'l. - Sanar vicio de~ dtkl!o, erro manellSto a~ ou de

Suprhla-se no art. 207~ UI. a expressio "de primeiro
ou segundo grau M

,

JUSTIFICATIVA

o texto exclui do direito i aposentadot"h especial os
professores de terceiro grau da r.d. prfvada~ justollmente os que
lUis precisam do beneflcio. '



EMENDA 2T00294-7 ""'"
e"J Deputado HIlARIO BRAUN ---------'j fÇ;o~T;;;J

QCJBRA ASSIriAL\R A NATlJREZA DA EMENDA:

W -~~~~~~~~r~~~o~~~~~:~~~:rn~:e=~s:::U~U~8
O - OMJssAo - ObJelJYa resteterecer meténe aprovadano l' turno e não Induldllna r~çbo do ~m:1cIo

O - ERRO - Redaçáo do vmddo que MOcorrespondll M que foi iIIpfOVIldo no l' huno

D - COf'fTRADIc;A.O-DlsposltNoi C'Ql\tradrtonosentre si e sobre 11mestna rmtérla.

O - ~~~~E UNGUAQE/I\ -- Sarar ~ClO de Imguagem. serene erro marufesto .Il corrigir ou de

Suprima-se. por inteiro I o artigo 63 das üí.acc

siç5es Transitórias do Projeto de Constituiçl1o "8"

JUSTIFICATIVA"

o artigo, cuja integral sucressãc se pretende.

estabelece, em síntese, a alocaç1o_de praticamente todos os recur _
50S arrecadados no limbito do FINSOCIAL para a seguridade e previdê~

ela social.

Desta forma lnviabilizil. diversos programas e prE,.
jetos de extrema importância social tais como. o Programa da Meren

da Escolar, os prnqramas de combate às epidemias, Projeto Nordeste
e outros que contam COI~O principal fonte de recursos para suas ati

vidades os deccrcentes dos recuracs ar recadadns do FINSOCIAL.

EMENDA 2T00295-5 """" -, "'''-----.
(!J Constituinte ROBERTO FREIRE J rr=;.07;8B J

OOEmAASSII'lAIARA NATUREZA DA EMENDA:

r::1 _ StJPRESSN'A _Se forde 6pressW ou palllVl'&. nio dever' Inveltf'ro sentido do d.sposotrvo
~ Exemplo no tece, supnmlr o adverblo ~NÀO". passando a $@t6m;ndamochlicawaen30suprtSSlv;L

O - OMISSÃO -Objetiva restWdecer malérill i!lpl"OYlldo no l'turno e Mo Induldll na redação do vencido.

O - ERRO- Redação do vencido que nio cooespcodll ao que foi i!lproYlIdono l' turno.

O - CONTRADIÇÁO-D~ Cl)(IttaditonosenlJesi esobl'ea ml:$ft\1mMéria. ~

O - C ORREÇÃO DE UNGClA.CiEM - Sanar vicio de Ilnguagtm, defeito. erro mlnlfe~to a comgll'. ou de
tecnlcalegrs!lIUva.

CiEPUTAOO JORGE lEITE

QUEIRAASSII'lAIARA NATUREZA DA E/IIENDA:

[K] - SOPRESSWA -Se lor de exp~~ ou p~lavra nio deverá inverter o sentido do dISposItivo
EJlemplo' no texto supnmlr o edverbie *NAO~. passando 11ser emenda moel.licatMI e nec supteSSlYa.

o - OMJSSÃO -Objl!lNll restabe1f!cermllt>:r.<li!IproWl1.!1 no 1· turno e nllo lnclwda na redi!lçãoec vencldo

D - ERRO_ Redaçiodovencido<quenáo.corresponclaaoquefolllprOVlldono r-uenc,

O - CONlRAOIÇÃO - Dtspo~jt,vos c:on'.1i!1d t6f1OS entre SI e sobre a mesrna marene

O - CORREçAO DE UNCiCIACiEM - Sanar vlclo de lmguagem eerenc, erro milnlf/!:sto a corrlglr ou de
tec;nlctllegl:llllWa.

~ DISPOSITIVO EMENOAO~' TíTULO V
CAPíTULO !lI
Art. 15"0
Parágrafo 52

Suprima-se do § 5'"2, do artigo 15D, do Projeto
de ccnst í turção , aprc:.,....o em p1'1me1.ro turno, os seguintes te!,

"I:XECUÇ1{O DE"

JUSTIF"ICAÇA.o

As atividades de cre resa civil compreendem as f,!
ses de planejamento, execucao e cccroenação, Atualmente, as

atribuiçi5es dos Corpos de Bombeiros Militares já abrangem as
fases citadas, permitindo um trabalho integrado, nos casos em
que aquelas corporações agem em defesa da sociedade, vez que,
ante as peculiarirbrfes da ação a executar, suas diversas f,!

ses podem ser planejadas e coordenadas por seu executor.
Limitar o atribuição dos Corpos de Sombeiros à

execução das atividades de defesa c,ivil é uma poa Içãc retrógrada t

poIs evidencia dois graves equívocos: a) não permite uma v í sãc gl.2

balizada da atividade, por ser planejada por um órgão e executada
em outro, b) dif'iculta a eçãc dos Corpos de 8ombeiros, por exec!:!.
tQr ação planejada por terceiros

•Justi fica-se, portanto, esta emenda pela necessidade
de se manterem as atuais atribuiçeles dos Corpos de Bombeiros, no
que respeita à oeresa civil.
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EMENDA 2T00301-3
(TI Constituinte MICHEL ~:ER

Q[]BRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

[LI - :~~~~~~~~~;=~=oo~At~~=~;i$~V;~~n~~~~~:~:~:~~~uprmIV:l.
D - OMISSÃo _Objel.lvi!I ~!abdecermatena eprcvada no I· turno e MO Indulda n3 rl!'daçãodo \"l!n!;fdo

D - ERRO_ Red3çãodovenCldoqueni'iocorrespondi!li!loquefolllprovadono l'tumo

O - CONTRADIÇÃO-DISpositivos ,fonlrllállono5entre si e sobre 11mesma matena

O --~~~IN~E UNGQAGEM.- Sani!lr vicio de linguagem, ddelto erro ml!nJfe:to II corrigir ou de

suprimir a expressao .. os Prefeitos OI do :a.rtiga14Q , § SQ, do

Projeto de Constituiç§o (8).

JUSTIFICAÇAO

Com esta supeessac , perMite-se a reeleiçrIo dos
Prefeitos. E': regra democrática e partlcipativa adequada ao
sistema cohstitucional tal como foi montado.

Ef!1ENDA 2T00302-1 """"' ,
~ ConstituInte MICHEl TEIo1ER J tT"?i'i;;"7i!J

QUEIRA ASSIriAL\R A NATUREZA DA EMENDA:

~ - SUPRESSIVA _Se for de exp~ ou ~li!IYflI MO deveráInverter o s~ntido do d,spo$.ltlVo
, EltI:mplo- no Imo. supnrmr o advérb,o -riAQ" pM=do i!Iser emence modlfiC::IlM11 e não supressl1.&

O - OMISSÃO-O!lJ~res~~M.~owdlltIO ,. turno e nio ~tuldan3 fe&çao do ~"nc:ldc

0-ERRO_ Redllção do v'mddo que moconesponda ao que folllprovado no r-unno,

O - COmRADIÇÁO-DlSPOsrtlvo~ c:ontri!lditóriosentreslesobrellmesmamatMi!I

D - CORREÇÃO DI:: UNGl'lAGEM - SMUlI' vldo de Iingullgen'l. deferto erro manifesto li corrigIr ou de
tknkakgtSlatm.

Suprimir do parágrafo lQ, do artigo 113 do Projeto de cons t í tu.í-,
çtlo (B) a. expressl!o "EIll todos os casos"

EMENDA 2TOO29B-O

l:? neputeca MARIA DE LOURDES ABADIA

DISPOSITIVO EMENDADO - Art. 211, VI

Suprima-se o inciso VI do art. 2'1.

JUSfInC4TIVA

A defesa do laicismo como requisito de democratizaçl:lo do
sino, impllca em não privilegiar um credo religioso em detrimento

de outros, não confundindo ainda, o laicismo com ateísmo.

00 Illomento em que se assegura o ensino laicp, garante-se, eco
sequentemente, a liberdade religiosa e de pensamento, possibiltando
a manifestaçlo de todo!'> os credos, mesmo os não reconhecidos ofici

almente, e ensejando o direito de livre escolha.

EMENDA 2T00296-3 """' --,
e'J Constituinte VALMIR CItMPELO F~;~~

• QUEIRA ASSIJ'IAJ.ARA NATUREZA DA EMENDA.

r ( RETIRADA PELO AUTOR )

JUSTIFICAÇAO

o projeto consagra, na ccecos.íçãc dos T1'ibunals ne-,
gionais Federais, a participaç:Jo de um quinto dentre advogados e
membros do Ministério PúblIco Federal, dois quintos mediante pr.!!.
moç!o de juizes federaIs por antiguidade e dois quintos pela prQ.
1I0Ç::lO. de juizes federais por mereêtmento~ A escreeeac ques.tiona_
da determina a eãabcraçãc de lista trípllce, pelo Tribunal, "~

todos .2!.~". Ora, na promorsDo por antiguidade, prevê o pcc
jeec , nas "Oisposiçaes Gerais" do Poder Judiciário, ( art. 98, II ,

d), a epeesentaçac de um único nome, que será o do jUiz mais an
tIgo, somente eecusãvef pelo voto de dois terços dos membros do
respectivo tribunal Impossível, pois, a elaboraçl:lo de lista tr!
plice para os casos de antiguidade, vez que o magistrado ou é a

mais antigo ou não é. Por outro lado, tal lIsta tríplice, para os I
casos de antiguidade, nl!o é prevista para a composlç~o de nenhum
outro tribunal, o que discriminaria a corte ora em questl!o.

Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA

IKJ - ~~~~~~-;~~~c;:.; ~~~:OIo°~:~~ap:si~;ás:~~~~llse~~~~::~~:On~~~upre$slVa
D - OMISSÃO - ObjetIVarestllbelecer mi!ltl!rl4 IIpro.nda no l'lumo e nAo [ndulda na rtclaçll.odo venCido

D - ERRO- Redllç80dovel'1cldoquemiocorrespondllllOquefolllprovadono I' turno

O - CONTRADlçAO - D1SPOSItiYoS CQfltri!ldltonos entre si e sobre II mesmll mattria

O - ~~~~~:?m~E Ul'fGUAGEM - Si!lnllr VlC,O de lJnguagem defeito erro manifesto i!I cOrrigir ou de

Suprima-se do indso VIII, do Art. 2J, Capitulo Il. Título !lI, Da

Organização do Estado, do Projeto de Constituição (S), a expressiil:o
" organlzo1'''.

o dispositivo que !'>e pretende ver alterado possa
a ter li. seguinte redaçl:i"o:

" A»t. 23 - E': competência comum da uniRa, dos Est,!!.
dos, do Distrito Federal e dos Municí _
pios:

EMENDA 2TOO299-B

PJ
QUEIRAASSIriAL\R A NATUREZA DA EMENDA.

o - ~=:~S:U~::;:~:~oo~~~~::~~ve;:~:rn~~~~=~5~~uprmlVa.
D - otoU,ssAo __Objellva ustllbdecu makrla aproV21áa no t, turno l! não mduldll na redação do Vl:Ildclo.

0- ERRO- Rcdaçaodovenodoquen!o~,pondllaoquefoli!lprCMldonot·tu.mo

O - CONIRA.DlÇÃO - Dl.$pOSltIvos conlrlldltónOSenlIe si e sobre a mellma malerfa.

D - ~~~~tlV';.E UNCil'lAGEM. - Sanar VlelOde IUlguagem, dereito, erro mamfem, a corriOIr ou de

SUPRIMIR no Artigo 20-7, UI do projeto "S", as palavras: "de prime!
ro ou seguodo graus"

QUElRAAS5lNAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

D - ~:~~~~~:~::: ~r:o~~~p:s:,~:~~':~n~~=~:~~~:~~~upre5wa
n - OMISSÃO -ObletlV~restabelecermatl!nllaprOVIl~ no l'lurno e MO lndulda ni!lredJç(lo do venddo

0- ERRO_ R/!:daç~doveneldoquen.!locorre!lpond111oquercli!lpll)VadonoI'tumo

0- C.QNlRADIÇAO-OlsPC5lINos contr~dJt.orioJentIeslesobrellme$lTlamatefl~

O - ~:T~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de lmguagem defeito, erro man,fe:;to ., corrlllft", ou de

=------------=0-----,-.-------,
Dê-se ao art. 74 do Ato das D~.!lpos~çõe.!l Constitucloni11.s Transitóriaz

a seguJ.nte reda~ão;

.JUSTIFICATIVAVIII - rOlllentar a produçl'Io agropecuária e
abastecimento alimentar."

JUSTIfICACAO

Ao tratar da competência comum da UnHio, dos E~

tados, do Distrito Federal e dos MunicIpios o texto foge totalmen

te das estruturas vigentes, determinando que aqueles entes têm

capacidade de organ1zar o abastecimento alimentar.
Pela extrema amplitude dos I.ermos, poderemos ser

levados ê. interpretação de que o Estado terá capacidade de 11m!

ter e intervir na atuaçl'IO do setor de abastecimento alimentar, i~ I
pondo re ..triç~es que nlIo se coadunam com os princípios da livre
iniciativa e, sobretudo, com a liberdade do comércio.

finalmente, cumpre salientar que a função públ!

co de prestar assistência alimentar à população carente t ou por

outra forma participar do abastecimento, nlio signi fica" organi
zar" o abastecimento alimentar como um todo. Este vem sendo tr.!
dicionalmentC' exercido, de forma competente, pela iniciativa pr1
vada e apenas li ela deve dizer respeito. r

Todos os professo1'es devem fazer jus do benefício constit.!:!
cional, sem nenhuma discriminação.

( RETIRADA PELO AUTOR )

Art.. 74. A Unl.iio demarcará, no prazo de cinco ilnoa a par

tir da promulgação da constituição, as terras indígena:!:; i1J.nda não de-I
marcadas.

JUSTIFICA<;AO

A emenda visa restabelecer os termos aprov<'Idos em lo turno ao dispo

Sl.tJ.vo, cUJo obJeto é, expl1.citamente, as teJ;ras indígenas ainda não

demarcadas. Assim l!!stava red1.g:t.do o preceito no 2Q Substi.tutivo do

Relator. para o qual nenhuma emenda foi votada pela ComJ.!HldQ de 513

tematl.ozação. Contudo, na redação do ProJeto de CanstJ.tui~fio (A), vo

tado pelo PlenárJ.o, o Relator modificou o texto, excluindo, exatame,!l
te, a referêncJ.i!t expressa às terras indígenas ainda não demarcadas.
O plenário, por 355 votos, corrigiu li. omissão que, agora, é repetida.

Noio se suponha que o espirJ.to do texto aprovado pelo PlenárJ.o suben

tende-se no verbo "concluir", eJ.:!> que este, por SJ. só, n50 exclui a

J.ndeseJada revJ.são das terras Já dE'!marcadas, com eventual prejuízo agi
comunJ.dades indigenas. Este foi o obJetivo da redação aprovada pelo
PlenârJ.o, ra2ão pela qual se impõe repor, no texto, a expresi!lão reti

rada.
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QUEIRAASSINALARA NATUREZADA ""lENDA<

[Ll-~m;s:~~~:n";~o~~=~:=~~/ic~~~upru~

O - OMlssAo - ObJl!llWl rettabdecfi maté:rI<'I ilpfO'4dll no 1·1umO e malndulcb:na redação do wncldo

O - ERRO - Rf:dllçio do ~1'lCldo que não eorrnponda il{) qur foi tlprowIdo no r-tumQ.

0- CONlnADlçAO-Ol!:poMlYO$ contradit.ór\o&ent1eslt:sobre.m~.mlll6'ill.

D - CORRl!ç:AO DE UNGUAGEM - &1lM vl"clode ImgUllgtm, defCllO. erro menlfesto ti COITlglf. ou de
"""" .........a,

SUPRIMIR "TODO O TEXTO". do ãncâsc xrx, do artigp 72,

do Cllp.ituló r r , do Titulo lI, do projeto de Canstj 

t.uiç1l0 "a".

QGEIRAASSII'lA1ARA NATUREZADA E1'1ENDA:

..JUSTIFICAÇÃO

A "Licença Pa t.e r-ní dade" foi um tema bastante d:lscutido à ép,2
ca dos trabalhos da Comissão de Sistematizaçã.o e dt..rante sua votõação
pela Assembléia Nacional Consti tuinte. Pudemos constatar que aua apr2
vação foi, de certo modo, marcada pela ell"oçâo En~retanto, um. julg!:
mento mai S recr onal sobra a Questão tez-ee »ecesear-r o devi do as gr.!
ves repercussões que um pr eee í to oons t r tuc:lonal dessa natureza repr~

senta.
Entendemos ser ela deacab.í da totalmente. Na reali dade, ela

foi colocada ao lado da licença maternidade que tem sua razãe de ser
pelas implicações que a gestação e arramentação trazem consigo Não
que julguemos desnecessárias a pl!rtic1pação do pei nos primeiros dJ!s
após-parto, entretanto, não vemos porque ecnceder- a Lj cença A mae
JÁ conta cem a assistência hospitalar, e nc memento err que recebe 81
ta dc hospi tal, significa Que está Aj:>ta para desempenha!' norrnall!1ente
suas funções Argumentam alguns qi.e os primeiros dias sac difice:ls

para ela, o que não negamos, mss também não impl1ca necessariamente
a presença do pai.

Por outro lado, convl!nhamos,. tal medida.prpconi.zada no no~

ec texto const:ltucional, viria causar eeer ce preju1zos t;l.nto pcon~

m:lco-!'inanceiros quanto organizacionais paz-a os setores privado e p!:!
bIJco.

O bom senso, que advém da experiência de todos nós, está
a nos indicar que a cr:JaçÃo deste privilégiO r-epr-eaen ea um deseerv!
ço não só à classe patronal como também à trabalhadora.

Por isso, estamos sugerindo a supreslSâo do referido di!!,
positivo por estarmos convencidos ser ele prejudicial ao bom encaro!
nhaeento das relações de trabalho que estamos preocupados em as~eg.!!
raro

dOs prccrtce fabricados pelas ~resas bra!!õilelru de Cllpital nacional. CCIII

g:taye prejuizo para a flOS$lJ econc:ma..

A ~resslkJ qJe esteeoe p1"OPOf"lt\O eUmina UlI verd&deiro 

cartcSrio criado e protege a economia nacional de concordncie. da I!IIlPresa es

trangeira, q.Je, emig.Jaldade de C~IÇ~, poderia sufocar o Jlll.rqJe industrial
brasileiro.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA E1'1ENDA:

illJ-:a:s:~=:=o~~~~~~~bwsupre5$NL
D - OMISSÃo -ObJelMl restabdtcfl" mattoB~ no l' turnoe nio lnduSda na red1lçio da wnodo.

O - ERRO- RedaçAoda vencdo qur nlIo COITeSponda10~ ':11~ 1')0 1· turno.

0- CONIRADIÇÃO-DIlrp0sd:V05 contrac:ll6riosentre sl e sobre a I1'lamilImlItihA

D - CORREÇÃO DE UNGUAOEM - Sanar \'leio de~ ddoto. @JTO manifesto e comgll'. ou de
lokrucA~lSlâívll.

QUEIRAASSI!'IAI.ARA NATUREZADA E1'1ENDA.

.JUSTIFICAÇÃO

Esse o objeti vo de nossa emenda.

O "caput" do Art 7Sl fala em direito~ dos trabl!lhDdores urbe

nos e rurais, $m distinr;~o. O atual Projeto de Constituiç!o teve UTJ de seus
eeícres avanços na área social ~Alldo igualou os direitos dos trabalhadores ur
banose.rurais. A~te, esses direitos slo ilbsolutMlente desig,sús, estando

o ttabalhedar tural praUcamente à lllargem 00s direitos trabalhista!!;.

A5sbl, seria justo QUe houvesse diferenciaçlo de direitos.~

net'idendo o t.nbalhedor runal, no ~ diz re~ito ao prazo pre.!!lcridonal de

açIo relativa li ct~toS resultantes de relaçlo de trabalho, COOlO lJIlll cceceose-,

çlo pela sua IlllU'giTllt1izaçfto f!lIl relaçlo a iró!leros outros direit05 trabalhistas.

Como novo texto, onde es!l&$ d.i.Mitos 510 iguallldos, nOO !!õe

ju!'tifica e5lW prlvlléglo. que acaba se"Ido UIta discr1JR1.oaç«o CCX1tIll o trP.lOO

dor """"".
Aléllldo lllBis, tOdos sabem t:J,Je a Illllioria das propriedades ru-

rais .do actnjnistradas dentro de Ult regime a.rce.!co e fMlillar, SCIII 1.IIbiI orgard

:zaçtlo Bl9resarial que penaita lJll eficiente sistemg; de arquivo e controle de

SUll$ atividades. Mtas dessas açOes, dependendo do pnno passado, poderá le

var à Jnsolv~a cle~si!l.S pe~nas tt'Cresas rurais, cem o desPJlllr~ di! outros_os.

~rillÜr a parte final da alínell "a" do Ircãsc XXIX do Art 72, ~ diz:

"PllRA O TRA8ALHADC.R lRBANO" e toda Oi allnea "b" do lIleJ5IlXl inciso. para com
..tibllizaçlo.

JUSTIFICAÇJtO

A nOSSll emenda tem por objeto impedir que um representante

do povo, no Congresso NacIonal. deIxe de exercer a relevllI1te t'unção

que lhe foi delegada pelo mesmo para ocupar outro carKO 5em perder

aquela, o que convenhamos, serIa um casuísmo que não pode estar de

acordo com 05 relevantes Interesses da Constj tuJnte.

Suprima-se do Inciso I, do Art. 57, do Projeto de Constlt(.f!

ção n expreslSão. "de Prafeito de Capital".

EMENDA 2T00309-9 ~
PJ Consti tuinte João Menezes -----------,J ~;ra;]

!
sO - OMISSÃO - ObjetlvlllrntWdecer mltl!ria aprov3da l1Q i- turno e nio Indwdll na~o do vencxIo. ~

O - ERRO- Redaçio do VUlClCIo que Mo rorresponda ao que ~ ilIprovadono 1 turno. ~

O - cOl'iT1lADIÇÁo - ~lIYOS contradltorio5entre si e lIObtee Inl!StmIInIltefla. ~

D - ~~?Wr;.E LINGUAGEM - Saler Yklo de Ilngwgem. déll!JlO erro mMJlfuto a corr/gIr ou de )

Q _ SUPRESSIVA _Se rotde exprusloeu palavra.nioM'r'erti mrWfosentldo do dlSp<)Slllvo

~Io: no texto. supomll" o edvcJblo MNÃO'". pMJando li nr cmt':nda mod.Jlatlv.ll e não sUpreuwL

O - OMISsAO_Ob:II!bYll restabeíeeer mateM aprowda no t- turno e filio Incluídana redaçio do lI'eflodo.

O - ERRO- RWaçiodoytncldo~nltocornspoodaaoquerolaprovadonoI' turno.

O - CONTRAOIÇÃO- D.iposlllvos c:ontrdtónole~ si e sobre li rnesmll matéria.

D - CORRE~O Dl: UNCtlAOEM - Sanar vSclode linQua,g:un.de1f'Ito,erro mamf6to li con:Iglr, cu de
~1cglsI&bYL

QGEIRAASSI!'IAI.ARA NATUREZADA E1'1ENDA:

SUPRIMIR "TODO O TEXTO, da PJlRAGRAFO ,$li, do art1go 197. do

Clp!tu!O IV, do Título VII, do Projeto de constituição "B"o

EMENDA 2T00306-4

PJ JESS' FREIRE

!iJ - SOPRE55IVA - Se for de~ ou fnllavra. naa dcffi"á Iowrkf o Sf'ntIdodo er"po$ltlvo
EJu:mplo l1Q lutO, suprlrolr o adYtibIo ~~. pau.lfldo <linr ~ndamodIlícillnllle nao supressr.oa.

O - OIU65Áo - ObjWwl~lilbeleCfl" rnalkriaaptOVlldIIno l'lumo e não lndlJlÓD~ rl'daçllo do venodo.

O - ERRO- fWação de V1lnodoque não~ 1lOque foIl1pl'O'Yado no l' turno.

0- COffJ1ItADIÇÃO-OISpOMlYos conlfadlt6oQ5entreste~<lIm~<lI~

D - CORRSçAO DE UNGUAGEM. - Sanar vicio de linguagem defdo. elJO rmnlfesto <li COfUglt.ou de

"""'"-
Supri_ir a I!xpresstlo .. DE CAPITAl. NACIONAl '", ao parágrafo IR,

do Artigo 182, do Capítulo I. do Titulo VII, do Projeto de
Consitulçllo ..B....

o parágrafo IR ncad com a seguinte redaçlo:
... IR _ A pesquisa, a lavra e o aprove.ttalllento dos Jlotencil{js

• que se refere este artigo somente poderão ser efe 

tuados medIante autor!zaçlio ou concess10 de União, no

interesse nacional, por brasileIros ou ellpresa brad_

lelr., na rartlla da leI, que regulará as cond!çi!es es

pcclncas quando estas ativIdades se descnvolverclIl elll

f.i x. de frontei:ta ou terras I ndI genas.. ..

EMENDA 2T00310-2

l!J !UUTAOO .meGERJ1UJO

Q<IElRAASSI!'IAI.ARA NATUREZADA EJ'lENDA:

~-:s:~~::~~~~~~s::co:~~S!J~~
D - OMISSÁO_ ObJetMlrestabelecu mai.o!najllpt"ovadll; no 1. tumo e Ilio lnduSd.lna ,#!daçio do veno:b

0-amo- RlI!daçiodeveoe:doquemOCCfTUpQlldllllOqoefot Aprovadol101·tumo.

0- COffiRADIÇÃO-DispaSlbVo$ contnldrt6oostntreslesobrt:amevnAmatéria.

O - ~~~E UNGUAGEM - Sarur Vl'coo de Ill'lgWIgem defeílo, erro manifesto a corrlg .... ou de

Q<IElRAASSINAL\R A NATGREZA.DAE1'1ENDA:

l"'XXl - SClPRESStvA -Se ror de Qpressiio ou~ nio dII!w'" kM!rter D Sf!ntidodo dispot/llYD
~ Exm1pID: no tex1D. supmlir o ildvefblo -NAQ-. pURndo A ser mJmda rnodl6catiYa li! nio~

O - OMISSÁO-~el/Ya~mllleM~J')O J'tumoenAo~nandl~.iDdavmodo.

0- f!RRO- RedaçiodDwnddoquenioCOl'tUpOl1daIlO~foi~nol'tumo.

0- CONTRADlÇÁQ-l),sposrtlvos CCJIllradl16nos~siesobn:amesmam-téra.

D - CORREÇÃO DE UNCiOACiEM - Sanar VÍCIO de IirJguagll!m defll!lto,erro~ <li col1ÍQlI'.ou de
técnocilIlegcslatNa.

J.!.l SUPRIMIR A PARTE FINAL DO INCISO III, DD ARTIGO 98, QUE DIZ:

"E A CLASSE DE ORIGEM".

QGEIRA ASSI!'IAI.ARA NATUREZADA E1'1ENDA:
5llJrlmir a parte final do parágrafo 22 do Art 177, !,lJe diz"
"te: CIlPITAL WACIDNAL".

JUSTIF'ICAÇR:O

Q{(ElRA ASSll'iAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Mantido O texto do Projeto, 05 Trlbt:oais poderio prover u '1898.5
do quinto nele abertas, mediante prOllDÇl!io de representantes do q.dnto t1O!IJ TribL.rlai!;

de Alçada de Minll!l, 510 Paulo, Rio Grande do SUl. Rio de Janeiro e Paraná e naCJ.ll!

les q.Je venhmr a !5ar criado!:. AuJm, pouco ou nadI! valerá a faculdAde II.tribu!da à
Ordem de orgnnizar listas 5e;(tuplas (Art 99), pois o Tribunel de Justiça optará pe

la prtll'OÇfto, t.J1I9. vez que esta opç!o lhe fica aS$~!}.lrAda em face de. ~te fina.! do

cltadõ inciso III. Logo, a Emenda. s~ressivB proposta é de sim;tl~ ~tibillzaçlio

de textos. por outro lado. frostr;;'-se a:oportU'licklde da partic1paçi'lO da.Ordem e de

MinIstério Público na. escolha de merrtlros do (JJinto nos Tribl,llllis. CUlÇlre reconhecer

CJ.le o rl!Presentante do q.Jinto, lJll3 Ve% ellPOSStldo no cargo de Juiz, deixa clRser Ad
vogado ou m!llItlro do Ministério Público, pelo que n§o se lhe poda permitir que con

.corra 8 vaga, reservada ao 9.Jinto, nos TribunaJ.!>de Justiça.

Entrl'!tanto, mantida a:parte final do inciso lI!, do Art 98, os I
,lugares destinados a advogados e menOros do Ministlkio Público, !Serão providos, ~

diante promoçi!io, "observadas as alíneas do inciso II e"A Q..AS5E I:E (JUGEM~ por 3.!!
ZES, ex_integrante!!; da classe do!!; advogados e da cla!lose do Ministério Público. A_
lénl do mais. constitui UlI tratanento dlscrimin9.t6rio d9do aos ~ se tOml!l:tM Juí
zes nos Tribunais tIe Alç9.w. Et!'possados COll'O Juizes. os rep:resentilllltes de q.únto 

arkjuirem todos os direitos, garantias e vedaç~s ó:l!; magistrados, logo a prolllOÇ'§"o

dos rnestftJS para os Tribunais de Justiça deve fazer-se para as vagas da magistratu

ra dB carretta, a que passuam a pertMeer. sendo evidmte que condir:ionar a p~
çll:o dos IreSlI'OS à existêrlcill. de vaga do quinto nos Triblrlais é ~r-1hes restrJ.çlo

à carreira, embora sejam. tSo juízes como os demais. Por últilllCJ, meis se evidencia

o caráter discriminat6rio se considerado Q.Je, mantido o texto do Projeto, as vegas
reservadas ao quinto. nos outros 21 Estados da F"edenç§o, ser§o prov'idllS rape"i.ta.!!.
do-se as listas sextf.4)las. organizadas pelas Secionals da 0rcIm ou Pelo HinUitério

Público, encp..tanto nos Estados, em q.Je haja Tribt.rlal de Alçada, a llsta sa:x.t~la,E!!!.

bora organizada, será preterida pela lista para prCXl'lOÇlo, feita COOI ba5e nu."ele
se de origem".

.:JUSTIFICAÇR:O

Coraa supress1iQ proposta, estaremos gantntindo tratanento
Pt'eferencJ.a1 às f!llJlresas brasileiras, na a~siçllo de bens e ServlÇDS pelo PE.
der JXjbllco.

Este é o espírito l:J.le norteia o " Iiluy American Act", util!
nde caro argunento pelo Sr Relator qJando deu paTecer favorável à emenda qua

resultou na referido parágrafo.

A emenda apresentada e aprovada se referia ao texto da s~

bmat.i2aç§o, q.Je nll.otinha a figura de e!I1J-resa brasileira de capital nacIonal,

lIll35sim a figura da ~resa nacional, que levou vário!:> Constituintes a se en
g:marem, iclentificando a mpresa nacional coma ~re.sa brasileira de texto _
do Slbstitutivo do centrilo.

se mantido o texto do atua! Projeto, estaremos levando à

iMolvbic1a una !::érle de eR1Jre.sas que a~l se instalaram ao longo de décadas,
lTUitas delas atendendo a convite do Governo brasileiro, para participarem do
rosso desenvolvimento e contribuittm decisivamente para o programa de subst,!

Mçlo das in:portaç15es.

Essas t'ft1Jresas colaboraram decisivamente para a nossa in

~a emreIaçno lffi .1rrporblç~s, tomando possivel os saldos positivos
da rI()S§ balança CCII'Iercial. gerando ricpJeziOl en solo braslleiro e criando UTJ

l!nOIU ~rD de e:pl'!!'sas.

ConsideI'ardo o elev!ldo grau de estatizarfilo de nossa e~

mia, o ll1l!rcado controlaoo pelo poder pLblico em determinados segnentos, coroo

Q 00s bens de capital ou de ~s pesadas, é suPerior a .sm;do mercado 

brasileiro, o que si~tica praticamente alijar as mpresas brasileiras, que

n§o sejam de capital nacional, de mais da metade do nosso mercado.

Além do aspecto ético dessa rejeição. do eool:!OO continQe!!.

te de /11&) de roxa quallf.icada q.- sná desetrt'rt>g8JJa com 5UliS greves repe~
slles soc.1m, estBrem:)!!õ estilllulllrldo _ inltficHncla e a qJeda de l:J.laliclade -Suprima-se do Art. 7', o ;I tem XIX.w

SUPRIMIR "TODO O TEXTO.. .., do inciso XIV, do artigo 7<;1, do Projeto

de ConstJtuiçllo "B". (CapItulo n, TÍtulo II)M

r::-t _ StIPRESSWA _ Se ror d@'exPrfls90OUplliavrll não~rá InYffi.llr o seoMo do dl'pI»ltJvo
Là-J EMmplo. no leJlto. SUptlmlf o 3dveftllO MNAOH.pawmdoasertm"'ndamod,lic~ emoSUprl!ulYa.

O - OMISsAo_ObJelMl res~~ermabl:rIa~c1ll00 I' turno e não lnduld.l nrrredaçio doVl!"nC,oo

O - ERRO - Redaçltodo Vtoodo que não corrupond1l w que foi lIprtWadono l' tumo.

O - C~NTRAJ)lçAo - o,$pO!!iltM:lS ecntrrit6r\o$ enlrll-si e sobre a m«rmIlrnltM&.

D - CORREÇÃO DE UNGUA.GEM - SMlar vício de Imguagnn. defeito. erro rmnlfll!slO 11; c:orrlglc,ou de
~leglSlaW4.

m -~:s:~~~~~~x=lI!~o~~~lIP:S~~:s=~~r:ase;~~li:~~~uprenbJa.

O - OMISSÃO - ObJWvll tes~bdll!CM m~na .provada no 1 turno e não mclUlda na rtd3çi1O do vencido

O - ERRO - Redação do vmddo que nio cool':'J'O"da ao que fo~aprov.ado no I' .turno

O - CONlRADlçAO-~postUvoS contradilofloSelllle:'lI~50bre.rnesmamlllt'na

O - ~~~~E UN(JUAGEM - SanarVICIOde JingU3j}l.'ffi.dll!fe.to erro mlln,r6to 11; cortigll'. ou de

EMENDA 2T00308-1
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Emenda:
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EMENDA 2T00319·6
@J ATUA URA

Aliás, o não pagamento de honorários. em eçaee popul!!.

j~is~~~~e~~i~i.v~~i~~~'s~~á ~~~s;al~~ ~~;cipi~~~;t~a~~ri~:o;~~~~e~
mo para impor aos aventureiros um apenamento consutânec com a irre.!
ponsabilidade de seu procedimento. pois, não tem sido inCOmUM o uso
desse intrumento constitucional como forma condenável de prc-ioção
pessoal e/ou política, sobretudo na área Municipal. onde as paixões
políticas costumam apresentar-se com eaí.s intensidade e frequência.

A lei e o regimento de custas, melhor e mais adequadQ.
- mente, poderão cuidar da matéria. A constituição, nunca

EMENDA 2TOO320·0

e!JiEP (l,ODf(16I.1135 ífÃ1MA

ClCJEJRA ASSIl'lA1ÁR A I'lATOREZA DAEMENDk

~JrnJr do Art. 2rJ1 - reeree III~ OS tenros
• de prJmejro OU seq.Jl"ldo grau."

.JUSTIfICATIVA

Facultar ao poder públJco rrunicJpal o dJreito de
estabelec~r una pol!tlca urbana subordJnando-o a lSll3 le:f federal signJfJca
negação do d:fre:fto

A Con.stJtuJç~o é a lei maior, cabendo ao MunicI

pjo legislar com base nos seus prJncIpios, e não criar-se o artifício da fal

!:a lJberdade de condJcionar o dJreJto de ordanamento da ocup2ção do solo urba~

no/fJcar na depedênc.:fa de una lel federal.

QlJEJRAASSIl'lA1ÁR A /lATGREZA DAEMENDk

" nos termos da lej federal."
~rJlldr do art. 187 parágrafo 4Q a express~a •••

A ~ress:Io vrsa estabelecer o d1reJto de aposen

tadorJa para o Professor lküvusUárJo regido pela legislaç§o trabalhista. da

eesea forma CJJedefJrúda para o professor de prJmeiro ou seQl.Jldo grau. " accsen
tacIorJa após trJnta anos. ao professor, e. &pÓs vinte e dnco anos, à professo

ra, por efetivo exercIdo de ft.Jnç:lo de magistérJo," A redaçlfo do projeto exclue'

o Professor lhJversJtárJo, JnstJtuJndo una discriminação. Tantlém, convém men
donar ~ o art. 41. inclso UI, aHnea.2 , QlJt! trata do Professor regido pe_

lo estatuto das servidores públJcos estabelece o dJreJto ig.ml para todos os
professores de prJrooJro,~eçp.n:lo e terct!Jto grau

QQEIRAASSINAI.AR A !iATaREZADAEMENDA.

JUSTIF'ICATIVA

[]J -saPRESSrvA. _SelOrdeexpressioou~niodevu'lnYtrteroSl!nl/docbdi$poSltM:r
~ no le.do" supri'nk' o.tmblO MNAQM, ptiSJIndo. ser emenda rnodtltcabvae Mo suptUltva.

O - OMISSÁo-~~matirla~nol·tumocnioIndUld.narcdaç60doYmddo

D - ERRO_ ~cb\'alOCbqJc:niocorrespood,lM)quefolapn:wadonol 1 tumo.

O - COrnRADlÇÃo-~ contraditórioIenUe:slesobreamesmamll\tria.

O - CORREÇAo DE LINGUAGEM - SaMr vicio de: 1InguJlgem.delato erro m.nl!es:o • corrigir, ou de-- ,

ERl - SUPRESSIVA -Se for deexp~ ou pal.1V11'1 mo dewra U\W'rtero sentido do d'sposlll\lO
Exemplo no to:to, suprurur ° a4verolO "/'lAO" p~ndo a ser crrlP:nCÚI modtlicatIVa e nlla supressl\<J..

O - OMlSSÁO -ObJetNa restabdecer maleni1aprovada no l' tumo e MO Inclwd<J n3 rW!içllO do vl'nodo

O - ERRO_ Redação do v,,"nodo que nao co~ponda ao que loll'lpl'O'o'l!dono I· turno.

D - CONTRADIÇÃO - Dl.'lpoSlIMl!>contraditanos en~ si e sobre i!l ffil!!>m!l matl!na

D - ~~I~E UNQClAGEM - Sllnllf VIcio de linguagem defeito erro mllnlfesto li corrigir ou de

m - SQPR.ESSlVA. -Se farde expressA0ou pala"", nJo df:worá Irwerttt o smtldo do dIspoSItIvO.
EXtmplo: no texto.SI.Iprlmir o ~rblQ i'IÁOM

, passando • ser mlenQa moo:llllatMl e nio iIUprt:;Sdva.

O - QMlSSÁo-Ob,etMl res~!~mJl!eliaaprovada no I· turno e Mo indulda na redaçlo do vencido.

O - ERRO_ Redeçio cb venddo que não oxtnpCIOd4llO que foIlIproYlldo no I' turno.

0- COf'fTRADIc;AO-DIspoWYos contraefll6nosenueslesobreame;,maffiJltdia.

O - CO RREÇÃO DE UMOClA<lEM. - Su\l.t~ de I!ng~m deJe>!.Q, ~rtO mflnlftsttl •~ cu de:

. '""""-

SupriMa-se a expressão n do ~or" contida. na parte final do

texto do inciso XI do art. 205 do ProJeto de Ccc1stituição "B"

As disposições dos incisos XI e XII. do art 38, fixam critérios
distint:os à fixação e limitação dos níveis retributivos dos servido 
res dos três poderes, nos âmbitos Federal, Estadual e Huni~iptll. Ao
fixar os limites máximos. extensivos aos Estados e Municíp~os além de
colidir rlllgrl'lOtemente com 11 isonomia expressamente prevista no texto
(art. 40. S12), estabelece "o regime jurídico único para os servido ";
nas da administraç!1o pública direta, das autarquias e das fundações P~
bllcas, bem como planos de car-refra", Isto relativO à União, aos Est,!
ccs , ao Distrito Federal e os Munic1pioS".

Se continuar prevalecendo o disposto no parágrafo SR, a siste
lIática conflitante tratá dúvidas e consequêncfas quase Que insolúveis,
à luz da razão e da lógica, em termos de correta aplicação das regras
constitucionais, especí.aímente daquela ditada pelo !!.rtigo 21 das dis

- posições trans! tórias,

EIIl muitos Munic!piQs já dotados há multas anos de
Plano!> de Classificação de Cargos e Funções e de Sistemas de Carrei
ra, B RPllcaçllo do limite conrespcncente li remuneração de vereaccr- pa
ra o funcionalismo das respectivas Câmaras acarretará Inadmí s s Ive I dei"
nível através de uma redução dos salários e renonereçãc dos funcioná="
rios 'desses legislativos que passarão a receber menos de. metade doque
continullrllo percebendo os funcionários ocupantes de carçcs e funções
correspondentes (iguais ou assemdl1ados) do Executivo Municipal.

reecs certeza não ser essa a intençi!lio da atual Assembléia
Constituinte, mas, isto sim, a de acabar com os abusos injustificáveis
que redundaram nos salários dos di tos "marajáS" •

No entanto, se não houver a ora pretendida supressão a fu
tura aplicação das citadas regra$ constitucionais conflitantes trará
irreparávEl'is e injustificáveis dlstorções em muitos Municípios brasi
leiros, com a consequente e até estranha eliminaçlo da isonomia entre
cargos e runções iguais ou assemelhados dos poderes Executivo e Legis
lativo, e talllbélll com a não menos estranha el1minaçi!lo do regime juridT
co único pua os servidores da administraçl.o pública direta. -

Basta' uma simples análise e revfeãc das referidas r~gras,na
ra que se comprovem os argumentos ora alinhados nesta proposta de err~rr

da supresatvs , -
Fln·allllente. a sistemática que decorre da combinaç1!o entre o

art. 20 das Oisposll;lles Transit6rias e o texto que se propõe suprim:tr,
também atinge a autonomia municipal, além da isonomia, quando subor 
dina a fixação dos salários e vencimentos dos servidores do poder t.e
gislativo Municipal aos parêmetros a serem fixados pela Constituição
stadual (ver art. 36 da parte permanente do projeto da constituição

Federal). •

Sob esse último escecte, testa acrescentar que está sendo
estabelecida uma estranha dicotomia ent.t-Lscnõetca através da qual
os vencteentcs e salários e respectivos limites máximos, dos servido
res do Poder Executivo Municipal, maf teracos , continuarão a ser fi::'
xados pelo ~lunicípio, em lei própria; enquanto os vencimentos e salá
rios e respectivos l~mites máximos dos servidores das Câmaras !-JunicI
Dais, mesmo para os cargas iguais ou assemelhados aos do Executivo,
passam a ser e.stabelecJ.dos e 11mi tOldos com base na Constituição Esta
dual (quando da fixaç~o dos limJ.tes de remuneração dos Vereadores) -

Tal fato eliminará o tratamento isonôml.CO capitulado no pa
rágnfo IR, do art. 40 e também jmpeduá a concretização do regime
jurídico único previsto na art. AO. (caput). ambos constantes do Pro
jeto "B".

Acresça-se a tudo o fato de a vereança, como atividade re_
lIIunerada, não ter caráter profissional (n30 obedece a sistemas da
classificação de cargos ou funções ou de carreira) e não exige, qua_
se, cumprimento de horário diário. resumindo_se, na maioria dos Muni
c!pios, ao comparecimento nos dias e horários das sessões plenárias
Nlio constitui. portanto, um parâmetro adequada para limitar a remune
raç!o dos funcionáribs desses legislativos. -

GLJ - SOPRESSIVA -Se for de ~t:ssio ou palavra. Mo devensInverter o sentido do dl$p05l'.NO
~ Exemplo. no texto sUprtrnlf o advelbuJ "NÃOM pas~ndo ilI ser etlll!nda modúlcallVl'l.e MO suçrl!SSIVII

D -_OMlSSÁO _Objl!lJva rt5tWelecer matl!lla aprovada no I' turno e n60 ll\CIufcb llilI redação do venCido.

O - ERRO- RedaçllOdo venodo que não eorre:ponda ao que folllprovado no I· turno.

O - CONTRl\DIÇÁO- DISposdrvoscon~d1tQnos entresl esoble am~ mall!rta.

D - ~~~~~?~E UNGUAGEM - Sanar ~do de linguagem, defeIto erro manlfl!Slo 11corrIgir ou de

'QUEIRA ASSlNALAR A NAiUREZA DA EMEJ"IDA:

,JUSTIFICATIVA

Garantiu-se, no prllneirO tw:no de votação, o acesso universal e !.
gualitário às ações e aos serviços de saúde 1;0 en~, porém, as atriliuit;Ões

do Sistma único de saúda, o :inciso n: do art. 205 do texto aprovado dispés que 11

e:recução das ações de saúde esl2riam voltadas tão-sar.ente para o tralBlhado!;', o
que se ax..stitui em flc.grante cantradic50 1:1 tt;d:) o espírito contido no capitulo
rela.tivo à saúde.

Prcp5e_~~,pois, que se supr1ma desse dispositivo a expressão " !!e.
triilialhador", de caráter nitl.dalMnte 1JmitaUvo, devolvervJo-se-1he o caráter ge

néJ:"icoqt..e lhe é próprio e atingindo-se, desta fOI:'1l"â, toia a universalid.3de e i

gualWae que se pretendeu.

EMEND~ 2T00317·0 ~oo
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A t:eD:l&\cia do Direito Constit:uc1..a1al. ro:::derno é. pela reduJ;io das

hipóteses de !nalegibili&de. Nas naçÕes denocráti.cas não consta a inelegibil~

de e:nneMtIl'il Constituição e nós, que est:mos canú.nhando para una dsIoc::r:acia i'Illl

p1a e ir:restrita, t:ernos que praservar o dJreito do cidadão brasileiro de volar e
ser votado, em toda e qualquer cireunstâncla. Por isso rre.5ll'O, o texto fundarr.cntal

que estA'lDS elal:ora.'1do- rec:onhe:c.i.&'"IIIDte o:m notáveis avanços sociais e poUti

OOS - não deve o::ntemplar qua1qI.1er di.sfositivo que o:ntrarf.e~ princípios,

devendo oferecer anpla possibilidade de disput:a:' o pleito eleitoral a tcdos os
que assim o deseJarem.

N::Ite-se, a:ln:1a., que a redação do ProJeto é dúbia e facciosa ao

vedar a reele1çSo apenas p.:Ira os cônJuges ou parentes das autoridades do ~ecu

tive que Já tcnlum exercido m:us da. metade do mm:.1ato. i: rer.salta, ainda, a hiP.ê.

tese d:lquclec que Já exBrÇ<l:n mandato eletivo. Ora, na vida. política bras1.,lel.ra,

t:o:ios llóS snl::oro!> que, prinoipallr'.!f1te mIa não C':Iincidência das datas cleitonu..<;,

o fato e.~ \..'lll Pre[m.to, C'.ovarnador ou Prosulonta "ter ext'rc:tdo menos dl1 Iratada do

.. geu IllaIll:b.to não é garantia suf1.ciente de que não utilizará a máquina &!ministrat.1

va para beneficinr S<'!usapM:LgUados que }X)Stulam.cargos eleitc..--ais.

E i.nó=uo, pois, esse ãisp::isitivo que li. presente emcnàa pretende

suprimir: não existe o o::rtIb<1te ao rmpot:l..rno. Hais MIlda.: esnaga as candidaturas

dea~~o::rno~ corro, cutross!m, redw: a chzlnce de renovaç.io polí

tica pela siIlples riUão de que as oligarquias parent.tis farão do poder um rcdizio

de mMreBSeS f~iar=, na. ciranda da oant1êe:tocraci.a..

Pasta dar-se UlI exenplo, que p:e 11 nu teda a hipx:risia do disp0

sitivo. UllG:lVernad:lr atual, visto não ter =:n-.u1o Il\ab da me~ de sal. manda

to, até t'OJernbro prfudno, pxierá eleggr seu cônJuge ou parcnf;e até seguneo grau

para Prefeito ou Vereador em qualqUer cicbàe do seu Estado! Isso gamntizã li. e
l.eg1b1.1..idade desse pll"ente pro:a as el.eit;Ces cb 1990 san ql.e o G::Nernador tenha.

de nmunciar, npesar d~ jii ter ~ido, até lá, nnis da metade do tl'anClato! O nc

potimo" pois, f1~ assegurado.

thu vas. que. é õbvio. el.aa ...tio lasaI.aente eatabalacld.....pt... operar.
contribuindo para a riqueza nacional. a toda. a. e.pr•••• brasileir•• deve. ..r
propiciada. condlçõll& para concorrerall 811pé de lpaldade. JLOratinta num a:lJte_
jur!dlco-conatltueional que .e pntende venha a ensejar o apriJaor_nto de UIU. ec!!.
noaia de lUrcado. ti não cartorlal12:ada.

o dbpoaitiw ....r aupr:1s1do traduz discrlainação não .ó 1njUllta •• relação
• a1pl:Ilaa da. unidade& produtiva. 'lue coapõea o universo da. e.pr•••• brasil.-ir•••
... taabé. contraproducente .. prejudicial ã própria acon01l1& do PaI..

5qI;rjma-se o § 79 do art. 14 do ProJeto de constituição "B"

QUEIRAASslI'iAlAR A NATClREZADA EMENDA:

Supr1Aa-.... expre..ão "de "pita! nacional" contida no I ze do .rtll0 177..0 Projeto d. COn8tituição.

[!J - StlPRESSlVA -Se for de uprusào ou p~lavr... não devera ll\velter o senlldo do dl5posibvo
Exemplo. no texto suprlmir o adved>io "fiAO-, pauMdo a ser emend!; modificativa e nllo SUpf'6SI'>'a.

D - O~lssAo -ObJetMl rMtabdecer rmterla aprovada no I' turno enio mdwda M udaçilo do venddo.

O - EI".RO - Redação do venodo que não ~ponda ao que foi aplOVlldo no I' turno.

O - CONTRADIÇAO-D1$~lNoI COl\trlldltónosf;ntreslesobrellmeSmllma~n4.

O - ~~~~~E UNGtlAClEM - Sanar ",do de Imguagem deleIto, erro manlfesto a corrigir, ou de

QlJEJRA ASSll'WAIl A /lATOREZA DAEMENDk

xão deve ser esquecido. a:f..tllb.. que a perspectiva d,essa .odalidade de ttata
_nto diferenciado entre ellpre.as brasileirall sicnificaria u.a séria ameaça ã so
breyiyência daquelas que. deixando de caracter1%ar-se CtlBCl e-pres. brasUeira da
capital nacional. tenh.. no Goyertlo seu ..ior. ou _15mO exclusivo. cliente poten
cial. E. alu dbto. tal discritlinação. evidenciada no próprio texto const:1tuci:2,
nal. repre.entaria UlI forda.:bD tator de.estimulador d05 inve.tlllento. eatrance!
ro •• d. que o lIra.il tanto carece.

O preceito há de .er cOllpraendido Coa0 proteção a todo. o. produto. e urvi
ço. br.~il.iro.. e. relação ao. produzido. no Exterior.

.JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T00313·7 """"' -,
~ • lRAPUAN COSTA.nmIOIl J trõ!i;~Ai!fJ

[TI -=~::x::~::::=~~~~~j~::::::~~~~~
O - OMlSSÃo -ObjdMI~ nMIéra1pt000dilno 1- turno e nio lnduldl fII redaçio do venCIdo

O - ERRO- RedlI~dovendcbquenlOconupondaao~IOi.~nol"turno.

O - CONTRADIÇÁO-~ contrdl6noIentresle5Obn:amesmamatéria.

O -~~: IJl"IOaAGEM - 5Inar \'Íc:lo de UnguaQam dddto. CfJQ m-nlf6lO • cortiglr. ou de

EMENDA 2T00315·3

QCJEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

lK:]- SClPRESSlVA - Se for de oprcssi!o ou P~:lvri! nAo dt!Vt!raInverter o senlldo do dISPOSItiVO
Exemplo no~, supnmlr o ~dverblo M/'lAO, passando a ser emenda modJieatLv.:le rtllO supressM'l

o ..... OloUSSÁO - Objetiva restabelecermlltern aprovi!d: no l' turnoe nAo mclwdll n:l redaçao do vencido

D - ERRO_ Redllçltodovencdoquen30corn'!>pondi31l0quefolaprovlIdono I· turno

D - CONTRADIÇÃO - Dl$po$lb"'OS contradlt6nos l!ntJt: SI e oobre ilI m=ll m:l:!...rtll

O - COP.REÇAO DE UNCiClAGEH - Sanar VICIO de l1ngUllgem defeIto erro manlresto ilI comglr, ou de
td:n1.aleglSla.twa.

r.r-----------m<m------------,
Suprifl'lir a parte final do inciso XI, do art. 38, do Projeto "8", a<;sim
redIgida "Ooservüdos, cano liMites MáxiMOS e no ~Mblto dos respecti
vos Pod~res, os valores percebidos corr,o remuneração, eM espécie, a qual
quer título, por l"embros do congresso Nacional, MinJ.stros do Supremo
Tribunal Fedf!ral e Ministros de Estado e seus correspondentes nos Es- I
tados e Municípios." I

Q{I~ASSlNAlARA NATUREZA.DA EMENDA:

~ - SUPRESSIVA _ SI! for de expre5sãoou p<!lllVW não dev!'ra tnVl':rtero sentido do dlSpOSlllvo
Eltemplo: no texto supnmlr o advétlllo "NAO-, passando ~ ser emenda mod,fi!::alMl e nao supr{!ssva.

D - OMISSÁO - ObjeLva r15wbtlecer mateM aprovad;; no l' turno I! nllo mclUld3 na red:!ção do venCido.

D - ERRO - R~dllçáo do venCido que n.!iocorrespond1!ao que foi aprO\l3.do110l' t!lmo

D - CONlllADlÇÃO - DI.'lPO!lllNoscontradltorlos entre 51e sobre 1'1mesmll malenll

D - ~~R~~~l~tr.~C Uf'{GClAGEM- S.Mm \>feiodI! "ngu!g~m defello erro mllnlf~slo li corrtg'r. ou de

r.r----------='."...,="....,..,...".,==:-::c==:-:--,
EW::NOA SUPRESSIVA PAHCIAL REF. INCISO LXXIV DO ARTIGO 52 DO PROJETO
DE CONSTITUIÇ1l:0 "8" (redação pnr3 o 212 Turno), SUPR!IUtlDO-SC DelE: A

locuçno FINAL: " ••• ficando o autor, salvo comprovada Má-fé. isento

de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

JUATIFICA!VA: Elil'linar ti parte final do prm::aito, que cuida d'3 !sen
çl:io de custa!> e d~ õnus de sucumbéncia, ser':; <ltJrilliorar o t:exto. Af~
na1, uma Con$tituição não é Regimento de Custas.

A le~ ordinária podere culoar desses aspectos I <;endo
certo que a lei vigente (4 717/65) dispõe sobre a condenação do au
tor da lide temerária ao 03Qamento do décuplo das custes (Art. 13).

S'J"rlm4'-$C t: prc'i<!;'f.c "lncl'J!;.lvt SUt. pr':lp-ag~flO" eOnIErc.,"'tl" do
'nclso I) 00 Al'"t. 24 do ProJl<:to dl>' Const ,tu'c:::;'o.

.JUSTIFICATIVA

;. leglçl ...c::f:i:u 'lõotlrc proc«l3and:a c:oml'";rc::l~l dcve !:OCr" 'Jn,ca.
formc. na(;lon:al c rcprE':;cnt~t 1'0';;' d'<',o! r.1E:CI. do p\i:ilS,n,lcnl:'l:'

or"'-IIe'lI"o SOb"e ;:I ou,,"stt>c:.. Ac:~rt:fl,tl<'.w':f'ltJ<:/::;, AS!iclI1blE'lC' i, ..c.onl!l
~ ....,<;; 1;'11"\" o'"'clcll'_ per.a -r"'lt'J- ..... cr. PI"::O ':c~~o, uI.:; 11;.,"; sobre
to. ol'wiland",. <lIlcn dE '1" Cc.dI 90 d~ De"'~sa do Co,l'..>um. do~. TIJdo t~ GCI"'
• < ,'.e.-. r.c Cona"l':!l.:'o 1J..,c: IOi'l;~ t pot:" Pl"or'lulga(;~I'; Ija r.o...t,
Cwr -:' ,. IJ 'c:~~_

z". .. e pre<i;s:'o Qoic pr"ctc.nc.l<'mo: ~Ul='1" ,rll"- l1ão :JIlcno!: <;lO'.> c.l:lJct IVO!;'>

~~ llv"e f'l'J o Ct~ no",'.: a:: um::- vç:;:: G'lE. .. ~ tr·ulGr.,s-óc" n::OClorK,It:
<. l";aulot.I<'J~'O ~ a t-lrC'..lla;;tO cc Jo""ntlS L: "Co'l':.'CtS I:>O\:H;;"-IO crI"

Cc:'c'õ:'<.<d..t'<> POi" -::••td;< de ,e~ ~i1!:';::;'2s r€stl"".tlv...s Q CC''''cncladas de
,; ,1'"1>;'''" E'5taao~ ,;;obrc ;;. 1:11oQ<\g;:;r.~"'\ ::O"JC'C I ....:.

~. Pot'"tnntc. ObJEl;:'Vi:\flt.~ rC:::"I'Flr"O;::"::- clrC:'Jl.oc;::;';o cI'" .1';'l'"nal>;, ,_
I'"';. "Jt.<", e-n, -1:00::0 o tc:rrltOI"'O rt:ac.orlul. c::'Cc-~rlrl ri apr"o...a(;:í.'io dt'
"r 0;,' ente cr.c'l L, UI.. :;, vc::: qUE. 0"- VC ,c'JloJ. de J:;Qr,lun. c~;:5o dcpcndE:" ~

',r. mlJlto'r !::li'>O~~ de plm·alldad\. de "InUnc,'flt",,~ c d::> abrangénc:l;;
ro"C:lon...l de SIJ" prooaganda.
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EMENDA 2TOO321-8

f? cons t Ltuí nt e "Au.fcIO CORR~A
QUEIRAASSINALAR ti. t-:ATUR.EZADAE.''lENDA:

w - ;~~~S~~~~=~O~~1~llp:::C~~::~~~:;:~:~V:.l?'~SM~
O - ot1lssAo-0bJ.t'tw1l1Cj,l3bekcerm~l.e!.aillpl'OWldano 1·lUrT"OenãQlflclwd"nare~5':)d~\erd~o

O - Er~O- Redaçbodoven<:ldoquenãoCOlTcspondaeoquefolll?fondol'lQ lvtt.mc,

O - COl\"IP.A!JlÇÃO- D~pos;!.iYos conlradl!orlOS etllre!J e sobre a nes:nll r-a-ela.

O - ~,;-r:,~;;.~ U~C{!AGeM - SenM VlOOde hr~3.; -t defeto erro m~:ure~:q a :::om{;ll" cu de

QllEJRA ASSII'WAll A MTUREZADAEMENDk

o -~~S::Im~:=~~~p=~á~~~::~~C:~:o'~prtS51~lL
O - OMJ5SA.o -Obpwl~trlmitm ~OVJldano l·l1mO r nloJnchúd,l na red.afio do vencido

D - ERRO- fQdaçiodownodo~nllocorrespondallOquefol"Pfovadono1" lume.

m - COrnRADlÇÃO -Dlspos/tM» ccntrlKilónos entre si e sobre 11mesma matem.

D -~E UNGtL\GEM - sanilf vicio de Iln!ilu~ d't~to erro m.ufUIO • cotrIgIr ou de

distintas, tendo. em vista que entre elas inexis!-e ccreetacâc tne
gllnento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, art 23, §

29). Adml.te-se o seu acoLhament.o apenas para o primeiro dispO~ilt!

vo indicado (art. 108, inciso 1, let.ra "d"l.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI4ARÂES

Pres:frle'nte se Assembléia Nac::fonal Constituinte.

S:JpnmB-se O 5 3l:l do art. 34 do Ato das ürspcsrções

Constitudonals Transitórias

AlteJ;.r dat. da pos.II,dos prefeit~s e vice-prefllitos eleitos.de li para H! de
janeiro do ano subsequentll "O da e1eic.o. (iociao IIt, do arti;:o 30. 40 Projeto de
Constituiçãõ(lI) ••anando cootr.dição d.ste dispositivo c.oa o disposto no. artigos
28 • 84 do Frojeto.

.JUSTIFICAÇÃO

JUSTlrICAÇ1iO

o atu<!l projeto de Constituição ccn rer e ao ~,(il'1 ...st~

rio Público U'll "status" de instltuição pernene-rte cce jane..s
foi alcançado pelas Constituições enuer í.cr ea e a viç=nta. cuec

no que tange à s.ra abrangência. fl.onçEes ~ns'.:i ~l..C t c-rars , c:J::'Ip~

t ênc í.e, l:lutononia tuncãcnat , ad"'inistrstJ.va e j ...::::.l:::~i=~;;., OUê=

no referente à valorização profissional CIOS seus -aecaros , ass.!

j}urando-lhes os mes-rcs predí cae-entice da maglStI'6:ur:;, c:'l"~ub.!

t.anc í accs na vit2liciedaC'l!, inamovibilidade e irredutibilid2d~ ce
vencimentos.

Por isso o projeto também lhes ill'pi:ie as veceçües
ejencadas no art. 134, inciso II e suas -Líneas

Assim, dada à eej.evãncaa que passa 2 ter o Minist!
r í.o Público a partir da prolr.ulç~,:~o ce "'.:tura ccnst!.':uiçi1o,

não parece de bon senso que algu'15 de seus ee'nbrcs vee're-r a

dispor do privilégio de acumular suas ncbree rU'l,;~as públicas

com atividades par tfc .... lares

Q(IEIJ!h ASSI!'lAl.AR A IlATUREZA DAEMENDk

[!]-:s:~~~::~~~~~:á=~~~=u~a.
O - OMIS8AO-ObJKiv" restabei«er rmtEna "provada no 1· turno enio 1IlCIu1d" n" rrdaçio do ~ClCSO

O - ERRO - RI!d6ç60do venddo que n50 COIT~ JIOque foi JIlXOVado no I-lumo

O - CON"JltAI)JçAo-~ contr~mtre5lesabre-.~MJ"malcna.

O -~E UNGaAGEM - SJlnarVIcio de 1.ngIJJl9"m.d"klto erro manifesto. corrigIr. ou de

.
~r1lllIl-R o fll do Art. 183 tb Pro~to de Constituição (B).

.:rt.mIFICA'1IVA:

Ao interdição da petq..úllll e lavra m: petróleo às ~resas priwdas brasileiras _ as
de capital nsciCOll1 cu estnngeiro - aolpeia o Progm;M. pare. a conquista d4J wto
arl'1ciência do País nesse estratégico setor e-nergét1co. Se 0!5 contratos de r1sco
l1io tiwSMm s1do celebrfldo!!!, a partir 00 Cic:f.,emo Geleel, ~ deep!!SliS da Petrobres
b!r:1an 15:1d:J I!ICIlI!lC1cfa5, no minillXJ, de 1,6 bIlhÕes de eblaret;, qu!! ~ a q.mnto corres
pendem 08 :ln\r@st1mMlteHs deste então felt06 pelas ~restm cc:ntratantes. Sob a vi
gência dcll!I contrato& de rlllCo, recolheu a Petrobrás UI\ acervo tecnológico 1nesti
mável e ~rtlll1.tillSiml\s 1n1'ormaçÕes de natureza Il:eolóaica, sem carpranet~r UI\

eentavo de l!IeU orçarento. Esse acervo, ll1iáf>, tem sido de util1d~ ~tal
para a P8trobl"lÍs em !!lUllB operaçÕtm exploratór1as no Mar do Norte e no Gol!o do
"'x1co, atravis de sua IlUbsldlár1a, R :erupetro. O elastérto m:::o:::lPOllstlco do Art.
que :ee preltenrJe ~rim1r atira o País 80 1solaMnto intemooional, em prejuizo do!i
~róprios entIreetY.1iIMntoe CpJe deamvolve l!lII sítios intemaciooliis, tanto por meio
da etq:lre8M l!I!5.tataiscplIltp privadM.
J?arte-ae do pr1n::ipio ~ est~ elaborando Ull!l. C<x1stituiç~ para as futuras
aeraçÕes, e não podemos permitir q.le a Constituição engesse a possiblidade destes
t1pol!l de cootrato, à luz de CriM15 no mercado llI.JOdlal de petróleo Def'~ qug
Q p,tróleo _ja da ~trobnís, lMl5 que O!I ril5COl5 uj«n ratelldos entre nqueles qJe

6eeejan investir no deuenvolvil1lento cb Pa115. Ent,;,ndemos que o petróleo é tul8O,
PQrírn rlBCO nã::l pode ser restrito lia Estado.

QUEIRAA8511'1ALAR A NATUREZADA EMENDA:

[[] -=~~s:u~~~o~~~:e::::r~M=dic~~~upresSlVL
O - OMJssAo -ObjctM~matrIa~~ no 1· turno e MO lndulda na udaçllo do Yl!nodo.

0- ERRO- fWdaçàodovmcldoquenio~JIOqtWfoiapccwdonol·bJmO.

O - COI'fIRAt)lÇÁO_DI'~ contI'adt6nosentJesiesobfearne5f1lZlmllleria.

O - ~.:?'~~ L.fNGUAGEM - Sanar vício de lInguaQcm defeito erro rmnIfesto• corrigIr ou de

~ do §ll cb Artigo 18:3 d::I Projeto (5) de Constituiçoo a exprel'J6Bo
" ••• ou em.valor •••"

JUSTIFICATIVA:

Os ccntratoo ele ri!lOO s1gn1t'1cartllll até o n:onento UIlQ lmtnlda ele capi tal ao país
da oroem de lS$1.6 bilhÕes de dÓlares. Fechar noMM portM a tal apo:rte de
cepital, significa forçar a Petrobrás a COlocar seus t\.ndos em risco nJ'll tipo
de operAÇãopara qual ela Pe8BUi total controle através 1nstruMntos contratuais
~8tentes.

A ~I"I!_io da ~msão OlOU Ml Wllor" veda ce: ccntratD$ de rll'JCO para ~anento
em petróleo, mBntem o esp1rito 00 m:nopÓl:I,o e mantem o pais lilberto para contra
to8 de eerviço can clÍUSUl.. de rll!1CO pm'Il pRgmJento em d1~iro.

Ri oecusidade de cOlllp.tibili:.r as dlllp08içõu 150bre a data da posse dos
zovunaotes eleitos par~ carlOS do Executivo oos três níveis de Ilovemo.

De fato, deve equalb~r-se nUllUl só d~ta, até por uma quutão de lógica, o di.
da posse de pl::efeitoll. lovemador!'. ! do Presidente da República.

Aa procedentes e judiciosas razoes que levaram os Constituintes ~ fixar a data
de 12 de janeiro, para posle dOIl govemadorell e do Presideote. seco..ndalll que prev,!.
1eça a _SlU resr. e. n!ve l lllUoiciplll

;Para o b01l andamento dos negócios Piiblicos, é inteJ;ess.ote que 015 prefeitos
t.-bÚl assWllUl os c"rgos ~ra que for.. eleitos já ao inIcio do .00 orC~lllllotário

EMENDA 2T00325-1

fJ
Q(IEIJ!h ASSINAlAR A IlATOREZA DAEMENDk

m-~:~=~~~~::ee:~~~~press~
D - OMISSÃO -ObjelJYa restJlbdeccr matén. apJQY&Cill no 1· turno It 010 lOduldll na redaç60 do vmeodo

O - ERRO_ lüdaçbo do Yl't1QcIoque nllo~da JIO que foi epwwdo no 1· tume.

O - COI'fIRADlÇÃo-D\sposltwDs ~cntre.sleIObfeIl mesrnllmat&iL

O - ~~~E LINGUAGEM - 5anIt \/Iclo de IlnglJJlgeITl dt:fdo. erro rmn1fcsto • conig ....ou de

SuprWr a palavra ".ucesllivaaenu" do paráarafo 42. do artilo 187. do Proj!.
to de Constituição (~).

.JUSTIFICATIVA

o objetivo fuodaaent.l dilue dispostivo i cOBb.tllr a especulação âobi11ária
nos eentros urb~nos. pr1ncip.1meote 011 de lIIidio e grjlode porte.

lJo entanto, a incl~io da exigincia de qUI! .s penas previst•• lIe sueedlltl c~
nolog1c__ntrt redu:iI:. de 1lI0do lexpressivo. a su. eficácia.

Cons1der~odo-se o mlndato de quatJ;o anos p~ra o prefeito, o c.ráter de anua
lidade do tributo incidente sobre a propriedade urbJlna, I! finalmente o fato cecer.
to de que são inUllll!J;os oa ;a<uoic{pios bJ;asileiros (elll esp.cial os das capitaiB de e!.
t.dos). que já cQmtUlp1al:l 11&11 suas J.eis OJ;gioicas o princ:!pio da pJ;ogreallividad.. do
iaposto predial e territorial urb"oo (UIU) •• inclusão da expresllão "aucellsivauen
te" toma pratic...nte inócuo o dispositivo.

EMENDA 2TOO326-9

PJ ConstHu,"t. "ALRtC!D Cf)""~

Qt!c..'RA ASSli'iAlA.'l A I'-.ATORElA DA,. EI\'iS'lDA:

w - St.rpRESSNA - 5:0: fo:.:ie exp~e5S!O ou p~.:lvr:t, nuo dCH,raI!'l'o'eruo sen'.do c::o dl$~lt.,':)
Exemplo no texto SU?'II'l.J' o lld1/(l(bIO-~O;O~ p<!!~.do lI!et e"'e"'.à4 mO<!:!iclI~'o1:@ ... .&o:Su;;wul,:t.

D - 01l!lsSft,o -ObJl'lJ".:Ile~~::,I@ee ma~l..J i:!pIOY':l(l~n~ I tt.mo e ~o Incll..!à.:.,;:, rc.;!;::çã.:! d~ \~c!:le

0- IT...'O_ RedaçllOdo\er1C'dol:jUenãocc=pom13aoquerolepr~donol·tume

D - CO:-íIRADIÇÃO-Dj~po$otr.~ CCtltt<':d.tcno~CfIttesleseb(e"'me5l1"al1";::ll:'rla.

O - ~~~I~~E UI\G{L\QE,·1. - S3n:ll' VlCIQ de llflg1Uo!Jllm ~~fC lo Cr""D "Tl~Il}..,.to .. cc rglr, c!. ~e

r:-r------------T"'""'o,---- ~

dispcsitivo que cc~ita c!a cc-'"lpet€"lc!a do Sl.opre= ir1::HJ,-;; ....
Quanto à a:inea ".)", vale la:nbrar q_e 1"3nCJ~ slste.'nEtica c=-s:'it.!!

ciona!, d~fera-se e.o S..Jpremo Trib.J!'E.l Feceral, p:i:'aCl;:;.Ja~::="te, c cw:-tr:::_= é2

const.ituc,lonalidaGg ~as lS.l5 A p;es!a'rvaçã:J ca aJ:o:'_=a=e, ass: ':::'-:1 .:.: ,,11'11.

forrn:daée, na apl.ca~ão da lel fs::srsl, ~::lnS::'~Ll,l ta:-efa c:l.....~~;:;a a~ S:.Jp.!

riOi:' Tribunal de ':l.S:~ç'a. não ca:lcl"do recurso pa;;a a Ccr;;e 5lJ::1:<::1'<'. :'" .;.snn
é, n~o se jlJstil'~=a c~va o S.J~:'E.-:.:I it'i!:.u"'al f!..<ar a ~,~~~=;:=:lt<.';:::; Co; ~:llS

cuja aplicação, nos caSes cc"~re::Is, não lne é at=J.~.J.rca.

Suprima-se d!) a;;t. i08, lrclSO !, a:!naa "c", a ;;ef'!!r~~~_a "::0 S.::!.

penar Tutt.l"l:al ele JustJ.ça", e a a!!rea "~".

,j~ST:iF'ICAT!VA

No Cjl..e concerne à ali, _y "d lt , constltL~ ;;agra trl!dlCl.Onal a c;ue

atribui competência 60S Tribunais pare. jLlgare'l o:nçil"'.ar~a.7'enteos i",mci'ldcs

de segurança contra s~ws p:õprios atos "'anteve-se essa orientação ro ProJ~

to, ;')'I'.p!iondo-sa p::lI'<l 0$ h::lbecs éot,') e rral"dadcs de ir,.Iur.ç~c. É c C'(,.e $" ' ".:-1
fica no art, 111, I, "b", relativo ao St.perlcr Trib,.lral de ':~_~!.ça, fi do

art 114, l, "c" pertinente e.cs TribunaJ.s Reg!.cr_...z Federais. Entret:mto,

por nanifesto equivoco, deferiu_se ta:nbé:n ao Suprer'o Tribuna~ F'e~era.l a cem

petênc~a para julgar C:i:igl'lsria.-ente os n:anda~cs ca sefjuran;a, rõt:eõs cat;a ;
",andados de 1njunção contra atos co Superior T=ib.J"'lal de JusLç~s~J.n
cO'llçatlbilidade que deve ser sanac::!.:l, suprir.l...n::Q-se a :::&ferênClil ü este :-;

,/ li . I
E.'iENDA N9 2'1' ~00~3~2::::6-:.:9~ _

AUTOR: :ilI.URtCIO coaReA

NATUREZA. S'::":.P:::RE::S::;SI::V::A'-- _

DESPACHO

• A emenda pretende a supressão de dois d~s!=losit;r.vos lart.10a,

inciso r, "ti" e "J"). As supreSSões deveriam ser obJeto de emendas

QlJEJRAASSI!'lAl.AR A IlATO!lEZA DAEMENl>k

rn - saPRESstVA - Se for~~ ou palavra, nio &w:ri lnvertefo senbdo do d!spo5ltl'o'o
f.xenlplo.no texto.wptJmot o Ild.oero.o -N.o\Q-pauando. ser emeodI modltk&CMle nio suprtt.JWe.

O - OMISSAO_ObjelMl restllbMar maléroa!"Pf(MldAno 1"b.nIo Ir nõo lncIulcSsna ~Çio do YmOdo.

O - EJUtO - RuSaçio do vtoodo~ nio C'Ottesponds0Il0~ foi"prowdo no 1· turno

O - COfiTRADIÇÃO - Dsspo5/lJV05contr&dllooosentre siesobre & mesm& l1'Illtén&.

D - ~~~E UNCillAGEM - Sanllf vlcio de fioguagem defeltl:l erre mMufulO • corTJQil'. 0\1 de

Sq>ri.rnll-ee o Artigo 51 das D1spooiçÕes Transitórias tb Projeto B de Coostituição.

A VI!I1da e X'!!Wrx1a de de:rivados de petróleo e alcool hidratado é hoje regI.l1ada

pelo G'a1!l'elho Nt:tcional rb Petróleo, r'l!~l em~to ccn a PetrobnÍs,
na garantia do monopÓlio estatal do petróleo.
A llI8t~r:la de que trata o rereerec-arti20 foi lCf1i.lrMnte deblltida lJJ8Odo do
primeiro turno de votnçQes e CarlICteriUda cemo típica de tratanento por
lei ordinária. Dai o porque ae faz mi15ur a JlUB ~I'B_ão.

Além dillto. a ~I"I!S1Siio proposta tNitará p:JSsiveis tentatiw.s de reeerva de
mercado, tMrlt~ a livre jniclat1w do s1stemlili, ben6'flc1ax1o o ca25t.rn1wr
fin8l. m6d1mte adequação co~ta do Illl!rcftdo.

• QOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - SOPRESSIVA -5" ford" expressão ou ~1I1n'B. não ~râ Il"l'o'ertero !lCntododod~lNo
Exemplo no tato supnnur o ~blO ~NAOM~ a ser tf1llmdamodlrlCall'o'a e n<'tO supres!IIYA.

O - OMlssAo - ObjelMl restabde<:er m~l.erlJl ~provada no I turno e nJIO mdlJld. n.ared.çio do vencido.

O - ERRO - R@(fJlÇãodovenodoqueMoCOITe3pond1J1Oq1H'forZlpfO'o'ildono l' turno.

O - CONlRADlçAO-Dt!~J: ~entrcsle~eamesma~

O - ~~~~~E UNCiUAGEM - S~nilf liICIOde hnglJJlgtm. dt!felto ~rro manltl!slo a cOlflglr ou de

l1J
DISPOSITIVO EHENDJlOO~ ART• .5g , INCISO XLVIII, ALtNEJI 'a ..

Suprima_se a expresslo:

•••• salvo ell caso de glJerra decl!.
radl\l ".

JUSTIFICATIVA

A proibiçlo da pena de lIIorte nlio deve
permitir exce!ôsões. As rlodernas Constituições vedam-na generalizada e
expreSSamente:

Constltuiç~o da República rederal da
Alemanha. 19~9.

• Art. 1D2 - A pena dI! Illorte é aboli
da ".

Constituiçlo de Portugal, 1976.

• Art. 24 - 2 _ EIIl caso algum haverâ
pena de morte lO

Constltulr;lio da Venezuela, 1961

" Art. 58 - O direito à vida é invio
lável Nenhuma lei poderá estllbelecer a pena de morte, assim como' n~
nhuma autoridade poderá aplicá-la"

EMENDA 2TOO329-3
[=J CONSTIT"INTE ANTONIO "ARI2

• QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

ITl - =~~en:s:u:::~~::~oQ~:;~~lrp==~âs:=~Sl!=:~~~~UPftSSW~
D - OMISSÃO - Objetiva rcst1lbel«tr matcM aprovad3 no 1 turno. nllo IllCltlldana ltdaçllo do veflCldo

O - ERRO - ~1IO do venCIdo que nio correspon.d.ll ao que f04 i1plOVJldo 1'\0 I' turno.

O - CONTRADIÇÃO -DI~S1lJl'OS eootradltotJOS entre si@$Obrea mesma mll~

D - ~~~~~E UNCiOAGEM - Sanar ....CIOde lingUAgem df,f~lIo "rro manlfesta a conJgot ou de

DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 207, INCISO III

Suprima-se na inciso III do art. 207.
& expresslio:

• de prillleiro ou segundo grau lO.

,JUSTIFICATIVA

A supresslo proposta perl1lit;1! nsgua.,t
dar o direito dI! aposentadoria dos professores universitários, apoi
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:50 anos, para o homem e 2S para a mulher. direito este. aliás, asse9.!:!,

racc a toda categoria dos docentes de qualquer grau, desde a Emenda'
Constitucional nlõl 16. de 30 de junho de 1981.

Excluir os professores de nível sup~

rlor constitui a subtrl'lç30 de uma conquista duramente alcançada, há
já sete anos e caracteriza discriminação Inacef tâve t ,

• OOEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDk

EMENDA 2T00333·1 ~~' ...,
{!J CONSTITUINTE HOMERO SANTOS J~;;AUJ

[!] - SOPRESSIVA - Se for de fiPresslío ou p~lIVl'll nee deverll mvertero senudo do dlsposllJvo
Exemplo no texto supnrmr o advemlo M/'III.? passando 11ser emenda modlflcatMI e nac supresava

O - OMJSSÃO-Oble\NllTes~tTmMétla apr~~no l'lumof:niolndwdllMtr:dl'lçô:lo doW!nCldo

O - ERRO - Redaçeo do venceo que neo correspondlt 1lO que fexaprovlldo no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO-DISPOSItivOS contrlld1Wl105entreSlesob~/lme:;mamatena

O - ~~~~E UNOtlAGEM - Sanar VICIO de lmguag.m eereue erro manifesto a comg,r ou de

QUEIRAASqll'fAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - SUPRESSlVA _Se for de espressêc ou p~ra\oR nllo d!'Verámverter o sentdo do dlSPOs:t'VO
Exemplo no texto SUprimir o ",dltemlo ~NAO~, passando a ser emenda mo<:llflc<1l1Va e nllOsupreSSII.'3.

o - OMl~O - Ol;~etlva restabelecer rnatena aproVlldAno i- turno e não lnclufdllM. red:l';&odo vCI'1Cld!J..

D - ERRO- Redaçio do venCIdoque Mo ccnespcnda ac que (o]llproVi]dono l' u.me

O - CONTRADIÇÃO - DISpoSItIVOS contrndrtonos entre si e ecbre a mesma metere,

O - CO RREÇÃO DE UNGUAGEM - Sllnar VICIO de Iingullgem defeIto erro manffesto 11corrigIr ou de
!eCrtlcalegcl.alJva.

JUSTIE'ICAÇAo

OOElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

~_":":=::':::':"'=-":":':':''=':=- -.JJ tIT;!~;~;=J
EMENDA 2T00337·4
t? Con!it! tu!nte MELLO RE~

D - SUPRESSIVA -Se for de expressso ou palavra, nio deverá bwerter o senudodo dl~pos'lJVo
Exemplo no texto suprunlr o oIIdvemlo kN!lO~ pessendc 011 ser emenda moolficatMl e nao SUprl!'5~1Ya.

O - OMlSSÃO -ObJtlJva restabelecer matem aprovada no l' turno e não lnclufda na redaçAo do vencido

[iJ - ~O_ Redllção do vencido que nec ccrrespcnde 110 que foJIIprovado no I' turno

D - CONlRADIÇAO - Dtsp0$llJVosconlJ;/KfltorfO,S entre si e sobre a mesma mlltem.

O - ~e~l:lIV';..E UNGUAaEM. - Sllnar lIlclode IlngUIJ.g!!m,. defelto l!rtO trnImfl!sto a comglf, ou de

o Texto do § 2 do ar-t; 156. aprovado pelo Plenário. nO lQ Turno. es
tava essun redigldo:, • -

• § 2Q O ingresso nas classes tntctars das carreu-es de que trata
este artigo far-se-ã mediante concurso pübhco de provas e titulos~.

Essa redação decorreu de fusão de E.'!lendas dos Deputados l~ellc. Reu••
Roberto Brant. Jose da Concelção e Ivo l'alnardl. sendo aprovada graças a acordo
de lideranças dos dwersos Parbdos. tudo após longa negoclação.

O @mprego do plural. na expressão "nas classes lnlCHlis das carrei
ras· traduziu o obJetlVo ~abelecer li. obrlgàtorledade do concurso pübllCÕ
para ingresso em todas as carrelras que ser50 lOtegradas ã nova InstltulÇão.

Ahis~ ro § 4Q~ do mema lI.rtlgo, como aprov.a.do no lq turno. kalj'i~,
de novo.referênCla a carrelTas, no plural.

Entretant~Jeto"""ClF1:õnstltulÇão- B". do Relator o dlSposi-

:~~~l;; =~~~~ã~ ~~ ~~d=~i~,~3~u;-nf~'p~~~~~~~o~~,d~~i~l;~;;~:~s~:r:~::~:sed~~
xando de eXlglT o concurso piibhco para lngresso nas demais c~rreirM. cornos a~
de Procurador da Fazenda Nacional. Procurador PreVI Cl-rlO etc.

ve~se ao § 2°. do art. 137. do Projete da Const,tulção B - Redação
para o Segundo Tumo de Discussão e Votação. a segu'nte redação:

_ • § ZQ - O lngresso nas classes tntcters das carretres da lnsbtul
í~lo~:;.que trata este artl90 sar-se-ã mediante concurso púol1co de provas e tI

JUSTIFICATIVA

S Suprimam-se, no artigo 52', o Inciso V e seus parágrafos.

Adotada que foi pela Assembléia Naciollal Constituinte,

forma presidencialista. de governo, descabe a moção de censura que o
disposItivo pretende instituir contra Ministro de ~stado, pois st! tra

ta de prática aplIcável tão somente no sistema parlarnentari~ta.

o dispositIvo em questão, tal cano aorovado, efIl nr1Irteiro tur
no. pelo Plenário da Assembléia Nacional ccnseã euauee , amoede rrue a

União venha a manter redes nacionais dê hosnItais, i'linda erue eeenas

em determinadas áreas de esnecializaC'ão da medicina, decretando, Dor
outro lado, a extinção de redes atua1I"lente existentes, que tel'1 de
sempenhado papel extremanente relevante na a.ssistêncIa nêdi.ca
PaIs.

As supressões prcccseaa obietivam viabili:mr i'l existência de
tais redes, fundanentais para sunlementar as t!C'ões de saúde a. sere..,
desenvolvidas. em nível local, Delos Estados e nelos f(unicínios.

Em conseqtl.ência, o dispos:itivo referido nassaria a ter a
quinte redaç-âo;

"Art. 203 - As acões e servdccs núblicos de saúde inteqral'\
uma rede regIonalIzada e hierarauizada e constituem um sistema orca
nizado de acordo com as segUIntes diretrizes;

I ... descentralizaçã01

II .. atend.imento inteqral, com orioridade para as atIvidades
preventivas, sem prejulzo dos servdccs assIstenciais1

111 ... participar:-âo da comunidade.

Parágrafo único - O sistema de saúde será financIado com

cursos do orçamento da sequridade socia~. oeevaeecs no art. 200,

de outras fontes.

JUSTIFICATIVA

QUBRAASSINAI..ARA NATQREZADA EMEMDA:

Do texto do Art. 203. do seu inciso I e do seu naráqrafo úni-

co. do Projeto de Constituicão Federal, sunrimam-se as secuaneee
expressões;

••• "único" ••• / ••• " com direcão única em cada esfera de Clove,!:
no" ••• / ••• "único" ••• /

[i] -~~:'~~~:::~~:IOO~~~P=:$:=~~~:~=~~lM)W?~a.
O - OMlSSÁO - ObJl:lJvII res1.'lbelecermatería llprovldll no 1- turno e não LncJuldí1 na rf'dllçlío do vencido

O - ERRO - RedllÇàodo venCIdoque noo=spondll ao que foi aprovado no I' tumo

0- COtiTR.ADlÇÃO-DlSpOSlllvoS o:mtradl!Qrfosentre si e sobre a me5mamô:llería

O - ~~~~~~E UNCiUAGEM - Slln.llr VICIO d~ IlngUó!lgt:m defeIto erro mi!llllfesto li corrfglr, ou de

EMENDA 2T00334·0 """' --.,
PJ DEPUTADO C\..AUOIO AVILA J ~:;;ã8""J

Suprima-se no inciso XLIV, do ArtIgo

l1.J
DISPOSITIVO Ef.1ENDADO: ART. 52 - INCISO XLIV

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

• e os analfabetos '",
pressl'io:

Suprima-se no § 42 do artigo 14 a e~

Considerar inelcgí.veis os anaj rabe-,

tos signi rica continuar lIlutilando seus direi tos de cidadania um séc.!:!,

lo após a proclamaç~o da República. O própri~ direito de vatc é-lhes
assegurado no projeto de forma hipócrita. ao considerá-lo de exercf
cia facultativo e não também como o direito-dever dos demais alist!,

dos.
Desde a Constituição de 1891 (art 70,

• S 2Q ) . prevalece o preceito segundo o qual somente" são inelegíveis
os inalistáveis" Ora, se os analfabetos são alistáveis. serão por

isso mesmo erecrvers ,

52 • expressilo:

o - OMlSSAO - Objetivo reswbelecer m;l.te()llollprovoIIdoll no l' tumo e n.1lo Incluldll1lllredllçao do venCido

O - ERRO - RedaçAodo venCIdoque nlo COITespond/l ao que follprovlldo no I tumo

O - COli1'RADlÇÁO - DISpOSrllV05 contrlldlloooS entre si e sobre I mesma matl<'r/.ll

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - 5anar VIciocle linguagem defeito erro manifesto /I corrIgir ou de
téalIcal~lSlMlva.

- o tráfico Ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os hediondos ".

o - OMISSÁO - ObJet/VlI restllbdecer matena aprD'o/!;da no I' turno e nãc Induldllna redaçêo do vencldc

O - ERRO - Redaçllo do venCIdoque nio corresponda 110que foi ilIprovado no P turno.

D - CONTRADlçAO-~posrtlYo5 CO(ltrtldtlonoletlt!'esiesobrellm6mamlltetlll

O - CORREÇÃO DE UNCiClAGEM - Sanar YicIOde linguagem defeito erro manifesto a corrigir Otl de
tiatlcaleg!s!lltlva.

,JUSTIFICATIVA

12] - SUPRESSJVA - Se ror de exptemo ou palavra n.lia deverlllnverter o sentido do diSpoSItIVO
Exemplo no tece, supnrnlr o adverblo MNÁQ" passando ill ser emenda modllica!Jv~ e n.!ia supre~lvs

DISPOSITIIfD EMENOAOO: ART. '\4, § 4Q.

JUSTIFICl\TIVA

o capitulo dos direitos indivIduais e
coletivos nlo é o lugar próprio para açular o Estado contra a pessoa.

Aí. ao contrárIo. se estabelec2m os
l1t11ites elo poder do Estado e reserva_se o esp!lço Inexpugnável do i,!l

dlvíd,Jo e da colet1v1da:le.
Se o inc1so XLIV determing a crImin,!

l1zaçlo da tortura, te: o faz. com propriedade. isso decorre d:l fato de

• tortura, tal com::! a con~eitua a Comissilo dos DireItos do Hom!!m. da
ONU. tlpIficar-se como crime do Estado (do agente do Estado) contra o

cldadlio. Da! a sua inclusão nesse capítulo.

EMENDA 2T00332·3 ~~, ...,
~ DEPUTADO FEDERAL IVO MAINARDI } ~~~;:aãJ

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEND'"

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso II do Art. lEil

JUSTIFICATIVA

SojJ a alegação de se destinar maiores recursos

aos Estados e ao Distrito Federal a norma contida no artigo penali
za mais uma vez o contribuInte. PermitIr a instituição de um adiei!:!.
na~ oe até 5~ sobre lucros, ganhos e rendiment;:ls de capItal para
os Estados e DF n~o é o camInho correto para atender as necessida

des das unidades fed1:!rativas e do O.F. O que os Estados e o ar pr!!.
cisam é diminuir suas pesadas máquInas administrativas. O atual
projeto já beneficiou os Estados e o DF na dIstribuIção das rendas.
Há que se poupar o contribuinte de maIs uma contribuição coercItiva
indesejável.

EMENDA 2T00338·2 ~~ ~

l? Constitul.nte NELLO REIS J &~~"";=J

QUEIRAASSII'IA1.AR A NATUREZADA EMENDA.

G - SUPRESSWA -Se for d~ l"xp-el:SSoou p~lavra não devem tnverter o sentido do dlSp05.ll\'o
Elcl!'mplo no texto 51.Jpnmlr o adverblo kNAQMpas.s.ando /I ~er emenda modlllcallVa e nào supr"~J;f;~

O - OMISsAo -ObjelJ.va restabclecer I't'Wena cl:m~",ada rIO I' turno e n~Q. U\e\Jld~"'fl redaçt.o do vent.ldo

D - ERRO- Redaçao do venodo que nao correspondll ao que foi aproVlldono I·tumo

O - CONT~IÇÃO_DISPOSlll"'OS conlIad,tórios ~nll'l"sl e ~bre a mesmll mateflll

O - ~~n.~~7'!~~lJ\I~E f..1NaUAGEM - San"r VIciod~ linguagem, dcfelto erro manIfesto 11 coma r ou de •

Supr:;Ulla-se do parágrafo lj!, do a-:-tJ.go 2~6 a expressiio;

"quando houver falto;") de \agas e cursos r~gulares

da rede públl.ca·na 10calJ.dade da resl.dênC::La do cl:i.l!
c:ando, fl.ci'mdo o Poder Públ1.co obrl.gado a J..n\cst:Lr
prJ.orJ.tarl.amente na expansão de sua rede na loco:Ii:L
dad.e".

o - OMISSÃo - ObJ~W1 ~belecer m.teria iIIprovilldll no l' turno e MO JOduKlInll re&çio do YeI1Cldo

O - ERRO - Redllçilo do \lffiClcSo que nio correspondll ao que folllp=do no J>turno.

O - COl'iTRADlÇÃO - D~poslbYos cootraclrt6rtosenlIe sI e sob~ a mesma matl!rll

f"""X1 - CORREÇÃO DI! UNGtlAOEM - Sanar VICIO de bnguag~m dd~lto, erro mll./llfesto .li coniglr, ou de
~ 1ecnlClleglsllltlVa.

EMENDA 2T00335·8 """" ---,
PJ CEPUTAOO CLIÚ..OIO ÁVILA ) ~.~;;ãã]

Q(JEJRA ASSINAlARA NATUREZADA EMENDk

JUSTI:FI:CACXO

Justifica-se a emenda 5UpreSSl.1.a ao art. 216, § 111: por
que li; concessão de "bolsas de e:studo" fJ.cou condJ..c:l.onll;da, li 1n13uf.!.
cJ..ê:nc:La de va.go.s na rede púb1.J..ca de ens::mo. Os contemp1,dos COl'l bo.1.
sas de\rerJ.am poder frequentar a esco1,;1. de sua escolha.

~~·-----E~M~EN=D=A=D=E=C=D=R~RE=Çj:ilir8:~E-;L-;'''NG''U;;;AG"'E"'M,.--------.,

Dar ao art. 101, inc. 11. letra b, do Projeto de constituIçiio (B)

él. redação que segue:

Art. 101 - ••

b) a crIação e a extinçao de cargos e a fixação de vencimentos I
de seus membros, dos juízes. inclusive dos tribunais inferiores, onde

houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem subordi

nados,
JUSTIFICATIVA

A emenda propõe a efetiva apll.cação do prIncípIo da autonomia

administrativa e financeira do Poder Judiciário, no qual se apoia a

filosofia do projeto, ao mesmo tempo em que pretende aclarar que os 
serviços auxiliares da justiça de pr1mel.ra instância também se encon
tram incluidos no elenco de atividades afeta à organização do Poder Jl,!

dIcIário, considerando_se. especIalemente. que 3 necessária menção a
esses servIços. constante do Inc I, letra b, do mesmo artigo, não foi
repetida no dispositivo ora emendado, desarmonizando ti perfeita siste

matização que deve ocorrer no conjunto do texto constitucional, com pr~

juízo a técnica legislativa.

~ ..,. ~~:'~~:~c;;:;::~=oo~~~~p=~:e:s~V;::~~~;~~~~lJ~:~~PresSlVa.

O - OMISSÃo - ObjetivarestWelecer matenollllprovada no I' turno e niío Inclulda M redação do venodo

D - ERRO - Redaçao do venCIdoque não corresponda ao que foi aprovado no l' turno.

O - COf'fIRADIc;AO-D~posltN05 conlradltono!i l!!ntfesi e sobre li mesma mllt1!rJ<!I

D - :;=~~~~E UNGClAOEM - Sllnar VICIO de linguagem defeIto erro manifesto /I corrigI! ou de

,
Suprimir o inciso XXVI do artigo 59.

A exclusão da pequena propriedade rural do universo de bens

penhoráveis representa. em última. análise, cerceamento do próprio cr~

dito ao [1equeno proprietário. que, sem perspectiva, será obrIgado a
vender 'O seu imóvel, redundando n& latIfundiarização.

EMENDA 2T00339·1 ~, ....,
@ Const1-tu1-nte MELLO RE:rS J ~~;;Iãã]

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

~ - ~~~~;:~:;~~ ~~~o;r:~ ~~~~~:oo~::~~ap;s~~=~<!~~~~~~~n~:e~~~;~~~:~o:~'~~UP~~SWll

D - OMISSAO -ObjetIVa re!;tabeJe<"et mlltO:fl::lllprovJ.llJ no 19 turno e nllo Indu,d::l n1 fed::lo;a~ do \cm:lâo

0- ERRO- Redaç<1o do venCIdoque nllOcorresponda aoque foi llprov:Jdono I' turno

O - c.oNTRADtÇAO-D(spo~t...o;; ~nlIadl1l:mQ~=treSlesobreamesmamJterl1l.

D - ~~~~~~?tI~E UNGaAODl - San!lr VICIO de j,nguagl!'m, defl!'lto erro manifesto 11c"rri3,r ou de

supruna-se do Art. 177, § 22 do ProJeto B (2!!' turno), I
li. expressiio "elo. c3pita~ nac~onal"
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o texto zemaneacentie , em consequênc:Ltl da supressão. paê,

lIll1 sllr o segu1nte:

ttArt. 177. • .

§ 251 n<2 aquJ.s2ção de bens c st!rv:Lços, o Poder

Públ:LCO dar~ tratamento preferl!nc:Lal à empresa br",s:L

aeãee , "

JUSTIFICAÇÃO

xcaea êmenda. te~ como escopo evaeee possível dl.scrl.m],.

mu;ão, pelo Poder PÚbll.co, com relação ia empresas :Lnstaladas

País.

EMENDA 2T00342-1'""", _
fJ DEPU'I'ADO GUSTAVO DE FARIA J t?Y!.~;;;J

QQElRAASS~ A NATOREZA DA EMENDA.

m-~~~~~~~:~~v~o~~~ap=~:s:~~~:e~~~:~~~u~s~
O - OMlssA.o - Ob)Wva ~~lecer matene aprovada no 1~ turno e não mclt:lIdll na redaçilo do venodo

O - ERRO - IUldaçãodo vencido que niio ccrrespoada ao que fOlllprov2ldo no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISp051lJYOS contrlldltOnoS entre 51e Y)bre 11 mesmll mllteM.

O - ~~~I~l/II~E UNQUAGEM - S~nar VICIO de l.ngu2lg...m defeIto erro rnat",festo li cornQ.r, ou de

SuprJ.ma-se do 1nC1.S0 V, do artJ.go ;. 37, das D1.SpOSJ.ç5es ce
ral.S, a. expressã.o "eLex cc'",

Justif1cacão

JUSTIFlCAC1\O

O art. 103 do ProJeto de Const:Ltu1.ção (B) d:r.spõe aci ee a
.ruata.ça -te Paz, l.ntroduz,1,ndo a S1stemát1.ca. da e1e1.ção p,ara a -sco
lha dos novos t1.tulares. Para dUlpor sobre os atua.:r.s .7Uizes de Paz,
fol. ed1tado o ext , 35 das D:r.sposi<;Qes consta.eucaonaaa Trans1tC.r1.aS
pretendendo assegurar os dJ.re:Ltos dos ora exercentes da múnus.

Ocorre que a xedaçâo do chspos1t1.V':: não terá I!i:td~ a me-

à~~r~oe~~q~~t~~~;:~~ ~á~~~~;od~o~o~=~~5~c~~J.~::P~~~~a~:ed~ k~~;
l.adcr , va.suo que, para Manter os dlre1.tO.!l dos acuac,s ta tutares se
ncnce até a posse dos novos, não havor-ae neceeaadade da dl.sposJ.ção
transl.tór,1.a. Sé esta du;-po:!S)';ç'âo ve rc ao texto const~t~c~olla.L fo:! ~
ce resguardar os a.tua1-!! Juí:z:es do afastamento ccrnpulsor1o para ce!.

~:oe~~~n~~~~: ~:oJ~~~~~h:~:;~~~:t:o;~~a~~d~~t;:~~t~e~c:~
do este múnus públl.cO por longos anos, muaua vez sem o devrdc xecc
nnecaeent,c pelo seu trabalho.

Da lembrar que o ProJeto de Const1tu~Ç;;OA, dai ceeaseão
de S.1.stema.t:r.:zaçâo, ti rnha redação mai s consentânea e Justa ao estab!,
tecer que "os zaeados e o I, ...strJ.to Federal disporão sobre a s1.tua
ção dos acuaa.s Juí2es de paz , confer1ndo-lhelS d1re:r.tos e atr1ooJ.
çõcs equ1.valentes aos novos tJ.tulares". O d1SPOS:Ltlvo de1.Xa claro o
propós1.;O da manutenção;. com ca;áter de pe rmanêncz.a , dos dJ.re1.tot\ e

QlJEIJlA AS51NAL'Jl A NATUREZADA EMENDA.

[!] -=~~~~c:m~;;~:e:Q~~~~:==:~sc~~~::~supteSllY~
O - OMlSSAO_ObJetMlrestabelecerma\l:rulpl'CMld.lno]·luTJO~nãoinduldallilrrdaçollOrJovtncldo

O - ERRO- Redilçao do venodo qLK'nbot:em;spooda 10 que b IpfOYIldo no ],tlJmo

O - CONTRADIÇÃO - Dtspo&JlJvo5 cootracit6nos enlf1!li e !!Obreli mesma Imlll'ria.

O - ~=E UNGClAGE/'O'l- Sanar \/(ÇIO de línguIgtm óef~ erro mlrld"~ _ COlTlglr ou dI:

EMENDA 2T00346-3 ~
~ Constitu1.nte CA'-R-OO-S-O-.-L-""-S------,) rr;~T;;;:J

Impõe-se a supressão proposta en s que, manta.da a z-e-taçâo
ccoscenee do venc1.dó, cr:l.ar-se-á ve rdadear c ru a eo pol:ítl.co-l.nst1.tu
eacnaj, nos estados cujo processo de formação êstJ.ver em curso.

as cadc _ e\Óo:n:l:: ~~~;~t~~~~~ep:~~6~~:~~~~~r~sT~~:;~~~ ~~ J~:~
taça ,

Isso sl.gnl.f1.ca J.mob11J.2ar o governador prov1sórJ.o do novo
c atiadc J.mpech.ndo de concorrer para a def1.n1tl.va eseeucueeçãc orgâo,!,
C3 dI" sua u.nidade federada, ccaaa.onandc , aaa rm, preJuízo gravíssuno
l)~ra à adml.n1stração da Juat:Lça e os l.nteresses do própr:Lo estado.

A regra que se pretende alterar, por vaa de supress;o. pr~

I
vocaz-a.a , acaso mantnda amcbz.Ladade na Just:Lça da nova unrdade da Fe
deração e apenas servrxae para exaltar l.nJustamente uma .1Olt.cel.tável
on1potênc1.a do Poder zxecuta.vc , que ag1.rl.a a leg1.bus solutu$, Lavre e
sem qualquer t1.po de controle. Esta emendA, as.s im , fJ.IÜ ao dogma. re
publJ.cano da responsab.l.l:r.dade po1it1ca e atenta. à neceasadaôe de que
o procf!sso de ;Lru;tJ..tucJ.onal.J.zaçSo aee estados pode sofJ.er ob.!Stáculoe
J.ncompatívt!J.s com a vonta.de de cr:l.á-los e de etltruturá-10s, propõe
a. supressão refer.l.da.

QQElRAASSINALARA NATUREZA. DA Elo'IENDA.

m - StlPllES<}'VA. - Se for de elI:pttssilo ou plllavr,1l n~ de...era lnverter o untld:) do dISpOSItIVo
Ex~mpIo no I~ supremr o lldverblo "NAO~ pUSlmdo li ser emenda mod,ftCllll\'E1 e nao sUllr~IYa.

D - OMfSS! O -Objetiva tc"tabclecet m/lb!M llprOWlda no ). tumo I'! mo lnciu!dll nll redaçec do vencõc,

0- EnRO_ R<:d<\Çio do vencdc que nêe corre:>pollda ao que foI aprovado no t·turnn

D - CONTRADlç40 - ~rYOs ronltadltooos llntre si e 5Obr~ 11mesmll mll~fIll

D - ~T~~~E UNGUAGEfo1- Slln&r W::IQde hnguagem defellQ erro m~n.testo a cowgtr, ou <Jf:

EMENDA 2T00340-4
~ ccnsm. tU10t_ MELLO .FIS

QUEIRA ASSlNALAR A NATUREZA DA EMENDA.

DEPUTADO JESUS TAJRA

A IImerllslll,j:: tllm tlBU lucro pllllad!!mente tributado.
pB10 LR. Ja estlll previgtlll li plllrt!cipDÇillO do tr21balhilldor

~: ~~~~~Q~~1:~P~:~~;;l;~.1.~1~d:a~:1~n~aC:~~~id:d:e~:a.1.~::;
til" dill omprese, que, com Sl'lU J.nvl!stimonto_sBlllpre contrJ.
bui pllI-a empliar o marcl':ldo de trabalho~ Nao s. dev8 Pla
ter 11 QllIlinha dOIl "ovos dll ouroll •

QUEIRA. ASSIl'iALARA NATCIREZA.DA EME'iDA.

JUSTiFICl.TIV~

JU!ltiriCl'ltivlll

lI! • 2!, int~gralmente.

"8 o lucro"

SuprJ.ma-tlll no item I do artigo 200 BS pl'llavra15

suprblaftl.-ze, no art. 52, o incizo V e os Si

GJ-~:~=:=~~~:=~~~suprusM.
O - OMJSSÁO-Obj&Ia restabe1tc8 mllténlapt0Y8da no ]. t1mo e nio 1rIduSdIi nI redlçio do~

D - ERRO- Rf:dnçio do venocloqut nio~ ao qtJl': ili Bprowtdono l'ls.lmC1

0- CONIRADIÇÁO-DtsposIlJvos ~entl"f:s1esobre_mtsmamaténa.

O - ~=E Ul'fGClAGEM.- Sanar vfelo de 1lngl.WQtm, defeItO,~rro mllfllfmo a corriQr, ou de

Os dJ.sposJ.t:l.VOS e. questão conl!JUbstancJ.llIm

inst1tuto própr10 do S1l!Jterfl~ Parlamentar de Go..,êrno - o voto de clln

surll.

H_o .e cotlpllldece"', portanto. com o S1.lItelllll

Pres1dencialistll, adotado pela presente Const::Ltuição.

Tu=ul tua riam o govêrno presidl!nc:ial:tst...

ASl51Wl, devem ser expung:s.do15 do texto.

EMENDA 2T00347-1 """' -----,
f1 J~:~:;J

Dl.spoS.1.çÕes

'"""'----~r-r-~":-:=I
DEPUTADO GUSTAVO DE FARIA J cas. o 7.B8j

QOEIRAASSlNAL\R A NATOREZA DA EM.ENDA.

EMENDA 2TOO343-9
~

, ""'o,- ~

Supr1.ma.:se do .1.nc:u,o VII, do Art.1.go 237, das
Geral.s. a expressa0 "eleJ.to" •

o - SUPREssIVA -S~focdf:expreuaoou ~niodevera~o senlldo dodlSposolNO
Eumplo no texto.suprimiro ac:M!/bIQ M/'V,O~ pawstldo a ure~moeMcilllv.1! Mo Slrpt"lIlYI.

O - ()Il\JssAO-~~trr.rwbla"~nol·tumoen-'O/ndwdanaredaçiodownodo

O - BRo - RedAçiodo wnodo QUf:OAQ corresponda ao que foi ilproyacSono l' turno.

0- COI'1lRADIÇÃO-DlSposllrYOS cootr~enlJeSlesolx'eamf:SITUImMmI.

D - ~~~~~E UNGlJAGEM - Sanilr VICIO de hngU2lgefll defelto I!'ITO maruf6to a co:r~lr, OIS~

0' - SUPRESSIVA - Se rorde exp~ ou pAlavra nlto deveullnverter o senlJdodo dl!pOSllm
• &tmplo no texto. sUpnmlr o ~rbio i'CÃO~, pa«anclo a $l!r emenda modlficAlJvfI~ nao supressrm.

0- OMI$SÃO-ObJetNan::stabelf:cermll.tériaapl'OYll.d1lno I·tumo enio tncluidl na fPdiIçao do venddo.

O - ERRO_ Redaçao do WnclCSo que nãoCOITUpondoI 210que fOIaprovado no I' turno.

D - CONIRADIÇÃO-Dlsposmvos comr,addcnosenlIesJe-sobreatnle!mam4lellL

D - ~~~~E UNOUAOEM - Sanar VlÇIO de hnQu~ def"'llQ erro mamfesto a cornglr ou clt

JustJ.fJ.cação

constante :~~~~d~,s~~~:~~:~_~r~~~~=~~:L~~:Sh~~~ m~ií~ic~J.~~i~~
cloonal nQs Estados cuJo pr~cesso de formação estJ.ver em curso.

A norma t'!m questao defere aos Governadores ele~ tos do" no
vas Estados - e só a eles - competêncJ.a. para prover 05 c;rgos d: Ju-

~!1d~o~~~~:~r~úgf~~~~: ;~~~;o~ ~it~~:~ça e de Defensor Púbhco, ~

f1.cará :s.mo~~i~z:~~J.~~~~~o~oG~e~~C:~;e~r~~~~~~~~~&~~~ ~=adâ~
prr;ver os cargos de JU:l.Z, Promotor de ,Just,1.ça e Defensor PúblJ.co
~::a:elo menos 1991, apesar de .1.n<:hspensáveJ.s à Adnum.straç.llo da JU"i

I A pr~pósito, dl.ga-se, por ser verdade, a s:Ltuação da Just.1.

I
ç a do!! ROraJ.Tlla e ca6tl.ca,_prat,1.camente niio há Juizes em exercíc.l.o na=
fi ~ola un1dade da F~dera~o.

cargos. Como e;3p1;!rar até ~991 para fa:Zer concurso, t"! prOVQr taloS

1I . Isto o Governador prov,1.sórJ.o pode e devQ fazer, pau. em ca
130 contrarJ.o ser,1.a prl.var o novo Estado e conseqtlentemente o povo de

I
~5~a:j~~~J.~~~trum.entos e órgãos que concorressem para a reall.za-

!"f"fer.1.da s~;;::s~~~ as razões que estão a J.ndlocar o acolhUl1E!nto da

Suprill'!ltm-se, do .1nc:l.SO LXXVI do art. 51! do Proj~to B (2!! tuz::

no), os termos "aos Que comprovlq::t!m :l.nSUf.1C1ênc1i'1. dê recursos".

JUS'l'I:FlCAç).o

O inc1150 LXXVI do Art. 51 do ProJlI!to "Bit conl'l:ti tU1., sem dú

vida, u.,~ l!!1~!JA assist;nc:ta~ pre""tllda

pelo ElStado, m.E.J1ÍJi. •

Co. efeito, -li Le1 nl 7.S10, de 4 de Julho de 19S6, alterou o

texto do art. "" e i 11 dlll LeJ. nl 1.060, de 5 de fevt!re1ro de J.9SO,

qt.le'il!!I';:dgia, plllra ef'eito de obtenção de aSIH.stênc:s.oD JudicilÍr.1a, r~

querimento 110 jU1%, anexando um atestado de necessidade, pAssado

p-lo Prefeito Hun:l.cipal ou pelo Delegad~e Políc1.a. O § I!

referJ.do art • .(1 jiÍ havil!l S:l.do 21tenuado com a red2lção que lhe havHI

.ido dlldlll pela Le1 nl 6.707. de 29 de outubro de 1979 e pela Lcl. n2

6.6S4., de 30 de JDl!;:lO de 1979, l!Idm1tindo que o atestado de nQcc:'5l':1;Ld~

(Ie poder:J.a l5er supr:J.mido pela eXJ.b1ç:iio, ao Juiz, dll carteira de t-rl!,

b211ho da parte, podendo, o llll'lgi15trado, ass:un, verl.fJ.car seus ganhos

e necessid21delS.

"Art. 51 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LXVI - o Estado prl!:15tarÁ a1515i15tftncJ..8 Jurídica .1ntegr~l.e

o texto remllnescente, eJn consequenC.1A dA Bupressão,p&s!.'a ser

o seguinte:

gratuita; .••.•••••••.•••••••••.•••••••.•.••••••••••••••.•..•••. "

Com" modificAçiio 1ntroduzidll pela citada Le:l. n! 7.510, dI"!

de julho de 1986, o art. 41 e l5eu § l~, citadolS,pASSlIrarn A ter

seguJ;nte redaçÃo:

M],rt • .(1 A parte gozar~ dos benet':!c:l.os da llssJ.stência JY
rídici/l:,~~~,M~~~,
de que não está e... condições de pag",r as custas do processo e
015 honorár1015 de lldvogllldo, sem prejuízo própr1.o ou de sua fam1.
lill.

i 11 Presume-se pobre, até prova em ~ontrárJ.o. quem O';If1r
mllr el'l15ft condiçí!io nos termos desta lei, sob pen'" de pagamento !!.
tê o décuplo das CU15tlUI JudJ.c1.ns. )

(~;.if;;;;i:·················································· ."

r
o texto transcr:L to ItvidenC'l8 a nl!!c~de da supressão prop015

tI!, sob p~na dI"! reg~ed;lnnOl"ll à r:íçpdll e de~nece~:sar;Lamente hurocr.;tJ..!
c~ rlislemat,1.ca dos 1d08 de 1950, posteriormente mod1ficada em fun

çao das necess,1.dl'ldes demonstradas- na prática forense.

I

Q(JEJRA AS51NAL'Jl A NATUREZADA EMENDA:

o - SOPRESSIVA - Se rorde expt~u60 ou ~avr.. nio de~ llWertf:ro senlJdo do dlSpo&llJvo
EJc~mplo no~ suprllTl.r o adv~rblO M/'V,OM pAUatldoli ser tl"f'l.f:nda modIfICativat não supre5slVO!!

O - OMlSSÁO -Objftlwlr~t"rmalt-r~apr~no 1'lumopnãoltlClwdanar~çbodo l'enr:ráo

[i] - ERRO - RtdaçilOdo venc.do que nao COfrespondllao que foiar::ro"ado no 1· turno.

O - CONTRADIÇÃO-Dt5po$ltNO~ contradlt6n05 tntre si tsobte am~ rt'lIttrla

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanllf VltlOdt linguagem,defeito erro man.ruto li cOrrigIr ou de
tf:CrlICI~ldAWIl.

Devolva_se o Art. ao das Disposições Transit6rias

ao Titulo I como Artigo Sll

JU5TIFlCÃÇJl.D

, ""'o---- ~

SuprJ.ma-~e do 1nciso VIII, do artl.go 237, das DJ.l':pos1.ções
Geral.s, a expresão "ele:l.to".

JUSTIFlCAC1\o

A supr~s~ão propO.'5ta impõe-se, de forma l.rreCUSávêl, uma
vez q 'e 01\ norma em questão de:fere, Un1Cêmente a.o Governador qt.."'" se~á

ele1t,J em 1990, cOlllpetêncJ.a para prover os cargos de conf,1.anaça, pas
.sÍ,veJ.s, portanto de demJ.ssSo ad nutum,de Procurador G~ral, Advogadõ
Geral e Defensor GerAl. ---

Pergunta-se, a propósl.to, quem exercer1.a ta1s cargos, até
a ele1.ção do Governador em 1990 e sua posse em 19911

~ Ccrno f:lCàr~a. a. 5:lt~ação do Estado em fonnação durante esse
perJ.odo,?

Só há uma. :soluçik) supr:un:u: a expressão ele1.to, po).s se tra
ta de cargos cUJos ocupantes são passíveJ.s de demJ.ssi'lo ad nutum e
cUJo prov:unento são de :unedJ.ato ~nd:l.spensáve1s à adm~n1stração da no
va unl.dad.e federada. -

EMENDA 2T00345-5 ~P DEPUTADO GUSTAVO DE FARIA·---------~J rr;-~;;:ãã]

QUEIRAAS51NA1AAA NATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2T00348-0
l? DEPUTADO JESUS TAJ~

QUEIRAAS51NAL'JlA NAT<IIlEZADA EMENDA:

GJ -=:'~~~=1o~~~~:=r:..~~SU(lftW4
O - OMlSSÁO-Ob~ mtabl"Jecer mltiril.aprovada~no l' turnoI!' não irlcIuí4na redilçio do~

D - ERRO - ~çio do vtnddo quI" nio com:sponda ao que foiaptOIIado no l' turno.

0- comRADlÇÁo-DIsposltwo5 contrada.6rlosentn::slesobce.mtSmll'I'IàfnL

O - ~=E UNGClAGEM - Sanar lFicJo de InQUIQfm, defctto erro manl!elkl • corrigir, ou de

Suprillll-SII no § 7fJ do Zlrt..14 83 pZllJlvrZl15 ~lIg11.1.ntlls:

Ir RBlSselvll,doa os que já IlXBrCtlm Illandato t1l.,tivo .... "

Nilo faz sentido, e é, portanto, contradit6rio
colocar como norma transitória B busca da lntegraçl'i.o econ13mica, p.2,

l!tlca, soch] e cultural do Brasil com os povos da América Lati_

na. Isso deve constltlJir um esforço permanente.

Salienta-se que o plenário ao aprovar o dIspositi_

vo, o fez COfllO artigo integrante do Titulo 1.

o -~~:~~~:~~oo~~~a~:s~=~=~~~~stva

O - OMJS5Ao_ ObJelMlr6tabelecer matt:rlo!IaptOYlldano l' turno e nao lOCIUlda na redAç"iodo \'Modo.

D - ERRO - RedaçiICI do vencido que nãocorr~ponda ilO que IOl1lprovado no }. turno.

0- COl'tlRADIÇÃO-Dl5po5JlJY05 contradltonOSf:ntre $I I!' !.OOreamtsmamoltcfla.

O - ~~';.E UNOUAGEM - San~t vicIO de loIlgUagem dl"felto., ...rro ~1l:I _ coniglr ou 611'

Juotiricativl'l

COIll e.!lllla r;:1I811 no texto, inat!tuir-lIIl1-á na Brazil ,
• 11 R.pública Manarquicll ". Subl5titul-se o dirllito eleito_
ral pdo dire1tõ do Suc8!1sio. Vamos ver vl!lrdadlira enxur 
r8d. de fi!llllill"llm5 se candidatando a Cllrço diverao, QXatZllllln
te com o objo~ivQ do possibilitillr qu. chefe da ax,!!cutivo ;
ura qUl'llquer nJ.vol fl)çll seu sue.asor filho,ou o !rmillo, ou o
pai, .tc. A Ass8R1blaie Nacionel COllatityintll miO pode e
nalll deva contribuir, llIantllnda e axpresaao acillll no taxto
do § 7U do artigo 14, pera ZlalSegurar a formação da Oligar
quias, conspurcando o preCisa0 IIleitoral.

Suprima"'$e do a.rt. 3S do Ato dali Di.sp"""iç6e.!5 ConstJ.tuclc
naJ.15 Trans1t6r1as a. exprll'lsaão: "até iiIl poruilR dos novos t1tularesM..



EMENDA 2T00349-8 ""'"
~ DEPUTADO JESUS'-TA-J-R-.----------,) ~~T;:;ãJ

QOEIRA ASSIIW.ARA NATOREZA DA EMEI'lDA:

~-~:~~~~:~Io°~~~~.=n~:s=~se:~=upresSlW.
O - OMfssAo- Objetlvl restA~ecer rn.ab!rIaaprovada no l' tumc e MO fndutda na~~ do vencido.

O - ERRO- R!:daçárJCovmddo q,uenão COlf'I!sponda ao que folllprowdo no l' turno

0- CONTRADIÇÃO-DIspo&rtM:>s contr.adltôriosentre si e sobleamesmllmllltna.

O - CORREÇÁO DE UNOUAOEM - SanilI vida de lInQUlIgem, defe.to.erro manifesto li comglr. ou de
téalk.l1og1ll1tNL

Suprimll-SD na § Jg do artJ.go 226 811 .llB9uint98 palavrall

ri ou 1'BnOVll.çAO "

Justificativa~

EMENDA 2T00350-1 """' --,
e"J DEPUTADO JESUS TAJRA J tJ:õ";:T~;;ããJ

QOEIRA ASSIIW.AR A NATUREZA DA EMEI'lDA:

[TI -:~:~~~o:m~~':Io°~~~~~~~ás:;=s:=::~~upresslYa.
O - OMlSSÁO_ObJelMl. restllbdecer matéria epl~ no l' turno e nlIo Induida na redaçãodo wncldo.

O - ERRO - ~ do venodo que nio =sponda &O que folllProvado no t'lumo.

O - coI'flRAt>lçAO-Dl~~s contla~s~slesobMarnMl'fl.maléria.

O - ~~~E UNGOAOEM - Sanar W:Io.de linguagem, delelto, erro manifesto li corrigLl',ou de

5uprim8..80 o a t em II do artJ.go 161

JUI5t.irl,Cativ8

Além do 8busivo ..ôDU8 que aa ae dispositivo reprO!len
te pl'lrll o cont~ibuJ.nt'j!, eX.l.stl. grotesc8 ..impropr~edadB tácn!
eee lldicionel ! llCe!5S0rJ.Oj o ..p r-anca.peL 11I o J.!!!posto de renda,
cuja instJ.tgiçl'lo 11 cobrança e feitB pelB una ec , Como admi 
tir-s8, eneec , que os E~tZodos e o O~ flllderll.l. passam I'l cobrar
ti tldiciontll 11 sobro o " alheio lT? l Não RXJ.ste procedente no
Direito TributlÍrio bra!5J.leJ.ro autorJ.zando cobrançe de "di -

~;~n~;i~~t~e~~~r:~~u~o;r~~~;~n~u~et~I~:lP~~v~~;~. gerador o~
Ademais, seritl ~olerllr 1lI dualidBde dEi ação fJ.scal Ss!

brB o mesmo tributo, ja que 08 ~!Jtados e o D~ Fadaral para
buscar aumento de sua lIrrecadaçao no que toca ~sse AdicJ.o 
nl'll terJ.!!, antas de mais nlldz, definir sonegaçao ou falta
de arrecadação do prmcipal, no caso, o imposto dg rBnda~

t bom 19mbrar que muitas vezea a Uni80 811 1!IervI! da
tributação do I ~ R. incidentg sobre lucros, par8 ela me1!lmB

~h~;i:U;:n~~;~~~~:lde c~:~i i:le~~:~1If~;~:l~:O~~iI~~c:o~~~eg!
tária, j.gualmente tantas vaZBS verific8dalS~ (cont.)

A cobrançe desse adicionel p~los Estados I!" o Ois-

~~~~~ ~:d:~:lii~~~d~~~t~~ ~~i/~~e~:m~~J.~~rp~~r~~~:P~;~~~:
t;;r!lI.

QUEIRA ASSIIW.AR A NATUREZA DA EMEI'lDA:

o - ~~~:'~s:s~c:m~ ~de=Oo~~~~4p:~=:'~=:n~;~~m::u:s~n:~upresWl
O - OMlSSÁo -Objetlva l1!s!aMlecermllté:1l4aprovldll no l' turno enio IOdUJdanlI r/!daçao do vencdo

O - E!\RD - ReÓItÇio do venodo que n1»o corrtspondll &o qUI!foi aprcado no l<tb.:rmo

0- CONlRADIÇÁ.O_DtsposrtNo5 contradllonosent1eslesobl1!am~ilfTlato!l'la.

O - ~~?~E UNGUA.aEM - Slnllt \'lclo dI! IlnglJllgem defeIto, elTOmllmresto11COffiglr. ou de

Di15positivo Emendado § lQ: do Art. 182 do Projeto de Con5tituic;ão "BI!.

SUprima.-se a expressão I'de capital nacional", contida no § 12 do Art. 182.

JUSTIFICACÃOt

A re!ltriçâo do exerclcio da atividade de mineração a en:q:re:::GS brasileiras,
totalmente submetidas ao interesse e soberania nacionais, é questão que se
impÕe.

Por seu turno, as d1meM'Ões continentais do território nacional torna impe
rativa a congregação de todos os esforços e l"eoursos financeiros disp;JnI"
véis,pari'l se fazer face ao desafio do levantamento e conhecimento adEq..a:.bs
de no!:$O$l recursos minerais, sem o que nem mesmo poderemos estabelecer 1..lma

política para o setor mineral.

Este esforço, do mais alto interesse nacional, deve ser realiz:<l.do, pref~

rencia1r.lente, pelo risco que envolVê, pela livre iniciativa, empresas dev!
~nteor~ !leE'}J.Odo a legisLação brasileira

EMENDA 2T00352-8 """' -,
PJ DEPUTADO ALOYSIO CHAVES - PFL/PA J~~iã0

QUEIRA ASSINALAR A NATOREZf>,DA EMENDA:

r-;r1 - SOPRESSIVA - Se for de expre~o ou p~llVl"a n;;'o de~r~ Inverter o Sl!'nlJdodo dll'>POSlt!vo
~ Exemplo no texto l'iupnmlr o &IVl:rolO ~NAON pllWlndo lIl'ier ~m~rnb rw.>Ô1ficll'.Ml e mo s,llpr6wa

o - ofiUssAo _ObJetlvll restabelecer mllll'na llpr0'4dll no l' turno e nlio Indulda n1l. reda~ao do vencido

0- ERRO- Redtlçlio do venCldoque nlio corre.spondtl ao que fol"pI'O'mdo tIO I" turno

O - ÇONl'RADIÇÂO - Dl5pos.ltNol'i contradltonm.entmslt l'iObl't' li r'teSmll matena

O - -CORREÇÃO DE LINGUAGEM- Sanllr vicio de /mgullgem defeIto erro mllnlfesto "comglr OJ de
I.eCfUcllleglslalJvll.

=------------=0>-------------,
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso V do art1õl 71:1 do Projeto da cons'o:l

tuiçlio, assim redigido'

rv piso salarial proporcional à extençãc e à comp1!.1
xidade do trabalho."

JUSTIFICAC/l;o

A emenda supress íva visa ti. excluir da Constituiçl!lo nar
ma que não a deve integrar por obvias razões, -

Em primeiro lugar, porque essa matéria n~o figura en\

texto Contitucional de país algum, não figura, entre nós, sequer,no cor

cc da conscfIoaçãc das leis do Trabalho E por que assim se procede?

Porque a fixaç~o de píso salarial deve caber à neqoc í eçãc coletiva sü

prida, quando malograda, por decãsãc normativa da Justiça do Trab~lh~
Não é razoável atribuir-se essa fi:r:açlio à lei ,posto ql..e esta deve ter

caráter geral e,por j ssc , não pode atender a aspectos sõcro-eccnôeuccs
regionais.

01'8, se a matéria não deve ser aprisionada em norma
permanente de lei, como engessá-la em uma Constituiçl'lo'?

P. emenda não visa retirar direito assegcraoc aos

trabalhadores; ou, para utilizar expressão cunhada pelos Que examinam

superficialmente a matéria, "conquista" da classe obreira I
Ao contrário, a flxaç:io de piso em lei pode ser um

entrave a novas conquistas, um 6bice que a livre neçccãaçãc não pod.!:. I
rã transpor, cerceando, assim, novas conquistas que cederão surgir na

convenção coletiva de trabalho ou via cecreãc narmativa da Justiça do

Trabalho.

EMENDA 2T00353-6
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QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMEI'lDA:

w - StlPRESSrvA -Se for de MPr~ cu p~llYl1l n.!io deveré mvener o~nlJdodo dISPOSItIVo
Õl:emplo no texto. supnrmr o l!àverblO MN.o\O~ pll5sando li ser emendamodlficatrdl e nia supressrva

O - OMlssAo - ObJelJvll restabelecer metene i!lprovadano l·tumo e não Indu/dll na redaçeo do vencido

D - ERRO - Redaçaodo venecc que 1l1lO corresponda ao que fOI aprOWldono l' tumo

D - COrflRADIÇÃO-D15poSllJvo5 contrAd!tonos enttesl e sobre 11mesmametena,

O - ~~~E UNCiUAGEM- Sanar \'lCIO de Imguagem deftlto erro mó!IUfeJto a comglr ou de

EMENDA SUPRESS!VA

Dê_se ao ar t.a 9 Q , caput a seguinte redação

"Art!;! 912 - É assegurado o dJ.rei to de greve "

Em c:onsequência dessa emenda, devem ser suprimJ.das,

no mesmo artigo, as seguintes expressões: "competindo aos trabalMado
res decJ.d~r sobre a oportunidade e os interesses que dev:;'Im por mei~

dele defender."

JUSTIfICATIVA

~ sabido que a gre ...e surgiu nos tempos atuais

um fato puramente econômico Realmente, em seus primordJ.ós, este é
o traço que a define: mero elemento de luta da classe operária, sem

qualquer consequência direta na campo do direito. Em seguida, pela

profundidade e intensidade com que afeta os interesses da sociedade,
apresenta-se iniludivelmente como fato político-econômico,

Finalmente, a longa e árdua luta das clas.5es obreiras

coroou-se de êxito com a elevação da greve à categoria de direito,

reconhecido e proclamado enfaticamente na legislação dos povos cul

tos e livres.

Na área dos países dom~nados pela ideologia marxista_

1eninista, sob a invocação da inexistência de luta de classes, não é
admibdo Ao contráuo, tem sido proíbJ.do e punido como grave infra

ção penal. Pode_se, pois, dizer Que a greve tem oscilado entre o dI

~ e o~. Oireito,entre nós, nas sociedades democrática;;

crime, nos regimes autocráticos.

No Brasil, a Carta outorgada de 15'37 declarou ol gre

vee o~ recursos anti-socJ.ais, nocivos ao trabalho e ao cepi

tal e incompatíveis com os superiores interesses da produção naci~
nal (artQ 139>, eufemismo para diSs~mular a proibição desse direito:

que encontrava guarida nas constituições dos po"os livres.

Com a vitória das forças democráticas contra os pai

ses totalitários. o direito de greve, proscrito pela Carta Constit~
cional de 15'37, foi, em 15'46, admitido pelo Decreto-lei nJ2 9.070:-
p'dra adequar a nossa legislação à recomendação da Conferência de

Chapultepec, real~zada no !-léxico, em 1945. Foi consJ.gnado na IIDecl,!

raçilo dos PrJ.ncipios da America", na ata final da conferénci2 da

qual o B:rasJ.I parbcipou, o "reconhecimento do dJ.rei to de associação,

do contrato coletivo e do dJ.reito de greve", princ!pJ.os que deveriam

ser consagrados na leg~slação de todas as naçBes do contJ.nente.

Mas o fato de ser hoje a greve um ato jurídJ.co impll
ca, necessariamente, como professa o eminente !-lARIO DE LA CUEVA ("O.,!!
recho Me>ticano deI Trabajo". '101 22, pag.801) na sua regulamentação,

pois para que e ordem legal de um Estado faça produzir a um ato de

...ontade efeitos jurídicos desejados, fi necess<Íno que o ato reúna os

requisitos de ftJndo e de forma pre ...istos em lei"

Entre outros ilustres juristas, JOSSERANO deu ao pr,9.

blema enquadramento preciso: "A tese do direito absoluto tem contado

com partidá'tJ.os deseJOSos de fazer do direito de greve um direito s!.
grado, um super-dire.ito, para eles a greve levaria em si mesmo sua

própria justiricação l sua própria legitimidade e, salvo manobras que

a coloquem sob a lei penal, acharia no terreno do dueHo civil uma

escola de impunidade. Esta tese tem fracassado na doutrina como na

jurisprudênciaj é anti-social e s~ngularmente perigosa, desconhece

esta verdade inquestionavel que o direJ.to de coal1.zão foi institui
do pelo legislador em atenção a um fim determinado a salvaguarda do;

interesses profissionais Tem SJ.do compreendida, deste modo, como ar

ma Profissional, dita arma não poderJ.a ser posta se não a serviço d;

profissão, se ela é utilizada com fins extraprofissionals, converte_
se em um perigo para aqueles que a usam" (~n "El Decrecho deI Traba

jo y sus Contratos", de G.CABANELA5) - -

O punctum prurens desta delicada questão, nos países
de regime democrático, reside precisamente em estabelecer, • através

de mecanismos adequados e prudentes, as condições para o exercício

desse direito, de maneira responsável e pacífica.

No Brasil, a Assembléia Nacional Constituinte, de

1946, repeliu a idéia de direito absoluto de greve, sam contrôle
limitaçiio, seguindo, nesse particular, princípio consagrado univer
salmente, na esteira do enl'õin9mento de JOSSERANO e outros. de que -;
greve não é um direito sagrado, intocá...el. E consignou no at2 1.58:

45

..~ reconhecido o direi to de greve, cujo exercício a. lei regulará,"
Ao COf\stituiç'ão Francesa do mesnc ano (preâmblo,

VII>, prescrevm que "Je d'ro.it de greve a-exerce dans le cacre das

Joí.s qui ãe reglementent". p::nncípio que vem reproduzido literalme!l

te no ar til 40 da Constituição da Itália "11 diritto .di sciopero se

esercr ta nell' ambito della legg! erre 10 regolano."
Ao Constituição da Colômbia reza no ar t.e 18: "será

garantido o direito de greve, salvo nos serviços públicos. A lei r~

guIariÍ seu exercício".
A Constituição do UruQuai de 1966 estabelece no art2

57, alinell. 2a.:" a greve é declarado un direito sindicalj sobre esta

base se 'regulal'ilentará seu exercí.cio e efetividade"
A COl'lstituição da França de 19.58, feita sob inspirE.

çãc e liderança de DE GAULLE,limitou-se a assegurar o direito à gr~

ve , tout court. !-las, reforma posterior, excãutv do texto constituci,9.

nal essa referência, deixando a matéria para o Cõdigo do Trabalho.

'" Constituição tie 1967, tratou da natéria em dois di~

positivos. No ar til 162, prescreveu: "não será pernitida ~reve

servaços públicos e atividades essêncfafs , definidas em Iea ;" E no

artJ2 165 assegura aos trabalhos, além de outros direitos que visem à I
melhoria de sua condição social, no inciso XXI, "greve, salv o O di!

posto no arttl: 162" Isto vale dizer, ressalvados os serviços públi
ccs e atividades consideradas eseêncre í s , o direito de greve é am

plo, cabendo à lei sua regulamentação

Na votação do Projeto da Constituição, em primeiro

turno, a redação que afinal prevaleceu reproduz quase integralmente

o artSl 10 de projeto da Comissão de sistematização, que di2:"é livre

a greve, vedada a iniciativa patronal, competindo aos trabalhadores

decidir sobre a 'oportunidade e o âmbito de interesse que deverão por

meio dela defender." (O grifo é nosso). A redação aprovada, resulta!!.

te de fusão de emendas, que, após assegurar o direi to de greve, intr..Q..

duziu o ecré sc Imc acima destacado
Como assinalou-me, em rápido comentário sobre o as

sunto o !-linistro ARNALDO SUS5EKIND, em nenhuma Constituição do mundo
se atribui tal poder ao sujeito ativo das relações coletivas de

trabalho. O sindicato dos trabalhadores é parte e a fronta a lógica

jurídica atribuir-se a um:! das partes o poder de decidir sobre o m~

mento da greve. Tem inteira procedência o comentário do preclaro Me,! I
t r e , Ninguém pede ser parte e juiz ao mesmo tempo em qualquer dema!!.

da.
A Constituição Espanhola - recente e tão citada e tal'!

bém fonte de inspir-aç~o para muitos constitucion-alistas, dispõe' "Ri

conhece-se o direito de greve aos trabalhadores para defesa de seus

interesses, "
nA lei regula o exercício deste direito estabelecerá

as garantias precisas para assegurar a manutenção dos serviços es s ên

ciais da comunid-aôe_{§22 do art2 28)" -

Como posta a quesão no Projeto da Constituição,

aprovado em primeiro turno, e tendo em vista que o Regimento da As

sembléia Nacional Constituinte so admite, em segundo turno, erllenda~
supressivas ou de adaptação do texto, é Que apresentamos a presente

emenda, assegurando, em sua plenitude, o direito de greve, ao mesmo
tempo que expunge do texto aprovado em primeiro turno adendo que se

não justifica, como ficou aCJ.ma exposto

Em suma, garante-se o direito de greve,cabendo à le

gislação ordinária regulamentá-lo, preservando-se o disposto no art;

'1, § ,tl: do Projeto, tal coma a.provado em primeiro turntl· "qutl.ndo se

tratar de serviços ou atividades essênciais definidas em lei, esta
disporá sobr!'! o atendime"'lto das necessidades inadiáveis da comunida
de." -
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Q{IE1RAASS~ANATUREZADAEMEI'lDA:

m - ~~:~~~~~~~~~oOUM~~~llp~~e:s:v:::n~se~:ü~~U:':~~~~upres5IVa

O - OMISSÃO -ObJetlvll resUlbl!!tc~ mllletl1l apro'o'lld.3 no l' turno e n;;'o lndUld!lntI reda~!o do vencido

O - ERRO- Redllç,liod:r venddo que não COlTl!'5ponda ao que rOIl!lprovadono l' tulflO.

O - CONTRADlçAo - D~poSltlvol'i contradltonostntre si e sobre a m~!l tm\téna

d - ~~~~E llNCiOAOEM - Sanar VICIO de linguagem, defeito erro mlIDl'es.toli COlTlglr, ou de

"J---------~~~=~O~~~!.ã-------------,r EMENDA SUPRESSIVA

suprima-se o J.nciso XXIX do arttl 72 e suas al1neas

a, b e c do Projeto de Constituição

,JUSTlFlFICACÃO

O Projeto de Constituição, aprovado 1311I primeiro tu!,

no, entre outros defeitos que 1M foram imputados, apresenta o de h!.

ver incluí.do em seu texto matéria que deveria ser tratada a nível de

lei ordinária Da! a dificuldade,quase insuperável, de elaborar texto

sucinto, como seria desejá.vel e a exemplo do que se fez nos demais pai

ses democráticos W~.o vem a pelo trazer a matéria,agora, ti debate ne~

ta breve justiricação,mas é evidente que o Projeto obriga número exce2,

sivo de dispositivos que não tBm nenhuma razão para figiJrar no texto

da Carta Magna.
Exemplo flagrante dessa impropriedade está no inciso

XXIX do arttl 72 e suas al.íneai!: a,b e c qLLêl dispije sobre prescrição nas relações
de trabalho, pois a verdade inquestionávf!l é que a prescrição extintJ.va de direitas

n~o deve ser tratada na ConstituiÇão.Aliás, esta n1,l0 cogita da prcscr!

ção nos campos do Direito Civil, do Direito penal, do DJ.reito Admini~

trativo,etc, No Direito do Trabalho, a prescrição está consagrada no

artÇo 11 da Consolidaçl1io das Leis do "h:abalno.
If pr~ciso deixar claro que a emenda não visa a red..!:!,

zir, cercear ou elidir a existência dessa norma, porque sal ta a mais

elementar compreensão que será impossí ...el deixar de incluí-la, com r'.a1or

ou menor amplitude, na 1~gi5laç1!io infra_constitucional.



QQEJRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

Trata-se de e:nenc$a supressiva e de redação.

A supressl!i:J diz ri!speito à5 express~s, "n3S rodovias e rerro...ias

Ora. seria verdade'iro absurdo qu~ a N:JvaCarta instituísse Lm~ "Ro!!lerva de He!rcado"

em favor do SESIISENAI {In=fÕstna). do S::5C/S9OC (Comércio), .além do ~!\R (Agr!
cultura), crteoc cale Art. 69 das Oisposiçõ!s Transitórias.

Se a n:mna fosse aprovada, abr~ser-i;a possibilidade do sJrg~!nto

de legis!açi5es conflitantes, pois os Estad,s poderitlll'l leqislar para as rodovias es
taóJais e os Ill.Illlc!Pios, para as nw.nicipais.

Un verdadeira caos se instalaria no siste:ll8 de tran5j)Ortes d~ carga

e <?- ~sarll!itos ~nto a'J U'SO geral das vias, suj~itttndo-se UII ~íc",Jlo eflllOOv!1Jlen

to a diversas legislaçl:i!!s, conforme as estrlldas que estivessem utilizando.

Seria, certamente. \.JIJ retrocesso de cinquenta anos, restaurar-se a
CO'Tl;letência legislativa em (LSIÇ§o das vias.

Na vl!rdade, a e'llf!O':ia SUQerlda visa a dar organicld&de 00 sistrme Oil-

donal dt: trânsito e de trMsport@ Inclusive para ass rar ti comp!!tencia priva-

Uva à lXlil!'io p:na criar r.rn código nacional de transportes, assim COlllO le;;lislou UII I
código nacional de trAnsito.

O re-.ômen, do trânsito e 110 transporte n§:l é Lm acont!!Cl.mento
local, IMS lJTf tema nsclonal, QJe ex1~ lr.I tratam...-nto' tlil"lbén n3Cional em termo!> de I
legislaçi!io. O Brasil possui várias codific<l,..çlles, inclusive a d;l transporte aéreo,

assim como possui lIll aBig, comercial, lSll código penal, un código tributário, U'l I
código de trã:lslto. A emf!ndavisa a p~r/llitir ~ o País teMa, ig.salrnmte, una
lei geral, un código nacional de tr,;nSDOrtes, da 1ll3ior irrporUncia para o d!!senvol

vimento ha.rmónlc:o do setor de cargas e de P3ss8QP.iros por rodoviõ!5 e fl!rrovil'l~.

Finalmente, substitui_SI! li "v!rg.Jla" e1tre a pll:1avra "td.,dto"
e o restante do texto, a título de emencJa de rE!d:lÇão, deixando-se claro q.le a

ct:rJPeténcia d~ U'l1ifa é ól ~sm3, em tel'/OC15 nacionais, p9.rB legl$lar sobre trânsito

(circulação) e tra,sporté (cP.slocamento de bens e pessoas) e'Il tOdas as vias do

País. sejam elas quais forem, in.1ependentell!!nte da jurisdição a QJP. estejBll vin
culadas.

o segne.,to eccoôaícc cas transportes, já organizado em cc-ireoeraçãc, para extlll;lllf.!.

car , ficará Se'II perscectrva de criaçã'J do 5~rviço Nac!o'"lal de IIprendizage:n em Tra"!!
portes - SENAT, com o respectiva prejuízo à vaj.or-Ização d:J seu enorme cOl'"ltingtnte

de trabalhadores, ~ se sente diminuído ell 1rrportãncia en rela-;!o lias seus colegas

baneficiados pelo stNi\I, SENAC e lOl' 1Oll.iscbSENAR.

Essa nípõtese está explíc,lta na atual co,tribJiç§o dos escreçeoores, sobre a folha

de s~, IIUS devicta; exctusrverente às entidades privadas de serviço social e
f"ormaç~o profissiD1al, existentes à data da pronulgas!:J da D:JGTITUICA'J.

1'exto resultante. da emenda propo;ta:

federais".

Sqlrima-se dJ inciso XI, art. 22, as se9Jint.es eXpres~s'

lO •••N.~S ROO:JVIAS E ~/JAS FEERAIS".

QUElRAfoSSINAlAR A NATUREZADA fl>lEND&

D - OMlSSÃO_~il restabelecer matÉ'naaprovada no l·tumoe lllIOmdu,dll MIl redaçàodQ~

D - ERRO - Rfflaçio do vtnodo que MOalrrupondil ao que foiaprovadono 1 turoo.

O - COl"ITRADIÇÃO - [MposrtIYO~ l;Onttad,torlOSentre Jl e sobfe li mesma mateM

O - CORREÇÃ O DE UNOUAGEf'\ - Sanar VIl:>O dr linguagem dd'elto~erromarllfuto li corr1oW" ou de
tecruclll<!glSlatwl1.

EMENDA 2TOO360·9 ~, -----,
PJ ~TITUINTê eE:NISAR PJW!IRO J ~:;~;=J

m - SOPRESSIVA -~ ror de ~pl'6Jlto ou plll4Yl'<!l nio dever...mverter o sentido do dl~posl'JI/O
E'templo: no textQ :r.upflm,ro adYit:rrllo ~NAO~ p.auaodo a ser emenda mod,fjcatMo e nác soprrsm'L

(TI -~~a::=~~~~IO~~~zp=~=;~S:=~ff=::~~~pr"uJa.
O - OMISSÃO - ObjftMIrl:stabflect!r meteM ilprovada no 1· turno e mo IOdulda na redaçi'o dovmc1do

O - ERRO- Redaç-io do vtnodo qul!nllO corrt~poodllllO que fOi'-prova0 no 1· turno

O - CONTRADlÇÃO-o.spos.lJV05l;OnttaOllorlOs~nt1eslesobreamesmllm'~

D - ~~~~~E UNGUAGEM - SlInill' VIcio de Ilflguagem defeItO eno manifesto.. COffIglf ou de

Refere-se ao 1iOv::J inposto, de cOII'()etência dos I-lItúcíPios, sobre a venda de cootlust!

vais HqJidos e gasosos a varejo.... exceto óleo diesel".

N§o se entende a exceção ao óleo diesel. Privar os M.,JOic!pios dessa rec~ita SOlll':!.!!

te farIa sen';ldo se 15so significasse uma gara1Ua de transportes lII.'1is baratos.

O:orre QUe o preço ~ diesel _ assim ::0:00 os dos dl!1l3is cor.tlU'Stívds é fixaoo pelo

Governo Federal seQlSioocritérios políticos. E, nos últimos te:rpo:;, os reaju,>tes

do preço do diesel te:nse dadJ eln percentuais se1lPre supl!riores aos da Q!lsolin3,sob

a jU3tlrIcatlva (ecr.J!vocada) de que é preclso'd~sestim'Jlar o se-.J uso.

Alé,lI do mais, o trãrtgo de ônibus e carninh(les OMra as Il'u"dciP9lidades, seja pela

necessidad~ de disciplinar o trâ"'lsito desses veículos Pl!saoos, seja p~la de conSl!.r

var e 1II1nter as das pÚ311cas por eles afetads5. Nada m.Jis justo, portanto.- QE o

setor de tra,sportes responsável por mais de 75% do C'lOSUI'IO d) óleo diesel - contrl

bJa. ainda q.Je indiretamente, p9ra os cofres lIU1icipais, através do ill1'Jsto incid~!l

te sobre, a venda de cmbustíveis a varejó.

Mesroo porq.re, nos transp,rtes inteI'lIJ..ll"liclp3is (sobre os q".Jals n§, incide o ISS ),

esta seria a única maneira de se COITlP!!nssr principalmente os "M.Jllicípios-Corredo

res" (Isto é, aqueles que são sirrplesmeõlte atravessajas por ônibus e Ca'TIimCS2S, c.?,

mo pontos ob~igatórios de passagem)p!!los danos físicos e amientais causados p:!lo
tráfego desses veículos pasados.

~Iima-se do Art. 162, Inciso UI a expressl!:o exceto 6le:l

diesel".

dUSTIFICATIVA

QlJElRAfoSSII'W.AR A NATOREZADA EMENDk

EMENDA 2TOO358·7 ~' -,
~ D:UiTITUINTE L€NlSAA AR!'ElRO J rrr;i~;;;=J

= do .angue, ""'" está previrtA ", _jeto, ",...1
ã. levar a sérias, trágicas e i.neparávei5 consB:Jllênc1a5. O E!ltMo não se encontra

ainda. eu o::nd.iÇÕes de oferecer e9ses DttI1icos. na escala deseJável, para. esse :IniJOr

tanb! setor da área de saúde.
A proibição da mleta.remmer.mdo-se o doador. fechará os

senriços partiCUlares de~ de~ e não fará o::m que autl'oente o estcque dos

tros ofic.iais. O Hospl-tal Al.bert E1nstein~ Em s50 paulo, para. citar apenAS un

tre iniineros exerploo,:rom.mem os c:'baà:)res e a~ de seus serviços, MS

_ter, JaMis foi quest.icnada sendo, até lre5ffO. ap:ntada c::aIXJ paradJ.gma.

QJanto 1lO processamento, nele estio incluídos diversos~

que c:cnduzem ã obtenção ôcs o:ap:oentes e seus derivados, nec1.Lmte proc:e§.

:irrlustriali:!:~~lvidcs pela.!; mpresas~ do setor- f;u::nncéuti-

: alhEina htInana, plasma lloflli2ado, crio b.ofJ.1izado e prec1.pitacb. fatores VII!

e IX I para benofilicos ), ccocentradc6 de henãciasou de plaquetAs, etc, sen fa_,
00& reagentes para a tipagt'fl\ do ~rio sa.JY3'OO.

lrelativ<mmteã~, deve ser dito que a medicina .!.
e rn::c1ernanão aceita. fMis. que se faça una transfusão mtegral. cem a total~

do sangue coletAib, prcler;uDo-se a Utilização dos õerãvaõcs , se a obtenção cen I
custo, a. transfusão tarnl::ém dtNe poder a:::brir esse custo scc pena de :uIVJ.ahiluar

todo o setor.
se mantida a proibição ~ toà::l e qualquer tipo de cceercãe

ção, as iIrlüstrias p=tJ.cul.a.res ac:aba.riMl dei=ndo de fabricar os hmoden.vaC:as.

05 bancos de~ particulares, resp::nsáve.ispor quase 70\ , estariam 1nped1das

atuar. O~, p:% seu turno. :fli:, p::deria. pe.'1Sar em .irtç;ortar esses prcdutos p:>1s

ia pra.~can::io un canérclo. a. nível mtel:nacJ,CCla1.

Ç,que ee deseja não é vedar a o:::merclalização, pura e s1rn

emnente, pois: ~so não caxluziria a nada. OJer-Bê que o Estado fiscalize. cem r!-

• a qualidaCk- d:::lG hcoc:denvados e a reallzaçâcl do6 exm\eS soroléqicos que inpeçam

coleta ou a ~~, bem caro o processmento. de sangue hunano que possa ofere

ril':COSã~.

O que a ccnuniclade e a cl1uIse médica OOseJam é a c:a'lfiabi

ro sangue coletado e ros seus derJ.vaàos.

QUERA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

m -=~~~~~:=:o~~~:""~~;"~=~~::~~~uprESSlYil.
O - OMISSÁO - Ob~ tesmbclecer matefla aprovadil no l'turno e mo mclUJclana rl!!daçio do venCIdo.

O - ERRO -= R~60 do venodo que não COffeJ:pOndB l'IOque folllproYlldo no 1· turno.

0- CONl'RADIÇÃO-DIspo!;ItIYOS l;Onttlld.tc>r'Io&entresJe$Obuamesrllaffi1lterlll.

O - ~~.2llY~ UNOUAGEM - Sllnllr vloo de ImguAgMl'l. defeito eltO milnlfe~to il corrigir ou ck!

m - SCJPRESSIVA - Se for de rxpreuAo ou ~~'lIvrll nio df'Yer.i iflYmer"o senlldo do dlSpOSiLYO
~ no texto, $uprlmu o ad~[blO ~NAO- passando a ser emenda mochflclltNae nlio SUprasSlVlI.

O - OMISSÃO -ObJl'!1Ml resmbelecer mil!l:r\a lIprov&da.no 1" turno e não Inc:lulda f\il r~lIçio do vencido

0- ERRO_ Redllçioo dovenodoquenio conesponda. 110 que foi ilpl'o<nIdo no l"tuf11O.

D - CONTMOlÇÃO_Dlspos,lJYos r:ontrllchtonosl!!ntresJesobrellrM'Snutrnll!erla.

D - ~~~E UNGUAGEM. - Sanilr..,oo de hngullgem ddelJO erro mllfllfesto li corrigir, ou de

~, parágrafo iiru.cc: "~ " ,
No art. 205.~: "~ ".

o di..epo8ii:ivo ft'lI QUftfl'l:ão, taJ. o:co foi aprov<!do em primei
turno. jnpêde que a Utt1liovenha a lMntar rOOes MC1c:rlai!l de h::lepitais. ainda que

em deteDninAdas áreas; de u:ped.al.1J:aç60 da medicina dec:retmxlo, p:l1" outro l!!.
, a ext1nção de redea at:uaJlrent:e erl.stentes, que tãn~ papel BX'trerla-

te relevante na M&istincta mêdle& 00 PaIs,.."... -
~ci~~ Uatr Im~ mI exanplo, a ativi.daCko,

deMnvolvida p:lla Fun'3açio das PioneirM SOC1.ais, v1ncuJ.Wa 1lO Ministério da S!l!!
de e que mantán o Hospita:l. sarah J\ubitscheck, exerrplO 1lIllfIdia.l no trat.an'a1to das õo

enças> do aparelho J..ocarotor. Visando !IUo'~ e tendo en vista ia excelência &:.5

serviços pmstadoG. o préprio~ Federal está cu.idarx!o da J,tplantAçào de oovos

Ho5pitais do Aparelho LOCaIDtor ftI\ Curitiba, Salvador e São Luis.

As5.lln, as wpresaóes prq::otõ1:.as {:Or 1Mb et:errla ob)etivaI11

vUbil.i2ar a exis1:&x:ia de tai.s nde5~ fundammtais para suplementar as ações 00

MÚde a SêrCIn dYenvolvidas. eu ntve1J.ocal, pelos E!ltados e peloo Municipios

46

&\lpdlM-Be, l):l inciro III do caput tb art. 207 do PxoJeto de

O::lnstituicão "B", a ~te expreuão " de pr1mei:ro cu sesundo crrau";

Squ::iman-lõe, JJj teKto d:l Art.. 203 cb ProJeto de ConsUtui

çio "B", @ em~ tw;Slll'ô guprelõOCes, ro~ do art. 205, as seguintes ex
sêies:

N::> art. 203. ~: " integra'" ll:rIa rede regionalizada e

c="",,,,,,,,,,,_,,-,,e" lHn a:no "~ ",

fb art. 203, Jnciso I: "o::mdireção única mI cada. nível &o

EMENDA 2T00356·1 ~, -,
(!J CONSTITUIN'l'E OSWALDO TREVISAN J f?-=tJ?;7u

ª -~=:'~~=7~":O~~-;::~::á~=:~se=~~~~\lPUMW'
O - oMlssAo - CltyebYa r8labdecer~ IproYllda no l'lJJmo e não 1f1C1U!da na ll!dlIçltodo ve-ncodo

O - ~o- ~jo do venoda~ nãocxxresponda.a que billpr(WtJrjo 00 1':Uma

O - CONTRADIÇAO-~ contrritonosmtJeslesobi"e'mesmamaterJ4.

D - =~~~E UNGUAGEM - Sanar VltlO de Ilnguagem, defeIto CITOmanlf~ 11 Cotrlglf ou de

EMENDA 2T00355·2 ~"' --,
:e::==m 00= =s>n 15r;'0=]

~ -SQPRESSlVA -Se for drrxpreulloou p81allraoão~râlflllffiHo$ffibdododI&pOS1!1Yo
EJtempJo-no Rxao, supflmll' o~~NAOH pau.ando li Sl'r etnehd# mlxlJJjClIlJYa e não $Upre~s..Ya.

D - OMJssAO-~ restlIbdl!'l;~~ua aprOYadlIno 1"1umO e nlloJndulda oa ud&çilodo wncldo

O - amo - Redaçio do V!nodo que nbo COITespondll aoque foI IlproYllOO no l' turno

O - COf'(TRADIÇÃO- DIsposItivOS contrad.Wrios entresi e sobrt a m«ma mattrJil

O - ~~~~E UNOUAOEM. - Sanar VIl:>O de IlflgullgBTl defeito erro mllmfuto li corrigir, ou de

Q(JEIRAfoSSINALAR A NATUREZADA EMENDA.

Q(JEIRAfoSSINAL'JlA NATUREZADA EMENDA.

Nãose o:nprl!lm:ie a inJustificâve1 restrição, no que di% res

peito à cceceesêc de 2lp:lSerltadorfa eç>ecia1, c:an menor tmp::l de prestação de servi

çO, que o projeto ecerece apenas aoB que se &d1cam ao magistério dê primeiro ou Si!
~ grau. No meu entender,~ mIliz 00 que o profesoor universitário deveria

~ eese trat.lm!nto, que me::alh&ço ser dos rIIIÚS )ustos.

O professor UniV1!r51tár.,;o B'Ifrenta ou~ proble'tlas que a...

fU9Ift\ OIS que se dl!d:l.cmn ilO6 nIVBà de ensino de primeiro ou segund:> graus. Também
ele tem.de pusar noites o:.rrrigfndo pIO'Ju ou prepararrlo a.u1..a!l; tem neoess:ldade de

, ll.t:uali2açào ooostante. Mas enfrmta e:utra.s dif1.culdadés. ~sita de inlínems lei_

I:.uras...mu1.tas veJ:eJõ em l.í.ngua~~ frêqUeOta =80$ de mciclagern. assina

revistaS E'1lpElCiali2adas, ga:ralmente de custo e1lN2do @ teu de eno::::ntrar tmpo para

l&.las. on!nmta dif~ IllIÚ.Ot'e5~ debate o:m os al1J!'lOG PJis esses não a
ca1tam 1NI.1.5, tiio~~,'11l~ do mestre c:mo sendo infalível; a. regp:::n-

zabilldade pcla aprovação de t:IlI miversitârio é b;m maior do que a de U1\ secunda-I
ristA cu de un a!Ul'lC) de pr:1mclro nivel. o desgaste em:cional e o streE5 são bem mais

agrassiV'Ol>.

O exercício 00 tMg1.st:&io su;.erior truitas vezes. principaJJTente

nas cidades progresõSistas do inter10r do País, exige que ele se reall2e à noite, cem I
evidente de9gMlte maior do que as aulas m1nisl:radas dur.mt:e a. manhã ou ia tarde.

OJtrossim, U'Il verdada1:mprofessor universitário não se o:ln~

ta lJPt:'M.S0lI dar ia aua aula e defois iawoentar-se do ccnvivio o::m Cf; acadénicos; ao

cbritrário. nuitas VêZeS é as.sed1adopara o:mtinuar 013 debates ou para rasp:nIer a

1ndItgaçÕes. Nett tneBZlO em aa:ntec1mentos s:Jdai.s é ele p::x..rpaâopelos alunos, prm:::i_

paJmente em véspera de provas. E as visitas MS residências. na :iJTRf..1.açSo dos exames

finais?

'I'o:las e!UIU e :1Ilúteras outras razões Jwrtificmn a ap:rovação

duta f:I!'elX1asem necessidade de Mr re1mbrado o principio da. ilXl'lania: dar-se o IlleS

llD tnl.tamento a UM.~ categoria profissiooal. -

Q(JEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDk

I§I - SCIPRESSlVi\ _ Se for de EXpJtJ4io ou p~hMa nio devtii IOYerkro JeOIídodo dl,posIllYo
Extmplo; 00 texto. Stlprimlr o adw,rblo ~f"lhO~.~. 5er ~~ndamodlflC:lItlYa e nio $upr~nlw..

o - OMJSSAo-ObjdMl reslAbeJeca ma!l!na aprowdl no 1· turnoe n&o JOclwdana redaçilo do vencido

0- MRO_ RedllÇ.xldo~queniocorrupoodll.aquelolilpf'O'4donol·tumo.

0- CONl'RADIÇÃO-DoIpoIlbYos contr~~eslesobrl!amesmarn.iltina.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanat VICio de IIngu~m df:(e,lo, t170 fllllOlfesto • COITIglr, ou de""",,,,-.

SIlpriJIft-u no texto do Pxojeto de l::alStitui.çiio "a", en 8eI.l

• 204, § 49... eegu1nu expre55iio " bem caro a coleta, procel'l~to e transfusão
e lMlUS deriva&:>s"

Su;Jr!ma-se do Art. 241 as expresscses "atuais... sobre a folha de

salários ••• ex:lstentes à data da p:OII'Ulga-;lIo da Constltuiç~o".

Texto re$.Jltante da em~ .proposta:

Ficam ressalvadas dJ disposto dJ Art. 200 as contribuições comp.Jls!!

rias cj.)S I!tq:Iregadores, destinadas às e,tldades privadas de serviço

social e forrn:::u;~o profissional vinculadas ao sistema SJ.Mical.

JUSTIFICATIVA

1) Tal COfOO estava redigid::J, o dispositivo MO poderia co,star senlo MS dispos~çlles

transitórias.

2) O corte ·da expressão "sobre a folha de salários" mantém a ess~ia da prop.,s!

çl:Io - q.Je é ressalvôl das contrlblJições COI'lÇ.llsór!as _ se'! amarrá-la à folh-a de

salários, /lI>!SIOO porq..re a ConstlMç:o abre n:JV1iS formas clt! contribuiçã:J sobre fi!,

turamento, o lu::ro.

3) O texto d;l artigo sujeito à emencb sqlt'essiva é discrilll.1natório, sua redaç~o

tal COOlO consta do projeto - pe.rmite lnteIDretQçõ~s Mbíg..JiI,S. QIJl! p:ldem conduzir
ln=lusive, ao entenclirnomto de que o le!lislBdor constituinte pretendnJvecbr a cria

çlfo de O"Jtros serviços similares. \

Suprilra-se noAr12l!, do Atodas ~:OOs 'l'rBIllutánas, M expreuões " •••• ai
fcmnll (repí:blica ou m::narqm.a con5t1.tuc:1.cnal) e •••"

.JUSl'IPICATIVl\

Ntl hÍlI!rica LatJ.na MO M nenhun paÍs que te:Jha fotm'! dê governo JtX:nár- I
qtUCXo, Vê:!: que desde o .século~ foram l'Iool.Was an :Ln5tJ.twçÕes ~1.S

t:ra:udal'l pelos eoloru.:zMores.

No BrllSJ.1, :M precJ.MrnMlte ct!tII lIn05 a~ foi subetitttida pela

repíbhca ccm:J fonm de orgam.zaçlio do I:5tado. Constitw., l'I!I!!!l1lll, un rettoees

80 na lustÕna t:olÍtics do pI'l.Í!I :5\1bftetêr a plêbJ.ecJ.to. ou !leJa, à HC01h8 p0pu

lar eg!laS duM fonws de~ do Estld:o, CCll'D pr~ o art. 21 doM~

p:l!!l].ÇÔe!l Trans].'tÓnas. orlum de l!'tIIel'lda. aprov&da no plenán.o.

Se VIÍrlos prlses europeu8 dhr nDlt1rqtUu, "MS ruultllm de 1.argB tra

dição lu..stÓrJ.ca e se rMnt:r.vera, ~ ooluçio dê coot!nuidade, .até b::lje, &daptan

oo-seàs Ul5t;ittnçÕe:s p:olÍtJ.eM m:::dema!5.

Dn. rl'IZão~, prr;:p:m:os a lftlPreII!Ão da caJSUJ.ta relab.'IIIl à op;io lIrt1ttR

~1I~~~~o~t:oo:xllJtJ.t:uc.ona1..!Ir:mentequMtO

ftO p1ebulclto !I01re o l!l:1..8temCl de governo - parlelMntar;l.sr:O ou I%'"~.
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EMENDA 2T00362·5
fl üenuteco Jost GERALDO

Q(JEIRA ASSINAUúlA NATGREZ.'I DAEMENDA:

o - ~~~~~~~~~:~: ~=~oo~~~~~::~ás~~~nd:e;~~:~~~~~;~~t1preSslVD.
O - OMISSÃO - ObJetrYa restabelecer malém aprovadano 1"turno e não Induídllna redação do vencido

m- ERRO - Redllç30do ~ncldo que n50 correspooda &O que foi IIprowOO no r- turno.

0- CONTRADIÇÁO-DI$pOSIth'os contradd6nos ewesre sobre a mesmamlltMlI

O - ~~~:: UNQUAOEM - SlInllr~ de IlngullQem, d~reJlo. erro menlfellto p comgll', ou de

EMENDA 2T00364·1 =00
e"l Haurilio ferreira Lima '---------~J rr;~::;=J

Q(JEIRA ASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

CJ - ~~=~~~~~~~ ~=:oO~~~~llp=~~lIs~~v:~~se~~~::~O:~~~uprmm.
O - OMISSAO-ObJe!Na T6~bI!lo!C@rm&ténallprOVl'l~ no I' turno e MOmcluldana r«!llÇ'ãodo 'm\cu:lo

D - ERRO- Redaçãodo vtnCIdoquI:n.ia correspooda 1lO que foi JlPl'OYIIdo no I' turno

O - COHIRADIçAO - D.spos.trvoscontradnonos entre si e sobre 11 mesma rmtéri4.

D - ~~~E UNCiaAQEM - Sanllr "cio ~ Ungullgcm,defeIto, erro tn8nI~sto li corrigIr,ou de:

vemo daquela unidade da Federação COl"O seu tItulo era de reresô

pol1s, na época Estado do Rio, tornou-se inelegível com as deter:

eunações do AI ...2~ A Constltulçl:io de 1946, eaã o abrangente, perni

t.íu as candidaturas de polít~cos de projeção nac IunaI fora de seus

estados de origen. Lembro os casos do Presidente Juscelino Kubi~

tcheck, que se elegeu por Goiás como senador, e do Governador le.2

nel 8rizola, eleito deputado pelo Estado da Guanabara.
A manutençl:lo do domicílio eleitoral representa a ma.n.!;!.

tençêc de um artifício ar1tidemocrático na nova constituição. Um en

tulho autoritário a ser retirado para que a ordem democrática possa
ser introduzida em sua plenitude no País.

..,..,. 1mO. --,

QUEIRA ASSINAUúlA NATUREZA DAEMENDA.

[][I - SOPRESSWA -Se forde expressão ou palavra. nãodever' Invertero $cnLdodo d,spoSillVo
, Exemplo:no texto,"IJprlmlro lIdvérblQ NNÁQ" pMSllndoa ser emenda mocl!fil;lIt1v('l e nãe supresW/l.

O - OMISSÃO -ÓbJeLva restabelecer materle aprcvade no I' turno e nêc Indu/da na rl!'dnçwdo vencido.

D - ERRO_ Re~odovencldoqueniocomsponcJallOqtJefolllprOV<l.donoI" turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dlspost\Jvo$ 'contr1ldUOflOS entre si e sobre li mesma rneterta

P - CORREÇÃO DE UNGUAQEM. .....S:lnllr vfclode bngulIgem, defeito, erro manifesto li conlQlr,ou ee
têcnJcalegtslaiNa. •

I

1
E'e1::e li. tne1nor técnica. legislativa incluir-se na Constituição .referida

frase UM. vez que eseeeíeecs a instituciooa]J:zar a inflação. um mal que deveríarros lu
tar até sua total extiIpação.

; ,':e da trclhor tradição ele nosso Direito que sejam concedidas .:mistias
: P'X' ecasíâc da prcm.tl.gação das constituiçÕes brasileiras.

I A ttedida é JustlI. e Já bceve iniimer,u; anistias prop:lsta.s pelo Poder Exe
: cutivo cem o fjrn de desafcgar a Justiça Federal e recuperar a debilitada cccn:::roia nã
z dona!, reabilitando milhares de pequenos e rrédiO$ ertpJ:esários que estão fora do pro
I cesso pt'Cdut4:~. sofridos can as sucessãvas cri.ses econêmicas dos últiltos vinte -

I Anistia~te fm coocedida pelo ex-Presidente castelo Brano::r o
que prcp1ciou notável recuperação da eccrceta brasileira, naquela ocasião. e nos anos:
quê se sucederam. notivando c nesceeccrc do chamadomilagre brasileiro na. ecceceua,
perIcdo que se estendeu até finais de 1973.

~s de sair de um perloClo em aue a Rl;públlca se notabilizou por
sua ten:IêJcl.a trihutarista em que persequícôes e ten"orisros fiscais repetiram-se can
frequência e rrereeeran o repiidio cbs melhores estudiosos de Di:re1to 'l'rfbutário.

O n:bre Relator deverâ t!lll1bém tcmar providãnchs devidas para quei
anistia não atinja tMl:im aos atuais constituintes, a fjm de cue mose carente
nhã que legislMos Em caÍÍS<'J. própria. ~

A a~çio õa 6lerm. é 1i'edida de J\1Stiça.

Q(JElRA ASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA.

Suprima-se o Artigo 54 e parágrafos 112,212 e 3º do Ato

Das Oi"posiçlles Constitucionais Transitórias,

SUpr!llll..se no THulo VIII, Capitulo VII,Artigo 229,partf
grafo 60. a express50 : .. após prf..,ia separaçlo judicial por mais de
1 ano ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos.

JustirIcativa.

o exercício pleno da cidadania illlplica na Ilaior liberdade
pllra os ctcacêcs tOlllarem decãsües de foro íntimo e personalíssimas.

Manter ou nãc lIlanter a sociedade conjugal é algo que pertence ao casa

Se o homem ou a Mulher pret'endell continuar casados ou nllo,se divorcia

rem varias vezes, o Estado e lei não telll nada que ver cal! isto. Manter
8 sociedade conjugal por via consituclonal,qUando-!felacionamento afe
tivo não lIais existe é pura hipocrisia. O prazO de 1 ano de separação
judicial ou 2 anos de sepraçãc de fato, li um constrangimento absurdo

8 liberdade individual.Deixelllos que a Lei regulke a maté'ria .poeque
a Const!tuiçlo nlo é o local correto pra tratar do assunto.

I

GJ -~~~,~:~~~~~~~oo~~~=:~~~~se=U:=uprf:5SM
O - oMlSSAo-ObjetrvB ~mat!nallptoY3dano l' tumo e niOmduldllllll red8çâodo vmddo

O - ERRO- Redaçaodo w:ncldoque MOcorrespondtlllOque foiaprovado no l' turno

O - COf'{lltADlÇÃO - DJSposM'Os conlIlldttórlosentre si e sobre a mesma rTllllérlll

O - =~~E UNGClAGEM - Sllnllr VIclo de inguagl!m, dtfelto.erro mllnlfuto 11COtJlQlT, ou de

12 - Nenhuma lei conterá dispositivo que posso con,l!

tituir embaraço à plena l1berdadê de inrormaçlio jornalísti

CII qualquer veículo de cceunrcaçãc social, observado o

disposto no art. 5", IV, V, XI e XV

Na verdade, o texto original diz que s~

I rá "observado o disposto no artigo 6 12 , §§ 512 e io « O Pr.Q

jeto deu nova rome , Entretanto, incluiu matéria relativa

Por outro lado, o Projeto excluiu ore,!!

guardo à inviolabilidade da intimidade. da vida privada,

da honra e da imagem das pessoas, no estilo em que foi

aprovado.

.u!...L11..L.!..f.1LL!..::L.E
Com a presel'lte Ernendll, substituir-se o inciso XIV, P!!

lo inciso XI.

A'tt. 223 - .

PromovlI_se a adaptação do § 12 do art.

223, de forma a corresponder ao Que efetivamente foi votado

em primeiro turno, passando a ter a <;egulnte redação'

Torna-se, pois, equiparar a redação àqu,!.

10 que, efetivamente, foi aprovado em primeiro turno.

ao "livre exercicio de Q'.lalquer trnb2lho ...... o que n50

foi aprovado.

Justificativa

ConstituC!o-

Q(JEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

SenaCbr' Ci\RIOS DE'Ci'\RLI

A representação Judicial da União !::onpreende, eviden
temente, a cobrança dos creditos tributarias e todas as m;ões que
lhe:; diqam respeito, como qualquer condenatória, con~titutiv.:l,
de:claratorJ.a ou mandamental, na condição de autora, ré, assJ.s
tente ou opoente.

Nenhuma razão existe, portanto, parn que a Constl tuição
da RepúblIca reserve à Procuradoria Geral da Fazendõt Nac~onal 
como o faz no parágrafo proposto _ uMa parcela de atividade oue
já se acha compreend~da na mencionada representação judicial.

O parágrafo em questl!l:o, em verdade, se revela odioso,
na medida em que reserva aos integrantes de UM específico setor
da admin~stra.ç;§o, justamente a parcela menos árdua da atividade
de representação udicial da UnUio e Que lhes ode vir ti ro 1
dar, sob forma de honorários, vantagens financeiras en detri
mento do sempre sacrificado contribuinte brasileiro.

Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o
injustificável parágrafo mostra-se ainda mais absurdo, porquanto
alça ao nível da Lei Maior simples C1uest1'!io de divisão de traba
lho, com a outorga de "sta.tus" próprio dos agentes políticos n un
órg:io que se situa no contexto da Adninbtração Pública, eM plano
inferior ao do Mlnisténo em que está inserido.

A não se suprimir o parágrafo, por que tambél'l n50 se
definir, na constituiçl:io. as atribuições dos outros órgãos inte_
grantes do Minü;tério da fazenda? E por que não explicitar, tam_
bém, para os outros órglos da Ad'loc1i!.cia Geral da Unl5.o, as dem':;.is
atr~buições que o malsinado parágrafo excluiu da "parte do leiilo"?

De resto, o dispositivo em causa contradiz frontalmente
o disposto no caput do artigo, permitindo que a representação
judicial da Un'Iãõ'""ii"as causas de natureza fiscal, passe. desde já,
independentemente da promulgação de lei complementar, à Procura
doria Geral da Fazenda Nacional, órg~o que não possui, notoria
mente, as condições de exercê-la em termos imediatas, a não ser
por delegaçilo, como o próprio texto revela

JUSTIFICATIVA

No artigo 137, do Título IV, Capítulo IV, Seç~o II, da
Advocacia Geral da União, o Projeto institutu a Advocacia Geral
da Unii!io, com a atribuição de representá-la judicial e extraju
dicialmente, conferindo_lne, ainda, nos termos de lei cOl'lplemen
ter, atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.

Suprima-se o § 512 do art. ;34 do Ato das Disposiçães
nais Transitórias.

EMENDA 2T00368-4 =00 ---,
PJ )~;;;;;]

[[] -~~~~~~~~Io°~~~;~s:~~n~s:=~:~~~press!Vll

D - OMISSÃO - ObJWVIIr~ mMeM lIprovlldano ]' turno e Mo Incluldllna rf:daçw do vmt.ldo

.p - ERRO - Rtdaçio dovencldo qu~ oba corresponda 1lO que fol.ll~do no I' turno

O - CONIRADlç:AO-~ cootmditériosf:fllreslesobrellmesmllm~tM.ll.

O - ~~~E Ul'IGCIAGEM - SlllMviCiO de IJngullgem, del"elto, I:rro mllnlfesto li. corrigIr,ou dI:

Q(JEIRA ASSINAJ.AR A NATGREZ.'I DAEMENDA:

Supr1llla-se O ítelll IV, § 312 do ArtiQo 14, Capítulo IV
do Projeto de Constituiçlo, eliminando_se qualquer exigência de
domicilio eleitoral para o estabelecImento de candidaturas.

o A.;t1go 54 e parágrafos das Dlspos!çlies Transitarias
foi objsto de materia publicada no JORNALDD BRASIL de 5_7_B8,com pro
funda repercussllo na opinil!io pÚblica.O prestigioso matutino cifrou em
520 bilhlles de cruzados o prejuizo ao Tesouro Nacional,se aplicadas a
regras para pagamento de debitos tributários contidas no referido Art 

90.E o mais grave é q~e o JORNAL DO BRASI~ acusou 11 Constituinte de t r
legislada elll causa propria,Ullla vez que inumeros Deputados e Senadores
Constituintes seriam beneficiários da proposta aprovada ,inclusive o eu
Butor Senador JoIo Castelo.

A crise brasileira telll hoje uma dimensl!io ética e moral
que nlo pode ser menosprezada pela repres~ntação pol{tica.Pouquissill13.

gente no Brasil acredita que o espitito publico prevaleça entre os go

vernantes.Na vislo da opinHlo públlca.as InsUtuiçi5es políticas silo

controladas por lideranças que s6 pensalll em tirar proveito da situaçll

que desfrutalll,ungidos pelo voto popular ou escolhidos para compor a a 
ta admib.istraçrio do Pais.

Na cOn,diç:l:O de Constituinte,posso af~rmar que a aprovaç5:o d
Artigo 511 e paragrafos das Disposições Transitor~as,se deu sem uma ne ess:;

ria ana'Ú.se de suas repercussões 1ao contrário das emendllS Mansueto de
Lavor.Hurnberto Souto e Ziza Valadares.N:l:o posso assegurar que sejam c r
-retos os numeras apresentados pelo Jornal do Brasil,mas tendop em con a

que o Artigo 511 está sob suspeita de favotitismo a membros da Assembl la

Nacional Constituintc,lmpõe-se a sua supressno do texto con,stituc!ona
As Medidas preconizadas no referido Artigo e paragrafos ,po

derlo ser objeto de uma posterior Lei Ordinar.ia,cuja aprovação propor
cionaria uma discusslio densa e meticulosa sobre o assunto.Alem do ma!

iJ obvio que o Artigo"'511 pode desaparecer do texto constitucional sem
causar dano- ao seu conteudo.

Aprovando a supress!:lo do Artigo 54 e paragrafos,a Assemblei

Nacional Constituinte está contribuIndo para o resgate da dignidade d-_. ._,,. ..

Q - ~=~~~;~~=oou~~~ap=::~'$~~~~se=~~:=~o~~~upress'va
O - OMISSAo -Oblett'i& teSlAbde.~ matinaapto'olada no l' turnoe não mcluldafIA redação do \'encldo

D - ERRO- Redaçio do venCIdoque mo COffe$~ ao q1Jf: foI llprovadono l' turno

O - CONTRADlçAO - Dl$posrtNoscontrlldtt6oMentre sl e sobre 11 rTlf:Sl1U/mate.tl<l.

O - =~~E UNGUACJEM- Sanar~ de lJ11guagem, defclto, erro 11lIlrufesto 11 conlglt, ou de

EMENDA 2T00366·8 ~, -,
(!J Maurílio ferreira Lima J~~~~

NATUREZA: COH'I'nADlçJ\O

Inexiste a contradJ.ção apontada na E!menàa. entre da G§ 39

49 do art. 15. O Autor acrescenta as palavras nvencimentos" e "v~nt{l

~" ao § 49 do art 75. as quais não foram obJeto de deliberação no

primeiro turno de votacão.
Trata-se de adição~~, hJ.pótese não prevista ni:lS

mas regimentais. Deixa de ser acolhida.

DESPACli0

Se os t.itulares têm os mesmos pretb.camentos dos H;u1l.s-tros do
Super:Lor~~ Justisa,os Auditores, para segu~dl!p~
dêncJ-a e ga.rantia no ex~rcJ-c~o das dema.~s atrJ-bu;l.çoes da JudJ.caturoll,
devem ter os lIleslIlos pred~ca.lIlentos, porélll em relaçã.o 1I0S Juizes dos
~ RegJ-·onal.s ~, mantendo-se ;llSS:un, a h.l.era;q;;:;:;-e h;;:
molo:p-a entre os cargos e as funçoês.

Para unif'ornuzar e cOlllpat::t.bil;l.,I':Ar o texto cona-ti-tuc~on3l,o § 42
do art. 7S deve ter redaçio semelhante à do seu § 32,f~cllndo a.ssim
redi.gl.do o dJ.sposit;l.vo:

JUSTIFICAÇÃO

A:rt 75.1 42

_ • Os aud1tores••",ondo em sUbSt1tU1ção a m1nisteo.1
t.erao as meslIlas garllnt.l.3.S, ~ped~en-tos, venc:unentos e I
vantagens dos tl.tulôlrea e, qu.:!mdo no exerc.icl.o das riema;l.s
#trl.bul.çoes doll Jurb.catur3, as dos Juízes dos Tr~bun3J-s Re
ponolll;l.s Federa;l.s." -

Conati tuinte ÉZIO FERREIRA

Em 12/07/88

QUEIRAASSINAlARA NATllREZA DAEMENDA:

o - SOPRESSWA -Se for de~ou~niodeverâ Invel1ero~bdo dodl$poSlllYO
Eltemplo no W:to, supnmlf o i1dl'elbto ~NAQN, p/lSSllodo a ser~ moc!lliClllNl ~ não S\lpresWi'l

o - OMISSÃO - ObJclN.rl:$labdectt rnll\ellll~PrOYllda no l' tumo e nÃOincluJdlln~ redJç'.;ocio 'I"flt"\do

O - .ERRO- Redilçaodo Vl!ncKSo que nha correspondllllo que fOlllpro~do no 1· turno

[!J - CONTRADIÇÃO-Olspos,wos contrlldllónosentreslesobfeamesml'lmlltbla.

O - C ORREÇÃO DE LI1'lGCIAGEM - Sllnllr vicio de ImgiUlgem defeito. erro mllnlr~to II corrIgIr ou de
l!crucllltglsllllNa.

Sala WlS Sessoes, em 08 de julho de 1988

E.'iF:NDA N9 2T 0363-3

,"UTOR: tZIo rI:RRE!PA

Constituinte ULYSSES GUI.~RAE5

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

JUStIFICATIVA

A exigêncill de domicílio eleitoral foi estabelecida
pelo Ato Institucional nlilllero 2 do Regime Militar. Foi a maneira
encontrada para se impedir o surgimento de um foco. de oposiç1:fo no

enUio Estado da Guanabara. O marechal Lott se candidatara ao go- r
Ora, a que se delegue provisoriamente a algum outro

órgão ou instituição. é manifestamente preferível que tio rele_,
vante funç§o fique, até a promulgação da lei complementar, sob a
responsabilidade do órgão que até errt:iio a vinha desempenhando' o
Ministério Público Federal.



DISPOSITIVO EMENDADO:- Artigo 10, incho XIX.

SupriaA-se do inciso XIX, do artigo 70, & Projeto de Constituiçlo
5, as seguintes expressões: .......UlO.... ••• do inciso a.nterior
aos quI! preencham. os requisitos ° '

48

EMENDA 2TOO369·2 Hn«<, ~

f1 Ju;;~;J

QUEIRA ASSINALAR A NATllJlEZADA EMENDA:

m- 50PRE5SIVA - se for de expcudo ou plllavTa. não deverj lnvertu o ~nUclo do drsposlWo
Exemplo no texto, supnmlr o ~tbIo "tiÁQ". ~MSMdo li M' unenda modlfil:atr,o" e nio StJpreSSl\'ll.

O - D.'USsAO- OIljdI'A rwabeleC'Nma!hJaaprovadano 1- tLma e nio mduidana redação do vwado.

O - ERRO_ ~ç60do vencido que nio correspooda ao que foi "proYado no t- tumo.

O - CONTRADIÇÃO - D>!posllJvos c:ootradMnosentre si e JOIn li rroesrml rmtéria

O - CORREçAo DE UffOClAG!!M - Sanllf vicio de Ilnguagrm defeItO,erro manlInto a comgl/'.ou de"""'"_.
EllIenda supeess í.ve do § )2 do .artigo 137. do Título IV, Capítulo
IV, Seção lI, da Advocacia Geral da União

SUprilllll,_5I!!: o § JQ do artigo 137.

JUSTIFICATIVA

No artigo 137, o Projeto lnst.1tui lJ Advocacia Geral da
Unilo, com 8 Iltribuiç1l:o de representá-la judicial e extrajudi_
cial1llente, conferindo-lhe, ainda, nos termos de lei complementar,
atividades de consultoria e esseeeoreaent;c jurídico do Poder
Executivo.

A eepreeenteçãc ~udici81 da uní.ãc ccepneende , eviden
eeeent.e, a cobrança dos creditos tributários e todas as ações que

~Z~~ar~~3;ia ~~!l~:~~~~en~~~~ ~~Il~~~~Iç~~n~:na~~~;;~, co~~;lt~~;r:.:
tente ou opoente.

Nenhuma raz~o existe, portanto, para que a Constituição
da República reserve à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional _
COlllO o faz no parágrafo proposto - uma parcela de atividade que
já se acha cDlIlpreendida na mencionada reoreseneacac judicial.

O parágrafo em questlo, em verdade, se revela odioso,
ml medldl1. eM Que reserva 11.0$ integrantes de um especf rfcc setor
da administraçlo, justamente a parcela menos árdua da atividade
de representação judicial da UnUo e que lhes pode vir a propi
eãer , sob forma de honorários, vantagens financeiras em detri
eentc do sempre sacrificado contribuinte brasileiro.

Do ponto de vista de técnica constitucional, ademais, o
injustificável parágrafo mcst.r a-se ainda mab absurdo, porquanto
alça ao nível da Lei Mdor Silllples questão de divido de traba
lho, cem a outorga de "status" pr6prio dos agentes pol!tico.'; a um
6rg§o que se si tua no contexto da Administraçli.o Pública, em plano
inferior 80 do Ministério em que está inserido.

A ntio se suprilllir o parágrafo, por que também não se
definir, na Constituição, as atribuiçO:es dos outros órglios tnte
grantn do Ministério da Fazenda? E por que não explicitar, tam
bém, para 05 outro!'> órgãos da novccac í.e Geral da Unlio, as demais
atribuições que o malsinado parágrafo l'xc1uiu da "parte do leio"?

EMEl'IDA 2TOO370·6 """"'-------, I'TJ:;""'''-::::-I
e"J SENADOR CONSTITUINTE AUf.'EO MELLO J M 07 .~ J

QlJElRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

Q] - :~a:~v~~~~;m~ :=o~~~ap~~:;~~~:r~se=fi::a~~~~uPtegSIViI
O - OMISSÃO - <:!bstwar~tabl'lecer mater14aprov3da no I' turno e n50 loclUldlllUl rl!daçio do venCido

D - ERRO - Redaçio do veneldoque Mo COlTtspondll ao que follprovado 00 l'lurno

O - COffJRADlçAO-DI~ conlradl\orlOSenlrl!:slt::robrl!ame5mamal~na.

O -=~ Uf'IGClAOEM- SlInilr VICIO Ik Il1lgu2Igem dl"felW erro mMllfeslo i!I tOrrlglr ou de

= mao -,

SUPRIMA-SE no Art. 61 das DISPOSIÇOES TRAUSITDRIM a e:.:pressão

intercalada. "OU1lNDO CARENTES," e no seu parágrafo 29 a expressão

final " RECONHECIDAMENTE CAtmNTES".

JUSTIFICAÇÃO I
Todos os seringueiros daquela época e ainda vivos, são homens pc- j

bres e carentes atii hbje. são eles a própria razão da elaboração do

Art. 61. chega de burocracia~ A expressão" quando carentes" é vaga.

Querem obrigar a homens simples. ""nfiados no meio do mato. a persegui

atestadas de oobreza t

EMENDA 2TOO371·4 "'''''''---------, I'TIJ:""'''-::::-IPJ DEPUTADO NELSON SEIXAS J ép:.07.M }

QlJElRAASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

cu -:==~~~::::::=~~~~:,~~se;~~:s~~upTt~VD
O - OMIssAo - Objt!lMIreslabdecet materlll.provada no 1°turno t! nio locluld. lUIredaçio do vencida

O - ERRO - Rtdaçio do venc:ldoque nio corresponda 110que fOlaprovadono 1°turno.

0- CONTRADIc;Ao-D<sposltiYos contrildilónosentresiesobrellmnmamaterla.

O - ~~r~l~: UNOUAOEM - Sanat\lÍtio de llnguagffll. defeito. erro mAnIFestoilI corr~lr. ou de

Supr1lna-se do art. 208, lnaiso V, da seçl'1o ItI, do capIt.!:!.
lo 11, do Título VIU, a expressão

- "e fia idoso".

Jl.ISTIF!CATIVA

ElA que pese o real estado de carência em que vive o idoso
no Brasil, não develllOs confundir as causas da problemática. A ca.!:!,
sa do prob1ellla reside ml aposentadoria, que se tornou irrisória.
No entanto, com o reajustamento do valor da aposentadoria, o idoso,
outrora trabalhador e construtor assim da grandeza da Nação, est!.
rã recebendo uma aposentadoria capaz de suprir suas carências.

Por outro lado, o dispositivo, de altíssimo interesse s.2
clll para as pessoas portadoras de deficiência, est4 ameaçado de

supresslo pela sobrecnga causada pela inc1u510 do idoso, que, c.Q.
11I0 já disse, já foi atendIdo pelo reajust:amento das aposentadclrlas

Q!JElRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA.

[TI - ~~:p~~~s~~~~:~~~IO~~~ap==:s::e:~:e=~~s~;:~Upr6SWa

O - OMlSSÁO -ObjtlNI restabelecer materll. 3provlldill no t- twno e MOlndwda M rtdaçio do vencido.

O - ERRO - Redação do \/moelaque não corruponQa ao que foi;,prowdo no 1°turno.

D - COl"fTRr\DIÇÁO- Dlspo'ltiYoscontrad'Wnol eoee sr e sobre a mnma m2lletIL

O - ~~~~tJv~E UNGtJAGEM - S2IMr vicio de bng~. dtrello, erro mllnlfesto oi comglr. ou de

r.r-----------"""'------------,
Suprima-se do art. 207, inciso 111, da seção lI, do Cap!

tulo II do Título Il, do Projeto de Const).tuição (b),.a seguinte
expresslio:
- " ••• de primeiro ou se!lundo grau".

JUSTIFICATIVA

o dispositivo como está atualmente redigido, tra~ seu b.Q.
jo ue conteúdo de profunda injustiça, pois quer desigualar aqueles
que do iguais Há tão pouca di fere:nça entre um professor da pré
-escola e um do primeiro grau, um professor universitário e um de
segundo grau, que é comum que o aesec professor dê aulas concomi
tantemente nos dI rerentes níveis.

Outra eqressão ao princípio da isonomia está no fato de,
apenas o professor universitário de entidades particulares não
ser beneficiado pela idade limite de 2S/JO anos, pois segundo o
artigo 41. inciso UI, letra "S", o professar servidor público tem
este benefIcia.

Assim, a ll.lprovaçJo da presente eeenda virá corrigir senão I
patente contur1iclo, ao eencs , clara injustiça.

J'-----0~e-=""__----~

QlJEIRA ASSINALAR A NATU!lEZA DA EMENDA:

o -~::~~~~:x=~~~=:j::~~~~="supcesWL
O - OMfssAO - ObJetrvare5~~er rnatkOll21prewada no l' turno e nêc Inckuda Ollredaçio do vcnddo

O - ERRO- Redaçãodo'm'ICldoque não too'esponda ao qlJt!fOI aprowdo no 1°turno.

[i] - CONTRADIÇÂO - D15po51W05 contradltóoos entre si e sobre a mesma matéria.

O - =~~ UNGUAGEM - Sl;nu vícIOde IIIIfIU3gtm.&!fello. erro manltaao a corrigir. ou de

A cláusula "mesmas garantias, prerrogativas. impedimen
tos! l,'enc1mentos e vantagens", deve ser 1:.9.

mum aos §§ 3S1 e 4Q do art. 75.

JUSTlnCAçAo

Ambos os dispositivos tratalll da mesma ",.Uria, UIIl a
mesma finalidade, os mesmos objetivos, por isso que devem ter reda
çllo semelhante

Na forma do disposto no 5 312 do art. 11 da Resolurrlio '
nQ 3, de 198B, da Assembléia Nacional Constituinte, cabe a Ilpresen
tação de emenda tendente a aperfeiçoar o texto. No caso presente, a
proposição pretende a coer6ncia e uniformidade dos dois dispositi-'
vos mencionados' §§ 31:1 e 412 do art. 75

CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS

Q!JElRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMEliDA:

li] -:s:~==lOou~~=~=,,:.sem~~~\M)suprcssw..

O - OMlSSAo - ObjelWar~lecu ffiI!ffllI aprovada no l' tlmo e nia IndurdaNI redação do V1!ncido.

O - ERRO - Redaçio do veoodo qUI!: n60 corrl!Sf'OOda ao que Sol"Provado no l' turno.

O - COl'f1ltADIÇÁO - Dlspowlvos COl'\trilldotórlo.s,m1te si t: sobre a mama malena.

O - =:r:~ LlNGUAG~ - sanar vício de Mnguagem. defeItO. tfTO manIlelb • conisJIt. ou de

Suprilla-se do Inciso I do § ~Q do art. 7S do projeto aprovado
em 112 Turno a seguinte cláusula: "e Hembros do Ministério Público ju,!!.
to ~o Tribunal de Contas da União," ficando asshl redigido o inciso:

I - lJlJ terço indicado pelo Presidente da República
com aprovação do Senado Federal, sendo L!m dentre
05 Auditores, indicados em lista trIpl1ce pelo
TrIbunal, segundo 05 crlUrjo$ de antlguldade e
llIerecimento.

JUSTIFICAÇ:ll:O

Na conformidade do S la do art. 133, o M1.dstérIo Público tell co
1Il0 princípios a~, a indivisibilidade, e a independ~nci8 funci;
0&1.

Sendo uno, nllo tem mds sentido falar-se em Hinistério Público
junto a este ou aquele Tribunal, como dantes. que existia o MP da Ju.!
tiça do Trabalho, da JustIça MIlltar e as.sIIl1 por dIante.

Além de uno, o Ministério Público li indivisível, llIais uma razilo a
just1rlcar a aceltaç~o da presente emenda, que, ilI!6m do seu mérito,
pretende .ainda evitar contradições no texto c:onstituciorl'al.

EMENDA 2T00375·7 """"--------, J<r"'''~
tJ DEPUTADO JULIO CAMR)S J c...o.&071ill_J

QlJElRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

[KI-:a:~~~~~;=~~i=~~:w~M=dic~~~p1t!HlVL
O - OMrssAo-ObjetMlreslab*tfrmal«laapr~no r·turnoenio!ndufdaOllrcdaçiQóovenddo..

O - ERRO- Redaçi.o dovenodo que Mo toITl!lponda 110que foIlPfO\'lldono l~hlrno.

O - caNTRADIÇr\o-~ contr~fnlr~s1esobreamamalTlAtinL

O - ~~~E UliGClAOEM - SanatvfcIoeeI!nguaQtm. 'dekito. mo manifesto a COIrigIr. OUde

Suprima-se no Artigo 22 (to A:to das Dispos1.ções

Constitucionais, a expressão: lIininterrupto ll •

JustJ.fl.caeão:

A expressão "1.ninter:-upto ll t incerta ao texto do
Arhgo 22. daR DJ.spol!I~9Ões TranllitórJ.ful t cc'ttde com proce
d~l1ento constante -da Carta de 1 967, que mandou contar ~

ra etel.to de establ1J.dade 5 (cinco) anos de servJ.ço PÚbli:
co. A perpetuar a expressão lIin1nterrupto" t como explici
ta no Artigo 22, é a me8lna ccf.sa que estar 5 (cinco) anos'7
no exerc'lcae do cargo. quando o recomendavel' é ter 5 (cin
co) anos ele ae-vaçc públ tee,

A emenda p"opicia,.á opo::otunbJlr a todos quanto I

ccneea 5 (c mcc) anos de serviço, aumcãpat , estadual ou I

rederat , dire1to a estabilid8cle.

EMENDA 2TOO376-5 .-
(!J PAULO ROBERro CUNHA '---------~J rr;1~:7fYJ

_ ASSlI'lAlARA NATCIIlEZADAEMENDA:

GJ-~~~:,~~~t~:::~~~~
O - OM1S5AO-ObjflIYa~errMkrillprova4linol'tumtlenioJnduldanarcdaçiodownddo.

0- ERRO- Rtdaçiodownddoq.leniocomsp0n4aoquefol'PfClWdono l'lumO

O - <:ormlADlçAo_~ ~entrc::IIed:n:amwnamatfriL

O - ~~.E Ul"IGUAGEM-Sanat YSdo dt~ dtldIo.tim~ li corrigk'. cu de

RImA SUfllESSYVA

DISFO$I'l"IVO EHEKDADO: ne. XXIX do Ar't 6 7~

Suprilllalll~8e a. palavra. e expre••õ.. abeixo
relacionada.:

alínea li : "urbano"

alínea. b : "a.t' do:us enee .pó.
li extinçio do contrato. quanto fi crélU'toB rJL

Jultant•• das relações de traNlho, ~ra O
trabelhador rurill;!";

JtJftII'lCAÇlO

O DispositiYO Conlltitucionlll que ora supriJImos nio pa,D.

sa de dIscriminação ao Cillllpo.
• A f10ciedade lIIOderna, a :sociedade que alDilejaJllOS nio ptl,E

ltIit. qualquer diflcrim1nação contra a empresa rural e urbana.
O empres8:t10 rural deve, e. pé d. igualdade. COI'll. o ur~

nà, ter seus devere.!l trab.lhist~us e CUMpri-los a risca.
A f10ciedade ou o indivíduo não pod.. sofrer pressões

"ad-eternWl\". A prescr1çio nlU! CillUSol!.a trllbalhistiul em geral, tradj.
cionill no d.lre~to bras~le~ro, sempre $. JlIOstrou Zl contento, tanto

protegendo o trabillhador como nio pressionando o empregador d. l!l2
do insuport1S:vel.

AIS reIaçõets de trabalho l urbllno • rural., que nezt. ConJE.
t1tuinte se apr1moralll, nio potlem presc1ndir do dispositivo da pr~J2.

critibl.lidacle, poie este instrumento não exillte para prlvil.gl....r
os maus patrões, é s11a, UJft l.nstruaento d. ~z social. a ex ••pIo do

USOCllP1io, de prescrição crim:l.nal ou d. prescrição fazendlÍr1a.

A nova redll9ão do texto const1.tuc1.onal já estende o d..

r.1.to de se requerer um juízo 011 prováveitl créditoll trabalhistas,
por parte do trabalhador, aos últimes 5 lInos 110 invés de dois .noa
somente. como o é atualmente.

A dilatação do prazo de 2 para 5 ancs pode até .er legi
tima, porémo li discrl.lllinllção ao setro :rual, nio se dando nenhua
prazo para pr.scrição d.sJla. créditos é J.nconceb!vel.

ElI'IEJIlDA 2TOO377·3 """" -,
f:J ConstJ.tuinte CUNHA BUENO J [!f'i1?~;/~

QUEIRA ASSIIWAR A NATCIIlEZA DAEMEl'lDA:

[!]-=:a::;-~::m,,;:=ou~~:~se=mc~'=~
O - 0MISSÃ0_0bjdlYa rettabtlecu~riI.~no I" tutnoe nia lOduda na mteçio do 'mlCldo.

O - ERRO-~ do vencido que okI~ ilIO que foiaprowdonol' turno.

O - comRADtÇAo- Dlipo5ilhooI conltldl6rfo5 entre ti e tabu a muma matériL

O -~~ Llf'KKlAOE.'l- SilInM \iclo de linguagem. defl!lto.erro man1ftJtca corrIglr, ou de

I
JUSTIJ'ICA'rIVA,:- As supre• .uôa. pretlmdida. visam aperfeiçoar o diSPO_I
~~t~r~~i~~ ~~~~ ~~~t~d~mno contenha apenas o princIpio garantidor
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EMENDA 2T00378·1 """"--------, "";-l
PJQePJtpdP C9D!!t1turnte rof:lHABUEOO (ro$lsP) J~7.B8

Q{IEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DAEMENDA:

vfr como redutor da produção do Pais, contrariamente aos interesses
das camadas mais desprotegidas

Por isto, deve ser mantida apenas li referência para que a
~:~e~stabeleça as hipóteses, os casos e a extensão da licença-patern!

EMENDA 2T00384·6
1"iT:":--:""::-Je'J Jo<;;' Agripino _ PFL!RN ~o-7 as J

Q{IEIRA ASSINAURA NATOREZA DAEMENDA.

o - OMlSSÁO-ObJetlYa restabelecer rmléna aprovada no l' turnoe nia Induldllnll red1lç30 do vencido

O - ERRO- RtdaçAodovenCJdoquenllocorresponda ao que fOIllproV3dono t-tumc

O - COl'ffilADlçA.O-~ conlradltór\cn entre si e wbfe li mesmamaterla

D - CORREÇÃODE Uf'IGClAGEM - SIInllrVICio de IIngWlgcm, ddelto. erro manifestoI corriglt ou !ir
tknk.Iegisl4tlva.

,..,..,-----------=-------------,
e nnen::la lNPt'e8luw parc1al de expreSSÕ08s do Art:t.go 111, lllC180 I, al:ínea "a" do

Projeto de OXust1tuJ.çào "8" (redeção plJra o 211 Tumo), li (lm de supruni.r as se
gw.nte15 exprem!Õe!l: " ••• Ol!l Governadore!J dou Est:ado8 e do DJ.stn.to Federal ••• fi

JUSTIFICATIVA: Destoa do S1.SteRe. fe:letab.vo atnl::w.r-u 80 SUperJ.Or Trib.maJ. de
JUSt:l.ÇllI a carpetene1a pua o julgamento õce GoVem&aores dos Estados e do DUI
trito Federal, no!! c:dmu CXJClUlUl, cceo c:orata do dí.sp:l81.b.VO enfocMo, que ee
objet1.va :!lUPt'JlMr peX'CIAl.mm1te. zeeee autor~l! aeeeae l'Ienpre forem, nesses
ca808, julgadas pelo lMJ.8 alto 'l'ribJMl da rneSlll'l wu.dede fede;at3.va, cu seje,
peloi!l rupocl:J.\IOIl Tnb.Jnais de JIl!5t:Lça. frao 8e ccnpraende, aliftS, que o Chefe
do Pcdt!r Exacutl.vo I!lltadue:l tenha use fôro~priv.l.leq1adoe nãose ccocesa o
me!m) ao Chefe do Pcxlar I.eg1Blativo ou aol!!I rne:rtDr05 dos LegUllftti\lOl!l de ~ Es
tado. rreee-ee, evaeeeeeeenee, de UlI Cl!l!IU1Sl'O mjU8tl.f2Cável, um vez que, deA
eee julgMlMtoe:, de calilOtôncl.a ~rUl, Mllpre CA~r8 recurso pm! o Supenor
'I'rUluna! de JWltiça, haverrlo controvérsia a respeJ.to de leJ. fedem1, o que. dê
resto, 8e!pre acontece (al.Ínea5 "a" a "o" do inc180 In do eeeec artJ.go).

LUIS ROBERTO PONTE

Q{IEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DAEMENDA:

[LI - SUPRESSIVA - Se for de expre5ÃO ou palavra nio deveranwerter o ~nlldo do deposmvo
EKtmplo no two suprlmll' o adverblo -NI\O • passando a ser em~nda modlrlC~tNa e não 5UpreS5lYa

O - OMISSÃO -Cil}etMr restabelecermaténa~prOWlda no r- turnoe nlro Incluldana redaçllo do vencido

O - ERRO- Redaç~do vencIdo que l\ilO correspoodll ao que for8pJOVlIdono i- turno

0- CONTRADIÇÃO-Dl$pO$ltNos conuad,t6n05 entresi e sobre a mesma matérla

O - ~~~~.E UNGUAGEM - SM1U 'ticfo de [lCIgu~g<!m defeIto erro man,f@sto 11 corrIgIr. ou de

D - OMISSÃO - Objetiva restabelecer matérl~ aprovada no I· turno e n60 Irn:luld~ na le~ç50 do vencido

D - ERRO - RedID;io do venodo que nàQcorresponda ao que foi aprowdo no I' turno

O - COfiiRADtÇÃO - OlSpo5ItlYoscontnll.!lt6r105 entre si e sobre. mesml mat&la.

D - CORREÇÁO QE UNOUAGEM - SAnar víCIO de linguagem, defeito, erro manlfe5to 11 corrigIr, ou de
tknkaltgislalUa..

-'-I
Suprimam-.lle, no artigo 22 do Ato das Disposições 'l'ransitórias,

pressões "exceto nas fundações".

JUSTIFICAcAo

Não fa2 justiça a disposição que, assegurando estabilidade

funcional pela prestação de cinco anos de serviço, contemplando corre

tamente os servidores de autarquias, exclui, porém, os das fundações

instituídas e mantidas pela Poder Público, quando se sabe que ambas as

entidades executam. a.tividad~ d,e na.tureza estatal, segundo entendimento

unânime da Corte suprema. do Judiciá.rio do Pata.

EMENDA 2T00379·0 --, ~""--,
~ Constituinte CUNHA BUENO J êuL07/BS J

Suprima-se do inciso VI, do artigo 96 do Projeto de Cons-
tituiçtlo (B), a seguinte expressãos " ••• e facultativa aos trinta
anos de eervtço, após cinco anos do exerc1cio efetivo na judic9t.!:!
rato.

Q(JEIRA ASSlf'IAlAR A NATOREZA DAEMENDA:

o -==~s:u::m~~~~::=~is:=:~se~:fic~~ptnWI
D - OMIssAO_ObjetMlrestabelrarmillirlllplOlladlno I·lumoen&olnduídana~çãodovmcldo.

O - ERRO-R~do wnddo quenio COl"f'eSPOI'Id 10 que foiaprovado no l' turno.

O - COf'IlRADtçAo - Dkposlllvos contrld!l6rios entresi e 50bre a mesml mltéria.

O - ~~~~ r..INQ[J.\QEM - saniU \'fdo de Iinguagm1, defeito erre mlnlfesto a cOlrlglr, ou de

DISPOSITIVO EMENDADO:- Artigo 159, S 20, inciso 11.

Suprima-se do inciso II do S 20 do artigo 159 do PrOJeto de ConMti
tuição B, a expressão ••• -a pessoa com idade superior a sessenta e
cinco anos.....

JUSTIFICATIVA:- Não se jusb..fica a discriminação contida na dJ.SPOSi-1
tivo , qual seja a isenção do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, apenas aos rendunentos provenJ.entes de aposenta- I
daria somente para aqueles com idade 8uperJ..or a 65 anos, ji que os 1
aposentados trabalham o mesmo tempo para a obtenção da aposentadoria
idependentemente da idade.

EMENDA 2TOO380·3 ,'""'.----------, "":-::::--1
(!'J ConstJ.tuJ..nte JOst CARLOS COUTINHO rrw07/~ J

.Passando, assIm, o dispositivo a ter a seguinte redação

Art 96 _ Lei complementar, de mtcí.at íva do Supremo Trl
bunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados
os seguintes princ!pios:

VI _ a aposentadoria com vencimentos integrais é compuls~
rIa por invalidez ou aos setenta anos de idade,

JUSTIFICATIVA

As aposentadorias antecipadas, concedidas no País. es tãc
entre as eafcres iniquidades que se praticam contra os interesses
da pcputação em favor de privilégios de castas, que o lamentável
corporativismo nacional tem consignado

Particularmente, as dos juizes e do Ministério Público e!
t~o entre as mais gritantes.

A retirada, pois, desse privilégio, além de ser um impera
tivo de justiça vem ao encontro do próprio anseio da magistraturã
brasileira que, na sua dignidade, n~o reivindica tal excrescência.

Convém lembrar que, quando dos entendimentos para a apro
vação do texto referente ao Ministério Público, ficou acertado, pe
la unanimidade das lideranças presentes, o compromisso de retirar
este regramento que para aquela instituição estava concedido median
te remissão ao disposto na seção que estabelecia igual privilégiõ
aos juízes

Assim, ao aprovar a supress:!o aqui proposta, estamos auto
maticamente retirando o beneficio espúrio tanto dos juízes quantõ
do Ministério Público. conforme o compromisso referido

~NDA 2T00385-4 """" ----,
f=J Jo~ Agripll10 - PFL/RN Jrry-.:~~

Q{IE1RAASSINAIAR A NATOREZA DAEMENDA:

[B - SOPRESSIVA -Se for de expressho ouP~ nllo dever6 hlverter o Rntldo do dlspo&lllvo
Exemplo- no teco, suprmlr o 8dverbio NAO~ pMSlndo a sel emenda mocllnClIlNae MOsupre~ll

D - oMISSÃo - ObJeUvI resl.abelecer matlflll aprovllda no l' turno e no\o lndulda Im ledação do IICnc1do

O - ERRO - Redaç60do venCIdo que nlIo correspoodlt ao que folllplOl/lldo no 1· turno

O - CONTRADlçAO - D!spoSltIVos con\rlldJl6rIos entre sie sobre a mesmamlll~rla.

D - ~~~~tr2..E Ul'lOUAGEM - Sanar vfClO de hnguagem, defeito, erro manl'eslo a corrigir. ou tJe

=------------"'"0-----------_.,

5uprlJMlll-se no IncJ.so li [to art 30 as segumtcs expressões

õl')hc.adas as regrd5 do art 79. no caso de MlJf1J.clpJ.os com mais de duzentos

nul eleJ.tores."

Referulo lIlClSO II passarJ.a a ter a sel:Uinte redação

"lI - a eh iç~o do Prefl'lto e do Vice-p;efelto at~

mas Mte"l do t~nnJ.no do mandato dos que devam suced"r "

Q{IEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DAEMENDA:

o - ::s:~~s::~a:un~~~K)~~~~=:e:~~~~::~se~~:~;:c~~Pt~5SlYa

O - OMISSÃO -Ob}etJv~ le5tBbe1ecerrmlt:tla aprovw no 1· turnoenio mclmdlllll redação do vencido.

O - ERRO- Redaçio do vencKfo que n&ocorrespoodll llO que fofIIprOYlldo no l"tumo

O - COOIRADlÇÁO-D~ contrlldit6ri05 entresi e sobre11mesma 1Tlllttria.

m- ~~~?tlY~E UNOUAOEM - 5an~r ";clo de ImguIQt'm, defeito erro matllf<!sto i'l corrigIr, ou de

DISPOSITIVO EMENDADO:- Artigo 197, inciso I.

No inciso I do artigo 197 do proJeto de Constituição D, onde se l~

•• •• "nesta autori2ação" ••• , leJ..a-se ••• "neste inciso" •••

JUSTIFICATIVA:- Embora não paire dúvida de que com a aprovação da

emenda aditiva pelo plenário da Assembléia Naciomll Constituinte,
da restrição que se impôs ao sJ.stema bancário, entendemos que esta

redação atende melhor a técnica redacional.

EMENDA 2T00383·8 '"'" ---, ""
P ~1/0~!ãâl

QUEIRAASSINALARA NATUREZA DA EMENDA.

[TI - ~::~~~~~~l~ ~x~=~oo~~~~ap::~:~a~~~:::n~se;~::5~~upreu~a

O - OMISSÃO - ObJe!Jv~ reslab@lecerm&telllaprOVildano I· turno e nio InclUlda na redaçilo do venCJdo..

D - ERRO - R@daçiodovencldoquellllOcorrespondaaoquefolaprOV3dono 1· turno

D - COl'fTRADIÇÁO - D1sposltJvos contradltooos@nlreslesoble a me~ma mal~fla_

O - ~~~~Uv~ UNGUAGEM - Sanar viCIO de bnguagem, defeIto, erro mamfesto a comglr ou de

JLSTIFICAÇA:o

A e:ugência de 2 turnos para a elelção n03 MunIcípIOS com

m..ns de 200 ll'lll eleltores não se aflgtlra COlllO dlSPOSltl'oO cOllStltucJ.onal pcnnane,!!

te 51gmfJ.car!a criar t.una exceção baseacl.l em um numero .l.leat~rio. Por que o I..!,.

mite de 1Il1U.ll de 200 lIU.1 e1eJ.tores" Ou se ap1J.ca o princ{pl.o dos 2 turnos para to

dos os nIveJ.s ou não se aphque pal"Cl.al.lrKmte para 0<; Mt1J1J.clplos classificada:

por um crJ.tér!o que a próprJ.a ta.x.a de crescimento deroogr~f1co p:Jder~ deixá-lo inó=. -
Por outro lado, a eleição rnJnicipa1 oJpresenta caracterÍst,!

cas que d..LfJ.cultar.ulJl1 e:wrmemente a sua reahzação ~ 2 turnos, facilitando o a'b.!!

so do poder econOOuco, onerando os partidos e provocando &ignificativos entraves

burocr~ticos e eleitorai!l•

EMENDA 2T00386·2 """' ----,
~ JOM Agripino _ PFL/RN ) rry-~;A.;=J

JUsrrFICAÇÃO

Os incisoa IV e V fie viet'ell\ a &er aplicados, rcveste!ft-se de

UIlt caráter li:dt'ativo e perverM, deixando de lado li adoção dos critérios ~cn!

Q{IEIRA ASSINAlAR A NATOREZA!lA EMENDA:

Suprilnam-se 05 Inci1lO5 IV e V do Pat'~grafo 30 do art. 53 do

Ato das DisposiçÕes ConstitucJ.onais Transitórias.

Os ertl'réstiBns realiudos nos prazos estilbelecidos pelos I!!,

CJ.SQG I e li do art. 53 do Ato das Disposl.çàes Constitucionais Transl.tÓr1M. f,2

rarn concedJ.d08 apÓS An~lises efetuadas pelas instituições fin.:mcelras que comp~

Vo1lrama exeqlUbilidade dos obJetivos a serem o1ltingidos, bem corm a capacidade de

produção e de p<IDlllIento deJWnStradAs, à ~poca do empréstim::l, pelo tanador, de

o1lcordo COtlI. as regras então vJ.gentes. Os créwtos forarn concedidos dentro dos 11m!

tes que os e1llpreend:unentos Wlrantiam.

rxJ _ SUPRESSIVA -Se for de~ ou ~I\InI, nIo df!ve" Inverter o JtntIdodo dlspolklvo
~ f:JttrnpIo'no,tmo, supnmlro advéJblo HNI\O~. puIIOdo _ RI' tmMdI modrfreat!YII e nio aupreulva.

O - OMISSAO-Objetlva t~erm~riIaproondI no t'tumoe nIo1ncluIda til ~Iodovencldo

D - ERRO -;- Redaçio do vencido que Mo COlTesponda~ qu@folaprcwclono l' turno.

O' - COlfIRAI)lÇAO-D!SPD5ItIY05 conlr1ld1t6rlQs mtre sIe sobre_ rntsrnI mIthia.

O - ==~ UI'lGUAGEM - Sanar viciode lIngUIIgem. defe1l.o, mo manifesto_ corrigir, ou di!

JUSTIFICATIVA

O caput do artigo (197), a que este dispositivo pertence,
dispõe o seg'UIiite:

Art. 197 _ O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade, será regulado em lei complemer'ltar
que disporá, inclusive, sobre.

A inserç~o deste inciso, com a supressão proposta, dete.!.

mina, pois, que a lei complementar, que vai tratar do sistema finan
ceiro nacional, deverá também dispor sobre as taxas de juros reais
e considerar, como crime de usura, ccbranças acima de 11mi tes que
a lei venha a estabelecer, atingindo o objetivo do seu autor de 11
mitar a reMuneração do capital em beneficio do trabalho sem. contiJ
do, engesSAr na Constituição esse valor, o que me parece, é de
consenso e de grande convenl~ncia

Os limites a que se devam condidona r as taxas de juros
variam com o tempo, com as taxas internacionalmente praticadas e
com o tipo de financiamento, sendo, pois, necessária uma elasticida
de nif sua determinaç:lio, o Que exige que o seu tratamento não sejã
constitucional, mas através da legislação ordinária. Todavia, é per
tinente o comando constitucional para que a lei disponha sobre esti'
QuesUu de grande importância econOmica e social.

Com a supressão proposta o texto do dispositivo ficaria
com a seguinte redaç30.

Art. 197 - • •• •.• • ••••••••••••••

IX·:.as t~xãs· d~ j~~os r~ai;:· neiã; i~ci~id~; •• ~o~i;;õe;
e Quaisquer outns remunerações direta ou indiretamente referidas à
concessl!io de crédito, sendo a cobrança acima de limite considerada
crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos da
lei.

Converta-se o § J!2 do artigo 197 em inciso (IX), conforme
havia sido ll.provado pelo Plenário, dele suprimindo-se a seguinte
express~o' " ••• nlo poderllo ser superiores a doze por cento ao
ano •• OI.

LUIS ROBERTO PONTE

Q<IEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DAEMENDA:

Suprima-se do inciso XIX, do artiQo 7Q do Projeto de Constl
tuição (B), as seguintes expressões: "de oito dllls"; "mesmos"; "do ir:!.
ciso anterior, aos que preencham os requisitos".

Passando, assim, o dispositivo í"I ter a seguinte redaç~o

Art 7Q _ S~O direitos dos trabalhadores urbanos e ruraiS,'

al~m de ou~ro~. ~~~. ~~se~. ~. m~:ho~i~.?e. s~~. ~~~d~:ãO ~~~:~:~ •••••••.••
XIX _ licença_paternidade, nos termos fixados em lei;

JUSTIfICATIVA I
Trata-se de um dispositivo Que necessita ser adaptado a um

grande namera de peculiaridades, a fim de não criar distorções e se.!:

EMENDA 2T00381·1 "''''' ---,
\:J ) r-r=;;~~-;;J

1Ll-::s:~~~~=oo~~ap=~is:=n:.s:::v~~prmN~

O - OMISSÃO -;- ObjetMI restabelecer ma~11a aproY1ldllno l' turno e nio Indulda na rWiçlto do vmdclo

0- ERRO- Redltç60dovendr:loquenklcorrts~aoquefolaprOYlldonol·tumo.

O - CONTRADIÇÁO - DIsposIt/vo5 contradltorios entre sI e soI>r'e a mtslTla matEl1I.

O -~~ Ll1'tQUAOEM - Sllllllr \'ido de Ilnguogem defeito erro mllnlfe~to • corrIgir, ou de
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DESPACHo

NATUREZA- SUPRESSrVA

Atrl'OR: JOst AGRIPINO

C06 para ee ap1J.caf' uma perver-sa e ~:La dlSCrlJlUmçio baseada em. prlllCipios

dea~r1.08.

EMENDA 2TOO392-7 """"
PJ Deputado STE:LIO DIAS ---------,) fIT!1i~;~/_mBJ

§ 211 Os recursos financeiras rerat.tvcs a proqtetas e projetos ce ca-

ráter regional, de responsabilidade da Uni~ , serão depositados en suas ins

tituições reqionaís de crédito" e por elas 8pllcados ".

Art. 197 -

QUEIRA ASSINAlJIR A NATUREZA DAEMENDk

o - :~~~~~s;;.~~~ ~=oo~~~~~~:sà~~=:~~~:~n~::~~~:~~s~~~prl:S$wn
O - OMISSÃO - ObjetJV3 restabelecerm~l"'tla aprcv....dll no l' turno e mo tnclUlda M red~çiio do venctdc

D - ERRO - Redaç&o do venczc que nãoccrresponde 110 que foi aprO\llldo no l' turno

[i] - COl"flRADlÇÃO - DISpOSllNOS contredsõncs entre 51 e sobre ó!Imesmn mll!t"lll

O - ~~~~~~E LINGUAGEM- Sanar vicio de hnguagem defeIto erro mlllUfesto li Corrlglt ou de

EMENDA 2T00389-7 "''''' -...,
f9 DEPUTADO NOEL DE CARVALHO _ PDT/RJ J~;T":=J

0386_2E.'iENDA N9 2T

A emenda. pretende a supressão de deis dispositlVOS \inc;l.Sos.,
IV e V do art. 53 do Ato das DiSpoSições Constitucionais e Tran_
sitórias). As supressões propostas deveriam ser. obj e to d@ Sl'0rlas

distintas, uma vez que entre elas inexiste correlação neceaeãe ca
(art. 23, s: 29 do Regimento Interno da Assernhlél.a Nacional conse r

tuinte). Admite_se o seu acolhimento para o pr ma sro disposaJ.vo

indicl1ào (inciso IV do az-t , 53 do Ato das DlSposiçóes Const1tuc:io
nais e Transitórias).

Dá ao texto do I!rt. 171, S 80, I, a segul.nte redação:

"I - a autorização para abertura de crêdat.os suplementares
e contratação de operações de crédito, í ncjus rve por
annec i.paçâc de rec:el.ta,operações que não excederão a
terça parte da receita corrente es t naada para o exer
cãcac finance1.ro e serão obrl.qatorJ.amente liquJ.dadas
até trinta dias õepcas do encerramento deste,"

JUSTIFICATIVA

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDk

w - ~~:p~~~~~~~~Iffi~:~=o~::~~P:~~lIs:=~:e~~~::~~upreUM-
O - OMISSÃO- ObjetIVa restebelecer matl!na aprQVllda no l' tumo~ não II\Clulda na rl:da'jllo do vencido

D - ERRO_ RecUlçbodo Yfl\C1OO que nbocorrnpondlr ec que folaprovlldono i-turno

O - COrfTRADlÇÃO - Dl!.pOSltrYO& ccoueoecocsentresie sobrea mesmamakrlll

D - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar \ielO de linguagem, defeito, erro manlfelto a corrigir ou de

Em 12/07/88
Pretende-se com a alteração manter, em toda a sua apll.caç50 si.§.

eêmaca , a seção do ORÇAMENTO PÚbLICO do projeto, dUlIlnulndo-se,assl.m,
a generosJ.dade de se permitJ.r que sej.tt J.ncluida nos lUl1l.tes até a re
cea.t;a de cepaear ,

ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRAN5ITORJ AS

E.'4ENDA N9 2T 0389-7
Constituinte ULYSSES GUl.{AMES

Preflidente da Assembléia Naca cna L Constituinte. AUTOR NOEL DE CARVALHO

Suprimir do Art. 41 do Projeto de ConsUtuiçl!io (8) página

nto! 162/163 , a expressão " no prazo de dois anos ...

QlIEIRA ASSIlWAR A NATlIREZA DAFMENDA:

EMENDA 2TOO387-1 """" _r Joo. AoripJno - Pf1./JlN ) cr=.7:~;;J
I
I

0-st1PRBSrYA -Se forde lUpftuio ou paIr.n niodcverlllowrta-oRrltldododlsposllMl
l EM~ no texto,suprVnJr o edWrblo ~1"'lAo~. pawodo a m tmmda modficllWa e Rio suprHJMI

O :- t»oUssAo - ~ ratebtlKtt mItMa apl'OYlld8 no l'turno e oõolndt:ldflna ~1Io do vencido

D - ERRO- R«IeçiodoYmddoquen&ocorrelpOOdllllOquerolaprovadonol'tumo

[i] - CON'IllADlÇÃO-~ cootradlt6nosf'ntreslesob1eamumamatiria.

O - ~~~ UN'GClAGEM- Sanar viciodi: hngu.,n, defello, erre manlfulo a corrigIr, ou de

I

NATUREZA: CONTRADlÇÂO

DESPAChO

r.ão há ccnereas cse , A enence prete"lôe modificar a redação co

art 171, § 69, I, subs t i t.umdc a expressão "receita ~ota.." por u r eee..!
ta corrente". Proposta e-n desacordo com as regras regrllenta1.5 Deixa ce

ser eccLhrde ,

Art 41 _ Os fundos extstentee na data da promulgaçllo da Consti

tuiçll:O , excetuados os resultantes de í.seoções fiscais que p~ssem

a integrar p~trimônio privado e os que interessem à def'eu nacional,

e>:tinguJ.r_se_fto se não forem rat:Lf'tcados pelo Congresso Nacional

(no prazo ge dois anos).

EMENDA 2T00393-5 "''''' ~., "'''
f=J Deputado sn:LlO DIAS ) tr)li07{l;ããJ

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

5ejalll Alteradoo, parcialmente, 06 arts. 28 ~ 79. eetabeleceq

do "que as d8J.çÕea ee realuam noventa dias antes do ~nn1no do m:mdato••• "

Os referJ.doo Artieoo p:w>arlAm a ter A 6e&wnte red.1ção

"Art 28 - O Goveonmdor e o Vlce-Govemador do Es:tado serão

eleitos .hu.ltMe&nletnte noventa diu antes do ténnino do mmdato de aetJ.!; antec~.!.

eor'ftI;, para aand.tto de qu..tro anos, ti tomaria po$Se no di .. pr'l1Ilel.rode Janeiro do

atM) llUbeeqüente, obIIervoll.do. ~nta ao INUS, o dispollto no art1go 79 "

"Art. 79- O Prea1Clente e o Vice-Presidente da RepÚblica s~

rio eleitos IUJII.J1taneilllleOte noventa dias antec do ténúnodo mandato preside,!!

cial."

.nlSTlf'ICAÇÃO

Em 12/07/88

Consti tuinte ULYSSES GUI{AMES

Pres1dent.e da Assembléia Nacional Constitulnte

EMENDA 2TOO390-1 ."'''' --,
~ DEPUTADO NOEL DE CARVALHO

r::t _ SOPRESSIVA _ Se for deeJl:preu&o ou palavra nio deveriíJnvtrW o sentido do dISpos.!NC'
L6....J Ex@mplo. no tmo suprllTllr o &dvelblO ~NAO",pHlIlndollSeremendamodlt.clllJVa eNo~upresSIVlI

D - OMISSAO - ObjetIVa restabelecermatérl1l" ilIprov&dlr no }' tumoe ni:o lncluld.!oa tedaçio do vencido

O - ERRO - Rrdaçllo do venCIdoque naocorrl:spond~ ao quefolllprOWldo no r- tuma.

O - CON1RADIÇAO - Dtsposrtn'05 contrlldllonosentre' si e sobre a tn6m1l maler~

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Sanllr VIl:PO di: lalgui!lQcrn defClto erre frnlfhfeslo il c:omgit, ou dt
tC!<:nIClllegtdlOWll

ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

Suprimir o § 3" do Art 60 do projeto de Const1tuiçlio (B) p~

gine n2 152 •

Não nOfI parece Juatifi~vel o I!stabeleclJllent-o de prazoo dJ.f.!

rentes para ... rnliz.ação de eleiÇÕes parõl. Prefeitos, GovemadoreG e Presidente da

Re~1ica. Par.. De P~feitaB eatã definido noventa dias; para GovemadoI'K CIU!.

Tenta e cinco di&s, e, paN. Presidente cento ti vinte diu.

O prAZO ~rio de 90 dias seria o J:laJ.8 .ac()l"jM~vel.

dando ta.po ~ rea.l.izaÇio do 22 turno, no cuo de vir 011 ller ~rio, bfIlll. com.

dos eleitos definire-l1llWl equipe. e BUU plataformas adlftinil>tratiVo1l.rl. Por outro

Lado eviul"-8e-a a re.ahuçâo de eleiÇÕes IED prAZOS diferentes, run Jllemr) ano.

CMO 1teflhA A ocorrer coincidênciA de tél'1llino de IMlXiado nestas esPerou. de Podr:r.

EMENDA 2T00388-9 "'".
f=J DEPUTADO NOEL DE CARVALHO -.-P-O-'-,.-J------,} ~.:;:;J

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[i] - SUPRESSIVA -~ fordt upre$do otJ PfIhlVlil n40 dtvenl. Invellero !enUdo do dl~OSllJVO
üf'mplo no texto. lIuprlmlro ildverblo l'V\Q p,lIS511t\<ÚI a !:cr er"ltnOIlmod,fica\JVIl @nâosupresSMI

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA'

Li] - ~~~~~~~:~~~~,: ~~~::oo~~~~p=~=~as:~~~~~~~:~~~r:o\M)~e"'v~
D - OMlssAo - Objt;tJVIl restabelecer mi!lterla aprOVlldll no l'lumo e não Jocluld~!UI red~lIo do Vl!ncldo

D - eRRO_ Red~çllOdoVl:nçidoqtJenaocorrespondnlloquefolIlPfoV!ldonol·tumo

O - CONTRADIÇÁO - DlSpos.trvos contradltOrlOS ~ntll!!ol e sobr~ a m~mll mllterlll.

O - ~~:T~I~~E UNGUAGEM - Sllnllr vicIO de lInglJlI~rn, d!!fefto erro mamfeslo li COIflglr ou de

Suprim:t.r do texto do art 179, S 20, a expressão: "As empre

sas públicas ••• "

JUSTIFICATIVA

A l.nc:lusão das empresas públl.cas fere o própn.o prl.ncipio con

tl.do no a:rtl.go 179 O Estado tem o dl.rel.to de escolh!'<r a forma pe

la qua.l desempenhará sua.s atl.vidlIdes, não sendo válido cobrar J.mpos

to neste caso.

Art. 60 - •••• ••••••••• •• • •••••• •• •• ••• ..... • •• • ••••••••••

•••••#-,. .
s')11 Os atuars Deputados Federais e Estaduais eleitos Vice~refeitos

se convocados II exercer R f\XlÇtio de Prefeito , n~o perder~ o mand!

to parlRll'entar.

EMENDA 2TOO394-3 """" "'''----,
PJ ;RrrAllO!lASQ eOl""", ) \§;7/B8 J

QUEIlAASSIIWARANATlIREZADAEl'lCl'IDk

m-=~~=~oou~~:::~~~~~~
O - OMISSAO-Ob;et-~matéOll~t'IOl·tumoenion:fukla flII ~çio dowoddo.

D - ERRO - Redaçio downodo que nio corrupondll 00 que foI.prow:do no l·turno.

O - CONIRADIÇÃ.O-~ c:ontrae!Jtóo::cntreslf"lIOb;eilmesmamal!t.a.

O - CORREÇÃO DE IlNGClAGEM. - Swlar vl"CIO de ~~. df'fel1o,erro mllnlfmo • corrigir, ou de
tecrwcalegtsllJl.rva.

D - OMISSÃO - ObJdnoll f@stm>eltctfmlltér.1l aprovadllno l' turnof' nlio Ine.Mdlll\1l red.llç60d:. \'eflodo

D - ERRO- Redaçllo do venodo que não corresponda110 que fOI olIp'OWJdo no l' !lJmo

O - COf't.TRADIÇÃO - DlJ.pos.l!Nos contradlt61105 entre si t sobre 11 mesma mllkn...

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM. - Sanat VICIOde hngullgem, deftllo erromllmfes(o 11 cornglT ou de
~cnlellU!g~&iva.

r.;-r-----------=o'----------_-,
g~J.~~~bn~:;:c~b:~:i;e~~Pit~~~d~Se~Ür;::~~~!J"a:i~Õ~:~iv~~~;~s~ve.1;-

_ ::rU5TIFlq,TIVA •
Tr ..u-n IH taa dh~rbl".ç.o tO<ltr. n, tU.dol prndutllru d.uu hnc, v.l.ndll rUUllur qUt IlS

._h ,rotlllkl•• ""'"" n ilcOlll, cuja produçio do E.ud" de 1:..0 Paulo nprnenu 2/3 d. produç:iio... ~1"n"l,

..rio IIOB-al... ntll trlbuUIII". nu o"'"t.~;u inuult.duds I
Yltll 1f'l:.td~re;s:.~:~.~~~~rnt~ ~~;~\~;:~~~e~:b::~l:::ea~rcit~e.~~~~t:~~;I~~n~~Il~s~:~:~~
tl!petUnch,o.o. tlIuóos.

Ali. dluo, o jl,I'ttÓll:o e O. cabunlveb lf'luldol r IUO'O. alo Ilerndorlu COIlIO outra. quahquer,
de 1IOd0que. rl'lI'l_nuçio da priUn a,osttlvll nio U.1Str.o u!orço dl' aiLiíptaçao''1Uand'' cOIOp",..da llotl
o ab(tD,lv(,ent'"

k Mnu, u ....nid•••u; I'rejudl<:bl ~io aó .0. "sUdos l'rodu~orl!l de pl'rrtileo (lU, lÁ, SE,.A!. •
Mp .Io!i It lS e. futur.ullt., o r:Ha~o do I'....n.), ..... , tallbclo, .0....:u. Município., I"'b a estu sen"d~a
tlndol 251l.doproduto d. arree.dsç.o 00 blf'on"

, 110cupo ticnicll p " _nds lupreulv" COllt" COII o "pulo nio .ií d. pnROaitl;s !; A , "C>IIO dn I)lSTKI
'ILtl.JOAA!l. eonf"flII! !01 d..onUt.dopor<>culiodo:e.lll.Írl0 rulhlldo 11",o1 a 10 dollê. de Junho pfÓxl..,,

psusclo, pelo ft!nht"rle da r..noo., llvando"SI!! ao conaldll!Ta~.io ... seauintu ruiícll

d.d. O. bUdol cfltlsUlIlid"res e tlio pr"duwrH ~3o sc·
les .. dUlnmçs Intrl a .trquota 1nt",", .. " a Interuud,,~l

•• que " não c.bnll~a 1.plic.rb n. possível el1MIM',ÍO da eqUdi.
do'llH!ro ... ne n ..\nsnt"'. doGU', p.n .lll\*l'sl""'.Udsdn, ".. de·

:: ~~~~:~~: ~ =~~:"~;'":;odur..ru e ni" rdin.dot<!S llOOl .. "rr"cada~ãco do lCXS.r..1ativ~~IIt" :t
ttan..rttellda da petrôlfil predu.ldo ~. "UI t.rrltiírt". para os Est.<lo. ond~ S(l 10.:&11"," .... relln.r!u
b. rb. SEp ALe I':S,

3 "H.tn.r a ponlbllld.d" <I" .clJltUlo d~ crédito do lQIS ~1I0 na t_l'''ruc.ico, corruJlon~(.'ntc li
qu.nttl!ade .....rtr."J!"'rtd.. p.uallutroht~o,

I, t~<ltr que O álcool an1drll, .. indo c11: ... r.ndo (OA a f"<:1~nda do tCMS, seJ~ adlclonldo ;

~:i~i: ~":r~~~: t:t;do..~.~~o~:: C·~t.~~::~i~J:t1:~t~~W~~~g'~f~..t &~r;'~3~t~:~~~:eCA~~t :c~g
m~":""'~~fg·:=AJ,,~~~.: ~:t~~m~~~I~ fSama~m~goP~e gm~ ~~.I~~mg(l~s6~ ~~cSl.'f~:'Jg f~!..n·

EMENDA 2T00391-9
e"J Deputado ST(L10 DIAS

Q(JEIRA ASSlJ'lAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

~ - :~p1~~~~~S:U~~m~~de=O~~~~Il~=~.rá!.:=r::e~~:~~::tJprl'sswa
O - OMJssAo - Ob)elJVll restabelecermlltérlllllprOVllOIl no 1·turnoe nlioIndUldana redaçlio;o doV1tf'Cld::l

D - ERRO - RedaçllO dovc:nodo quenão cOHespoodaao que fel! aprovlIdono l' WIl'O

O - CONTR.ADIÇAO - Dt!lPOSltJ\IOS contrAdllonosentre SIe $Obre11 me5ITlll materUl

O - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de Ilnguagem defeito, erro mMllfesto a cort'lg,r ou de

TtTULO VII
DA ORDEM ECONOMICA E FINANCEIRA

CAPíTULO IV

DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Suprimir o § 211 do Art. 197 do projeto de Constituiçfto (8) página

128 , R expressllo .. e por elas aplicados ".

BelJA SLPRESSIVA

=~:;:d~:~ ~~~~~·e:~!>ões~ e~ derl
~.

aJSTlFICATlVA: I
"Inegavelment~ -li questão 00 sangue tunano é bastante ~lexa e deve

ser tratada comn.rita profuodidade -e~io e, na qual o ~r pÚblico devto I!>:e,f, I
cer papel ~ortante em teJ:lllOS de legislaçlio, controle e f'iscallzeçfio.

A execução de l..I'lIa Política Nacional de Sangue e Hemoderivados•• no en
tanto deve necessariamente seguir o trode1o -eq:Jr~ pela lIss~!lténcia 'lIléd1ca .no
país, •onde convivem entidades .públicas .e pnvadas que primampela pluralIdade li' des-

centrehzaç'ãO·mo obstante a anterior :falta de eficiência dos õrglos governalllefltais
em ~rir suas responsabilidades na conduçlio da área, e 100000vel a preoctJOat;ãoque
se faz presente na sociedade brasileIra tan~o a nível da .elaboraçio constitucional,
quanto em termos das ações especificas atual!'> do setor PúblJco.

Ao lado disto, se 'Observa lIIl trat8!llento ~xcessi...amente t!fI"OCi~al e não
técnico, Que pode transformar aquelas preocupações legltimas em questi5!S tao 00 mau

gr.wes do que ~si::i:: fus:/~~:~;=a~: =~~~locade, Ve1f! sendo man!
festada por llllPOItantes representantes e setores d;. cD1ll.Jl"lidade ~dlCo- hospitalar '"!.\
cional e Que g0231ll de alto concelto no País e no e~terior. comopor exerrplo os dou
tores Nelson Proença Presidente da Associação Paull~ta de Medlc~na, Jacyr Pasternack,

I do Hospital do servidor público Estadual de São Paulo, Si~vano Wend!!l, do Hospltal
Sírio Libanês Victor SChLbsky • Presidente do Conselho Medico do Hospital Isr.aelj.-

r
t a A1bf!rt.E1~tein assim COftlO ifÚrer05 outros e lHi entidades Federaçi!ioBríl5llel~aI
de Hos !tais. recsefat;50 Nac:ionn.l de Hospitais, Sindicato qeHo~itais. Casas de saú
de ~ociação Brasileira de Hospitais e outros. Até o proorio Minist.Io da Saud~, em

pr~amento~~~=~ ~~: :.s~~~ :eo~:ç~.dos ponto!'> de interesse li
pol:ítica Nacional do Sangue, que é o texto cons!ltucicnal aprovado e que incluiu eml
sua ,última votaçliO~lj~~5~~f:;~er:=~~~~dasi~=~~=~~~
~~v:ls:p~~: grnnde fIllÚoria no atar científico e que fatallll5ltl! criarÁ sé-
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rios inconvenientes ao bomdesenvolvimento da medicina r! em conseQUéncia ao bem es
tar da população.

Podemor reafJ.rmar que, aprovado o texto constitucional como está, in
cluindo o processanento e os derivados, isto certamente significará que:

}2 _ A Ircrptente indústria brasileira no setor1 não terá condições de
.ecorevtver e se perderão Ieoortarrtes aqU.1S1ções tecnológicas realizadas ao longo de
mntos anos.

22 - será necessária a estatização da produção de todos os hemoderiva
dos. o que dificilmente será viável li médio prazo, até mesmo por problemas tecnoló
gicos e de recursos hcnarcs.

3Q - Certamente tereecs que enveredar por lenço período oe- importação
do que hoje prcdcaíeos, com todos os riscos da dependência e da evasão de divisas

42 _ A execução da teecteracta será prejudfceõa e onerada porquanto a
eatcrte dos reagentes utilizados na classificação de Qrupos sanguíneos e provas de
compatibilidade pré-tranetuetcnats tem origem no sangue hunano processado em indus-
trtae nacio'lais". -

E pcfs, neste sentido, fundamental que sejam suprirll1c1os do texto cone
titucional as palavras oroceeseeentc e o derivados, bem como a intenção dos legisla
dores com o vetado todo tipo de cceercíatrzeçãc, deve ser aclarada

Assim., aquela expressão deve fler auh.titula. por

"ADVOGADO-GERAL DA mUIo", a JD.emna encontrada no § 19

jã mencionado artigo 137.

EMENDA 2T00397·8
[!J DEPUTADO 0A50COJH3RA AUJOlI

QUEJAA ASSI!'IAIARA.NATUREZA. DA.EMENDA:

do

EMENDA 2TOO399·4 ..,, --, ~"""---,
f:J DEPUTADO CESAR EI:'IT1i.CIO MAIA - PDT!RJ ru:07 )3B1

QUEIRA. ASSINAlARA.NATUREZA DAEMENDA

D --SUPRESSIV..... - Se forde ~xpn·~~.!Io ou p~1:Il'fa n~o deveraInvertero senlldo do d ~pO~lllvo
õemplo no texto Sl.pnmlro advé,blo MNAOM,passandoa.ser emenda mod,lkat,va e n.1Io supre~tlva

o - Ol'í1SSAO - ObJcl.rr.I restabelecer!1laten.!l aprovada no t-ueno e não IncJuld.!l na redaçáo do vencido

D - ERRO - Redil;:fto do vencníc que não eeeespcnde ao que Ioraprcvadc no t- turno

O - CONTRhDlÇÃO - OlSpOSlllVOS conttadllotlos entre si e sobre li mesma mctena

~ - CORREÇÃO DE UNGUhGEM _ Sanar vicio de longuagem,defeito erro manifesto 11coulglr, ou de
L.X...J lecrucaJe.gi.d.!ltlY~

EMENDA 2TOO395·1 """' --, r.r-,"TA---,
(!J W'UTAOO OASO COlleIA J éwo7/88 J

QUEIRA ASSII'tII1JIK 1\ I'IATUREZA DAEMErIDA:

D -:s:~,~:::~~~~:~~js:=~-::::~upttH~

O - OMl9sAo-ObjctMI restWdecer ~r111proYáCia no l'turno elliolncluidana~iO downCldo

~ _ ERRO _ ~lto do VtnCldo que não correspondilllO quefollpfOVlNb no t- twno

O - CON1RADlçAO-Dl~ conttacLtbriosentreslesobrelmesffilmalél)l.

O -r-=~~E UNGUAGEM - Sana{ \'I'cb de linguagem. defeito, erro manifesto oIl coniglr. ou de

[TI - SUPRESSIVA -~ forde explUSio ou paliM1l,nlo dever6iIMrter o senUdodo dlSpOld!vo
Exl:mp!o no texto,lIllprlmll" o DdvirblO "NÃOM,pusando • ser emenda mocj,flCltlVll e nio supr~urva.

O - OMISSÃO - Obje!MIrffillbelec~r matiril ~da no l'tumo e nio IncilJfda114redaçiodo vencdo

O - ERRO- Rt'daçio do vencidoqoe nio C(lf'mpoodl! ao que foiaprovado no l-tumo.

D - CONIRADlÇÃO_Dtspowvos conttldíl6nosentre:lIIe5ObrelllMVnilmaleria

D - =~~E Ur«JUAGEM. - S8lUr ~CIO de linguagem, defeIto ~ITO manifesto. corrigI!',ou de

Sq:lrima--se o Artigo 51 das DisposiçÕeS Con6ti tuciona1s TransitóriM 00 Projeto
(8) de Coostituição

Dá ao texto do art. 161, "b" I a seg\.lJ.nte redação:

"b) operações relatiV~s à c1rculação de merceacr iea e sobre
prestação de sexvacoa de comunicação e de transporte in
terestadual e intermun1.c1.pal, a mda que as operacões e
as prestações se anacaem no exter:z.or li •

JUSTl.FICATIVA

Pretende-se com a' emenda. respe1tar o obJet.ivo do novo sist~

ma Tr~butário, que é o de ent.regar à responsabl.1idade dos Estados a

parcela da trJ.butaçáo sobre a comun:z.caçâo e o transporte que antêr!

ormentie pertencu. ã unaãc , deixando com ós MunJ.cíp:z.os a parte que,

desde 1967, lhes per-trencza ,

o ART. 184 Inciso 1- resultante da fusão aprovada ceras lideranças e
pelo Plenário da Assernbleia Nacional Constituinte, P!S!3 ter a seguinte-redaç~o

MT. 184 Inciso I _ A lei disporá sobre a oroeneçãodos transportesI
aéreo , terrestres e marítirros respeitado o princípio de reciprocidade

A vmda e reveooa. de ~r1vad06õepetróleo e -alccol hidmtado é: totalmente regulada.
pelo conseTho Nacional de Petróleo e pere Petrobrás, a qtl!ml cabe 1egi tiTl\!U'e
tl.SSel!Pf'9I' o !lOOO9Ól1o do petrÓleo p~sto no Artigo lB3 00 texto camtitucional.

É neceswia n aupressão pers a mntéria deve continmr a ter tratan!!nto noI1Ml
atraWs as entidades .supra ~nc1onadas, nãocabendo sua inclusão no texto
constituci~sl.

A proposta nã,-, s€.' l:unta. a COrrlqlr a linguillJ':"l uO )rt 197,

§ 29, pOlS anpl1.a o sentido do dispositivo :tprovaclo e"l prÜr"iro turn:-.
quando QetErmlnd "m, a llnúio depQ&ttl:' r('cursos nan J.nstltuiçõ,,_ de cr~

dito públJ.cJ.& ao ;tn~~S de n1;& "::'U;l.S lnstltuiçÕeJ regior.nc de cr~d1.

to" Dúixa de ser acc.lh1.da.

Dá ao taxto do art. 197, S 2Q, a segul.nte redaç::io:

"s 2Q. OS recursos !J.nanceJ.rõs re1at~vos a pr0'3rama~ ~ pro
Jetos de caráter reg10nal, de responsabJ.l:Ldade da Unli.'lO, s,2
rão deposJ.tados em l.nstlt.ulcões públJ.cas de cr€dJ.to e por
elas ap11cados".

Q(JEIRA. ASSINAtM A.NATUREZA DAEl<\ENDA.·

o ürt 38, _TI P1S::;<:.t. u f~9"urar co'"'! a ::;l~?U1nt~ redac.:lo.

"XI - A le1 í1.X,J-r,} o lJ.nl.t.c m:J. ...:LTlIo e n rcl:::u,;J.a d~ v.alorc[' '~ni..re a

~~1.~~~~ ~~:~~~rtn~~~~~e~a;~~~~a~,~~~~~~~~r~;!'t;'í~;'~~~~;~~l~:~~
f'Spé'::V2,;) '1u3.1qu'Jr i..ltulo;).por !'1'J!'1.Drc do Con';Jl;'-~"'o U:::l~i~l1al.

H.trn..zt..ro do ~upu_m"'" 1',<..l,tun31 ro'-'df't'ol ou l11-n1-Gtro d'2 :cotado
e ceus corr(.::;rond'~nL""o n=:!s E~t<.l-:loo e 11unlclr"oc.".

E"l 12/(}7/~a

Constituinte ULYSSES GUIIARJiES

JUSTIFICATIVA

Sem qualquer sonbra de dúvida, as instJ.tuições f:!.nance.lras

de caráter regional, como o caso do Banco do Nordeste. n::io possuem ~

gênc1a operando êm todas as C1dades da reg1ão que atua!I\. Por essa r~

z.5.o, melhor será que o Banco do BrasJ.l S.A, a Cau:a Econõ"ll.ca F('dcral
ou mesmo os bancos estadU"-J.!!l funClonern tambtím COIT'O ap11.caÇlores do!>

recursos em causa.

f'rt:lsident(. da A!:Õ::;()Ir'bl~ia Nacional Con~tJ.tu1n"e.

E'fENDA N9 2T ~0.:õ40~0:::-=.' _

NATUREZA COPREÇAQ DE LINGUAGE'l

QUEIRAASSIl'iAl.AR A NATUREZADAEfoIENDA

DE';:>>.ChO

AUTOR CESAF EPITAcIO "tAiA

EMENDA 2T00400·1 un,,'-------; r.r-""---,
PJ DEPUTADO CESAR EPITÁCIO MAIA - PDT!RJ ) ê:R07)IB }

n - OMISSÃO - ObjellVarestabelecer mater/aaprovada no r-turnoe nac Inc1ufda ne r~dJç:" do venclno

O - ERRO - Redllçil.:l do vencido que n50 correspond~ ec que foraprovado no l·tumo

O - CONTRADlçAO - DI~po$'I.oYQ.'l contrad,tónosentre si e ~bre 11mesm:l maletla

n:fI _ CORREÇÃO DE UNGUhGEM _ S!lnar VlelO de lmguagem, def~ll... erro miln,'eslo 11 cortl(Jr ou d~

LlLI t~cnK;a legl~latlYa

0- OMI'iiSAO_Or;-1.o ;].pd~t-f'p"';;rro<!:!'=f'.:l~Ç")êI.brlol lum1' n.rlln'-h..ld'l1il.rd_.,.nd"\-"'-,do

O - ERRO - Rfj.:l>~n do I' f'ÇIJ) c:-P ll, -?"'orr~$pondJ (lO,,!.,!' f~l "rIO ld .... no l'lume

O - CONTRADIÇÃO - D _~~~Il. 1:$ ronlndl1otlO. "oL,' si C..c're a meHnJ m)(.-t J

D - ~~~~;~~!J.c:.I: L1NGltAGEM - "ia)"l~' \/lrlo Qe tn~1'Jlqfm ti r I'" UI" ""3'~I(t$ o n \'!:'ff1'3,r ou de

[X] ~ SUPRESSIVA - '3" ("'rd" (!Xç""~~.5o ou ~~bl'f;J n1l0d""er5 lnv~rt"'r o ''''llJdo (!) d f'C'IL'(l

Ct:tllTp'':> ne. tl;(fO $uprlmlr o nd~(;lbl" NAO- pil~sar.d) il sr' empl1J<l rro<ilfi!.1!!1 ")P !"de) SJpc:d.)

EMENDA 2T00401·0 """-------_~ r.r-""---,
P DEPUTADO CESAR EPITACIO "'.AIA - PDT!RJ ) ~07'!3a }

Em 11./07/88

Prosidcnt<' dl 1\ss~mble1-:l ll:lc,qn"J C')n~t.ltulnt\

SCPREssrVANATUReZA

o fato de o têJ..tO constJ.tucional remeter ã leJ. ord1.nárJ.a a

compêtfinc.l.a para f1.xar 11.mJ.tes rolatlvarnente à vedaçdo em causa, é
o suí~C'iente p3ra que o mt..smo venha a i!tt:Lng1.r os ob)etJ.vos a que se

propõe, sem confJ.gurar qualquer pr1.vJ.légJ.o, n50 havendo, desse mo 

do, neces5J.dade nem conllenJ.ência de se prOMover 11m1.tação gcnoralJ.

zada, sob pana de desvirtuar o próprio 1ntU1to do legl.slador conzt.!
tUJ.nte.

E'\ENDA N9 2T -::O"-":.:B,,,-',,-__

A supressão e a nova red.u;ão do texto Vl.SaJl\ a tornar o prJ.n
CíplO socJ.almente maJ.s justo e adequado à realidadú.

Com efel.to, seria inJusto não c<;tender o benefícJ.o aos pc.!!

sJ.on1stas, VJ.sto que, na m"uorJ.<1. das vezes, os rend:z.mentos de pcn 
são vêm substl.t.ul.r os de aposnntadorl.a, ).nclus1ve, em certas h:l..póte

ses ,'!:om al.gwna d~mJ.nuJ.ção de valor.

JUSTIFICATIVA

1'.UTOR CESAR EPIT$.CIO "A:t1\

TambéF não nos parece socialmente Justo eXclu~r do campo de nli

J.nc1.dêncJ.a os aposentados e pens~on'lstas que percebam rend1.mentos de
outra naturezi:l. Esta exclusão general.l.zada poderá V1T a punir, sem

qualquer razão, pessoas que, por exemplo, dl.sponham de parcos recur

sos e se vêm na cont1.ngéncia de seriõ'm obrl.gadas a alugar o imóvel 0n
de moram, passando a ter resl-dênc1.a em lmóvel menor, el'\ hospedagem

ou, até mesmo, om aSllos ou albergues, com a fJ.nalJ.diJ.de de, com

rendJ.mt?ntos auferldos de aluguel, possam obter recursos capazes pa

rll manter sua sobrevJ.vêncJ.a.

"lI - não inc~d1rá, nos termos e limJ.tes flXadOI$ em lei,
bre os rendl.mentos de pesso?,s com 1dade superlor l'l. se~

senta e cinco anos, que seJam provenJ.entes de aposent~

dOYl.a fO: de pensão, pll.gos pela previdêncJ.i'l soc).."l da u

nJ.ão, dos Estados e dos MunJ.cipJ.os,ou por seus respec

tl.VOS orçamento5, quando for o caso."

Dá nova redação ao art. 159, S 20, 11 e supn.me a expressão

fJ.nal do texto "cu)a renda total seJa const~tuida, exclus'lvamente,

de rendl.mentos do tra.balho~a saber:

QUEIRA. ASSINAtM A.NATUREZA DAEMENDA-

D - OMISSÃO - ObJellviI restabelecer mat.l:rlll aproyadano 1· tumo e não lndtllda na f~daç.!lo do vencido

O - ERRO - RedllÇDo do venceíc que não coHespondaac que foiaprovadono l' turno

~ _ COl'fll'.ADIÇÁO - DISpoSltIvos COntt~dltonoS entre 51e sobre 11 m('sma materlll

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM. - SõJnI!r viCIO de IJnguagem defeIto,erro marllfe~to "corrIgIr ou de
lel:mcilt.~glS\iIINa.

li] - SUPRESSWA - Se for de espressác ou p~'<WrlI, nbo ool!rá Invertero sentido do dlSpoMlYO
Exemplo no Ierto. suprimir o adverblo MNf,O',passando 11ser emenda mod,Acaltvll c n.]o supres~lvi!l

EMENDA 2TOO398·6 "''''' -, ~""---,
e'J nEI:'UT~DO CES1\.R EI:'IT1\CIO MAIA - PDT/RJ J ê-J.L01.JB: J

\i&dln*P.men_tuo
W.adadr:OmilU_Shl
W~Puli\Ic51-~
\WmIfWa-fi40
Wbonc:.rr.poa-tl1o
ZluiV~p-1iIo

CIl"~.MldW"t~-Sr "~poI.

oSIL"lU!SlDPJ'fIZ~o..lmallMI

TunV,tll'lpIlavrL
OSILMlCHf1.teMflt(f'foIOO-SP.StIll.

Mblolbuodcl'.)-Sr rtuldmlt.l6pv.rc~
"1t,mcu\'Ol.ololoSlH.

OIr.J6lo1'...t._Stl"tcIlduu.J'Úlot·.....
08It.PRf$lDElm! ItDtuu Cu!nwluJ_

TImV,z:,...~\I'L

OIlR.JoAoPAULO(\"1'-MO SfJl'lr~
cborWorJSrPn.sklcnla.l6pu.rcolwaln>cU-08It.PRe5lDENl1!(l.lju.,Cl.lIrIwlu)_
kl~lItw&40.

o.sr•.A.lWlJ.ln~_SfplC~J'ÚI

""'"03R."ReSlD~I~Oultrw1«)_
T_Vf:lf.~L

O SILA1JJlzlO IlEZEStAA (PMOB_N:..
SemleWlo do CIl".dor.)_SrPlurdulte, l'I\CIl
\'O~'w.o.HlISUol1lCl,.."itld~lr6nko.

O&.w.Jznocõt.u..-_Sr Pluldtnl..pdI..
OSR.PRESmmm{CJIy$U.OWmrlul_

TernV~ap&mL

o aR. WALMOADI! UJCA(pMDB_SC.
ultllnUlodooullor)_St Pruldenlt.s6p..a
ftlll.olM.Rt\l~w!lItlAO

OSILPRESIDEIm!ltli.. ~·C;ulm"lul_
~IICQlWlOO.

OSr .JG__ I'WieIra_Sl" rlul&fIlt,pda
~"""
O:lR,rUSlDtJ'fJE{~mOw.wle'l_

tcmV,~ap.1la"'L

.;KIElRAASSINAlARA.NATUREZA. DA.EMENDA:

.:KJSTIFlCATIVA

A reciprocidade dada ao transporte marítioo internacional no § 12 do
artigo 184, deve ser extensiva aos transportes aéreo e terrestre.

A presente eeerca visa a corrigir lIII equívoco na redação do citado ar
tigo, resultado da fusão de dispositivos aprovada pelas lideranças e ratificada pela
Assellblela Nacional Constituinte conforme se demonstra abaixo prova anexa (DA/>.(: fo
lha 10113)

• I EXPLICAçocS CIJI.I't.E/>ENTARE5
1 _ O plenário da constituinte aprovou o texto básico do centrãc sobre

Ri OrdemEcon5mica
2 - Para os itens orverçentes, foram solicitados oesteqoes além das

emendas já existentes, com relação ao texto da sistematização
3 _ Quanto ao artigo em questão, não houve nem oestaque nememendas
4 - Foi feito um acordo de liderança, quanto aos arhgos zoa § III e 2~

quenão incluiu o artigo 209 do ante projeto da sistematização ou o paragráfo único
do artigo 207 do centrãc

S - A pr6pria J.~rensa assim entendeu e publicou. I
6 - O texto da Liderança do PH:IB, incorporou este entendi~nto, só que,

por razões desconhecidas, publicou o texto da sistematiz!lç~o e não do centrlio
7 - Este tarrbémé o entendirrento da Deputada Sandra Cavalcanti, que

coordenou, este acordo de liderança, que inclusive emseu pronunciamento após a \tot!,
ção, somente referiu-se ao transporte marítimo. I

8 - Cópia do om: - Folha 10113
Face ao suPra mencionado, solicJ.ta-se seja mantido 00 texto final, o

aprovado na votação do primeiro turno porém omitido do texto da mesa, por interpre
tação equivoca, de que o ArtJ.go 209 do Projeto A (Sistematização) tivesse sido in
cluído na Emenda de Fusão.

EMENDA 2T00396·0 """" ~I ~'""---,
f? DASO COIMBRA I coa.07:BB )

No art. 86, itet". KVI:l., da {'art.e Parmanante do Vencido, a ex

pressão "Procur<:ldor-Gera1 da União" configura-se como erro, consid~

rado o disposto no artigo 137 c SQUS parágrafos.

o -~~~~~~o:m~~es:o~~~~ve:S:=:~S:~:=~n~~prmm
O - OMfSSAO -Objetiva ~~tabelt'Cerma~naaprOYi'lda nol' tumo.eMo Indulda Illl redaçio dovenCIdo

[[] - ERRO - RWação do yencldoque não CCllT~ponda 110 que fol8ptovaoo no l' turno.

O - CONlRADIÇÃO - D15po~ltlYo~ contraditórIOS entre51e sobre a mtwla malella-

D - ~~r~E I:JNGUAGEM - Sanar víc!t' de rmgU!gtm, Ikfe'to erro marnfeslo Il comglr, ou de



52

A regra dá COlq)etêncla originária ao SuprelllO Tribtrla1 f~
ral para julgar mandado de seçurança contra ato de alg.Jll8s llUtoridecles ou orgllos,

dentre eles, o SUperior~~:t~ti~to confllta CQIIl 11 parte fil"lB1 do art.
111 I b do projeto segtJldo o qJIl1 ccecete ao SUperior TRlbt.n81 de Justiça p~
ces~ar'e Julgar, OriQlnarilllllel'lte, os mandados de SefJJr~nç. contra ato elo prõcrtc,

TRibunal. A grande inovaçlio trazida pelo Projeto elIl relaçlo ao as
sunto consbte em estabelecer qJe cabe recurso ordinário contra toda del::isllo de-

t6ria de IIlRI1dado de !>egurança, proferida originsriMlente pelos Triblslais.
~m das oectsões denegatórias de lMfIdado de segurança, prorerãdee pelos Tr!
buna!~ de Ju-gt!çe e pelD5 Tribt.mis Regionais reõeraís, c8be recurso ordinário
para o Superior Tribunal de Justiça ( RrtJ11 ;11 , b); e oss proferidAs pelo ~
perior Tribunol de Justi{;a, cabe recurso ordinário para o SUpremo Tril::KJlQ1 r _
ral (artl08 .rr.s ). Portanto,. supreS5!o proposta rêc retirará o eXlll~~Ldl.lflBté_1
ria do SUpremoTribtJl81 Federal, pois este a llPreci!.rá via recurso ordírérfc, se 
~indo a sisteKlAtlca invocsclora estabelecida pelo pr6prio Projeto. t de 1t

Esclareça-se QJC, sobre o BSSUltO, • regra en es ser a,
estabelecida pelo Projeto, altere significativamente para lJll'!lhor as nomesdo~
titui 1Io emvigor· atualmente, das cecísões denegat6rillS de mand&do de segJr1lOÇ8,
profe~idas originari*l'lerlte pela;Tril:x.oo:fs, só cabe recurso extraordiOlÚ"lo, r~O

processual llJJito lII8is~= ~m0p=~,o~;:~i~~iter8Ç1I:o da de nQ 1043, a
resentaoe pelo Deputaoo KOYU iHA, q.Je, errbora tiveS$e obtido perecer 'avodveT
~ ilustre relator IEmWUICAffiAL, deixou de ser votada, por nlo ter sido dest&-

ceoe, Eis o"':~e~tor:;;e~~l~:r~~iso I, alínea "d", do Projeto, r. expresdo
u do Sqletior TJJl:xnl1 de 3Jstlça", se contrapríe ao texto do Brt.129, iI!.

ctsc lo :f~t:'"8~lni~x:e~~i~~i~Jvl~~de S9-Jr1ll1Ç8
contra ato seu. Pelo Projeto, ainda, da dec1sllo do Triblnl1, ju1gendo
Mandado de segurerça contra ato seu, cebe Recurso ordWr1o •

EJn cooctusão, correta a EmendenQ 2POIQll:3-l.
Pehl sprovaçlo -,

EMENDA 2T00407-9
e'J CONSTITUINTE JOAQUIM BEV:~QUA

lI] - SOPREBSIVA -- Se forde expmsio ou p111Vtll No dtwt' lI'IVttttro Ktlbdo do dlspoIltIvo
Exempkr no texto. suprimir o adYl!rbIO ~f'M~, pcMaOdo. se! emeodI modIfic*,oD e n60 StJpreJAML

O - OMISSAo -~ rutabdecu maérill aprowdl no l' turno e nio indwdI rlII~õo do vmodo.

O - ERRO - ~io do venCIdoque nio CI:llTdpOOdoI ao que:foi aprtMldo no l·turno.

0- cOl'fJRADfÇÁo-DtsposttNos ~~ntre5Íesobfe.rnesmamatiria.

O - CORFlEçAO DE I..INGUAGEM - Sanar lkIo de úngulQeffl, defeito, erro ITIInlfeJto I corrlglr. ou de"""".-.
Sl.J'RIMI\-5E a seguinte expresslio - togOOos e vitalicl05" 00 art. 117, § 32, "in fine"
00 projeto de Constituiçlo, o QUIll ficar' COOIa seguinte r~lo:

'!'0.85 listas tr!pllc:es para o proviEnto de cargo!'õ destiJw:tJs .. jui:z:es de

..,p.strRtura trRbR1h1sta de carreira deverIo ser e1IDorad8s pelos aIn1s

tros."

JUSTIFICATIVA

Justificativa

O atuR! Projeto de Constitui{;lo, llprovado em prillleiro turno de votaçlo pela Assn
bl~i8 Nacional Constituinte, prevê 8 elevllçllo 00 0Ú1le1"0 de urrbros do Tr1bt.ne1 !fij
perior do Trabalho, de 17 para 27 Ministros, sendo 17 togaOOse vitalícios (den-=
tre os quais 11 de magistratura de carreira, 3 dentre advogados e 3 dos MelTbros
00 Ministério Público do trabalho) e la classistas e bnporários, COlI'I npresenta
ç§o p8r1tárill. dos E'lIJIrl!Q9dos e eftl)reg&cIores.

Nada, Rbsolutarnente nada, justifica a discrillÜnaçao inscrita no artigo f'II1 questrlo,
aliás insl!ric:la t"CfIprilllPiro turno, já que nIo constava do Projeto aprovado Pl'lla Co
J1Üssfto de 5istelllntiza.;lio. -

Afigura-se desaconselhável estabelet::er desiÇUbldac:le dentro de LD orgia coJ~iado,
principalmente quando se torna necessário considerar, caro no caso vertente, que
os Ministros ClassistRs participam, em direito a voto, de toda e QUalquer mté
ria submetida ao Tribunal ~rior do TR8b9.1ho, quer de índole ltÓ1Iinistrativa
qJer de natureza judicial, recebendo, ainda, em iQUll1dade de condi{;Ões em os H1
nlstros togados e vitalIc1os, processos das diversas classes que trBl'lit8lll no TrI

bun.1 SUperior do Trabalho.

IlI'pOrtante considerar qJe os atUllls juIzes classistas, integrantes dos Tribl.nois
Reg.ionais do Trabalho, voam 1)8 el8borJlÇ§o de lista b-!pUce, 'nIo h8venooq;el
l:J.Ier ind!cio de que tal proced!llento tenhA revelado algo de58conselhável. -

Partindo de lJn CI'itério eminentelOOrlte técnico, qJe deverá orientar a escolha de1>
ta lista, n!o se poderá excluir di vot.çlo, os Min1SU05 Classistlls, I'IeSll'O por
QJe conhecedores. atravis dos proces~ a eles Itribuld05, da capacidade lntlÜiê
tual e do n!ve1 00 saber jurídico dos candidato!; ils v9s destinodBs aos juizes
da lflIiIgistraturl!l de carreira..

IlIlpOe- se, pois, a supressAo da ~xpress1l:o lIlef"lCionada, ~is ~ desprovida de cp.lR!
IJ.ICI flJ'll:!Mlento.

J;MENDA 2T00408·7 """" ...,
m Jm-:T~r .EeputBdo JOst EGREJA .~J

m-&tftEISIVA -!ir forde opreS&io ou pMm. nio Ikmi inwnr.r o leI"b6odo dIIpoIllfoo'O
ExcmpIo: no~ JUPMW o 8CMtbto ~NÃO~. p&MII'Ido. lU mw:ndamodl5c.lllMle nio~

0- OMI&SAo-ObjetMlrnUbtJecermmtn..Iprl:IYMSano l'tumo~r)iokx:luKll.na~dove:nddo

0- eJtft.O- RedIIçiodovtl'lddo~nioc:orrupondlaoquefolaprtMldonol'tumo.

0-cOIllRAIlIÇÁO- ô."",."""",,-,

O - COItREÇAo DE;U"!aaAQE.II - s.n.r\KIo de klgUDgMI deftJto.erro manIie*> • corrigir, ou de--

Propõe-se a supressão total do drsooe í t.Ivo supra t.ranecr i to
Trata-se de dí sncsãçãc dí scr ímmatõrãa , atentatória ao pr m

cIp Ic reoccj rceno , confusa e imprecisa e, par último, estranha ã
Consti tuí çãc ,

Com efeito, cria-se uma situação ímpar e inusitada Para o
Prefeito. Por que só ele? E o Presidente da Câmara? E os Vereadores
em geral? Se a razão de ser do preceito é colocar o julgamento asa!
vc das pressões e das paixões merentea ao governo local, o mesmo tra
tamento deveria ser drspensado aos outros titulares de mandatos eletT
vos muntcrpaí s , -

Alén disso, o PrincíPio republicano imPõe o controle do po
der pelo poder. Essa é a raazc de ser da seoaração de poderes. O di~

positivo, como está, veda o controle do Executivo pelo Legislativo, im
pedindo a Câmara de zelar pela 's res pública" em seu aspecto cr í.ncfoe'I',
qual seja o da fiscalização da conduta de quem exerce parcela do Poder
Púb Lrcn Em suma, verdadeira "capitis diminutio" para o rects iat rvc
local.

O exercício de poder cctIt Ico não pode ficar alheio a um
controle também político. O jUlgamento de quem é titular de mandato

e.Ie t Ivc deve passar necessariamente pelo crivo de outros titulares de [
mandato eletivo

Assim acontece com o Presidente da República e IHnistros de
Estado, que são nrocesaedcs pelo Senado quando acusados da prática de
crime de responsl3bilidade E, também, com os Governadores dos Estados.
Por que, então, O tratamento diferenc~ado aos Prefeitos? Poderia soar
como um pflv~légl0 mas, ao contrário, é uma discriminação de todo í n
compatível com a tradiçll:o. brasileira

Pior, porém, é Que a disposItivo não esclarece a que "julga_
ment.o" se refere, numa generalização absolutamente difusa, levando à
conclusão de que se trata de qualquer julgamento, por delito comum, por
crime de responsabilldade e, inClusive, nos casos de Ação Popular, cc
locando, nesta nínotese , o Prefeito nume posição curiosamente pr Iv í Le
qa aoa , com relação aos Governadores e ao Presidente da República.

No que diz com crimes políticos o Presidente da RepébI rca é

~u~~~~~aP~~~i~i~:~otir~~s~o~~~n:~~ib~i~~~a~U:s~;~b;fà~S::~~1cctt~~~1 M;;
nosso direito

Por último, cabe acrescentar que não se trata de rndtéria ccns
tituciona1, mas, sim, de 1egislaçll:o ordináriB, seja a que cuida da cr-"
gl'lOização judJ.cuhia, seja a que trata da resccnsabr rãceoe de Pr-et'e i tc
e Vereadores.

Em síntese, a supressão proposta eliminará uma série de pro
blemas, que inevitavelmente surg,lrão se o drsposrt rvc for mantido.

Suprimam-se. no art. 203, ~. no "eu in
ciso I, e no seu parágrafo úm.cb, do Projeto de ConstItuição. ~8 Ile

gUJ.ntes êxprês8ões:

- no~: "integralll 1Jllla rede 1:eg10nlllizlIda e hil'lrarquizada e" !"únl.
co"l

- no J.nciso :r: "com dl.reç;O únl.ca em cada nível de governo"l

- no Parágrllfo único: "únJ.co"

JUSTIFICATIVA

JUSTIFIC~TIV~

QUEIRA ASSIlW.ARA I'IATlIREZA DAEMENDA:

o d1SPOS1t:LVO êm que8t.~0, tal COJIlO aprovado,
tlm príme1ro turno, pelo PlenlirJ.o, impede que a UnJ.ão venha 11 tl'IlInter n
<leo nll:C:Lona1S de hospJ.ta1.lS. a1nda que apenas em detenu.nad1l8 árells de

especJ.lllização da 1Ilf~dJ.cJ.na, d@cretllndo, por outro llldo. li extinção de

redes l!ltul!llmente eXU'ltentes, que têm desempenhado ~pel extremamente
relevlInte na aSll18tênc:ill J(ll!d;t.ca no pais.

}(slJJ.m. as supressões propostas objetJ.v"m VJ.!l

b111zar a eXJ.stêncJ.a de ti''l1S redes, fundi1mentais ~ra suplementar as

lições de saúde a serem des@nvolv1das, em ní'vel 10Clll, p@lo!'! Estado!'! e

pelos Municí'pJ.os.

Em consequêncJ.a. o d:LlSPOS1 t:r.vo referido passa li ter a seguinte reda 
ção:

"1Irt. 203 - 1115 lições e serviços pÚb11coII de saúde

constitueM um sistemll, organJ.zlldo de llcordo
as l!Iegu1ntes dJretrizl!ll:

I - descentra11Z11çio;

11 - atend1mento 1ntegral, com pn.or1dllde pllra as

ativ,ldades preventJ.vas, sem preJuízo doI'> seI
vJ.ços aSS1!ltenCUl1s;

111 - pllrtl.cipllÇão da cornunJ.~de
Pllr6grllCo únJ.co - O s1stema de saúde ser"; financi,§.

do com recurllos do orçllm@nto dA lIegun.dll.de 1I0Cí1l1
prev1.f!ito no lIrt. 200. e de outrllf!i fonte!!."

IJJ -:~:~.==o~~=:=,:.se~~~
D - OMlssAO-Obj~ rutabe1«ermIItr\Q aprovadano l'tumor oio lnduSdlna redIçiodovendcSo

O - ERRO - Redaçio downddo que nio COl'rHpOI'Ide.c) que foi aprovado no l' turno.

O - C0I'fJllAD1ÇÃO-[).spoiItNos contradlt6rlo5~s1esobrc:.I'nl:SmAITlltéria.

O - ~~~ UNGUAGEM - Sanar\kIo de linguagem, dtfdto, erro manifesto. coaigI", ou ele

EMENDA 2T00405·2 ""'"f: ConstJ.tuintll! CAROO'-SO-.-LVES--------,) urglv

CQNSTlTUINTB THEODORO lmNDES

EMENDA 2T00402·8 """" ---,
f? )ru:~;~

D-~~~:=bOU~~'::R~~1lIpfnIM.

O - OMISBÃO -CItJjetNa mtabde<:u mll&lIlIlpI"CIYIda no I' turnoe nio InduldanaJcdlçãodoVMc:ldo

O - ERRO-~iodo wnddo que nllo COITUpooÓl. ao que foi~ no I' turno.

~ - COf'fJKADtÇA.o-~ ~entreslesobf'e.meamaJnIItériL

O -~ LINGUAGEM - 5anw \'kJode 1lnguaQtm,dd'ello.erro man1f'mo • corrfglr.ou d~

A reWlizBio ao § 19 do artigo 40 torna evidente a

contradiçio, eis quR tal paràgrafo somente se aplica em caso de '

cargos dfl funções iguailO ou aSlSeIncl1hadas:.
Ora, nio lIe atina qual all.f!melhaçiio pOluõÍvel cntr

as funções de Ministério Público - que age em jubo ou em nome prE,

prio, ou e!ll. nome da socil!dade - com aqUl'!las: exercidas pelos Juizes
dR Direito - que exerCRM o Poder Juris;dicional - e , ainda, com as;

carrl'liras de advocacia da União, dos Estados e dos necessitados:

05 integrantes destas sempre sio advogados ( embora pagos pelo Po

der Público) da partg ( pública ou privada).

Não hã identidade de garantias, n@m de vedações.
lotem de estrutura. Sequ@r de chefia ( a chefia do Ministério Públi:x:l

tem mandato e independência hÜirirquical.

AsselDfllhação, portanto, exist.CIl 12ntre as carreiras da I
advocacia paga pelo Poder Publico.

Talvez poris8o é que no artigo 137, § 49, há referên
eia expressa ao artigo 140. -,

Assim, há contradição êntre o âJnbito de incidência d,
nona do artigo 140 e o di9POSto no § 19 do artigo 40.. EClla Ilanifest

incongru~ncia será afastada com a redução do cantpo de aplicação do re
ferido artigo 14 O.

JUSTIPICAT'IVA

A emenda visa li. dar nova redação ao preceito, a fJ.m de compatib:Lli

Zllr o "teto" Que se quer impor aos ganhos dos aexvaõores com o prl.nci 

pio de a sononua consagrado no artigo .fO, parágrafo lo. Com efeito, se

rJ.a inadequado sexem eat.ebeãecaõos limJ.tes miix].mos: de remuneração, dJ.f~

xencaados de ,poder para Poder, sem ccnaaôeeax li. ident].dade de atrJ.bul. 

cêes dos servaecrea de cada um deles.

JuSTIFICATIVA

EMENDA 2T00403·6 '"",., ----,
f!J CONSTITU,NTE CARDOSlJ ALVES ) p:r?l}:1'f!J

Di-se ""O artigo 140 li. .eguinte rl'ldação:

Art. 140 - As carreiras disciplinadas neste Capi

tulo, Seções 11 e IIl, aplican-se o princIpio do art. 36, XII, ec

° art. 40, ~ 19.

QUEIRA ASSIlW.ARA I'IATUREZA DAEMENDA.

~UPRIMA-SE o inciso LXXI do art.~; do Projeto "8" de ConsUtui{;1I0.

JUSTIFlC~TlVA

O primeiro pressuposto para que alguem ingresse em juízo é a
sua vontade de faze-lo. Contre 8 sua vontade, levar alguem a ingrM
·sar ellt juízo, é Ull ato de violência.

Se UJlla entidade associativa ingressa ell juízo eJll nome de
seu!1 as.sociados e, dentre eles, algueJll nlo deseje faze-lo, será viU
_8 de contrariedRde, de violência. E isto poderá acontecer se perm!.
necer, como está, o incis.o LXXI do artigo 52.

Por outro lado o mandado de segurança é o remédio jurídico,
garantido pelo inciso LXX do mesmo artigo, a quelll, sendo titular de
direito liquido e certo, nrlo estiver protegido por" habeas corpus"
ou " habellS data".

lÕ,portanto, sucedAnl!!o de remédio jurldico personalíssimo e,
assim sendo, e lJIa!s, por sua concepç!o doutrin'ria univer.sal,perso
naHssimo lenitivo jurídico. Enseju sua illlpetraçlo coletiva desna
tuu juridicamente o mandado de segurança.

Ademais, o inciso XXI, do mesmo artigo, ao pemitir a enti
dades associativas que em juízo representem, desde que" expressa
llIente autorizadas", os seus associados, contl!m a " mens legis" do
inciso LXXI, cuja expunçll:o do texto ora ê pretendida.

1:J-:~:~~":~~~I~'~~Ie~~~~upr~_

O - OMIssAo -Obtttn'a restlbdecer ~OlllprtMldAno I" turno e nio lnduIcl.I rlII rrditçio do vencido

D - mRO - Redaçio do w:nodo que nio corrupondl ao que foi~ no l'turno

O - CONIRADIçAO-DltpoJIbVOS contracll6riosenlrl: sie~8 rmsmaffillWll

D - ~='E UNGUAGEM - SanAr vkb de linguagem,defelto,mo IDIlfllfesto 8 CtllT/glr, ou de

EMENDA 2T00404-4 =~, ~

t? CONSTITUINTE CAROOSO ALVES ) rr:HiO~yfiJ

QUEIRA ASSINAU.R A NATUREZA DA EMENDA.

w-~~pl~~~; ~~:n~l~ ~~:~:lOou~~a~~s:,~:~As~~~~~:e~~:~:~~~upreulV8
O - OJ!.';IS<;ÃO -ObJtllllll restabf:ll'ccrmatéM aplOvadano J~ tumoli: nkJ Inclu.d~ na redaç50 di..vencido

O - ERRO - R",d~,1O do venCidoqul"MOCOfrespondlllOque folaprol1adono 1· turno

O - CONiRADlÇÃO _Dl!.posltMls cootrlldllonose:nln'SIe sobre a m~mll ITlIterJ/I

O - ~~~Te~:?t~I: lINOUAGEM - S/lnJlrvielOde Imguagl"m,defeito erro manifesto a cornglr, ou de

~ =o ,
~ Suprimir o inciso VIII, do 3rt. 30 elo Projeto "O", aSS,lm redigido

•• •"julgam~nto do Prefeito perante o TrlbunBl de Justiça"

EMENDA 2T00406-1
{:?CONSTITUINTE JOAQUIMBEVI~QUA

QUEIRA ASSI!IAlM A I'IATlJREZA DAEMENDA:

o - SCFJtESSIVA - Se:for de expreuio ou palevra,nãodevetillnverter o sentldo do dISpOIItM:r
Exemplo.no tmo, supomlr o .cfvé:rblO ~NÁO , passlII'Ido .11Sl"rrmtndtl modlficMiva e nio Sl.lpfeu/Ya

O - OMISSÃO -ObJf'tMIrr~~matena aprOVlld8 no l' turnor I'lio indt1ldanl trdaçao do venodo

O - ERRO - R~açio do vencido que não <:orrMpondaao que foi eprtMldo no 1· turno.

rn - cOffiRAI>IÇÁQ - ~partNos cootrldttonosentre SIe sobre.ll mesml matena

O - CORREÇÃO DE LIr'IGUAGEM- Sa'JIf\'feiode linguagem, defeito, erro m.llfllfesto • corrJgll", ou del«nk.-.

9..FRDfl-SiE a seo,Jinte expressllo - do SLp!rior Triblntl de .bstlça", cioartJ08 ,I,
"d", do Projeto de CClnStituiçlo, o ~l ficará cem a seguinte redaçll:o:

-1- processar fl julgar origirm'iaIente:

: .~ •.;:.~.~;;.~.~ q.Jlllq.Jer dia!; peMOltS referidas n&S

aiInees anterIores; o ....o.to de Be9JrWlÇ8. o lO h8bells data- e o ..-dado
de injuçIio contra atos ctJ Pres1dmte da RepbUca, dH Mesa5 da :AlI&ra
da5 Deput;edos e do Ser-.b Federal. da TrJb.J1al de Contas di LniIio. do
~_ do Ilqlohlli:o • ll> IJZ4><Io _ Tr1luJ01 FIldereI" •

r.r---------=c'----------,
SupriJlla-se o Art. 37 e seu tlarágrafo Único das Disposi

ções Transitórias.do Projeto de Constituição do Relator (B) para o s,!

gundo Turno

JUSTIFICACAQ I
A di~içD:o I!!lll causa consagra, frontallllOOte, a vio1a{;§o de lJn dos princ!

pios fundamentais do regime deIIIocriítico, ~re o qusl se suporta a gArlllltia lIIl!!!lE de.
estabilidade do direito, ~ é a da coisa julgada. Verifica-se que decisl5es transita
das emjulgado, objeto de precatóriO!; judiciais pendentes, e, portanto, ircluidos rii
ordem constitucional de pagamentos, ~r.llo atingidos por lJll parcelamento ObriQlt6rio
en oito anos, a contar de julho de 1989.

Além de ofender a coisa ju1g&da, referido dispositivo nfronta o principio
do direito adquirido, consubstanciado tanto na atual COnstituiçlo (art 153,§ 22lcJs!:!
to na próxima.. As pessoas, por execrp10, que foram vítilMl.s de acidentes provocados por
agentes do Poder A:bllco,. ou as que sofrem:JII danos decorrentes de erro de fLl1Cioné
rios públicos, obtiveram, emJuízo, l) reconheci.lllento de !«lU direito O lOOYOO ~ diga
de desapropriados, l!lIl geral cenpostos de peSSQllS proprietárias de lJII só iJlll6vel, fre
QJentemente o da própria residêncill., que se veria definitivamente illlp05sibilitadas de
reconstituir o seu plI.tr1mOnio. Quantlls peSSQRS hutlildes cujo único plltrilllOnio ficaria
sujeito à postergação consagradll. nesta exdroxula nornt.

em esta norma infringe-se norma tradicional do Direito que é a soberania
do Poder Judiciário nos assuntos que lhe s50 próprios.

Veja-se Jl18is que a dbposiçlo cuja ssupresslo se propõe se destinará 8

criar grav!ssilM injustiça e llegalldecle, tratlllldo desig:Ja1~te situa~s iÇJJ8is
Os desaprqlriados ou todos os titulares de creditos nl!lo 81imf!ntare!> que

::o foram vitoriosos no passado, terllo de esperar oito anos para rl!Ceber.
05 novos precllit6rios, expedidos a partir do texto cOll5titucl0l"1111 tran

sit6rio,p:d:>rlb note: livrllrrll!l"lte e I!It~ antes do!l pr~1ros, ofendeodo-se gros§eir!.
mente o principio da igueldede.



CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES _ PFl!PA

QUEIRAASSII'II\IJ\RA I'II\TUREZA 0/\ EMENDA:

EMCNDA SUPRESSIVA

o cspf r t to rjo te .... to ~ f:3!cr co" Que te-tas J.S cnera 

ç6:::i ll"lt p,c::tarj'J':!I"', ouc 1ostin2õ1 a~~ bcn-s P3!'J U~f) OJ'J Ct)n<;,'JnD

olE:stinojo ;JO :3tivQ r:ll.::rman-'?,nte -t'co:.te um .Jl f~rcnc181 de i,"':Josto f)']!'") o 

E.starJo ccnpr<3dor.
Ftise-...o qUI? o ICH é 1J1I inpo ...to lr;1!reto '.>uportar.!o

pelo cOll:.umi1ot' utiliza10r ou Fruiç/o:r do bt>n or:!1'Jlrirj:J
Se :,Jcol,hlr.13 a prescntp. en~nrja o rH<:;po'\1tiv'J em 1]11,;11

se alcançal'<l pl(.nanent<:: o o:>eu objeti'io:v1sa ele bCI'1\'<ficlar 'JobrctlJr.lo os

Esta10s con:;uml10!"e5(princip(]1""~nter::Io Uorte/N dpste)sc<n aUllel1tar a

carQa tributJTi,.pois.hnje.quando S:Jo ~ _o 't n ~0em cClp1tol ou de uso
oüCõi1o;umo p<lrü um;] e'llpresü do PIl\Uf.ao Fazt--Io 5:Jo Paulo cobra !7~, fi

1
cando com todo o inposto Pelo novo texto"sub examine" 510 P:wlo.en t::lL

operaçoe!>. Ficará com 12% do imposto sobrando um diferenciar de .5't para

o Estado de rjestino,Piauí.no U50
Corrija-se,pois.a linguagem, rez:endo com que o dispo

sitivo alcance.e'll sua plenitude,o Fin colll7'ndo.

Dê-se ao § 2Q do art; 117 a seguinte redação.

"§ 2' - A lei d,sporJ sobre a competência I
do Tr:tbunal Superior do Trabalho"

m- $UPRESSIVA -Se forde expres~o ou p~lll\1r~ nlio dev~fá invertero sen!Jdodo dl~pO&llivo
Exemplo no !~X10 supnmlr o lIdvérblo ~NAO~. p~$sando li ser (!mendamod,r.c~Lva e MO supresSlVa.

O - olt'assAo-ObJcllva restabelecer mllterlaaprov.:lda no 1·turno e n~o Inclufdan<Iredação do vencido

O - ERRO - Redação cb venCidoque n.!loconespond.llao que fOIaprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSlllllos contradrotios en!re s! e sobre a mcsmll mllt~rla

D - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanllr vicio de Imgullgem,defeito, erromMlfesto a corrigIr.OUde

r'Jndo tO'Jl)~ o.i <;:'-!"I!ç"s d c aee de '.::ólc,Jl0 rJI"l reli s ar t í nJo .rso-c pr~~,;u-I
oco to <1 :r'~f'~rl..."'""t [ncr.j] .J!C;J.Jd Iocfu-f ve .J::: "D~'8t;;;;eS int",;p;.s"J':!u:liz 
t'UC eeat tncveo ":,n-:. dê) at í vc fh.o e !J.J.111 U,Q C cooeuec P]J'J c-orec as rJ'3:

todc s as ;~'J?d-::;.lnclu_l.J~ DQra 3::' r-r es t.o-ro-ac o.. scrv.íço ur a.cor-o cs

se rvã çoc 113jC tt!b'Jt:.do~ pe i cc 11ul1icrr.J1o~, ccrn.... nece ron na ccncot ôncf c -I
tl,Jnic{/J:ll hJ f1'JL ::0] raacr a I"Ic,;e:;"'<1r10 cor r -cão de linou3l"1C'01 ocra qvc Co

textn an.e-rc- o r ím coj f na-ío e df. o r-c as c t rutcrcnto ac c,penç::LS intc!.
cstD1u<li<'> qU'3 fjp::.tincl'l b'3n;:; OS e"'')rl:::~:::I~ pr<:!:;t-:dJr,j'" de ..-crviO;"$ e .:l~ "J~

ccr rcbcru eco no r r o Qrl]11,cnt3;jo (I of ccoc to no ,ri..

93, VI que cc t see Icce ['131'<.1 a ITlr;0,-:rri3tura

"ti aoocent rcor-ãc COITI vencmentoa mteuratc C cor-nua
s or Iu P/J!' i ovataoca'' IDo se f3Z C11.."JlqJl:::f ro rcrênc í.o ,10 acidente en

serv lço Ct.ITC COIJ~J de í nvat Ioea o rru r.e c cqvrur o dt cc tto :;. p:rcGrçJo

d.i cpo ...cnteocr í.e Inte~rCll U':l" h'; f'I"lTqUC dlfe!el1cIc1r cc eanr s t raooo
E! os mcebroo do P-linistCrio Péb l rco , para os quaaa no arü í.co n01'lT3

Ldent Lce conrc-ec disposto no G 4º 00 cr t 135. doe ceoaí.s cervâooros

públicos H.:i que se ct.eoder o principio gel"ol L!C' que vtccos cae i

guais oea cnte a lei, aen dlstinç30 de qlJ"lIQuCr ncturcae'' (art..59)

Ill'püe-se L' !Jupress]o

QUEIAA/\SSINAlAR /\ I'II\TUREZA DA EMENDA-

:; Suprima~se O artig:J 54 e pa::ágraFos do ATO DAS DISPOSIÇDES CONSTI
TUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

JUSTIFICATIVA
n dispositivo cuja exoressão se propõe permite o pagamento dos d

bitos para com as Fazendas Públicas.... SEM MULTAS,JUROS DE MORA E OUTRO:;i

ENCARGO~;~.s·e mantidos tais dispositivos é óbvio que os m;lhares de con
tribuintes que têm débitos parcelados junto às Fazendas p'!blicas suspen
dall imediatamente o pagamento de tais oarcelamentos Esta e apenas uma 
das distorçi:!es,entre tantas,que poderiam ser apontadas.

Medidas deste gênero. além de proFundamente injustas por premiare
os lIlaus Frustam os contribuintes que agem corretamente. Pune-se o bom pa
gador e' premia-se a inadimpl~ncia ou a "eseerteza".~ j'!sto? ~ razoável?

As anistias neste pais são t1io Frequentes que ja tornaram um Fa
tor desestimulador do cumprimento das obrigações tributárias S1'l.o t50 Fr
qüentes que os contribuintes estão se acostumanr,lo a nl:io pagar dívidas 
riscais porque estãosempre na expectativa de anistias.Sobremais,anistia
n30 é matéria constituciona1.Pelo menos no Direito Constitucional Compa
rado não há notícias nesse sentido A própria Constituinte reconhece no
§ li; do artigo cuja supresslio se propõe que a matéria é de Lei Ordinari
Até quanr,lo seremos a República das Anistias?

o - OMISSÃO - ObJ~tJva restabelecerrmteM eprovad:'l no l° turnoe não lncluldana red.:lçi!o do Rnodo

0- ERRO- Rroaçáo do vencidoque nao corresponda 00 que foiaprovlldono I" turno

O - CONlRADIÇÁO-Dlspos lJVos contrllcLtonos entre sle sobre ;,mesm:'l mlltl!fla

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar YlCIO de Imguagem.defeito erro manifesto ;:I cornglr. ou de
tecnll:aleglsla!lVi!l.

EMENDA 2T00412-5 "''''' --,
l? SANTIt~HO FURTADO J ~:~-:;;-J

JUSTIFICATIVA

Inadmissível que se Rssegure somente aos estrangeiros

residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida,' liberdade à

segurança etc. Também os nlio residentes, mas que 8qui estejam, devem

ter, constitucionalmente, assegurndos tais direitos O intercambio c,f!.

mercial, cultural, tudstico etc imptse que se assegure direitos es

senciBis aos que buscam, mesmo que temporária ou ocasionalmente nos

so Pais. A supresslio pretendida li imprescindível.

Suprima-se a expresslio: "residentes" do art 5~, o qual

ficará com B seguinte redaçlio:
"Art 52 _ Todos silo iguais perante a lei, sem distinçfto

de qualquer naturezJ:l, assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros,

no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à iguald.!!,

de, li. segurança e a propriedade ••• "

Q{IEIRAASSII'iAlAIl A l'tATUREZA DA EMENDA:

T~",<l--e , ore-e-ice, 01M3, C!'Je c re-rre ros D::'IJ;::-l2nV."> do FDL.~r Flll"llfco
-urtcc cercs v~ndJ (.,: :hd.) e r-reto mádll'o d: ocas a-cc para inclu",':o orç ....-e-uã-to,
~ tu.er u-i [l'ln~o 02 l..:!i~ c':l cfnco anco, depois ôe tcr-üecoc- d~l!nH!v;:,,,,nlt! os
,=:roJc3': .0<; Cd.)3~':C' cc c;u::~ti3:::; jntctaoer 11.i oito, oez ou ocre '31"105. CUJO r çarcntc
llrul t:,ria torto, ~~:-''', C'I ~,JC~13::, mrt p?IÍodJ O<:! mais cO) vinb? cncc, o qre era
t1tui v!.O!Ci'\::l,l q'J3 o te L, o-re doli..'CiQn3l não pIJClC' nzm d~\lc prattc-ir

O te -to j rl.o'1:itori'J ccoceccrsa, cc ccnflTlIl".!:!C', um oen-Hctc >;;QS EntC'5
p.wl1co::: O'J:! j,r.fril",':uc-, ::l nor-te con5titu=10113!, o-Ivo-co da honrar e cumprir dívf-,
DI vencaoco E.' t.LC1~ê:2" ju:lld rís trün<;n"jao:, E.l jl'lt1<Ji:!o

P'Jt' l)..J1rc 1"1'10, (I POfl"3 ccotrarta tST<0é,'" oo totercoocc mríores do eco
r"liJ'1lia oacto-c! , con i..!lt)trl01)-<;e en vercaceíra carta bre-ca para ecrzsctec do e-un
vio:rr:n'.a mtem-, ':OS Federe ...Fú:l1ico~ en.ctvícoe, ro- nlvets recerai , e:;t30u.)! e
runiclpo!, através O} c,-l:::s;:.)oe titulos da ctvtca pécí ice,

Per fim. U1l caco cstatfstíco há ce ser ll'cflciol1<;do exctufo-a os pieceté
rioJ alue ívce o 'J!!'"l~oitO::>. =:ubsisten cerca oc 500 000 pc-soas ( nmcionértca, deso::'
prcnrfaôco, V!tilf7,:i de cctcentes ou erros pro"üc~c!r;lZ por f!.'nclonári~s C' !2crvidorcs
publico,,) al!n~ld)-: pcr e<'~a estranha COllCOrdata constituclcnal, muitos dos quaIs
e:.:tão na fila daJ prec1'lórios 115 rois de dez Gnos. lJuitos foram prcprietários de Ufll

único ilT'6vel, C:'.la. por e'.:':3 forma, ficarJo definltiva'llC'nte impossibllitodos de re:>
ttluraTr::'ll o patrirr,3nio difrllr;uioo pelo Podt:r Fublico. -

~NDA 2T00409-5 """" -----,
Constituinte LOUREHBERG NUNES ROCHA PTB/HT

D -:- OMISSÃO - ObJetJv1l restabelecermatéria .eprOV!ldll no 1· turno e mo Incluídana reda~io do vencido

D - ERRO - RedlIçllodo vencidoque nlIo correspondllltOque fol.eproVi!ldo no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dl~poslWos contrllcLt6005 entre si e sobreli. mesrTlll matefla.

O - CORREÇÃO DE UNGClAGEM- SlInlr mio de lIngulgem, dtfdto erro mlnlfesto li comg.r, ou de
~cnklllegtsllbva.

EMENDA 2T00413·3
t:J Constituinte SANTINHO FURTADO

.1-------------------1-
QUEIRAASSINAlAR /\ I'II\TaREZ/\DA EMENDi\.

QUEIRA I\SSII'iAlAIl A l'tATUREZA DA EMENDA:

Q{IEIRAI\SSIJiI\lAR A l'tATUREZA DA EMENDA:

JUSTlrTcAci\o

EMENDA 2T00416-8 "''''
~ Constituinte MAURO SA4PAIO-----------,J fIT!0M;'5J

Em consequéncia. serJo elim~nadas as e<,:preo;sõe5
"limitados 05 recursos das decisões d~s Tribunais Regionais. nm; di.=:,

s!d:tOs ~ndividua~s, aos casos de ofensas a literal di5pO~itivo cons
tituclonal ou de lei rederal " -

A generalidade dos sistemas proces<;u(]is conteMpo

râneos, inclusive o brasl1e:tro, tldota. tão somente, o princípio d7;
duplo grau de jurisdição. que indica a possibilidade de revisão. por

v~a de recursos, das causas julgüd<lS pelo juízo de primeiro grau.

que corresponde à denominada jurisdição inferior. Assim, ndo se C05

tuma aceüar um terceno grau de juusdição ordinário.. -,

Como.entretanto, a vastidão do território nacional
engiu a sua divisão em várias regiões trabalhistas_hoje 1.5 (quinze),

nãe "01 possível deh:ar de se instituir ~erce1ro grau extraordina
r~o de 1ur:tshcd:o, de-5t~nado a unifornizar a jurisprudência, en dis

sídios ~TldlVidua~s• .!Jonre a interpretação da lei Federal do trabalho.

Qual a razão dessa neccssidade? É que o direito do trabnlho n;]o pode

ria ser nplicado je manCHa diferente pela.:; ~árias regiões do país~
mormente considerando as ef'lpresao; de porte nGr-ional ou algumas mE:no

res. mdS que operam em {I'Iais de um Estado ou em müis de um MunlcíPi~

pertencentes. a regiões trabalhistas d1Versas. poIs acabariam tendo

que satisfa.z:er, divers.mentc, a meO;'ria vantageM concedIda à classe

trabalhadora, em decorrência de interpretações díspares, cono ~ co
muro que aconteça

A unifornização se obtém, contudo, pelo confronto de I
teses. raz:ãc pela qual a legislação ordinária privilegia cano condi

ção recursal extraordinária para o Tribunal Superior do trabnlho,

aquela que SI:! caractenza pela divergência jurisprudencial comp;ovn I
da, dando Il'<:lnor importância ti violação de le~, que até meSTra ld se

pensou em eliminar, jd que as p,utes dispoem de outro nf'io procc2

sual adequado para SUscltar essa matéru" através da <:1!;:ctO lescl~oriü.

A gral"lde raz;:\o de !'er do Tribunal Superior do T:rab'l

lho. em terros de dissídios ind:tvidtJa:ts, {; (I S'J3 rniss::Jo unifornlZad.E,

ra NdO fo'3':~ eS'3e inperabvo, decorrente da divel"~:adJde de regiões

trübiJlhista e n;;'io haveria nece!'<;id]de, na Justiça do TrabCllh", de um

terceiro gr.w de jur:tsd~ç50 de nat'Jreza c'(traordinhLl

Cemo elimin;]T essa de:;t.1nQçdo. ~c a consequGncia.':"crJ,

neces!>aflamel'lte. a ap1icaç30 dlVerSlhcl3dn da l'~9islüçjo tr'Jbalhi.§.

ta, CO'll repeICU'3SÕe~ dan05ü;:' ~obre empresas e trabalhadores, que

aqul paqarãc e receberão de Ul'la forma. ali de outra. aqui certo va
1Dr. acol.:i outro Como é possivf.'1 ls~o? A con~equência I1ccco;;~<hia

n;:'io !>eHí a balbúrdlfl, a inconform3ção e, a sua consequêl'lcia, ü I,!:!

trancullldade soc~al fJão l;Í necessário ser especlallsta erl direito

material ou processual do trabalho para compreender isso. li

a)-a alíquota interestadual.qJando o destinatário ro

"VII _ em relação às operações e prestações que dest

nem bens e serviços a consumidor Final localizado em outro Estado.adota

se-á

o - OMISSAO -ObJetMI res~~lecerm.llt.trl~ l'Ip'ovad~no l' turno e n~o Ind!.lldll M red~ç"o do venCldD

D - ERRO- Redação do vencIdoque n:locorrespondJ.1lO q'.'e' •• ~,J o~;ldono I' turno

O - CONTRADIc;;.O - OISposltlllOS contrlldltofloS ntre ~ ::obre11mesma rn~tcn;l

~ _ ~~~~~E Ul'IGllIt.GEM _ Sllnar \li .)" lWJJem, defeIto erro ml!lllfc~to 11 comglr. ou ck

Corri la-se n linquagE:m das alíneas na" e "b" do inci

so VII,d"J § 2º,do Art l6l(Título VI,Capítulo I,Seção IV rjo Pr"jElto de

Constituição B).para. dar a seguinte redaç::lo:

EMENDA 2T00414-1 """"' r;r--"""----,
l!J SANTINHO FURTADO J ê:w7l88 J

QlJEIRA/\SSINAlAR/\ I'II\TORÉZI\0/\ EMENDA:

JUSTIFICAÇ]i.O

Atente-se, por fim, para o provável desemprego que a iJllplan

taca0 da medida poderá acarretar entre nós. -

Tendo em vista o núMero elevado de nascimento ne crianças

no país, elevadas também serão as despesas das empresas e emp't"cglldo
res com a aprovar;ão.

A licença paternJ.dade de oito dias, sobre ser ridicula,n::io

teM Justificativa fisiolõg~ca nem amparo social. A não ser o caso 1.80

lado da Suécia, que concede essa licença pelo pra20 de du;;l.S SEmanas ~
não se conhece ou"tro paIs que tenha adotado pra20 tão dilatado.

Suprima_se o item XIX do nrt. 79 do Capítulo tI do Título

11 do ProJeto de Constituição (BI.

D - OMISSÃO-ObJelJv.!I fel;tabelecermaterl<'l "prOVtlda no I'tumo e não lllcluldani'lledaçllOdovenCldo

D - ERRO- Red,]çaodo~encldoG!JenãocorrespondaaoquefolllproVlldonoI·turno.

O - CONlRADlÇÃO -O'!:pOSllJVOS conlnidltonos entre si e sobre li mesma mal,ma

O - CORREÇÃO DE UNGClAGEM - Sllnar VICIO de Imgu<lgem defeIto, erro rnanJe::to n corrlg,r, ou de
~ll:alelll!.l~!JVll

l:z:J - SOPRESSWA - Se forde expreS5li.o ou pa1avr~ não deverlllnvertero sentido do dlSPOSlllYO
Exemplo-00 texto supnmlf o lIdvl!tblO ~NÃo- pllU<!lndo a ser emenda modificllttvae MO supres=1I

Sl.ÇIrima-se a express~o "For", do inciso IV c:: art. 38, que .fh:ará

com a segJinte redaç1!l.o:
" IV _ será convocado para asstJllir ca.rgo ou emprego aquele que aprovado

em concurso pú!;lllco de provas ou de prova5 e títulos, com prioridade. durante

o prazo irrprorrogdvel prevIsto no edital de convocação. sobre novos concursa~

dos. na carreira

';MENDA 2T00411-7 """"' --,
Constituinte lOUREMBERG NUNES ROCHA PTB/HT

o inciso IV é d~sc~p1J.nado para dar guarida aos atuais concursados
1'lprovados nos 11ml' ~ fix<:Idos pelo editeI A n~o ser assiM, o 1.nc:tsoreferido

seria mócuo.

Suprima-se a express~o "decorrente de acidente em se!:
viço" do inciso I do 3rt. li1, o qual ficará com 8 seguinte redaçllo:

"Art. li' - O servidor será aposentado'

1 - por invalidez permanente, moléstia proFissional ou

doençe grave, contagiosa ou incurável especi ficadas em lei. com pro

ventos integrais "

ILJ - SUPRESSIVA -Se forde expresdoou pall1V1t1, MO deverli1n'o'eM' o sen!Jdodod~
E1:empkr no texto, suprumr o oIlI:M:iblo ~l'(,i.O. pusando a ser emenda modlflClIMe Mo cupressrvl

D - OMlSSÁO - Objetlv!lrestlbele<:errmténa lI.prOYlldi'l no l' turno e não Ioduldll na redllçitodo vencido

O - ERRO - R~flo do Vl!nodoque nio COf1esponcb ao que foiaprovado no 1· lumo

D - COl"fTRADlÇÁO_Dssp051Wos contrz.dil6no5entreslelObrelmesrnarmtéria.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - &anllrvl'clode ItngUllgem deTelto, et70 mlnlfesto 11 corrigir ou de
tknlcalegtdltlYa.

EMENDA 2TOO410-9
(!Jconstitulnte Lll..REJ.«RG fU.ES ROCW\

c::J - SUPRESSWA - 5t' fOIdI' I!xpre~Slo ouplll~a mo deveráInwnl!fo 5enlJdodo dlSposjlNo
f.l:emplo no lexto supnmlr o advérbio ~NÁO~, pusando li Rr emendl moddicllIwle No stlptl!SlIvI

D - OMlssAo - ObJctN.ll restabelecermltérilllprO\llldl no 1°turno eMO Induld.ll na rl!dlçio do w:ncldo

0- ERRO- Redi'lç,sodovenc,doquetli'locorrespondlllOquefolllpfOVIdono l'lumo

O - COmRADU;AO-Dl~po~IIIYOs contradltorlOs entre Si e sobre a ml'!;m.!l matétli'l

D - ~~=E UNGClAGEM- Slnllr viCIO de llngulgem, dl'lello erro manifesto a comglr ou de

JUSTIFICATIVA

pessoa jur!dica;
b)-a al!quota interna,qJando o destinatário n~o For

Ql!ElRA/\SSINAlAR/\ I'II\TUREZA 0/\ EMENDi\.

A invalidez permanente, qualquer que seja sua causa,

traz consequências para o servidor, semelhantes li da doença grave ou

incurável.
Nilo há porque,restringir a aposentadoria com proven

tos integrais apenl'l.s 80S casos decorrentes de acidente em serviço

pessoa jur!dica. 11

JUSTIFICATIVA

O texto cuja redação se pretende corrigir resultou d

eprovaç:lo pelo Plenário da Sistematização da Emenda ES 29 849-6,da Cons

t1tuinte TADEU FRANCA. redigido no momento em n havia pr~sta incorpo

!TI - ~~p~~~~:s:s~~;:l:~~~~~oO~~~~~~~.!I~~v:~n~:e;~on::~~:~:~~~!lprmwa
D - OJ'oussAo - Ob,':!I\'õ:! fetl1lbel~cer m.:ltérJi'lllprOV<ld!l no I't..mo e n30 Induidi'lnZl redaç50 do vencido

D - ERRO- Red!ç'ão do venCldoque nSocorre~ponda 10 que folllprOWldo no 1· tumo

O - CONTRADlçAO - DlSposit.<os conlmdMlfio!; entre si e sobre 11 me$mi'lm!lterh
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Q(]EIRAASSII'lALAR A NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T00419.2 ""''''_~ ..., "";;:;::,
tJ DE~UTADA SANDRA CAVALCANTI J cr;;Jo1 ih I

Anesar de alguns casos onde o mcncpô t i.o se Justifica,

não cabe ao Estado, nuri país da economia carrí.tiaLf.atra , OCUDar

os espaços que, pela lógica desce modelo, deve ser reservado à

í.n rc rnt rva privüda.

D-~:~=~~~~==:.~~~
O - OMISSÃO _ObjdJYll restabdeccrrmtfril;.p«JYaÓIl no l' turnot nio bduSdInI redaç60do \W'tddo.

~ - ERRO_ RediIçiodownddoque niocorntpondl: ao que foillprowloono J'turno.

O - COI"rIRADlÇÁo-~ contracllt6nolmn:slesobct:. mestnII materiIl

O - ~~= LINGUAGEM - SlInar vkIo de Imguagem, defctlO, erro manlfuto. COfTlglt, ou de

o A.rtl~: '<3 'rr xou e m qua t r-o anos o e mo at o (j0!:> Pr-e rc i tos e ViCt

Prrftíi.nz,dttrrmlf,and.. q'J' .J. pt,SS! $( dar] n~, tl'A. 31 de tane i r . di ano

':;UP--c1!.Hnt..( [;." dno;: Ili iCÕI5

O § ~,<;l ees IH SP( 0:;;\ç(,(-Q; Trlinsi tior-f as ~ t ~ I li! n I qUt ~ s mandat.ca d,'s-

atunt a Pr-c re í t.c.s C" v i ce--Pr-c rc r t.os t(-rmínar~(' n,) d t a 1':' de j anr f r-o dr

19B9, cem a PN:;S(' dos tl( itos

or-a , bt o e tr-t tc t omar- poeac no dia H/J3.,('lro!1989 l seu manda t-

dr qunt r-o anc s , utpirar-sv-a este em 1º/jemilu/lQ93 Contudo, pe í a

ar-to pcrrnam nte , o ae u "Sucessor só devera temer- posee em 31/01J)993

cr-r a-se , prol -i , um m ate de pode r- entr-e o dt a 1~ a 31 de jam r rc , J3 que

! ante ct s.ccr- nã~ pQdE:rá es tc nüc r- seu mand-rtc atc Co d1<1. 31 pcr-quc , nc eac

aso , ta r-aa 0« r-e í do quatro anos c um mês de mandato.

com a sucr-c seã .... da data na parte t rans í eor-ra , aplica-se data dr,
inicio d,~ mende t o rc nt r do na par-te po rmant rrtc

JUSTIFICATIVA

~ rrno -

:u:.onm"'-"". cío § tp dI Ei!'tlcr,.s~ das DH~posiç(>t<; 'I'r.<"ú";J.t .n-ía- , ,_ stgulnU.

no d aa 1~ dr janc-ir0 tje \OelJ,

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Spn3r \'feio de Imguagem dtfe,lo erro manllesto • cx.p;.....
~c!legasl&t:voJ.

229, § 62 - Suprima_se a expressão "Por mais de um Imo"

mn Texto:

Art. 229 § 62 - O casamento civil pode ser dissolvido peão

divórcio, nos casos expressos em lei, após prévia separação
judicIal por mau; de um ano ou comprovada separação de fato
por mais de dois.

[KJ -~:s:~~:m~~de:o~~~a~":~:;~~n~se=~~~~~sN~
O - OMISSÃO -0bjWva re$tAbilecerfM!tflllllptOYlda no I·tume e nklltldwdi'l na rcdi!ç&odo vencido

O - ERRO- Redaçio do\'eilCldoque não corresponda ao que folllprowdo no p tumo

O - CONTRADIÇÁO-Dlspos,tMl5 conlJadll~5mlreSlesobreamesmllmllthtl<l

O - ~~~~llv~ LINGUAGEM - Sõ!nllrvicio de hnguIIgem derelto, erro rnllnlfesto 11corrigir. ou de

03) Justificativa:

é importante Que os prazos de separação judl
eial e de separação comprovada sejam sempre de, no mínimo,

dois anos; a f1m de que os efeltos negatlvos do instituto do
divórcio passaM a ser amenJzados

!TI
oi: Art

Suprima-se a sequtnt.e expressão do artigo 38, 'XV, d,O Projeto de cone

tf tufçao (B)

11. ::1;:m:~:r:~::S b::i~~e d:X~;~:~ :a~:t:l t:e5~~ t:::~1
r-eI r a ou classe runc ronaj , ecresc i da dos 3dicio-j
na!s nrõpr í os e por tempo de serviço,"

O artigo 81? do Projeto do Plenário em sua numeração origlfl31
es tebe tec í a Que "sfio direitos dos t.rabathaccres urbanos e rurais, tllél'"]
de outros que v í sea à mejhcr i a de sua condição soca et "

VI - lrredutibil1dt3de de salário ou vencimento, 5a1'-!'j

o disposto em convenção ou acordo coletivo I
A esse inciso foi acrescida a expressão r-m epígrafe, C()'l1c,!

decorrência de Ermehda CjUF> r eceuei e parecer contrário do nobre Relator

(Em;>nda 2P00847-0), e que visava a coibir o'> altos salários dos aSSiml

chanacos "mat'ajás".

No entanto, li m"téria seria, como o foi, e eate j rst emsnt.e

o rundenant o de par-ecer contrário do nobre Relator, clara, completa e

mais propriamente tratada nos parágrafo'>' 52 e 11 do e r t Lqo 43 e no a.rl
tigo 4' e no artigo 21 das OlSP03l..ÇÕps Transitórias, todos e-n soa I'lU-

• mera:;lill orig:nal (e ql,c> pessaeem a ser o art rçc 3B, XI e XIV e o ar

tigo 20 das Disposições r r-ans r tõ-Laa do srojetc de ccns t r tu içã r (8»,

o q..re tornou cesneceseãr ro e excrescente o rerer Ido acréscimo d) e!:!,

tão inciso VI do er t Içc 82, acréscimo transformado a>lO~ê1, C0110 v rmcs ,

em parte do artigo JB. XV, do Projet o de Con~btulç1'ío (B)

Por eS.,as razões, proponho, per OClOSH e oe r eôaçãc pec-o

clara en matér í e cj ane em materia cj er-enente tratada en oct i os clH.P~

sltivP&, a ~upre$são da el<p-e5;;âo f:"ll epígtafe

O - CORREÇÃO DE (.INGUAGEM - Sanar V,CIO do?hngu8'Jlm defeito erro manIfesto li (<'JrrJ,e;lr. ou cle
lo.'rnlcaleglsfallYlI

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 2T00417-6 """' ---,
(?J Constituinte Homero Santos } tT]"/~~;RR]

~ - ~~:~~~~~~~;:I~ ~x~~:tO~::-:ap:~;~~v=:~:e~~::~S~~~~upr"~Slv3

O - QMISSAO - Ob;ett.'a restAbelece, rnlllena aprov/ldllno I turno e nllo mdulda nll 'edaçao do ~nc.ldCl

O - ERRO - Red3çllOdo vencidoque nito corresponda 80que fOI ilprO'.'lldo no 1 turno

O - CONTRADIÇÃO _Dlspo!>lll\'OS contrlldltohOS enlle 51!: ~br.. a mesma mllh~rla

O - ~~~~e~~,~E LINGUAGEM - 5~nõ!r VICIOde Irnguõ!gem defeIto erro mi'ln,festo11eo"'g.r ou dt

Suprima-se artigo 67 do Ato das Disposições Consti tl!

cionals Transitórias, do Projeto de constituiÇão, a seguinte ex-

pressão:

••• " e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por

cento dos recursos a que se refere o lIrt. 215 da constituição" •••

I
Nas disposiçào transitória. do projeto de ConstItuiçào, Artig1

67. a ANC liprovou que durante dez. anos, 5<X' dos gastos com Educaçào se

jam destinados ao ensino básico I

Devemos notar que a Universidade Brlll5ile1r8 nào apenas forma

EduClldorl"s para o Pais. como tambem deseja partioipar intensa e compr2

metidamente das reflexôes acerca da elaboraçáo da lei de Diretrizes

do Plano Nacional de Educação

Por isso entendemos qUe a erradicação do analfabetiSmo e a me

lhoria das condições na educação básica sào responsabi l1dades dos Gover

nos e demandam obstinada vontade polltica de todos os brasi1eirDs.

A definiçÃo. neste momento, de porcentagens rígidas, sem uma r

f'lexào ma1s aprofundada, é inoportuna e poderá causar sérias d1flculda-
Ides ara li estrutura iio do ensino superlor~. ,

EMENDA 2T00418-4 """" ---,
fJ CONSTITUINTE NOMERO SANTOS ) ~..ilELJ

QUEIRA ASSII'lALAR A NATUREZA DA EMENDA.

GJ -:S:~S:U~~wTl~=O~~~a~~=;As:=~~r:~~~uprmlV8
O - OMISSÁO - Obj~"'1I t"tlIhelecer mi!tenll11I1fOVllda no l' tumoe nlIO Incluldi'lnll redaç~ do venc..:lo

O - ERRO - ~çâo do venCIdoque nao c.orrespond/lao que fOlllprOVlldo no l' turno

O - COfilRADIçAo - D~posrtNos conlrod,tónos entre:.1 e s.obf~ 11m!smi'l mlltllflll

O - ~~~~E UNGUAGEM - Sllnllr \'Iclo de ],"gui'lgem, ~felto erro mi'llllfeslo 11 corrigir. ou de

!1J SUprima-Sê', de projeto, b<t :Ir de. arugorr:::: que> dtz o s<::guintc
li ••••os ('arvPs em camissao e funç&'s de confiança na. &W.nistraç.ãc. }>Ublka &rà::.

t'1OOl"l.'ldos, preft.nm("i~l~l)t(, pu!' 5Lrvioores f.lcupantes l1e "argn dP C'ar.re-ira ti
~cntea ou prof'n;:sü,naJ, noo; ('-M,s (" cQnr.tiçocl:; PlYvü,t, s em In " -

Cargos ~m ccm1ssoo são CargC5 crmoos por Ieoi, c\f;> livI't rIClTI!:'BÇM (' E'xoreraçã':>.
O funcionário detentor dé cargo em cooUssão é d.:misslVt] "ad nutun". Nes!:>3. "ategoMa
estão todos os seC'retários ll1JI'lidpais. Ora, obrigar-se a qlX' tais cargc,s stj<m. pl"f
ferencialme-nh, ocupaclrls p:.r funcionários de carreira. significa alijar da coloo:.ra
çã~) para C'em a eti'unistração púbhca. groniX cont1gtõnte de bom; proflssionats não _
v:inrulaclos ao SCrv;lÇO publiC'O e- que podlm, por &tt.<nmnaeb terrpo, ell'pt"l'star I) brilh.
d::. sua intel1g~nC'ia à gcstã~J d.-,s negócios pubhcos

Consick>re-SE, a:lnda, qUé' a a]urnârll:'la do poder le-VQ à rrudança da menta11dat:k
a'ÍlÚnistrativa, sendo IlÚster que a novs equipe' reflita o pensaoonto d:o novo adninis
trodor, C'Offi ele $e" i~ntlflque e harm?niu.

Conclui-se, iniludlve1menw, ql.le' os C2rgOS em COO\is~ ~m que contml.laI' a ser
mantidos liVrES de grilhÕes, sem a altemânC'ia de poder noo &'rá ltvada à prátlt"(;l

Eis por qUI.: st1ge'rinns a supreósb.o dI) § S~, do artigo- 44 do Projeto

EMENDA 2T00421-4 """" --, ""---,
PJ CONSTITUINTE THEODORO MENDES J fu07/1988 J

Q(]ElRAASSII'lALAR A NATCIREZA DAEMENDA:

[il - =~~~~~~;m~;:~~:o~~a~:=;=~:e:a::~s~~~$IVa

'=J - OMlSSÁO - Ob}Cl!Vll restabelecer mah:nll IIprov!.:\a00 1"turno e nãO)mtluld.1na ledaçllo do wncldo

O - ERRO - Reó,ao de.venc.doqu~ n&ocorrespornlllllO qur foi ;,provJdo no 1 tLlmo

O - COf'RRADlÇÃO - Dl~po~1Mls conlr;"htonos entre SIe SObfil:!;lI m~ll mllttll]

~ - ~~;:-~\I'.~E UNOu.r.GEM - SlInar \1e.o do<' IrngJagem defeIto erro ml'mfe5lo ;li corrIgir ou de-

oê-se &O artJ.gO 134. § 1". li mlÇJUmte re&.ç&n
I.rt.. 134 ••••

§l!! - O M11JU;téno PÚbhco da úrui.o, resalvado o ~9Pto no § 3! deste

artl.go, tem fOt' chefe o Prccurador-Gêral d3 RepThl1ca, n::me8C1o pelo Pres1de;n

te da RepJbhca (,\entre ll'lte:grMtes do KlnuIténo f'ÚblJ.CO, trtU.Ores de t:nnta

ê ClJlCO anos, ap:3sa i'tprovll.çâo dê !leU nane pela. m"l:l.Orl.a llb901uta dos trerbro/5

do senado Fêdêral, para mandato de dois anos, pernu.t1da a reccn:lução.

JUSTIFIo.'l'IVA

1. Consoante p.Jb1l.C3ção no "nl.án.o da AssembléUl N&:l.cml Con5tl.twnte",

do dJ.a 13 de abr;t.l de 19M. pago 9320, no U:xto aprovado ftn plenáno a~

lha do Procura&:rt'-Geral da l'tep.ÍbJlca gerut felta dentre "mt~tes do M!::
lU3trno aro] 1CO" e não dentre ":mtegnmtes da caITTelnl", caro flCOU no

texto p.lbhcado.

MÍas, a rmtÉ!n.a io). objêto de questão dê ordem 1evnntada pelo Coosut:.!!

lllte Nl.lsc:n GJ.OOon Cef. local to p.:lg. C1.tados) - M.:J:s, a v.etd&lel.nl: raüo da

dl.ferença dto tmtamento entre o UflJ.verro de escolha: para o Procu:rador-geral

da Repmll.ca (menhros do M1ru.stérl.OPÚblico) e PU" 05 demus ProcurAdc.res
Geral.S (v. art. 134, §3!! - Herrbros da carre1ra) f 01 .mtencl.ooal, já que na

ordem ~tuc:1.ala1 atualmente em VJ.gOr tal escolha pxle reczur llté IlJQ!lIlO

fora dos quOOros do H1nisténo Púbhco. A~ fma1 do têXto t:Ublic:ado,
a!l!lJm, estrel.tou dlm:us aquele tml.Vér90.

2. A mclusão d/J expressão "ressal~ o dL9p:lSto no § 3! deBtê artiqotl

Mo corwub8t.anc:1. adl.ção de nova :Ldé:ut, mas apenas expl1Q:t~ do que o

Uxto COCltén, justJ.f~cando-8ê até 1I'e!iIIIO por razões de téc:ru.ca legurlat1va:

caro o Muu.stério Púbhco do Dl.S'tnto Federi!ll e 'l'erntónoo eGtá elênCado

dentre 0& M.uu.stérJ-OB PlÍbhc:os da Uraão, a ~M1V1!l at!l~ a fllft de 8V1tar

futuras ;murpt"etaÇÔes quê ~evflll à :a.déla de que ~le terá duas chefJ.ml thstl,!l

ta••

EMENDA 2T00424-9 """" --,
(!J DEPUTADO ROBERTO VITAL (PMDB-NG) J~/U

ClCIEIRA ASSIIWAR A NATUREZA DAEMENDA:

12J-~::~=~ou~~~'~~~~c:~~
O .... OMl8SAo -Obtt!tMI rrstabdecer mlIIéfIIIlptCl"o'ada no l·turno I' nio Indulclana rcdaçio dovencldo

O - ERRO_ Redaçio do venodo que nio cottUpondll ao que bI apcowdono l' turno.

0- COI'fIRADlçAO-Dtspos!tlYos coolr~entreáesobrt.mtSmlrnatetla.

D - ~~E UNGUAGEM. - s.n.r \'klo de: lSnguagem,defdto. erro manlfflto _ corrigI(. ou de

QUEIRA ASSIIWAR A NATUREZA DAEMEI'IDA:

GJ-==~,~~~~ou~~~:~=n~se::.c~=~ssWa
O - OMISSÃO- 0bJtIMr rti\abdeccr tnllténoI aprov-dano l·tumo e ""OInduldal'lll redaçao do vencido

D - ERRO- RedaçiodoYeflCldoqueNocottesponda.oqutfol~nol·tumo

0- CONIRADIÇÁo_DIspo5ltIvo5 contr~cntresiesobreamesm.tnIto:na.

D - ~~~~ UNGUAGEM - Sanar ~Io de lInguagem, defeito, erro manlft'Slo • corrigir ou clt

supriIlls-se do Projeto de constituição, no 1nciso lU do

Artigo 2J, li sequinte rn.presbiio.

ti ••• as el'lpresas sob controle aClo'1án.o estata1. "••

JUSTIF!C""J.'{Vh

11 pre!lt!nt.!! emenda tem por obJetivo def:l-n3.T o pap~l

Unl~o como re6fJons';vel I'eli!l normatlzaç50 dos setoreo:; ref~rlüc.s

no lnC1SO Xl do lIrtlgo 21, §Mn tran"lformá-'lt1. entrl"t;,nto, eUl a

gente passlvo de 5ubml!;"$ão li essas mesmas normas.

Ao Estado cabe f19ca] l%ar o cumpn.mento da 1egi'1l;'lção

pertlnE'nte .!t esses setores, J.mped).ndo que a~ emprE'sorr prlv.:o"lCls

abusem da SUa condlçlio dE' exploradort'ls dos mesmos DesOe que <.I~

normas legaJ.S del1mltl'!m d1reltos e dt'ver~s das concessl0niírll'1!::':,

ni!ldi!! lmp~e qllE.' estas exerçam suas atlv;ldades em benefíclo da

cOnlunldade nacl0na1.

li] :uprim.:l.-$(, d ::l.rtie r {;~. XLIV, ~"';dl~"ra "8.n1stis" I
I JU~TIFlrATI~ .---

ArJ$tJ.-.l. (. I"l.-rd3.0 An1s':Ll I.J ti. o:onciliar,.,;lJ./ d", btcltdajc. Cri ••!' nr

t(:!t0 ('?nstJtucj""H'll <'I. in u_rtptibiJldt;..;!f doi ênH:tia sienl1"1cD. dlur _

qu:cl <.1 !;,. ritd:a1t Lr"g:IJ. ir:l l'";;;. poo.r-:I<_tl S(' a crrrr:tJtllIÇ&' d{ ]Y'll- c' ntl-

v~:co;r ::;(%tl:mt{ dlcP')l" .. tivf;. " PnC!Gtnt(' Juctlino j"Jbtl<;c.h(tk ,<;t~rla-

'mp"'d1.';, ri, ani~ltl<'1.r "S r"vl)lt~=! ~ ..... Arag3rçaz ,.. JacD.f'E:<'\.t.ênRiI, um drL

Rt 'S m"'llS rrvc ..... Jd..,z d· "lpnJ1ica-:;ã',- d"mr..tr3tH::l dt' f;'U g"'V(T'tlr..

EMENDA 2T00422-2 ""'''' ---, ""---,
fi CONZ'II1UlllTE THEODORO MENDfS J fu07/19B8 J

Q(]EIRAASSINA1MA NATUREZA DAEMENDA:

~ [!J - ~=~~~~~~~~~ ~=o~~~:::::~~~::~::~:l;~~s~~OprMsl ....

O - OMISSÃO - OoJclivllrestabelecer mltef1llaptOY8da no 1"turno enao mdUld~ nll r~daçlio dovencldCl

O - ERRO- R~d&çác. dovenodoquenioCOl'ftJPOnCla aoqU! fOIaprovado no l·tumo

O - CON'IRADlçAO - D!Jpoeltwo5 cootr;tdrt6tlosentre si e sobr~ a me!mll mllterl3

~- mao ~

Suprillla-se 8 expressA0 "vetado todo tipo de

comerc!alizaç:lo'.! ..............<l;,.... -#' ... ~o - .... if1o 204, da Seçlio I, dA Saú

de.

JUSTIFICATIVA

Os reagentes para class! flcaçl!o sanguínea i,!:!.

cluem-se dentl'e os hellloderivados. Tratam-se de soros obtidos d!r!

tamente do plasma humano _ parte do sangue humano que contém água,

proteínas, anticorpos, sais, etc -- e sllo euenciais e impresclnd!

'leis à reaUzaçlio das transfusi5es, eis Que sem a prévh classifl

caç:io do sangue de doadores e receptores l!S~a medida hemoteráplca

é impossível de ser rE!.allzada. Em síntes~ s~m uma parte do pr6

p;io sangue ( o plasma) é impossível utilizá-lo em transfusões ,

acrescendo que a class! rIcação dos grupos sanguíneos é real iz;;da'

;in vitro", isto é,. esse reagente n:lo é injetável ou utilizado em

pessoas. Os possíveIs riscos de contamlnaç:io através desses -rea
gentes podem attngir as pessoas que o maniplllaf'l, mas nunca os in~

divíduos Que tenham o seu sangue classificado. N~o oh:.tantc isso,

todo o plasme utilizado para a fabricaç~o de soros de elassi ric.tlçl;o

é testado e nno será util!zado~se estiver contaminado (sífiliS, he

patite, AIDS, etc). Os profissionais de hemob~rap!a correm pos&.ívels
tiscos com o sangue que manipulam _ obrigaton.amente _ e quanto a

isso sabem como se precaver, l! não com os reagentes utilizados

Hist6rlearnente, até o fim da década de 60 todos

os soros necessários ~ classi f'icaçJo de grupo!'. sanguíneos enHI1 Im

porhdos e distribuídos no país por empr~s3" Multinacion:lIs. No wl



cio da década de 70 esses soros começaram 3 ser produzIdos no país,
por urna empresa muI t InecLone I e por uma pequena empresa nac!onal_A~

gel!no arancefana Laborat6rios Ltda , A partir de 1975, o fabricante
multinacional devccnt Iouou a fabricaç:lo de reagentes no país e pas

sou a importá-los.
Não só no Brasil, mas no eundo inteiro incIuindg~

se nesse contexto, especialmente, os países mais desenvolvidos, os
soros para c j ess t rtceçãc de grupos sanguíneos são prccuafccs a par
tIr de matéria prima de origem humana. Com o surgimento da moderna
biotecnologia abriu-se a p05sibllidtlde de obtenção dessa matéria '
prima (Soro Hiperimune) a partir de anticorpos ecnccfonars de ori
gem animal. No momento os únicos países que dominaram essa tecnol~

gIa 'foram a França, Estados Unidos e Inglaterra, substituindo par_
cialmente os anticorpos policlonais (de origem humana), pois com'
mat ér-La prima de origem animal se produz anticorpos para apenas a1
gumas especificidades. Esta empresa, em conjunto com o Instituto I
do üoreçãc (INCOR) da Fundação Zerbini, está desenvolvendo projeto
de pesquisa para obtenção de soros hiperimunes a partir de antico!.
pos ecnoc tcnats de origem -anImal, tendo já obtido resultados posi
tivos para duas especificidades importantes (Antl-A e AntI-B) a n!
vel laboratorial (clones híbridos). O Brasll está iniciando o de
senvolvimento de projeto para -orocuçãc desses soros em escala in
dustrial, o que demandará prazo mínImo de 2 a 3 anos até que o pr.2
duto final chegue as mães dos consumidores. Em consequência o do
mínio total desta tecnologia de ponta possibllitará a Indeoencên 
cia do país não somente na cbtençãc de soros para cjass t rfcaçêc I

1anguínea, permitindo a substituição de matéria prima de origem hy'

mana por matéria prima animal. como tamb6m de outros produtos não
menos importantes para diagnóstico de doenças transmissíveis

EMENDA 2T00425-7 """' ---,
[!J DEPUTADO ROBERTO VITAL (PMOB-MG) Jn:;~

Q(JEIRA ASSII'lAI.ARANATUREZA DAEMENDA:

I!J -t~~~~~~r::m";~=loou~~~:s:~:se=fic~~prnslva
O - OMISSÃO -ObJetMI restabelecermarene .provtld4 no I~tumo e nlo lndU/dDna redaçio do vencklo

O - ERRO - R@daçf:QdoVl!nddoqueniocorrupondaaoquefoi.provadono l·bJmo.

0- CONiRADIÇÁO-Dlsposlbvos contntdil6noswtreslesobream6mamaténa.

D - ~~~~E UNGtL\GEM - Sanar Yklo de Unguagtm, deTtI\O,erro manifesto a corrigir, ou de

EMENDA SUPRESSIVA

Supritnll.-se do inc1150 I, do art.igo 200, a exprelll5iio "folhas
de salâ.r10s".

JUSTIFICATIVA

A manut.enção da folha de salár10S como referência para a

cont.ribu1çio prev1denciár1B dos empregadores acarret.ará um

desequilíbrio ent.re os diversos set.ores da êconomia, quan
t.o ao lIeu pagament.o.

Os grandes 15et.ores estão cada vez mais automat.izando a

maior part.e de sua produção, reduzindo sJ.gn1f1cat.ivament.e

a mão-de-obra humana, com o 1ntuit.o de diminuir os encar

gos sociais, que onêram sobremaneira os seus cust.ol'!.

A cont.r1buição dos empregadores incJ.t1ent.e sobre o fat.ura

ment.o e o lucro gerará uma contribuição bem mais uniforme
para ft Previdência Social e fará com que os empregado

res não Be preocupem com a redução de emprêgados e estarão
estimulllàos a gerar mau. el\l.oreaos.

EMENDA 2Tr:l426-5 """' ---,
[!J DEPUTADO ROBERTO VITAL - PHD8-HG Jn:j~

Q(JEIR!I ASSII'lAI.AR A NATUREZA DAEMENDA:

GJ - ~~:~:~s;;,~o:m~~d~o~~~,,==~'~~~=~R~~:::~~~upressr.'8
O - OMISSÃO - ObjelM ret~bcl!e!rmlllérla lIprovada no l' turno e n1l0IIlChj,dll NI ~io do Vff1CIdo.

D - ERRO - RedaçAo do ve,rldo que n~o corresponda &O que foIi/lprov/ldono 1· tumo.

0- CON'l'RADIÇÁO-Dlspos,!.J'Cl> Wfltrlld,lÓli05~ntr{'sle~e.mesmllmatena

O - =~~tr.~E UNGUAOEM. - SalIMvício tk tmgullg!m, d~fclto erro mat\lr~w a corrigIr ou de

r.r----------=------------,
suprima-se o incho XIX, do artigo 7 Q , do capítulo II I dos

Oireitos Sociais: "U.fOença paternidade de oito dias, nos mesmos •
termos do inciso anterior, <'lOS Que preencham os requisitos fixados
em le!,t, do projeto d" Constituic;;l!l.o (B), do 22 Turno.

JU::;TIF'ICATIVA

A consU tulçdo n']o pode descer a minúncias das leis traba-
lhistas. Esse é um B5",unto a ser tratado nas consolidaç~es das leis
trabalhistas. A llcença paternidade de oito dias irá onerar o em
presário brasileiro, Que já está sobrecarregado com excesso de tr!
buto~. A Constituinte n1:io pode acorrentar a iniciativa privada. E.!

5a licença poderá ser instituida.futuramente, se o momento econõm!

co convier

OOEIRA ASSII'lAI.AR A NATUREZA DAEMENDA:

ITI - ~~~:~~~o;~~=o~~~r:::=:s:=~se~~kc:,:~~pre~rM

O - OMISSÃO - ObjelNa re5ta~1~cer maltM llprovada no I' turnoe não lnclulda na redllO;aodo Vl!nddo.

D - ERRO - Re~t>O do vencidoque nlo correspondll ao que fol.ptlMldo no l' turno

O - CONl'RADlÇÂO - DI~PO$lllvOS conlradlt6rlos enll?: ~I e sobre a mesma ml'lténa.

O - COM EçA 0 DE UNO[JAGEM - SlIllllr "do de linguagem der~lto, erro m.nlfu!O _ ccmse, ou de
tecnk:ale-glllfllML

Suprima-se a alínea "C", do artigo 14, capítulo
IV. dos Direitos Políticos, "as maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos", do Projeto de ConstituIção (B) no segundo turno da
Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICATIVA

Com a idade de 14 anos, o cidadão ainda não e~

tá suficientemente maduro para participar da vida política. Sendo
uma atividade muito Importante, esse direito n:io pode ser exercido
de maneira facultativa. O ideal seria que o cidadão, mesmo menor de
14 anos estivesse obrigado, como todo cidadão. a votar. Essa hipót~

se acar r et.araa no entanto, responsabil1dade para o menor de 18 anos,
o que é inconcebível Respondabilizar o menor seria admitir Que ele
deva ser passível de processo e responsabilidades criminais e isso
também não pode acontecer. Participar, todos podem, menos praticar
o' ato do voto de maneLr a "facultativa". Existem diferenças. Alguns
jovens possuem maturidade suficiente para votar. Outros nêc a pos
suem. A legislação constitucional não pode diferenciar as ccndtções
psicológicas de cada um: Por isso a expreaeãc deve ser suprimida do

texto da Constituiçl!o.

EMENDA 2T00428-1
PJ Deputado RONALDO CEZA~ELHO

Q(JElRAASSII'lAI.AR A NATlIREZA DAEMENDA:

o - ~~~:~s:u~o;m~~=:Io~~~vr8~::=~'s~~~~:n~:e~~::~~~upresswll
D - O/'o\l55ÃO - ObJl!lMlrestabelecer merene Dprov/ldl'l no 1· turno e nllOlndulda na redllçio do vencido

D - ERRO- Redaçaodo vencidoque nac correspondaao que fOI aprovado1\0 1-turno

O - CONlRADIÇAO - DISpositivOS ceouececoos entre SIe sobre a mesml'l metere

D - ~~~~E UNOQAQEM - Sanar VICIO de IInguDgl!m, deTello, erro mllluftsto a comglr, ou de

EMENDA SUPRESSIVA

supr-ane.-se o !'i 29 do ar-t 177 •

§ 29 _ Na aqu i e rcâc de bens e servacos , o Poder riíblJ.co

dará tra.tamento preferencJ.al ã er-pr-eaa br-a r t Le a-.

r-a de capr t aâ necaone t

~NDA 2TOO429-0 ""~ + __---,
Constituinte JOS~ IGNACIO FERREIRA ~:;:;J

Q(JElRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA.

D - ~~a:s:~~~~::n~ ~~=o~~~ap~~:~6s~~V:~:n~:=~fi:~::O~~~~upre551V<'l

D - OM1SSÁO - ObJellV1l res~beleter mllléna Ilprovllda 00 I' tumo e mo lndulda fia redação do vencido

O - ERRO- Redaç&odo vencido quenllo corresponda 60que fOIaploomdono I' turno

O - CONTRADIÇAO - Dlspos,tIVOS contradltonos ~ntr~ sI ~ sobre a mesma maténa

lXJ- ~~~~~~~E UNGUAOEM - Sanllr VIciode l,nguagem. defeIto erro mllnHeslo 11 comqlf ou di!

r.-r--------,:---:---:----mw:--=------------,
Emenda de correção de forE!2!.

ao art. 24, XlII, no qual se deve corri"ir a expre;;ão "asslstencia JU

dic1ãr1a" para "assistênc1a Jurid1ca", compatibilizando-o com o art 5 t

LXXVI, de'ita forma

"Art 24~. • •• ,........... , • •• • • ~

XIII - assistênc13 Juridica e defensoria pública" I
Justlflcatlva l

Realll"ente, em maiena de <lsslstência aos necess1tados o

d1SPOSltlVO bãs1CO e o 1tem LXXVI do art. 59. que ao limiar do te~to o
ra em votação. jã consagrou a f1gura - malS ampla e mais protetlVa,po

lstO mesmo - da asslstêncla Juridlca, não malS, ~sslstêncla JUd1cién ,
alcance que Jã estã, P01S. sup~rado, no que se refere ã proteção do Es

ti.ldo ao necessltado de ter ac~<;~.o ao d1re~, não só ã JU'itlça
A correç'iil) compatlb111Za o art. 24, de que sugerimos

ção, ao bãs1CO pre:cel1.o contldo no drt. SQ, LXXVI

EMENDA 2T00430-3 ""~ ---,
(2"tonstitUinte JOsl:: lGNACIO FERREIRA ~;;";J

OOElRA ASSINAL&Jl A NATUREZA DA EMENDA:

[X] - :~a;:s:~x;~~~C:~I; ~~:~oo~At~'!ap::,~~I'Is~~v:~n~:~~:Il~:~~~~upres$IVil

O - OMISSÃO - ObJI!Uva reslabelec~r m~tem~ ",provada no I' tumo e nao InclUldanl'lredação do V!'ncldo

D - ERRO - R~daç,}o do venCIdoque n/lOcorrl"~ponda ao que foIaprovado no 1 turno

O - CONTRADIÇÁO - DISPOS,tlVos contrad,toroolõentre si e sobre a mesma mateM

O - ~~~=re~I~~E UNOtL\OEM - SI'Inl'lrVICIO d~ lingulIgem der"Jlo f'fro manifesto a ,=orng'r ou de

Cnenda supressnil

do art 50. XIII. do ProJeto de COn'it1ulção (3) a (lxpres~ão "no Ü1tl

mo ca!:ol!

Just1flcdt1va

Em boa hora, a Constltu1ção determina que a d1sc1pl1na das

exceções ã lnV1olab11ldade do '31g110 da cQrrespondêncla e das comun1
cações seJa fe1ta por lei, com control~ Jurndlc1onal. s')mente para'
flflS de 1nve ..tlgaçâo crlminal e lnstruçiio proces">ual
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'tcdev i e , a expr-e ss âo que se nr-et ende supr uaí r não se Just!
f t ca O sigilo da cor-re spondênc re e das comuni ceçêes telegráficas, de
dados e telefõnlcas, deve submeter-se às mesmas gara]lt1ao; e.)o m(!<;mIJ
r-eqtme , Não, se compreende per-que uma car-ta não possa ser apreendida,

com as cautelas e as restrições mpostes pela. üons t t tutcâo , quando PE
de ser i nter-cep t adc um telefonema.

Ademais. a fõrmulú aprovada em 10 turno €i dubla, na madt da
em que pode ser interpretada em dois sentidos a exceção ã inVl01abi-1
t t dade só seria pr-ev t s t e para as comunicações teleeêm cas , sendo pro

tb t de para as outras ncda'l i dadea , ou as garantias de ordem judiciária,
da df sc ip'l tne legal e da r me l r dede flcariam r-es tr-r te a às escutas te

terêmcas , permanecendo sem controle e 'l tber-adas as exceções quando II
se tratasse de outra forma de cor-r- spcndênc í e ou comunicação?

Qualquer que aen a a resposta, para além da anb tqur dade do I
texto, não se j us t t f t ca , devendo a expressão ser suprim1da.

EMENDA 2T00431·1 ""~ --,
PJconstitUinte JosE IGNACIO FERREIRA J~:~~

OOElRA ASSINAL&Jl A NATUREZA DA EMENDA.

rn - ~~~~~~ex;~~~~~~ =~=oo~/J.~~P:~~=~I'I~~~~~n~:~~~~~~~~~n~~~uprml~
D - OMISSÃO -CbjelNI'I restabelecer ml'llcrll'l aprovada no I' turno e nec IrdUldl'lna redeçeo do vencdc

D - ERRO - Redaçêc do veocídcque neo ccrresponda O}() que foIaprovado no I' turno

O - CONTRADIÇAO - OISpoM.lVOS ccntred.tcnos entre si e sobre 8 mesma matena

D - ~~~~~~l?\l":;E UNOUAGEM - Sanar VlCIO de fonguagem derenc enc mamtesto 11 corrigir ou de

Emenda supr-ess í ve

supruna-se o § Iln r co do art. 103 do Proa e to de ücns t t tuí câo (B).

Jus t t t i cat tva
Os õut ae dos de Pequenas Causas em boa hora ms t t tu Idcs pe

10 texto ccns t t tuc t onal , estão pe r te t tanen te regulados no "caput" de

art. 103. cons t t tu f ndc o § ilm co , que agora se pretende suprimir,
uma excrecênct a. aprovada entre as dí spos t ções tr-ans t tõr-tas , que não
deve f1gurar na nova ccns tnn çâo ,

Em pr-tmei ro lugar, o dUPOS1t1VO e redundante. por quanto
dt s c tp l ma , para pt cr-, exatamente o eeseo assunto de que trata o "c a
put" do artigo. -

Hã 2 d i t e r-enças entre os textos. Quanto ao grau Iinfcc de
JurlSdição. pe rmt t t dc no parãgrafo, enquanto o "caput" nos s tb t l t ea o
julgamento do recurso por colegiados do lQ grau, e no campo penal
com relação a r-e rer-ênc te âs contravenções.

As 2 movaçêes do parágrafo são í nconvementes • Quanto ao

grau Iim cc de Jur-l sdr çãc , porque a solução do "caput" e muito me1hor'j
cons t r tu mdo-se em garantia de umljuizo oral, concentrado e público.
lembre-se que ao Carta Europeia de Dire1tos Humanos condenou os Esta
dos que suprllll1am toda e qualquer forma de revisão das decisões jUd1
clãrias. conS1derando·a garanta inerente ao Estado de Direito. -

Com relação às contravenções penais, cabe recordar a pode
rosa tendênclll no sentido da descr1minalizaçiio, que pretende suprillli;
as contravenções do slstema penal brasileiro, pelo que é inconvenien
te que a materia seja disc1plinada e engessada no texto constituci;
na1, de modo <l 1mpedn futuramente a evolução do Dire1to Penal rumo i
transformação das contravenções em Crlme ou em simples 11icitos civis
ou adm n1s trati vos. •

Ademau, poderão surgir conflltos de interpretação em face
de regra'i d1versas sobre o mesmo assunto. o que represent1l mais um
elemento em favor de supressão que ora se pretende.

OOElRA ASSINAL&Jl A NATUREZA DAEMENDA:

ITI - Sr.lPRESSWA - sP for de eltpre~ ou p~1avra n~o d~ver6In'mter o sentido do dISPOSl!.I\O
ExemplO' no texto suprimir o Ildvérblo ~MhO paS!:2lndoa ser emenda mod,licall1i1l e miOsupressl~ll

o - OfoUSSÃO-Objelll.'3 resli'lbelecermalêrla apro1,ad<'l no I" turno enãolndulda naledaça'J do venCIdo

D - ERRO - Red"'o;1io do vencido que nllo corresponda M que rol aprovado no I' turno

O - CONTRADlçAo- DISposl\lVOS C'Jntrlldllor,osentre 51e!J.Obrea mesma mllh;/,J

O - CORREÇAO DIE UNCillAOEM - Sllnor VICIO de Ilngu:lgem defeito erro m3rure~to a cOfrlglr, ou de
t~cnlcal~l!:latJVa..

Emenda supreSSlV<l

suprlna-Sf! d(J art, 50, lXY.I1I do ProJeto de Consbtulção (B) a <:!xpres

o;âo "i! bra"11e1ro",

JUsflflcativa

A restnçao do "habeas data" a braS1lelro não se Just1flca
Recorda-se que OOi d1re1tos e garant1as do art, 50 se apl1cam. consoan
te o "caput" do d1SPOS1tlVO, exclus1vamente "aos brasl1elros e <lOS es
trange1ros resldentes no Pals".

/ISSl"'l. a supressão pretendlda tena como consequêncla a a
pl1cab111dade do "habeas data" <lO estrangelro reSIdente no pais e não
aos estrangeIros que est1vessem em sltuação lrre!lu1ar.

"Ora, a resldêncla do estranl]elro no Brasil e estado jurid,!

CQ re,:u1tante de proced1mento adm1nistratlVo afeto ã Pollc11'I Federal
ao HlnHiêrlO da Just1ça

CIJn$lderando O grande COn~dngelrOSreS10entes no Bril

. '511. que aqu1 VlVe e trabalha. constltu1ndo fam1'lla, partlcipando do

fenõmeno produtlVo e' contr1bulndo para o desenvo1v1mento do pah, •
cons1derando que os d1rl:ntos fundamentais e suas garantias só devel'l
c1reun~crever-se ao bras11e1ro quando e~trltamente neces<.õârlo; cons,!.
deraddo que a garantia do "habeas dataI! se dlrlge ao conhecimento e

correção de lnformações pessoals constantes de registr05 ou bancos I

de dados de ent1dades governamentals ou de "caráter públ1CO", consi
derando que na expre5são "carâter pübl1co" se lnc1uem reQlstros ou
bancos de dados que caracterlZam prestação de: serviço lJúhlico. con-



Senador AFONSO SANCHO

quanto nan t t dns por ent tdades pr-rvedas , cons t derendc que drve r-sos r!
glstros como, por exempl c , os do se r-vr çc de Proteção ao crêdt tc , vão
subsumt r-ese ã norn-a em tela, ccns i der-endo , a mda , que mesmo no toca.!!.

te a registros e bancos de dados piibl r ccs "s tr-i c to sensu", as restr,!.

ções do "habeas data" aos estrangeiros não devem estender-se aos r-e

s t den tes no Pef s , subnet tdos ao r-eqtme JUríd1CO br-as rleu-o e portad!!,
re s de igual d t re t tc ã tr-anspa rênc i a , r-econhec tdo ao nac rona l , con
s t der-ando , rma f mente , o pr-mc Iot c da 't s nnurm a , ê neces s ãr-t o supr-i

mir a expressão restr1tlV~ue não sELJust1f1ca.

Releva notar que o Conselho Naci ona l da Defesa do ccnsuat

dor. õrgão do Nim s têr-io da Jus t t çe , preocupado COM o consuendcr- br-a

s t l e i r-c ou ;strangelro r-es t dente no Pa'ls , sol tc t tou ã as senblêi e Na

cicne l ücns t i tumte , pela Resolução nQ 11. de 17/03/BB, a supressão'I
da expressão "a br-e s r l e tr-o'", nos exatos termos da presente proposta.

tendo s t dc a r-efe t-rda resolução encamnhada ao enn nente Pr-es rden te da
cons t t tumte e ao d tqn'i s s tmo relator Bernardo Cabral en Junho do cor

rente ano.

ASSlm. COM o aval do prõprlo Ntm s têr-to da Jus t tça , e que

se propõe a supressão da expre.ssão r-es trí t tve cdi csa , que não se JUS

tiflea sequer perante os cãnones que regem a segurança do Estado.

EMENDA 2T00433-8 "''''
e-' Deputado Federal MARIO LIMA J~:'~~

QUEIRA ASSINAL\llA NATUREZA DAEMENDA:

m- SUPRESSIVA - Se forde expressaoou palavra, neo deveroInvertero sentidodolflsposlt/Vo
Exemplo no texto supnmu o advérb o ~NAO~ passando ti ser emenda modlflcmme nec supreswa

EMENDA 2T00437-1
[!J

QUEIRA ASSIlW.AR A NATUREZA DAEMENDA:

~ -=--SUPRESSIVA-Se forde expresslo ou ~avra, nêc deverâ Invertero senudc do dlSpos/tNn
Exemplo no texto,supnmll'o lldv!lblo ~NAO~, passando a ser emenda modificalMl e não supressiva

O - OMlssAo - ObjetNll restobdecer metêna eprcvadeno l' lumo e não Induldona redação do vencido

D - ERRO - Redaçec do venddo que n.!ioccrrespcnda ao que fcíaprccado no l' turno.

0- CONlRADIç:AO-Dlsposltrvos ccotredsoncs entre si e sobre a mesma metena

O - ~~~e~~~E LINGUAGEM. - Sanar vldo de Imguo~em, defeito, erro manifesto a comgir, ou de

j.!..I
Suprima-se, no § 49 do artigo 187 do ProJeto de Constituição (redação
para O' 29 Turno), a expressão seguinte:

"§ 49 - ••• subutilizado ou não utilizado

JUSTIFICAC1i.O

A expressão é muito abrangente e poderá embasar medidas discrim~natõ _
rias, princ~palmente em municípios de pequeno porte

A expressão nsubutilizado n é subJetiva. Pode-se entender, por exempÍo,

COI'lO subuti1~zado um lote sobre o qual se tenha construido um prédio _

de 3 andares, quando o plano diretor da cidade adrn~tia construção de
1U"I prédio de até S andares.

Ademais, para o cadedâc com preocupâções ecológicas, quanto menos edi
ficado for o solo, mais aâecuaôo é seu eercveãeer-errto,

JUSTIFICAÇAO

o aunentic de fêr~as remuneradas, em cerca de 1/3 do salário normal, !
través de dl.spositivo constitucional,acarretarã ônus às ativ~dades e!!!:

presariais sem ter em contrapartida a garantia de que a economia do 

Pais, no tempo e no espaço, pernitirá a manutenção de beneficio dessa

natureza.
Por essa razão, a matéria deve ser reservada à Lei Ordinária que, CO-:l

a necessária flexibilidade, poderá dl.scip1inar o assunto de forma mais

apropriada.

EMENDA 2T00441-9· """',_-------,
jlJ Senador JOM CASTELO JF~;;h

QUEIRA ASSI1'IA1AR A NATlJREZA DAE/>1EI'IDA:

o -~~~~~~~::~=o~~~~:::s~~=n~se~~=~~upress~

O - OMISSÃO - ObjetIVa restebetccer matérlllaprovadono l' tumo e não Indu1d, naredaçêodo vencido

D - ERRO - Redaçãodo venado que nãoeerresponda ao que foiaprovadono t-usnc,

m - CONlRADtÇÁO - DlSpDSlWOS cceuadnõecs entre si e sobre a mesma metere,

O - ~~~~E UNGUAGEM - Sanar vltlOde linguagem, derenc erro merurestc11 corrigir,ou de

~----------""",,-----------,

~icione-se ao inciso XVIII do artigo 59 do
w

PrOJeto de Constituição

(redação para o 29 Turno) r a seguinte expressão.

D - OMISSÁO - ObJma restabelecermatenaap/ovadano t-mmc e não tncluída1'..:1 -edaçacdo vencdc

D - ERRO - RedaçilO do vencidoque nêc ccrrespcndaao que fOI aprovadono l' tumo

O - CONtRADIÇÃO _D,sposIlJVOS conliodllonosenlresi e scbre o mesma matéria.

D - CORREÇÃO DE UNOUAGEM - SanarvlclOde linguagem defeito erre man'Iestc 11 COITlg::r ou d(
lécOJÇaleglslalJva

Suprima-se a expressão "complementar Que preverá indenização COII

pensatõrIe , dentre outros direitos", constante do Art. 7g I ine1

'0 1

EMENDA 2T00438-9 """' ---,
f:J Senador AFONSO SANCHO J~:"';;;:J

QUEJRAASSINAlAAAl'IATUREZADAE/>1EI'IDA.

W - SUPRESSWA _Se fcr de eeressêeoup~ nllod=m Invertero senudodo dlSposrtlYo
Exemplo no texto, supnm:ro advérbIO ~NAO~, passando11ser emenda modlfit~ e nlIo supresswa,

D - OMISSÃO - ObjelMlrestabelecermerenaaprovadano l' turno e ni.iomdulda na redoçi.io do vencido

_ D - ERRO - Recbçnodovencdc que nêo cOlfespondaao que fOI aprovadono Ie tumc

D - CONlRADIc;Ao-DlSposrtrvos contrlldltónosentre SI e sobre a mesma meteria.

D - ~~~~E UNGUAGEM - seoer vlCIO de~hn9Uagem defeito,erre meurestc a comglr. ou de

nxvrII - ••• observado o disposto no artigo 197 desta Constitui

ção".

JUSTIFICAÇÃO

o dispos1.tivo emendado estabelece que a criação de associações e co,2

perativas independe de autorização. 'rcaevaa, o artigo 197 do Projeto

de é~nstituiÇão estabelece as regras a que ficarão sujeitas as insti

tuições financeiras que dependem de autori::ação governamental para :

funcionar, ãnc'tusave as cooperativas de crédito tal CO"110 previsto no

inciso VIII do referido artigo 197.

EMENDA 2T00434-6
e"J Deputado Constituinte "1=0 LIMA

QUEIRA ASSINAlAAA l'IATlJREZA DAEMENDA.

D - SOPRESSIVA -Se forde expressêcou p~lavr!l MOdeveraInvertero sentidodo dlSposIUvo
Exemplo no teJl\O, supnmlr o Ildl'érblo ~NAO~. passandoIlser emenda moáJfic:ruvz. e nllosupresslvll

CU - OMlSSAO-ObJetrvo restabelecermatértllllprovadano l' turnoe nlio Inclllldo M redaçãodo venddo.

O - ERRO- Redaçaodo venCidoque não corresponda110 que folaprtl\l!ldo no,l'lumo.

O - CONTRADIÇÁO- DlSpoSlllvos conltadJt6nosentresIe sobrea mesmo matéml

D - ~r:T~?U:E UNGUAGEM - Sanar vlclo de Ilnguagem defeito,erro mimlrestoa cornglr, ou de

~- 'rexrc
Suprima-se o § 19 do artigo 162 do ProJeto de constituição (redação

para o 29 Turno).

JUSTIFICAÇAO

o :tmposto peedaaã , pela sua natureza, não se adequa ã progressividade

prevista no dispos~tivo.

A progressividade do imposto é, segundo universal entendimento, cara.E

terIstica do imposto sobre a renda.

E este 'é o tributo, por excelência,para assegurar e buscar a função social
dos patrimônios globalmente considerados.

Além do ma~s,e sobretudo em Mun~cip~os de menor porte, a progress1.vi
dade poderá ser instrumento de discriminação.

QUEIRA ASSINAlAAA NATUREZA DAE/>1EI'IDA:

~ - ~~~~:~~~~;~=oo~~~~~::~=~âS:V:e:n~se~~~::~pteclm

O - OMfssAo -ObjetM1 restabelecermatériaoprovadano l' turno e nllo Inclu!dona redoçllodo venddo.

O - ERRO- Redação do vencidoque 050 corresponda aõ que foiaprovadono l' turno

O - CON'IRADIÇÃO- DlSpos!IJVOs contrtldlt6nosentre si c sobre a mesmo mateM

D - ~:~~~E UNGUAGEM - Sanar v!cJode linguagem defeIto,elfO manifesto fi corrigIr ou de

\.1J suprima-se do j.nciso I do artigo-re;rg do proJeto de constituição (red.!

ção para o 29 Turno), as seguintes expressões:

Restabeleça_se a expressão "mercado de" omitida no Art 7" inc.!,
50 XX EMENDA 2T00439-7 """" _

f!J Senador AFONSO SANCHO J .tI;'Yo~~;;=J

nI _ •• ~arbitrária ou .~. dentre outros direitos".

JUSTIFICACÃO

G - :r~~~~~~:::~=oo~~~~==~âs:=:n~s:~~fi:~~~pr~ssM!
O - OMISSÃO -Objetrva restabelecermaléno ap/owda no l'lwno e ni!tllncl!.llda na redaçóodo vencido

O - ERRO - Redaçiiodo ventldo que nilo corresponda ao qu~ fOll1prowdo no l'lumo

D - CONTRADIÇÃO- DoSposlllvos controdltorlosentre si e sobre a mesma matena.

D - ~~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar viCIO de Unguagem, deFeito, erro manlfe.."!o e corrigir,ou d<:

EMENDA 2T00443-S """.,_________ '""---,
PJ Senador JOAO CASTELO J fu07laB J

A proteção ao contrato de trabalho deve restringir-se unicamente ao

aspecto de existencia ou não de Justa causa na despedida, não cabendo

fazer a qualificação da natureza da dispensa isto é, se ela foi a!.

bitrária ou sem Justa causa. por outro lado, il'1põe-se a supressão 
da expressão" dentre outros direitosn por ser e:hcessivamente genéri

ca e pelo fato de o ",esmo artigo 79 Jã prever inúreros benefIcios 

que protegem o contrato de trabalho.

QUEIRA ASSI1'IA1AR A NATUREZA DAEMENDA:

~ - SUPRESSIVA - Se forde expressãoou p~avr", n.'iodeveráInvertero senlldodo dlSposlllvo
Exemplo no texto, supronlr o advérbIo "NAO~. PI1SSimOO 11ser emenda modlflcalrVa e 0110supressMl.

O - OMISSÃO - ObjelMlrestabelecermatêna IIp=da no 1· turnoe não Indwdana redllçi.io do vencido.

D - ERRO - Red<lç&O do venCIdo que ni.iocorresponda ao que foiaprovadono l' tumo.

O - CONlRADIÇÃO - ThsPOSlllvos contradll6nosentre si e sob/e a mesmo maténa

D - ~~T~~~E UNGUAGEM - Sanar vício de linguagem, defeito, elfOmanifesto a comglr, ou de ~

JUSTIFICAC1i.O

QUEIRA ASSIl'IAlARA NATUREZA DAEMENDA:

f.!-!. ""'"
Suprima-se o inciso 11 do ncaput" do artigo 161 do Projeto de Consti-
tu~ção (redação para o 29 Turno).

Restabeleça-se o "numeral rOr:lano XXXIII" omitido no § 12,

do Art 72

Q(JEIRA ASSINAlAAA NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~~:~~~~~:~SS;oo~~~~1Ip==~6~~~::n~:e~~::~~~~upreSSNa
[L) - OMiSSÃO -Objetiva restlIbelecermalérna aprovadano l' tumoe não lnduldana rerlaç!iodo venCido

D - ERRO - Redaçãodo venCIdo que não correspondaao que rolaprovadono 1· tumo

O - CONTRADIÇt\O-DlSposllJvos conliadt..6nos entres! e 50brea mesmo matena.

O - ~~~?~E UNGUAGEM - Sanar vlclo de Lnguogem defeito elfO manifestoa corrigIr,ou de

A instituição de um ad~cional do J.I!lposto de renda devido aos Estados e

1evará,mais uma vez, a carga tributár~a suportada pelos contribUintes:
Além do nais, gerará dúvidas e controvérsias no que tange à competên _

c~a 1mpos1.tiva dos diversos Estados federados, pertubando, assim a Dor+- 1.. I'Ialidade da ativ1.dade econôml.ca. -

EMENDA 2T00436-2 ""'"
P'J Deputado Con;tltuinte MARI-O-Ll-M-A----------;) rrw;~;=J

EMENDA 2T00440-1 """" ...., r;r-'""---,
f9 Senador AFONSO SANCHO ) éumUAR J

QClEIRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

j.!..I ""'"
suprima-se o § 19 do artigo 59 do ProJeto de Constituição (redação

para o 29 Turno).

JUSTIFICAÇ1i.O

QUEIRA ASSINAlAAA NATUREZA DAEMENDA:

w -~~~~~~~~~~=o~~~~~~lõe~:n~se=~~~Presslva.
O - OMISSÃO -ObjetMI restabelec:cr malêrlaapreMldllno I' turnoe ni.ioInc1uldo na reda~o do vencido.

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque não correspondaao que foIaprovadono l'lumo

O - CONIRADIc;AO-DlSPOSll/VoS contradlt6llOS entre sl e sobre a mesmomatêrill

O - ~~~~E UNOUAGEM - Sanar \'leio de Ilnguag~m defeito,t!rromanlr~ Dçorrlglr,ou de

o - OMlssAo -ObJelNa restabelecermatértllll.provadll no l' lurno e não Indul"dll na redaçaodo venodo

O - ERRO- Redação do venoc1o que nlio coll'espondoao que foI"provi!ldo no l·lumo

0- CONl'RADtÇÁO-DlSposrtr.'OS contradllorlos entre si e sobre a mesmo motéM.

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM. - Sanllr viciode ltnguogem, defeIto erro manifesto a I:Omglr. ou de
lécrucaleg-.slat.-va.

~----------""",,-----------,
5 uprJJna-se do inciso XVII do artigo 79 do proJeto de constituição (r~

dação para o 29 Turno), a seguinte expressão:

A aplicação imediata de dispositivos prev~stos no projeto de Consti

tuição contraria toda a lógica do procedimento legislativo nele esb9,

çado, tornando letra morta a necessidade de edl.ção de lei especIfica

sobre os preceitos de natureza programática que vierem a ser consa 

grados pela nova constituição.
A prevalecer tal dispositivo, o Judiciárl.o ficará sobrecarregado com

elevado número de processos Judiciais questionando a aplicabilidade

de dispositivos constitucionais pendentes de legislação complementar

Suprima-se a expressão "excepcionalmente", constante do Art. 72 ,

inciso XI
"XvII _ •• ' em, pelo menos, um terço a mais do que o salário nof.

maln•
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No gue se refere às instJ.tul.ções pública.s., a. norma.
contr~ria os prl.ncipios da adminJ.straçãõ públ1ca,' quebra:ndo--o
prl.ncJ.pJ.o da unJ..dade orçamentária. e cr::l.ando, de.ntro da orga1\1.zaçd.o
do Estado, pessoas quase soberanas.

_ . No que se refere às l.nstatuições privadas,
nao tem sent:l..do.

JUSTIFICATIVA

SuprJ.rn1r, no inciso X do art. 211, as palavras "lld
ministrat;Lva. e de gestão f:Lnanceira e patrimon:Lal".

QUEIRA ASSINAURA NATUREZA DAEMENDA:

apresenta_:er~~:~i~~oo~~~~~~i~c~~~~~~e;~i;i~ug;e~:~~sg;$pr~~f~~;~
do Poder Le~islativo, por limitar a possibilidade de se estabe~

Iecer I at r avés de lei, a representação jUdicial ou consultoria
juddica do Estado, por membros do Ministério Público Mostra-se
também contradItória com o dISposto-nõ"§-SvMi:lo-art:-:M-do-Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, na medida em que este
prevê a delegllçll:o ao Ministério Público Estadual da representaçêo
judicial da unâão nas causas de natureza fiscal, na área da r ea;
pectiva competência.

Como efeito, n'5o se trata apenas de admitir Que a UrlUO
Federal seja representada pelo Ministé:rio Público Federal, como
telll oc'orrido até agora, de forma a assegurar que atividade rele_
vante seja exercida por quem tenha garantias constitucionais,
oponI\leis li determinações ocasionais da Administração Pública
quando estas n30 sejam legItimas.

Ocorre que a experiência demonstra, de modo inequ!voco,
que as relações JUl'ídlcas do EstadD devem estar protegidas por
repl'esentaçdo judIcial que seja imune a pressões ditadas par
comportamentos indevidos e interesses que não sejam os reais In_
teresses da sociedade.

Na verdade, a própria P.ssembléia Nacional Constituinte
já recontteceu esse aspecto relevante da representaQão judicial,
ao dispor, no projeto aprovado, sobre a competência do MiniStério
Público Federal para defesa das terras indIgenas, entendendo, de
fot'ma concreta. que essa ati\lidade somente poderia ser deferida a
quem receber garantias constitucionais para o exercício da funçdo
de maneira independente (v art. 135, V)

A atribuição, ao lolinistério Público, da funçno de pro_
mover, judJ.cial ou extraJudicialmente, a defesa de relevantes
interesses Sociais de natureza não penal também está definida no
Projeto aprovado no Plenário (v. art. 135, II e III).

ItlIpo!!õsibili tar, com a restriçft.o contida no inciso que
se pTetende suprimir, que a lei venha a definir outras 1n3térias a
serem entregues ao MInIstério Público, é desservir â sociedade e
limitar o Congre:!;Õso Nacional, sem razõe~ de interesse público, em
sqn sua função legislatilla, sobre os interesses do POIIO e do Es_
tado.

!TI - ~~~~~ut-;S:~~:~=~o~~~~~=~á~V:~~=~~~~~~~upresSMl
O - OMfSsAo -CbJetrJll restl.lbelecer mllt~ llprO\l3dIl no l' teme e não útclulda0lI ret:fllçrodo vmc.da

O - amo - Retl"rio do Yendàoquen!o corresporlrm 110que fel~ no Jf turno

0- CONTRADIÇÃO_Dl!:positivo5 cootrlldltoriosentreslesol;Jrellme5m31tUltt!riIl

O - ~~~:?~E UNClUAGEM-- Sanar vklo de hngUllgem, defeIto, erro mal'lJrt!sto li corrigir,ou de

El'IlENDA 2T00450·8 """"
{!J Canstl.tul.nte AH-I-LC-'-.-M-O-RE-I-.-.----'j ~:;~;]

QUEIRA ASSiNAlARA NATUnEZA DA EMENDA:

JUS'TlflCA'TlVA.

JUSTIFICATrVA

A ~upressão é propOSta par., eva tl'lr • ~f@J. tos desas

trosos pari'! o erário públl.Col assim como l'I concessão de benefí

Cl.OS de forma d1scrJ.mlnatórJ.a, estabelecendo pr1v11égJ.os e trazendo

vantagens l.njustas, nã.o condl.zl!!ntes com 8.S' nO'rma •• legiSlação

vJ.gor para os servl.dore15 pÚbl~co.s, ca ví e e mi11tans..

Emenda supress íva à parte final do inciSO IX, do artigo 135, do
Capitulo IV, Título IV, seção 1, do Ministério Público.

Suprima-se no disposit1\1O a expressão esenec-ühe vedada a repre
sentação judicial e a consultoria juT!d!ca de entidades públi_
eas? ,

o - 01>~lSSÂO - ObJctIVa res\:lbclccetm::l\l:llllllpIC'I<lJ::. 1'10 I' \\1100t: r.~o Inc.tu.d::. (\11 le~,;;.o,o do wt\c.ldo

O - ERRO - Redtlçãodo venc.do que nuOcOrlespondaeo que foi /lprov...do no 19 lurno

O - C.ot'ITRADlÇÃO - O~\lQSll1YO! c.onlrad!cnos enll'e:1 e sobre <1mesm1l. mlllerl.l

O - cormEÇAO DE: UNoUACiEtl - Sllnllr \1ClO de Ilnoua!lem ddclto. erro m:lnlre!;lo 11 corrlOr ou de
tt.crucllleglsliltNa

EMENDA 2TOO451-6

PJ Constituints 'MILC" MOREI""

Suprima-se o § 32 do Art. 182

I
O § 3!2, do Art. 182 Que dIz Que a lei instituirá, a titulo de indenizar;ãa I

f\rldo de exaustão, constituldo de percentual do resultado da lavra, para atende~
ao desenvolvimento do rrunlcfp!o onde se localize a j3zida, desde que o just1fl
men as condições eceêntces e socfats , Este disp:lsIUvo consta do texto por engã
00, na medida emque não foi "provado nos acertos de llderanças e a emenda aõ
Deputado Gil Céza:r, do f'Io[)8-!-IG, foi prejudicada, por S Exf não se encontrar no
plenário na ocas1.~o da \Iot~ç~l), o Que pode, peTfeitamente, ser ccostacaoc roa
Anais da s~ssão onde a matérãa f01 votada. Esclareço, inclusive f • que o Preeícen
te, por três vezes, chamou o nobre Oeputado antes que considerasse e emenda ore
jucUcada, da! porque, esse parágrafo não pode constar no texto constitucional:
Deixa, moda, de ser justificóvel U!.1 funda de eXQusu'o na medida em que o texto
constltucl.Onsl aprovou o royalty a ser cobrado sobre a eotoreçãc de mInerais e
de tencia.J.s de energia elétrica

El'IlENDA 2T00447-8 """" , """----,
~ DEPUTADO GABRIEL GUERREIRO J~o7lae J

Suprima-se do Caput do Art. 14 das Disposições Gerais
'Tran.sitÓrias a expTessfto "e áreas pendentes de sO!l,içl!o".

Art. 1.4 - Será criada, dentro de noventa dias da p.romulga
çãc da ConstituiçE\o, Cce.í s são de Estudos 'Territoriõlis, com dez mem
bras indi~ados pelo ccncressc Nacional e cinco pelo Poder Executi-=
vc , com a, finalidade. de apresentar estudos sobre o teTTitóTio ne.
c!tnar.e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, notã
oament.e na naaaõní.a legal e em áreas pendentes de scãueãc , -

JUSTIF1C~TIV~

O - CORREç,\O DE UNGUAGEM. - Sanar viCIO de linguagem defeito, erro .n'lAl'lJ1esto 11 corr4l1r. ou de
técnlcalegJ5laUYa.

Q{IEIRA ASSII'W.AR A NATUREZA DAEMEI!DA:

QUEIRA ASSII'W.AR A NATUREZA DAEMENDA:

11. Repúb1.1ca lÉi uma conqul.sta do povo b':r;as11.e:l:ro, na

btJsc/J dll democraJ::1a, e, por isso. IJ formlJ republicatlll de governo dg

ve ser preservada. Não há razões polít1cas, soc:i.ológJ.cas, econo

rolca.!'!, ou mesmo geopol'ÍtJ.cas qlle jU!'lt1flquem submeter o povo brasl.

le1ro a uma desgastante campanha, sequ1da de plebil:lC1. to, pó3ra <I adQ

çio ou não da mon3-rqU1.a no BraS1]., a1ttda que const1 tuc10nal nos mo..!

des dos pa:tses do norte da Eu-ropa OC1dental.

A monarqula é fase supe-ra.na em nossa hJ.Stó-r1.a.

Na RepúblJ.ci1 p-revalece o prlnc!pio de que todo po-

der emana do pOIfO. ASS1m, li esJ::olha do Chefe de E:stado (e do Che- r
fe do Governo no ~'lJ.stema PresldencJ.alJ.sta) resulta de eleições dJ.

retas, onde se êxpr1me de fo-rmi'l cabal a vontade 'POpula-r.

Na Monarqula a chefJ.a do Est"do (e, às vezes, a chg
fJ.a do Governo) não é expressão do voto, nem d1reto nem J.ndireto,

p01.S o prJ,v"ll~gJ..o l'3e seu e'lte't:cícJ..o pe'I'tence a uma f~mi11a, que o

trClnsmlte por heredJ.tar'J.edede, e pressuposta ef1cJ.ênC1a, como se

a genét1ca; fosse uma CJ.ênC1" monótona e a ADN Se presti!sse a Ull;a

clonngeitl perfQl.ta ·no azar 63 'reprr:ul11ç~C1. lIssJ.tn çaÇl~ monare" serJ.&l

a réplJ.ca do melhor monarca, numa sucessão 1nflnJ.ta do melhor Chefe

de Estado, J.nsusceptível do jUlgamento popular.

Suprl.mll-se no art. 2~ do Ato das D1:>po15i\Sõcs Cons
t,tuc30nllJ.s Trllns).tórJ.as a exprel'lsiio"a forlTla (Repúb].lca ou Monar

qUJ.<J CoostJ. tUCJ.onal) e ••• " passando o art. 2" <! ter a seguJ.nte rg

dação

"No dJ.a 7 de setembro de 1993, "ele1torado defJ.nJ.rá,

v~s de plebl.scJ.to, ti SJ.stema de GO\lerno (Parlamentarismo Presl.-

denC1all.smo) a 'l1gorar no Pais".

JUSTIFICATIVA

Torna-se desnacessária e expressãc , na medida em que exis
te determinaç~o constitucional da c r Iaçãc de outra comissão eececf
fica. para estudar as pendências de fronteiras existentes atualmen-=
te no Pais

m-~=:S:~~~m~~~=~~~~=:~~=~~~=IC~:a~~~~~upreSSNlI.
O - OMl.SSÃ() -Obje1ml1~~Cetm~llllllplCHad2;llQ l' \1»1\0e nãoindulda nllIW!lçtlCOo'nlllt.ldo

O - ERRO- Reda'i-iodo venodo que nêc ccrresponde eo qLIC fOlllprctVlldo no t-tcroo,

O - CONTRADIÇÃO - DIspositivos COftlrlld,tQrl!)lS entre si e sobre 11 mesma mau,r!a.

O - ~~~?: UNGUAGEM - sanar \oiclo de Imguagem -defeIto efto mMlft!$1.o 11corrigir.ou de

[U - ~:~~~~~~~Im~~::oo~~~~p~=:~~:~n~:e~~~:~~~~prmMl
O - OMISSÁO - ObJe!lVl'l rest1lbelecer mllteW:lllprovadll no l'lumo e nao lncluldllnafed1lçaodo vencido

O - ERRO - ~edaçiio elo\'tfIcldo que nAocoru!5pond:lillO que foIllprovadono l' turno

0- CONIRADlÇÀO_Dtspo5llNo! contr&fjtonosentrt!slesobreillm~lomatena.

O - ~~~~~I?~ UNGUAGEM.- Sanar \'ioo de Irnguagmt, defeItO erro manlf6to a comglr, ou de

EMENDA 2T00448-6 ""'"PJ Const:Ltu1nte 1\MI-LC-'-.-MO-.-E-IR-'-------.) ~:;A;0
Corrija-se 9 redaçl'lo dos incisos I e II, do §6,"" do Art. 159, dando-lhe ti

~guinte Tedaç~o •

Art 159 - ••• ••• ••• ••••••••••••••• • "

§ 6Q- "

i _Setenta por cento para o Estado, o OistTitO Federal ou o Território,
conforme a origem,

Il _~ por cento para o ",",nic!pio de origem.

,)JSTIFlCATIVA

O espI:rito que prevaleceu no acordo de lideranças, que permitiu a aprova
çD.o deste parágrafo é a reposiçfto da distribu!çfto do antigo ILJ.ldefinida no DI
creto-Lei 1 038, de 21 de outubro de 1969, que manc:la no art 13, que a receita
do llJol seja dIstribLlIda, 1m: para a U"lIlto; 70% para o Estado e 2m para o !olIni
cIpio. COlllO este irrposto pertence agora exclusivamente aos Estlldos, DIstrito F'.!!.
deral l! tullc!plos, apenas se passou ao IolJnlcIplo os 10X destinados anleriormen
te li lkü:lo Por lápso de redaçrto, houve o engano e se destinou 7Cl',\; ao lI'-Jnlcipíõ
e XJ% aos Estados, quando deve ser o inverso Esta ditrlbuiçl!lo é justificável
pelo maior poder dl$trlbutivo 00 Est;,oo, ao mesmo tempo que nftO se beneficIa
exeqeradamente t.JlI flUl'licípio, eoqullnto seus vizinhas: normalmente arebro:Js tarrbem
pelos problemas advindos da e~P1Drtn;~ mineral, nada ceTeben\. Ass:lm, o Estado
ficará COlA a funçlto de distribuir mais equitativamente o illpOsto em tela. O1ga_
se, ainda, que o Estado, por tE>rmaior e maIs bem estruturada máquIna arrecada_
dora há de ter maior interesse emarrecadar e cuIdar do il!posto aquI prevIsto.

a diapositivo objeto da p:tesente emenda supressiva traz \llllll. propos

ta nova, com vista!! ã disciplina constit.ucional das gl'lrantiall de direi
tos, liberdades e prerrogativas. 

A figura do mandado de injunção, pelo caráter de novidade de que ae re

veste, .recãaea exame cu.iaados"o pois pretende lU'Jsegurar a imediata efi=

cãcia das normas constitucionais que definem direitos, liberdades e _
prerrogativas.

A conl'lagração na _constituição do mandadO de injunção, irá aesenceãeas
uma suceeeãc de processos judiciais que ecebarâc desorganizando as re

lações juríclica:s pela diversidade de decisões e de critérios que pode

rão ocorrer sobre assuntos da mesma natureza, além de indUzir ao abre

Viamento do proceaso legislativo, com todas as imperfeições daI decor
rentes.

I!Jsupr11ll.a-llõe O inciso LXXII do 21.rt;:: 59 do Projeto de Constituição (r!:
dação para 29 '!'urno).

DESPACHO

JUSTIFICAÇXO

o - StlPRESSlVA -se forde exprndo ou paim., neoóm!rá kMrtI!r o sentldo do dl5pCll!tlYo
Eltemplo. no~ JlUpr1mlro &dW:rblo "'NÁD'": pauMdo 11ser anendtI mocIflCltNa e Mo suprust.oa.

O - OMISSÃO -ObJetMl rell~ltufmlllér/acprtWlldllno l' turno e n30 induSdBna rMa~ dovencldb

D - ERRo - R~ÇM do-oul'\oC\do~Mo «lt16ponda ao que foiÇ1tmdo no l\tumo.

0- CONTRADIçAo-DtspoIltivoS tontrlldltôrio5entreslesobrc-lllTltMllI.m~rla.

D - =r~~E UNOOAOEM - SlInlll' \'feio de linguagem, &:feito. w:o manifesto Il ccnlgIr, ou de

Em 12/07/88

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

QUEIRA ASSII'IA!ARA NATlIREZADAEMEI!DA:

Segundo se observa da fusão aprovada, COl:'respondente ao art.

159, § 69/ do ProJeto B, a repartição da rece1ta em questão foJ.

conJ::ebida e aprovada em 30\ para os Estados, ~o Distr.1.to Federal

e os Territórios, e 70% para os \IUnicipJ.os O registro correz

ponde ao que foi aprOvado pelo Plenãrio, atra.vés de fusão. Dei
xa de ser acolhida.

E.'i:ENDA N9 2'1' -'0"'."'.5"'-"-' _

AUTOR: GABRIEL GUERREIRO

NATURE:ZA. --"'"R"'R"'O _

D - OMISsAo -ObJetlYa restll~lecermatEMJlprOVJltld no I' tumo e t\áoIncluidana red3ço1O do VIl'ncldo

[!] _ ERRo _ Redllçio do vent'1doque n.!loeorrespondll&O que b aprO'o'Mo no l' turno.

O - CONTRh.DIÇÃO - D~posltJvos contrlldl\OIlOS mtre si e sobfe11 rnesrT111 mlllWa.

O - CORREÇÃO DE UNGClAGEM - SMlIr "'elo de linguagem defeito, erro maolf"b • comglr, ou de
ticnkaleglslltJva.

EMENDA 2T00445-1 "'"'"
l!J DEPUiADO GABRIEL GUERREIRO---------') ~;;;;J

Suprima-se a letra "e", do inciso I, do art. 134 _ " o Uinistério I
Público jun:to ao Tribunal de Contas n •

El'IlENDA 2T00452-4
~ ~
C COl'lst:ltuinte IBSEN PINHEIRO } ~/o7jããJ

QCIE1RAASSlNALAR A NATUR..E'.ZA DA EMENDA:

o - SUPRESSIVA -Se forde r.xpressi1iOou pll!1'I'm! não deYl:r6. (n~o ~lIdO dod~~\lfro
Exemplo no lexlo, !iupnm!ro adl'tmlo ~NAo ,plISSllndaa ser emenda modiflcllt!WI e não supre::1Ya

O - OMISSÁO -CbjetNa restabelecermll~nll aprovadllno l·tumo e nlia lndulda na redllçfiodo venCIdo

~ - ERRO - Redaçiiodo wn~do que nlio cerrespondllllOque folllprovadono l'l.llmo.

O - CONTRADIÇÃO_ DJ!l'OSIWoS conlrllWt6no.s entresi e ~bI'e 11mW11~ mllt~m.

O - e~~,?~E UNGClAGEM- S!ll\Jf w:lo de Ilngm.9em, defeito, euo mM\festo 11 conlglr. ou de

Constl tU1nte ~MILCAR MOREIRA

Suprlma..se o llrt. 23 e !!leu § ún1co do Ato das D15
poslções ConstJ.ttJcJ.onaits Trtmsitór'lll:;.

QUEIRAAS511'iAUtRA NATUREZA, DA EMENDA:

[:!l - SUPRESSIVA - Se for de ~reWicr 0..1 plllllVl'II ll1>O deverlllnvertero wn!ldo do dl$poslllvo
Wmplo. (lOtuto suprnmr o adl'llrblo MNAO

M

, pllSSllndo 1'1ser eme(ldllmcd,/iclI!JYll e nllO$UpresslYa

D - OMISsAo - Objewa resmbelecerm1lten"aprOVlld1l no l·l.llmo e não lndUldarIll redação do venCIdo.

O - ERRO- Red1'lçi1io elovencldoque nllocorresponda ao que foiaprovado no l' turno

O - CONTRItDlçAo - OispoSllNos contrll<:hlorlos enlre si e wbre 11 m~m1'l m.!t~n1'l.

O - ~v;aRTe~~lN';.E UNGUAGEM - San;,r VICIO de Imguagem defell.o, erro m.!rufeslo11eomglr, Olod~

EMENDA 2T00449-4 "''''PJ ----------.J pr;::':;]Constituinte ULYSSES GUI:<lARJiES

Presidente da Assembléia Nacional ConstJ.tuinte.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

m-~~~~~~~~~~~~~ ~x:=0~~~llp~::~e;aS:~~~~st:C::t:5~~.lpfes'w..

D .- OMlssAo -ObjeIJl'/1 restllbelecermatéflallproY/ldtl 1'10I" turno e nllo lnduida rlllredllçao do venCido

D - ERRO -:- Redllçlo do vencido que nao com:spondllao que lolllpr0V3dono l' lume.

O - C:Ol'iTMI>ICÃO- D!spo5itrtOS contradll6rlosenlre 5\e sobre a mesma materia
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JUSTIFICATIVA I
tIo texto "'-provado em Plenário, não haviaI

i!I. letra "e", do inciso l, do art. 134 • Assim, o M:inistério Púb11co •
junto ao Td.buna.l de Contas não eseeve efeneeec dentre os Min.J.stério5
Püblico's da União f cf. lO Diário da ASsembléia Nacional Constituint'" lO

de 13 de Abril de 1988, pg. 9320 ) •

Embora o Reltltor ccsurve que a inclusã.o

~~s~:t~: :=;o;:~~~ ~';d~r;~ii;3P:;\~~:~~n~~~n~n~iih~~ea:~G\S~ç~~~ro5.
13G - ( pg. XI da pUblicação" prOjeto de Const:ituiçio "B" ), em ver
dade houve ampliação do sentido orig1pal da norma. •

e que essa 1nclus50 do " ltinistério pú
blico junto ao Tribunal de ccneas " dentre os Ministérios Públicos da
União acaba deternlinando a aplicação ;!l01S seus membros de todos os p;l!!
c!pios aplicÁveis aos demaill m~l'lIbrolS dos o\ltroll segmentos de Ministe
rio Público, apesar da redação do art. 136, apat'entemente limitatJ.va •
Va1~ dizer: em relação aos predicameni:os mencionados no art. 10'36 não
hã dúvida. de t;[ue li- nonta infra-constitucional deverá respeitá-loS' ;
Jl\as, quanto ees dellUl.is, nâc havendo restrição constitucional expreaea ,
a aplicabilidade se torna patente •

, Se ilSS~ não se entender, ~elo menos
•••• :. •••••nb:o há i!;úvida de que aqulRla inclusão importa ao hl.ênas em.

§i~e~~ç:~t~alJ~e~ia deus Ministério Pübl1co em face do dhposto no

o r -Pnr ~boa ordem, já. qu~ o cerne. permRhente da nova Carta trnta J
~$Odos essvnt.cs em um tlleSllIO dj.spositivoJ_~~!Jjlortuno ..que~ _
MPa,rt. _49 das OiSpoSlções ..rJ"8n~itór.t.as.faça re rerênc aa expressa ao
'~"'", para que ni1io_ !laja. uma ~al:UDa .._.

-A-lnélus50 -do novo padgrafo iãlpõe:se em nóme Mdá melhor tê!:.
~ ~ níca-legislativa/ complí!lnentando õ-assunto-do árt1go, já que,
~ c eeom ele mantém- íntima reâação , .. -.._• .=-.-

~ 't.:: ,.,1 ~ '~~'~~,L~~ ....
;' • qcr-:!.-:.-1:-; ....: i

1·';-';J:. ~t... ..~ .:...~.. .. ,I
~ p!". ..,./- ') .. - 1. l • , ..~ f" I 1".

"~M·:lL... ~:I ...._! .to,:;. ~j':"..!.;r:!l.""'''::1~ ~ 4':;;t..~3'q:::.t ,:r-{.~~"M ~~~7t~ ....:..~,);::"._,.. ... ,

~ o _; ,,.:._.~... t1";",' =;,-A/,:.,.•.':.<.:·;;_:-:.~,-_;';,:M .. ,,,;;,,i.-:_ •• :! -' -; ..-_.:=
:. Mt:.i"::~_,1pa- ":J ':cr:..(".t~..: -ae ,'t':"i'r-!i' ::- ..... ::..:i.: _o. -=--_:J:'S =_-~~_

",~, ~.....,. to'''''.. "!" ~ l'P ~_ "-' ,
'_H, 'M ... 't '::'"tA "l'"' I :... '> ~ ~1"':,":;" ,J
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E.\fENDA N9 2T -'~'=-' _

o Brar;il perd",J'.i, portanto, se 115 Seis horll:lJ viel"ell. l'l SU' J!lafl.t:[da~. diante
da eeacr cOlllpetítfvídade que 'l!rfa imposu .:tOl; setoreS llbr;tng1d"os e , por 1".0,
lM.io[l"s eus tcs e eence elllpreg.os.

EMENDA 2T00457-5 """' ----,
PJ BEIlITO GÁllÁ ) ~"'~!;J

QUEffiAASS!NAUIRA NATUREZA Df, EMENDA:

r-t-r _S(]PRESSJVA _Scford(!expl~ouplllavr.lln30~rbln1ltrtero~nlJ&odocl!.I)06lWCl

LX.J F.x~mpJo na I.!:uo, !upr!Illl' o "dlJl:';P>O i'lhO puuodo a $f!ll'mtllÓAmoók~ ~ ~ 5upJn~

O - D1lUSSAO - ObJ<!lN" r~sl.abtlecer m~l~rl1l .llproY&da no I· turno e nhoIrlCll.lJdI na ledlÇio do vencido

D - ERRo - Rf!daçliocloW:PtlCO~ pio oorruponda ao que foi illpI:(Yo'ado no l' turno

O CONTRADIç..\O - D!soo51tiYo5 contrl.\d,t6flo5entre sl t! sobIe a mHmA mlb!llI:

O - CORRI:ÇAO DE UNCiQAGEM - Slnar Yk:1o de rengUlgl!m. dcfMo. I!I1O mlnlfuto 01 cocrkllr ou ce
t«Jvc4kg~i!1M1

"UTOR. BENITo GA."lA

NA'l'URJ;:ZA• ....lO"'''IlTS'"SillJ1íO''- _
Suprima-se "IN 'l'OTUM" o Art. 54 ~ 05 seu!! pi!l.rDgrafos: 10,20, ft

~Q do Ato da.s D1.SpOal.çõe!!ô Constituo'J.onaís Transitórialll, do Pt'o)eto '
de' constJ.tuiçâo (a).

EMENDA 2100453-2
I:? Constituinte :rBSEN P;EIRO

Q{JEJJlAASSINALAR A NATlIREZADAEMENDA:

O '-:'SUPRESBWA _SCforde~oupalManio~lCIvcrterOsef\lldododltpOlobvO
Eumpb: no tuIo, supM\!r o..:ivilblo MNÃOM.~nOO. Stf tmt.~moc\@::t.\l'taf:Ma~_

O - OMJssAo-~t~llliIténa~Dno 1· tumoe niOVld~ na redlçiodo VfllCklo..

O - l!RRO - ~ do veoddo que MOcorrtsponda 100 que fOieprO'o'ltdo no 1· turno.

~ __ C01'f1'RAbIÇÃO_DIspoIlIM» coolr~mtlf:;slesobre.mt:tfnl.mat.érIL

O - ~~~E1Jf«j(1,\OE/ll-&oM \l!J:"/o d. h~~ M~Jw., e1TO mIlI1fem>11 t:wrl;;1r, ou tk

DESPACHO

A emenda v i sa í ncLur r expressões no~ do lllrt .49 e e'l1 seu

:! 2~, bem ceec ad1.t.i'1r novo parágrafo ao mesmo i!l.rtlgo do Ato das na apo

s rcces Constitucionais 'l'rans1.tórí.as, que não fC:till"'l ObJeto de delibfn&
çâo no primeiro turno.

Constl-tuem inovações !!! mér1.to, h:tp6t(!s-e não prevista na con

ceituação das emendas para o segundo turno de votação. ;)eixa. de
acolhida

JUST1FICA'UVA

.e nece5Gâr.to a 1!l:llpreIlSâo dos d.tIl'J?OB.ttivolf supra menc~onAdo~ uma
vez que os mesmos- são. uma ofensa aos contrl.buJ.ntes que hOnraM $U,,"lS
Obr:lqlllçfies i:empest1.vamente , e um absurda que ;& futua "Ca.rta ".aqnll" ,
cr:t-IR prJ.v1lé9J.oS rMSh\O que transi1:.õr10B para com os inad1.mplep.tlPls dos
Coires Público"

EMENDA 2T00458-3 """' ,
tu OEPUTl\Oo AJI.TONtO BRUTO J ~:1;;;J

QUElllAAS5!I'W.ARA NATUREZA DAEMENDA:

m-~~a:~~S;~~=c~:~;::~~s~~-=t'C~.~~suprns~
O - 0M1SSAO_Cb.ltbYll'ell!lbeleccrm~n.lproyad.nol·turnol!~lndulóatwl'.a~ilo60vtfl<:lÓO

O ~ ERR:o_ R~ISiodovenodoqütniooocrespoodelKlquerollpJO'o'idonol'tumo

O ~ caKmAD[çAo-~ «lfI'.IfodllooosoerAI~S1~~amesmamilttr}l,

O - ~~~~~~~E lJNGUt\GEM - San.llr \'K"IO de Wnguagem, df,(do. erro manoft-~ a COlugir. QlJ de

f1-l SuPU••_'•• parte rina! do indso V do A,t. 2. do toxto con5tH!!

clonal aprovado enl primeiro turno:
••• ". inclusive sua prOPsQ:inda cOIllrrc.tal."
O inciso v do Art. 24 ptlssarlÍ a tl!!r a redaçlo que lhe fora d~d.. P!.

la Comissão de 5istelnatLzação, ou seja,:
ll:rt .. 'eiso V _ produçio e consulUo;

JUSTIFICATIVA

O Artigo 211, ~ seu inciso v. esb.belece a'concorrência legislativa da lkl!lo,dos

Estados e do Distrito Federal, entre olltras, para leQlslar sobre
"V _ produção f! COflSU'lIO, lnclusi1le sua propaganda comerclal;"
Temosaqui duas cp.!~5ti5eS de ordens difl'!l;'eotes , UIiI. f'OIfIlQl e outra IOOterial, Ml

bits justiricando plf!l'lflíll@nte a 5UPresão eis oração "inclusive SIoIlI propaganda canerclal"
sem falar na perturbação de ordem prática cpJe o dispositivo tUlda, COOlO vt!retOO!5 a !!
guir.

Comefeito, no Cllp!tull) V do título VIII do Projeto de Const!tu1c;io (Al, 8prova

do eIll prilll/!iro turno, carr grande cuidado e precisão (J.Je o tratMll!l1to do tellllJ da Ube!,

d8de de iff(:lrensa exige, entQr'lderlnos estabelecer ~l1dOs critérios para garantir a li..
.' ".,,"'riP riP <~"n .. 'orlo. n....ln. "" ~~In~'n .~. rn ,ur < nP.
~rerrptórlas declarações de princípiOS, para que n50 pairassem quaisquer ameaças 50""

bre os meios de cOOlJflicação , acrescl!nt;wos'

"Art. 223. I
S 1Ç!: nentuna lei conterá dispositivo que po~!lia con$tltu~r eri:laraço à plma llber- I

dada de iflformaç~o jornal!stl.ca em qtJalcver veiculo de Cc:wnuniCllÇAo social, ooservs do

o d1sposto no Art ,52, IV, Yj )(!V f!! XV "

Sendo li pob:llCldade cOIIIerclal a única fonte léQ!t1ll\8. demOCrática de sustsntaçlo de

una !llllrSr'l!la livre, bil CO'110 a enttot:lemos, tivemo!'l. o cuidado de, ao ~tllbeleCêI te~

tr!ç6es, f'lOrn!ná ..las especifIcamente e. lIl8i5 Itr.Portante, ól'tribuindo aP1!r>as à I.ei f'~

tal C!f.tab&leceros meios de proteç~o. exclusivamente, contra a p.roUr:::1daoe de prOCí;
t;;', práticas e servIços que possam ser nocivos à saúde e ao meio amDlentl'!, e~plici

t:ando, entre eles, no parágrafo 49. do artigo 223, o t'll.baco, ii>ls bebidat alcoolicas,os

agrotó:ucos, os medicl:Ifl'E'I1tos e li!: terapi13s.

"Art. 2~
§ 12: ••

i '9 - Compete ia lei federal·
l)

lI) ~~t>!bl!!lelE"os melos leºaI~ que garantam à. pe!:soa e à família ~ Po~!;1bB\d~ de
se defenderem de programas ou proçrama';âel> de rad.l.oe teIevisao qlJe contrã;rl~
o dI$Qosto na Art 224 bem como ela orooaaanda de orot'!Ytos r~t cas fi! $eNICO!i

~ que possam ser nocivos à saúde e QO~io amoient~," I
Portanto, ê rratet"l<l 3cha-o;e delimitada e regulamentada dentro do malC1'I\Q reo;pl'lto h-11
ben;l.I/;le /,;lo!: ~lOS Da cO'll!Jnlcaç~a e a c~~tencla da União para !egJs.l3r sobre propa

gandZl comercial está clara~nte consignada no capítulo qve trata da Coounlcaçi1ío So ....
Ci~l

Quaroto ao 85pel:'to mate:-lal, ou de conteúdo, sendo a prOP31J3ndl1 comerCIa! o único melo
legltifl1t:' tl~ sustentD elos Il'J8.l.DS de CtmurlJcflq5D {aHn de preço de capa, no caso de jor

nal~ e re ..lstas), qud.!QUer J.nterferênc16 no fluxo de puúHcidSlce pooera. s~r causa De

proflJt'dl) lõ'lltl!lrtÇO à iMprensa. tl inevitável dlscrlmlnaç50 de vQrbas estatab, que ta!!,

to condMi'I'nOs. já o e. O Que dlZer, se e'ermos aos Estado~ 1Tle1'.bros o poaer-de, legal 
MMte. estÕlbelet"ererr barreiras e ó-.serlrnl-naçôe5 ?

nn~1ml_ntt' os Dry:1íos naCiOl"-als de :r....dwdifusão, as cha.rnad~S redes naCionaIs terão sua
exJ!iténd~ pI'eju!hctJ~ e Ct:rllPT01letida PrDflJl1ti<3mt'nte S~ C':Jd3 ESt~ó". OUgrupr:ls de E:st.~

dos, tl\~l:~m entendlm"'J\ttls Eo criterios dIferentes. no QUI! diz respeHo à pr-opagancls
I\Plu~ar !.In.!> e!,v.fualz :1 \I~l:cui1'Jo; nacl.tlh9h 'Será est,atelecel' eon1'usão e e'lbBra~o. ta.!.

ver: (ata! ao dC$f'nlfolv'/mento ou. meslllO. IIl3flJtenção doo; veículos.

Entend~ que a Jllt'l'tdlt;óo l!t>'tlloual, e tne!>lflO lT'UI"\le1pal, possa e eleva estaMleeer no!
mas para ió! chamddapubllcldaõe estática, os c:hamados~, cartazes , lUlllno~o!'.,

afb.a~Õ\"s l1e toda a natureza, 0lI ,&ej;l, publi.t::lo;)óe desvintul"a\.1a de ~io'!i de C0Tt.$l1Ca,M

r
ç dO Ua.cta há na constituiçãO ql.ll~ vede este serviço Talvu teli)1a sido

e~ttl o Clbj~tivD tio te)(to Como resultcl1, o di$po~lttvD tem UMa :'Otan _

gélida absolutamente lndesej~lIel podendo CMstitUlI uma afl'teaça â 1iber
-dane que I jus.teme"t~, p:teOC1Jp<Ilf\O~nO~ ~Jl'I aseg1Jr3t - I

Foi exatamente com ba$e ne$ta linha ele ar-gumer'\ta~~o que a Camlssão deI
Si&tefflati.z.ai;.~o restringiu a cml\p~t!-ncia ccnCOrrentl!' da \.lnilo t! (stados
à produção e consumo, texto que estamos propollClo seja restabeleCIdo

Adema1t;, O~ P"Ópt'ioll tt"apalhadoru l!il"ri,j~ pr~juJtcaJo', dentt'e outrM aSp"S,
tos, pl'!1.o l:"J.1.co dI'! tl!dl.l.;:io dos turnos àe tt'abalho. aftd!: eles nia 'leJ.111l.absolut;'t
'lIente !lllp:rat:c1.nt1{vefs, "" ~f:lnuqu~nte diminulç.1o dos rtÍvels de emprego

}l.estll lE:lIIbl"lIt' q(j~ tQ-ioa ,:IS países do munda il1du.:;trhI:t:zado or:LdenuL -idot,,,,\
oito hor~s p.u;o. os tuenos dI!: r<!vezalllento, seja por r;Jzões d", o-rdelll econôllli.Ca., c~

lIiO ag ilquI llll::po:S't;d~, ceja príndpallll~nte por lIIOt:Í\'OS OpencieM!s (haja v1.sta,
para citar apenas UII1 eX'llIplo. a questão do trabalho r<!al1udo em turnos i[\int~r~

rupto~ nas platafocm-. .....rítllU••ot\d••• p.squisa l! ~xtt'ai petróleo e gis !:!atur,d.

QUEIRA ASSINAlAR11NATUREZA DA E1>lEJ'lDA:

EMENDA 2T00455-9 """' -, "'''-;-:-:I
~ 13f!JTTI1 GUIA J gri?iol/}( 1

Apt<J'lada esu lil!\1ti1i;:,i" em so:Iis horas pàta o tt",,-balho realizado ...,. turno,;
;ininterruptos de l'eVI!Z<1lllê"lto. ocorreria UIlI aprl!cl.àval ac:-rê$ci::!o fiOS C\l!:tO$ pl!b
adicão de 1ll!l1.sum turno.dé revcumento, e que elcv!!r" O~ pt'e<;O$ e preJudic.a.r.i "'1
pl!ehl"1('lnt~ 1it!> "'xport:a';jj,,~ br,'1<;Oe:!.ra$.! '::0:110, por- ev:t'l'lplo, :l;' do !letor sid.. rurg!.
co. :l§ ql.laJ.G reprcsent:all )3% ,:I" produc",o n"cion;!ll. c que ~'" tornar;1111 COlOpo:rl:i.tl. 
'la:s no l:-olr::"acio e)ttetno, I';t!!ç3-S a um grande esfot'!;" .sI! noss,) irdÚlStt'L'l

GJ -~:~~s::~~~:~~~~~=:':=n~~:~~~~$UPtU~
O - o~lssAo -Ob,teW! rb!abekCef maténD IprO\'ldD no l' turnoe nio Incluídl nl r~çio do vtnddo

0- 1mRo_ ~lçiodawnodoql.lenio~dallOquefoíaproYldono l~tumo

O - C(:HilRADtÇÃO-~ cOfdlDdióflOe;eroreJ1~sobr~D~ffill\ffia

O .....~~~ UNQUt\aEf>\ - Stnlf '0'10::10 de bngu~. deftlto, erro l'rtInlf<!!tr;I a corrigir, ou de

JU$TU"J:CATIVA

A supressão;;' Í-mpen.osa, porque o du:positJ.vo fer~ príncíp.1o fun
damental, dI! ordem públJ.ca, sequndo o qUAl qul"m executi!!. alguma coin
não deve e não pode t'ucalJ.zlJ.r aquilo que fez.

Na verd~de, o inculO a ser suprimJ.do permJ.tiria uma autofilllcall:,
zação.

Aliás, tal função fJ.scalJ.zatêirla é tradl-cionalmentl!'l atribuição'
da Conussão de FJ.scaJ.izaçáo e Controle. da Câmara dos Deputados.

QUEffiAASSIJ'lA1AR A NATUREZA DAEMEl'lDA

Trl\ta~ ..e de tlm pt~ce1.to <'luc, se ;l;provai'lo cO do::.ffn:lti\lo, viria :tb.dar s1.lbs
tanci,,1JJ..et'Cc "'ti ilt:ividõldl'!s produtiv~s do P,,:Is. eSÇ>cei<'l'"e!H<'')' 1"d1J',11'~'" ",!de
rúrgh~., d~ r... tn'"},ur, ~~[erl<.." ..- petr"qurl:ft.::~, l:é~.ci1, F~"e2 <! c",ltJ2o~~, (1":" fc!.
nH~"!;, ftmàl.;<o. efn,.. lt.:> ~ f"'Cl:'<.Jt1 ligaS'. '11elll de tod3!> OI". q:u<'! dcp<!nd<!:Il cl'''St3$",
lnclu'lÍlle <1 .agricultura

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA

Em 12/07/88

Consti tUJ.nte Ur.YSSES GUI •.lARAES

o ~ OM.15SA.O - VD1NI"1!; It-:'U~It'Ct~ m~\N'r. lIpt<Y,MI, ~Ci \ tl.\li'>Of' '\ao 'l'Iclu,dr.~a l~da~ll~ do '1I::I\>::ld:

O ~ ERRO - Redllçllo 00 VC(I()OO 'lu(' n,o cCflespOnd:o"" q\.le '(;lI~prova(jo (10 I tt.mo

O - CONTRADIÇA,O - DISPOSll!VOS CO'1I,r",dllonos l'~tr!!' $1e sobre i'Jm~mi'J rrlller.a

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM - SaMr Vl1:IO de lmguagem c~r(',lo trro m<lf'lfe~l!:' <'I <:Ufrt~lt !.lUd~

tccruClllegl$!atl\<i'J.

r.-,.------------"'ro-------------,
SuprilM-s;e, na !ntetrõl, c ;inci:;o ·.:IV, do artigo 111, do Projeto dO! Consti-

tui..;5-", ~t'.).

r.-r----------=O----------,
Suprima-ss "IN 'rOTUM" O inc:tso II, do artlgo 172" do ProJl:=!'\;o de

constl.tul.r;io (R) ~

EMENDA 2T00456-7
12: 8EIHTO GAMA

Q{JEJJlAASSINALAR A NATUREZA DAI'MENDA:

cã-se ao ~rt. -49 r: seu § 20. das Disposiçlir:s 1'~2nsitóxi"s, ~ segui,!l

te redação, Incluindo-se, respect.ivalllenter as expres5õ~s "aproveita 

mento dos potenciais de energ1.l" hidl:áulica" e "dos potl!:rtciaios de enc!.
gla hidráulico"; e, assegure_se em novo parágrafo. a direito à tt/anutc!!.
ção dos títulos de concess.ão de ~pl:o'le:ltatllento desses patencitl.is de

energia para usa na proce.tso de indusl:.rlallzação pelas emprestls bri!,

silc:ira.s que já os detém, cOll\patibiliz'i!ndo_aC01':l M tetCl\Qs do arte 182

e seus parágrafos que dhPõi!nl !:obre o assunto, evitando-se assim, que
os mesm.os fiquem contraditórios entTe si e sobre n l';\estt,3, 1\13t~n.a.

"Art. -"9 _ 4\s; atu:!ls. et..lp~~sns br3sil~!ra5, tItulares dft &utoriza
çlo de prrsqulsa o~ conceSSilO de lavras da recursO$ minerais e aproJel
b.ttentQ do!;. Çlate.C\cilli-.. de energia hido;::iull.\:.a e:', 'ligQ\:. lt":!ão q,uatr.o

anM, a paTttr da promulgaçã'(I da COf'lstituiç,ão, pnra cumprir os reqlll:..
!oito'!> do 3"tl. 18'2.

§lQ .' •• 0 •••••• _ •••••

§2º As empreSM brasileiri.'tS. rere:rid..r. no §t2 de~te at"tlgo J Somente po

derão ter autorizaçües ou concessões dos potenc1.'I1s de enerGia hidráu:
~, de pesqu!'Sas ou la'H"as para as substtncla$ minerais que utilizem

teus respcct ivo~ proces!los industr.i ais.

§3Ç! '" FIcam também dJspl'!'nsaóas do cumpdmr:nto do dIsposto no ó1rtiga tF
o.s empresas braslleir<1s titulares de concessão dto energia hidrlullca Pl!..

la u~o no seu processo de industnal.llaçiio.

~ imprescindível que ambas as mat~riat, polít1c<'l mineral e apro'Je1ta_

rtl.ento do!;. potl!f\ciais de eMrgia,\I\conlinuQI\) sendo regulamentadas pelos

lrIe!U10S ó'lIrUgos.

As questões da mineraç:io são tratadas no art. Hl2 do Flrojeto 13 dD mes_

ma form{l que o aproveitamMto dos potenchis. de ene-rgia hidraulica qJe
partJclpam do proceSso de transformação da muitos minerais.

1. A SlWlnçi.o ao Minisdrio Público
junto .aos: Conselhor; de Contar; contraria fronta1nlent:e todo o te!xto re
ferent.e ao Milliste):'iQ público, que ni.o adnllte a idêla de uma Institui
çio a hlve~ lnlJniclVal _ uma VItZ que a ire. de atuação do Conselho de
Contas i li. do Município •

2. Por outro lado... o art. 75, 529 ...
inciso X, refere-ze expnUlsa!Unte ~ " membros do !Unistérl0 Pübl1co
Junto ao Tribunal da Contas da Un1i1lo " •

Ora, ~ redac;ii:o sugerida, destar
te, c~patibiliza o Art. 136 com" própria SeçÃo llUII qUI! ele está inse::
rido e COtl o texto que cuida eSpêcificamente do Tribunal de Contas

3. :Finalmente, a trllnspos1t;:io da
·expressio " lIIe!llbras ", qUê ap~recB no final do .rt.. 136, para o início
do artigo, é de J1\elhor tic:mica legislativa. enio alteril o sltntido ori
0'-n.a1 do texto •

Jt16"lIFICA.TrvA

EMenda de Omiss~o

o -- SUPnE$SIVA. _se{ctdeellpl"~QU~ f\io~ri.lnw.rttr~ s.enUdcccIiUl~Q
Exemplo no l.exto.supnm1ro ill.l~ "'?iho

M

• puundo a Rr emeflda moM'latMl e n1lo!lJpTessr.'l!.

o - OMISSÃO -Objt;lI"Il1estabdtcu matem~a no 1· turno t não tnduWant; tedaçio do \'efll;ldo.

O - f!RRO - Rtdaçio do ~odo que nio COO"espondD iIO qtli! fOIapl'O'/Adono l' bJtno..

O - C;OI'íTRAblÇÁO _P\$polIlJYOI, conlrllCltoriofimlle sl e sobre I n'ldma rnatcl1ll

O - COItRE<;AO DE UNQUt\GEM - Sanar \ido dI: 11og1J.llgem defeito. erro manIfesto a corriglr. OIJde
~~g~..

, =0'- -,

~ Di-Ile ao artigo 13& a sftguintlt redação :

~:rt. 1315 _ Ms tl'6!Ibros do Minis.t.ério Público junto ao Tribunal.

:e9~~~:fa:~ ~:~:~áft:p;i~~:1! d:Si~;:;~~~~~:S.desta Seção pertinentes

r-r----------=----------



QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA-

~ - SQPRESSTVA - Se for de uprossJo ou p;}l<Wl'a não dever...uwertero ~eflbdo do dispas !lI/O
ExEmp,~ no texto, 5u;.>runlro lIdWlblO ~NAO~ p.llssa"ldol!seremend"'modl;!;oJ.~3el1l1osupfessl.<}

o - OMISSAO - Ob;flJ'.:!restabelecermaíena aprcvada no r-usac e na'J InclLmla na redação do venceo

D - ERRO - Redação do vencido que nac correspond~ lIOque fOlllprovado no I' turno

O - CONTRADIÇAO - Di!PO$,lIvos ccntradacncs eoue si e sobre a mesma mll'ena

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM - Sanar vlelo de linguagem der~lto erro ma-ufestc a COftlglt ou de
tecrm;lIlegtsllllNa

171r------------'""0,-------------
Suprima-!;e a exoressãc "e de programas de rádio e t e LevLsão" do

inCiso 16 do Art. 21 do Projeto.

JUSTIFICATIVA

o texto proposto no Projeto permite perigosa. contusão corceãtual A legls1a
ç~o e tradição brasilrtira, ãndaca que no conceito de " diversões públicas" jii. es

tejem contidos os programas de entretenimento e lazer levados ao ar pelo racío e
pela televisão. Assim, a inclusão dn expressão" e de programas de rádio e telev!

53:0" , ou é urra redundância, na hipótese de referir-se a programação de shows, ou

IJ urra contradiç~o ao pretender que haja censura (te pt'OgrdlT'as de rádio e televi
são que, nl'íQ sendo de entretenimento, apenas poderão ser os de informação. Estes,
no entanto, estsc protegidos pela liberdade de imprensa. Por redundante, ou contr!.
t1ltório, o dispositivo deve ser suprimido.

EMENDA 2T00460-5,
Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA PTB!SP

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EME1'IDA:

~ - SUPRESStvA _ Se for de express50ou palavra mIo dever6mverteto senlldo do dlSp051lNo
Ext.mpl0. no lexto, supnmlr o i!ldvéiblo ~NÃO~, pasSllfldo_ ser ~tnda modlfic6tJY.lI e nilo supreulVOlI

O - OMlSSAO - ObjelNl!.restabelecerm~!efla aprOWlda no l' turno e nlloÚlcluidana reda~~o do vencido

O - ERRO - Redll~!o do vencidoque n1l0corresponda 1lO q~ folllproYtldono 1· turno

O - CON1RADIÇÁO - DISposItIvOs contradll6r1OS entre si e sobre 11mesma tnlIU!rla

D - ~:-Te~:?~E UNOUhGEM - Sanllr vfelo de IJnoullgetn,defeito, erro manIfesto a corrIgir, ou de

Suprima-se a alínea "j" do inciso I do Art 108.

JUSTIfICATIVA

A Nova Constituiç:!!.o preestabelece os limites fundamen

tais dos poderes jurisdicionais de cada 6rgl1lo do Poder Judiciário
Por força do disposto no art. 108, inciso IlI, letras

"a" "b" "clt, a precípua cOl"pet~ncia do Supremo Tribunal Federal é a

... guarda da Const1tuiçã9~ cabendo-lhe, como 6rgão de superposição, JLll
gar, mediante recurso extraordinério, "as causas decididas em única ou

última instAncia, quanoo a decisão recorrida: a) contrariar dispcslti

vo desta Constltuil;ão, b) declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal, e c) julga!' válida lei ou ato do governo local contes-

• tado em face desta Cor,stitulçi1:io" Cebe-Ihe POis,contra leis, aplicaI a

Constituiçlio
Por outro lado, nos termos do art.l11, inciso !II,atI!

buir-se ao Superior Tribunal de Just~nc!a para julgar, em re
curso especial, "as causas decididas, em única ou ú!til'la instãnois, p.!!.
los Tribumlis Regiona.ls Federa!s ou pelos Tribunais dos Estados,do DJ.~

trito Federal e Territ6rios, quando a decisão recorrida'

e) contrariar tratado ou lei federa!, ou negar-lhes vigência, b) jul 

gar válida lei ou ato do governo local, contestado em face de lei fed~

ral, e c) der à leI federal interpretaç:ío divergente da que lhe haja

atribuído outro Trlbun..l"
Como a letra da lei é ponto de partida, a confrontaçi!o

desses dispositivos constitucionais revela que ao Supremo Tribunal F~

deral reservou-se a competência "prec!pua" às questões constitucionais
de leis, e ao Superior Tribunal de Justiça, às questões que contrariam

tratado ou lei federaL
Todavia, a funç:ío jurisdicional é exercida, ordinaria

mente, diante da existência de um conflito de interesses, isto é,dian

te da um litIgio concreto, em Que as partes sustentem posições antaçO
niéas, conflitantes, e, por provocaçDo de um desses litigantes, postu

la-se a prestação jurisdicionaL
Sem esse conflito de interesses, n:!o há açl1o. E sem

aç~o" não há como exigir a prestaç~o da tutela jurisdicional. I
Disso decorre que nenhum Juiz ou Tribunal poderá pro

nunciar-se sobre lei ou eto normativo, senlIo, quando a interpretação

fox absolutamente necessária paxa a soluçA0 de um litígio, de um caso
concreto, valid ..mente instaurado e submetido ao seu conhecimento.
Asdm, interpreta-se B lei, julgando-se um litígio.

Nlio obstante isso, a nova Constituiç~o, em seu artigo
108, inciso I, letra "j", conferiu ao Supremo Tribunal Federal, compe
tência origJ.nária para processar e julgar "a representação do Procur;
dor-Geral da República, nos casos definidos em lei compll'!'mentar, par;

interpretaç~o d~ lei ou ato normativo federal".

11. evidência, o que se pretende, através deste dispos!

tivo constitucional, é obter do Judiciária uma declaração de interpr;
taçA'o (eM tese) acerca do alcance e da compreenslio de lei ou de at~

normativo, o que não se concebe, juridicamente, na ausência de uma 11
de em concre'to. -

"Ao Poder JUdic!ário- lembra JOSE FREDERICO MARQUES _
nl:io compete responder às consultas de outros Poderes no que tange às

!> leis ou ato!; normativos, e, sim, fa-zê-los aplicnt', na composlç!:lo de 11

tigios, com sabedoria e justiça, para ser dado a cada um o que é seu"
( ln A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO, lt1 VoI., pág. 344, ed. Saraiva ,

1979).

Como o Poder Judiciário nl16 se destina à interprehçao
de lei ou de ato normativo abstratamente considerado, a soluç1l0 1I'Iais

adequada é a supressllo da letra "j", do inciso I, do artigo 108 de n.Q.

va Const1tuiçlo

EMENDA 2T00461-3 __, -r-t

f!J Cons t a t u-rntie JOt'QUII1 EEV1Lt\COl!A J~:;:;:;J
QUEIRAASSINAJ.ARA NATUREZADA EMENDk

m .... SUPRI:,GStvA - Se rorde e.<preo-..Qo ou P~~vt~ nsc dtverli ln.-ert.er o ~ntldo do_d'~po~llNo
Exempln no tl'J:1O, ~upnmlf o advérbIo ~I'iAO~, pJjs..'n~ a ser emenda moc!llic...t..V~ e nao sllpren!;.,]

o - OMlssho - ObJetJI.71 restabelecermaténa cproomdll no 1·tume> enão tncwdll tia redação do vencido

D - ERRO - Redaçeo do vencidoque não eorresponda ec q:.:efoi epro'oll5do no Ie tumc

0- CONll'.ACtçhO-D.sposrtNOS COtIttewtênos entre 51e scbre a mesma me-erta,

O - CORRLç.<\O DE UNGUAGEM - Sanar vicio de Lnguagem defeIto erro manifesto ti corrIgir,ou de
Iécrnceleg15!atNa.

~ mrro,- --,

supr-ana-ee fi expressão "0 S üovar.nador-eu dos E!>t!

dos e do D.u:Ll"110 Federal e , nestes", da letra a, do anca.se I, do Art,

111, a q_ül f.:!.cará coe a seguinte redação'

"Art. 111 - •••••••• •••• • ••••••••••••••••••

I - precesser- e julgar, or-a.ga.nar-a.amerrt e

a) - nos crdnes, comuns e nos de responlõab1.1idade.

os desembargadores dos Tr~humus de Justi<;:a

dos Estados e do Distrito FederaL.. lO

JUSTIFICATIVA

o Br-anz.L, de acordo com os pr-aneIp i cs rundamerrtea.e

da nova conatxtutcâc , ê uma RepúblJ.ca Federativa <art. 1°), que r-ea
plandece das uru.dades federadas, eognor-u.nadaa Estados, autônomos em

sua respectiva esf~r'd de ccmpe eêncae e atr~bul.ção (art.1B), organJ.z~

ôce. e rep;;l.doz pelas r-eepect xves Const.J.tuicões e ãe i.s que adotarem (art.
25)

A exemplo do que ocorre no ânbüo da Repúbll.cll., os
Poderes dos Estados-Membros' o Lega.s La't avo , o Executivo e o Judlcl.~

rio, são a.ndepe-iden t e s , subs r stando una equl.valénC;la har-n-ônaca entre

8,1. per-c o exer-cIc ao e cumpr.l.rnento de suas substanciaJ.s e peculJ.iU'es
fundaçõ",s GstataJ.s

Dotado de gara.ntia!: e prerrogatJ. ....as, que assegurar>
a sua :r.ndl'lpendêncJ.a e a dJ.gn:!.dade da funcão JurJ.sQJ.cJ.onal, em relação

aos dema.l.s Poderes, o Judl.cJ..n..lo com eles sempre tlan'teve o equ:!.líbr,l.D
e rcspel to.

SJ.stemátJ.ca e tradicionalmente, as Constl.tuJ.çã~s

dos Estados-Membros sempre atrJ.buíram ao Tr.l.bunal de Just,J.ça cOl!lpetê!t

C,l.a oI'iginãrJ.a para processar e Julgar, nos CI"J.rtes comuns, o Governa

dor, os SecretárJ.os de f:~tado, os Deputados, o Procurador-Geral da JU;
tJ.ça, 05 Membros do Ml.nl.stério PúblJ.co, os Juízes dos Tribunais de Ã1
çada e os Juízes de DJ.re:!.to -

Coillpet~a, aSS,1m, ao Tribunal de JUst~ça dos I:$t~

dos Federados processar @ J111-edI", nQS aludJ.dos c!'lmes, o Chefe do Po

der ExecutJ.vo, os Sec::retál":!.os de Esta1'O (MelIlbros do Poder Execut_vo) ::
os Mellbros do Poder Legl.slatJ.Vo (Deputados).

InoVi'mdo. a ConstituJ.çào Já aprovada, cometeu ao

Supç.rioI' TrJ.bunlll de Justl.ca, competênc;l.a or.!.g1.n.iriA para processar li!

Ju~r;ar, "n05 crJ.rnes comum;; os Govet'nadot'es dos Estados e do DJ.strJ.to
federal 11 (cf. art 111, 111". "a"), rompendo, destarte, o equl.líbrio,
at~ então, exixtent:e, entre os Poderes.

Com efeJ.to, o Tr.J.bunal de Just;l.ça continua COl'\p~

tente para proceSE:ar e Julgaro, nas citaddS J.nfra.ç:ões pena~s, os Deputa
dos (flembros do Poder LegJ.slatJ.vo) e os Secretár.tos de Estado (Membro;

do Poder Execut,J.vo). Todüv~a, desa.rrazoadamente. não trais será c:-mp2,
"temte para Julgar ~ procêssa.r o Governador.

Essa deslocaçd'O de competência, J.n'1uesti<:>ra"elmen
-te, constl.tui um<Õl l.n]ustlflCâ\lcl usurpação no sJ.$terna de cquili:br~o :

harmonia dos PodE-res, para cujo res"taÍJBlecune'1to, l.m~õe-se a supres

sã.o da expressão referl.da.

EMENDA 2T00462-1 __, ~

~ Constituinte 1'lA!.DECl; OP.NELJlS J tI'll!o~~~
QUEIRAASSINAJ.AR A NATUREZADA EMENDA:

GJ - ~~~~,';~~~~ ~:~o;:: ~~~e:~~oou ~~~tlp;~~:e:s~~V;~~n~;:~~~:Il~:~c~~1jpreSSN~
O - OMI&SÁO - ObJellVII relltabelecerm~tt:n'" llprovadano 1· t.wnoe nao InclUlda ni'! redação do Vl!ncldo

O - ERRO - Redaçãodo ~ncldo que nâo corresponda ao que fOI aprcVlldono l' turn::l

O - CONTRADIÇAO -DlSpo5IllvoS contr...dlt6ru)sentre si e sobre ...mMm...m"'!llfl'"

O - ~~~~~~~tJy~E LtNGUhGEM - S"'n~r VÍcio de lInguAgl!m, dl!felto,erro mamfesto 11 colrIg'r ou dI'

..,.., mrro, _

Suprira-se, do ProJeto de ConstituJ.ção (B), o Inciso 11, §8'? do Arti

go 171.
JUSTIFlCAT1VA

O ProJeto de Constituição estabelece, no paragrao sétir

do mesmo artigo, a regionalização do orçi'Unento segundo critér,l.o popu
la.cional. Por força desse dispositivo, o orçarrrento da União será espe

ciali2ado segundo as macrorregiões do país, com o obJet.ivo de corri·

9ir desequilibrios interregiona1s de desenvolvinlento e como instru 
mento de. desconcent.ração adrn.inistrat.iva, matéria a qul'l tmrbfm se ref

re a seção IV, capitulo VIl. do Título lI!., que -trata das Regiões. Es
ta é pois a unidade de trabalho com que deve oparar o legislador f:e

deral.
A discriminação da despesa pc>r ertado não teria assim

qualquer sentido f:uncionnl, a par de constituir prática d/'l.nosa ao e,!!,

pirita federat:J.vo.

QOEIRAAS511'fALAR A NATUREZA. DA EMENDA.

o - ~~:;:~~~~~;::: :=o~~~~~p;sã~~=:s:~v:~~n~~=::::~~upressr/a
O - Ofo\I5SÃO_ ObJetM1 restabe-~r nlaU!naaprovilldtl no l' turno e n~o Úlclufda na redaçl!odo venCIdo

O - ERRO - Redaçl.odo vellCldoque nao conespooda ao que foIaprovado no 1· llJrno

0- COl"fTRADIÇÃO-DlsposItIvos <:ontr~entteslesobreamesmamatena.
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surrirra-.;:e do Arl. 187, caput; , do ProJcto de ,=onstit'1:!.ç2io (El as c}

pressõ:HH "pelo Poder Publico Municip3.1", "plena" e "qociais", re:::ta.!!.
do 11 5l~guint.e red3.o;:ão;
Art. 187 - A !?oli1.ica de deeenvc'tvxnarrto urbano, es-ceueaea ccnrorrrc

dir~tri::t::s gel;;HS .f2.....adaa C'n le!, tem por obJetivo oràen3r o decenvc.I
vã-tcnt.c dae fwnçõc~ das cidades e garantir o bem-cnenc de seus hilbi--

t.ant.os ,

JUSTIFICATrll\

A redação do C<l.put do artigo cncer rn contr:ldiç50 COM vá

z-ãoc outros dispositivo:; aprovados em Plenário, em especial os segui.!!

ces e

1. Art. 21,lX: atribui ccmpecencLa ã União paze "elaborar c exccut.ax

planos nacionais e regionais clt: ordcn;:).ç50 do território e de descE.
volviment.o cconor-d cc c eocial":

2. Art. 2-1,XX: idem, para"J.n:;tituir diretrizes para o dosen1<olvit"cnto

~, inclusiva habitação, seneenenec bás1.cO e transportes urba-

nos":
3. Art. 24,1 : atribui ceepeeeecs.e concorrente 1i União, Estados e Ois

~ 4. :;t~5~~~:~a~a~:~:al:~~S~:~:~O:o~;:d:~~~~t~e~r:::~~:~::~ar,(~:::~~
cu í.r- regl.õas Mctropolitanüe, agloIl'erações urbanas e rricrorreqiôes,

con!:titu2.das por agrupa""entos da municlpios liMítrofes, para lnte-II

graI a organização, o plancja"'l'!!nto e a e eecuçãc de funçõcG públi-

cas de ant.exease ccr-un", I
O próprio paragrafo quarto do art. 187 condiciona e lirni

ta a faculdad9 atribuida ao Podar publico llunicipal aca corr-oc de lei
federal.

~ evidente portanto que ia políticn de desenvoãvdmoncc ur

bano não se c1nge ao poder público municipal, envolvendo tmnbLrt. coroa

evidenciado, a Uni5.o e os zaeeecs e Distrito Federal. Dessa forma,
faz-se indisPQnsávcl a supressão da seeeeencí e , para permitir a cornp3

t:Lb1.1~zação do teor do artigo com as cc-peeeneí.a atribuidas Cl'l cuercc

di5posit~voz <'lOS demais níveis de governo.
Outros5in, se il nível do município a política urban::L cui

, da da cidade, a nível estadual e federal dizem respeit.o ao sistcrou de

cidado!'>, daí porque outrü5 supressões de palavras e tl)Ust;;uTlcnto da rc

dação, de rr.odo a corrigir as inadequações do tCyto.

EMENDA 2T00464-8 ""00 -,
(!Jconstitu~nte HALDECh. OP-.NELA5 } rrw:;~;]

Q(JEJRA ASSINALARA NATOREZADA EMENDA:

o - SUPRCSSIVA - 5" rcr d~ tlpressão ou P;;IiI\IT;l nao d~ver.i Inverter., :;~nldo do d ~posltlVO
Exemp,o no t"rtl), su;mmlr o ;ldverblu ·l'lAO~ pllSS;lndo a 'l:eremenda modl!lcaLv;:I e 1'3" S'll"e~SI"J

Q - OMIssAo- Ob,eth'llret.lbeIectr ma'tuJ aprovada no 1~ tJmo enSo [nclu,dan:l reail,;ão do "encld':>

O - ERRO - R~dJ.po cc. ..encldo que nlio cortetpondJ ao que bl1!pro"õ:ldo no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - D.';po~llJvos contnd tO/lOS entre 'l:le ~bre a m"sma mn'eM

D - ~~ru~~Te~~t..~.E LINGUAGEM- San<lrvftio de llnguagem, defeito erro m:mlfesto 11 comg,r ou d.:

l1:J D&-se ao Artigo 32 do Ato das Di::5iotQ09 Constit:ucionaie Transitõri
as do ProJet.o de Constituiç~o CE) a seguinte redação;
Art. 32 - J:: assegurada a garo1ntJ.a do v1.taliciedadc aal;; atuais ~ünis

tros do TrJ.bu.n~l dt! Contas da Uni5o, dos Tribunais de Contas dos E5

tados e do Distrito Federal e doa Tribun:lin n Conselhos do Cont<lS do

Hunicípios.
JUSTIFICIITT'JA

Ao ser feita a transponição do §S? do art. a5 aprovado

em Plenário para o Ato das Disposições Transitória::: deixou de estar
clara a subo:::-dinllcão do principio ao disposto no Art 87. que (] ex

tende ;;;5 dell'Jd.s Cõrtes de Cant.as e..cistentes no pais, fazendo-se por

isso indispen::;ãvt!l a explicl.tação.

EMENDA 2T00465-6 ""00r Con~tituinte I11\LDECK ORNE'-LA-Z---------,) tJlliõ~~~u

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

Q _ SUPRI:5stvA _ Se fcr de vpressiio ou p~l!lvta 0210 dl)Vcril lfI~rter o sentido do dlrpo~lu,'O

Blemplo no tex!o sUpr.mlro Ml'l::rblO ~NAO' pMS<lndo 11 r;eremenda mool'iCIl.tl' ti e n<lO supr~s~II,J

D - OMISSAO - ObJllll'71 resbbeIeur ma'éria lIprovad!lno J'turno e não lndulda n.. ted:lç..o do vencido

D - ERRO - Re:laç~o do V!lnCldo que n;;;ocorrl"spondlll'loque fOIapfovlIdono 1· turno

O - CONTRADIÇÃO-Ol.5po!'alNos conttadltollosf!ntresi e !';Obre a mer;m",mlllmlll

O - ;~~~~~..~w~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de lmguagem, de'ejfo, elro mllnlfesto a corrigIr,ou d~

Suprima-cc, do Projeto de constituição (a) o §39 do 1'.rt.

32.

JUSTIFICATIVA

A matéria já está atendida pelo disposto no P.rt. 77,

COMinado com o §29 do Art. 76. A ll'anutenção do dispo.!'litivo cUJa supres

são se propõe c:onstituiria tratamento discriMinlltório em relaç50 aos

pre.feitos, o que não se justifica.

EMENDA 2T00466-4 """' ---,
PJ Con"l'Litu1nt.c GIG\IAHINGA SE1V.AC

QUEIRA./ISSiNfú.AR A NAT(JREZA D,\ Em:NDA

D - SClPt;;CSSr<IA - Se fcrd<.(!~prl!~~o eu p~I-l\rJ n<lOdr",.::rlí In..ertt.r o ~l'nlldo do d,., ,)~ "O

E:c~mp!;) no lo:to 5'j,;rlf1Ur" cd'f{lb,o ~I'{A.O~ p~;.sllndo'" ser ('m~ndJ m(ldlfic1!t,,~ e /I.lO$Ur!~ "'l\~

D - 01·1150540 -Ol>J~I""'lles~beh:ter m1!I>::<ltlllp/Cl\<lda no l·tlomo e n~o l1c:fudJn~ ri d1!~il:> da ..('-~d?

O - I:R"rD -;' R.::daç.!io do ven~d" que !li:Oeertoi!~~OJ1dll tiOqcle f'Il!;tro .....do no 1 IUr"o.

O - COl"IIAADlç} O - Dlsp:m!NOs con!radllonosentre si e sobr••11Olcsm~ matcnJ

UJ - COf:I\EÇÃO De U~GUAG!:.·l- SlInJr VIcio d~ l.nflul:;;ern d"fe,to etlo tIl:"hrre~lo II ccr,l!J'T ou de
!kcnll:cl~g,sl!l!Jva

, ","o 1
Dê-se a seguinte redaçtio ao art. 29 e seu plwáera.

1:0 único do Ato das Disposições Constitucionais Tt'snsitórlas • -
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longo.
Atualmente, apenas dois países do rru1do !>ustentam mandato

de 8 anos para o senado Federal'o I3rasil, que acaba de sair de una ditad.Jra

negra; e o Chile, que aInda está vivendo sob UlI3 ditaoora das mais nefastas

Esta é a oporttlnidade que temos de modernizar e democrati

ra do Poder Le islativo no nosso aís.

EMENDA 2T00473·7 =~,------~r.r-"'''-"]
PJ çrnsTlTUINTE HA!jlJlTO VILE! A éw07 f88 J

Com e revee, apenas a Uru;;o poder'; l'lrcillt" com o ônus

r mance i ro de sua nennueencãc , tendo rm vaat a a sua s1tua:ção qeog.Á

flCl!, tlstratégica. polítlca e ambumtal.
Palo seu car éc er- i nccnsequente , im",àe-sl' a Sllp1'"~$-

- d •

Suprima-$e as PRlavras:" COlIUÚtáN.as -I:lconl'nsiOl'lllis", na

redação dQ Artigo e seus incisos.

D - OMISSAO_Ob~rl!Stll~ect'rmatfrf.!laprovlldaoo l·tumo e não lnduída .... rt'daçiodoVl:f'lddo.

O - ERRO- Redaçio do venoda que mo corresponda.!lO que foi apfOYaclo no l° turno.

O - CON7RADIÇÃO_DI!:~ contradd6rlosentus!esobrc amuma rmtérrL

O - CORREçAO DE UNGCIAGEM - &nar vício de IInpgem, defeito, erro rmnlfesto a COtrlgU'.ou de
,«:n,ealegl513tJVa.

Q{IEIRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

Os recursos públicos ZI qJe se refere o Art. 21S deveria

ser aplicados na IIl8I'ltltenção e desenvolv!.JnMto do ensino público, 'de fOIma a

garantir o cUf'CrllOOnto, por parte dO Estado, das suas responsabUidades 00 se
tor educacional.

As escollls filantrópicas poderlío ser beneficiadas,conforme

parimetros definidos esR Lei, pelo relevante P8Pel sociR1 que Ct.fI1Jrelll, especi
almente no que se refere ao lltendilllertto a. excepcionais.

As escolas COOUlitlirills c1everlo criar lIleCanisrnos de I.U-

togestão r ou oeverão assudr caráter fUantrópico.
As escolas confessionais percebeJII proventos~da conulidade

serve devendo desta feita llU rir-se.

DISPOSITIVO Et>EJIJAOO'ART 216 / SECAG llZAP.. IIII TITU..O 'VIII

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

.:MITIFICAi"'.110

Esta emenda vBa o nivelamento dos lMndatos parlament;:'lres

na pcpú!:llica Federahva do 8ra<;n, de Vereador a Senador dl!. República, natural

mente respeItando o mandato dos l'l.t!Jais Senadores.
Não vejo argumentos que possam justiflrar un mand!3to U:o

EMENDA 2T00472·9 =~ --, "'''-"]
{!J a:v.lSTITUINTE MAGUITO VILELA J rr;:-n7/AA J

o - or'"SSÃO - Objetoa restabelecer mereoa aproomaano l° turno e não lrn::luloa naltóaçao do v~ncldo

0- ERRO_ Redeçeodc vencrdcque nAa corresponca ac qae fOI aprovadono i- turno.

0- COMIRAD-I<;J.O-D<spe$\\iIIos «InlIl<rlllOt\CS~r.I!eS.\~1oOoltl1mest'Mmat':t\ll

O - CO RREÇÃ O DE. LINGaAGEM- Sanar viCIO~ llngUlIQllm dtlPllo, erro mi!'Il'e~IO .!I corrigIr ou di!
t~mUJI<!9JSr.:'llro3.

r.-r-------o-,-SP-os-'-n-VO-Ef-"N--=-!C;:O'-,-q,-,-,-;C-,O---U-'-EC-"-'IT-lT-U_-"'-,-v----,
Suprima-se a expressão'''Cll-l WlNJATO O! orro A!olJS",l'\O § lQ"

Suprima-se' a e)(press"ão:"AL~TE,PCR U-I E. 0015 TERças,

EMENDA 2T00471·1 """" ,

P crNCTJl!lTUTE' IAAGUtTO VIlEtA J~~:~

Os d;LspOS11.ivos que propO"lOS sejam suprimidos co.,st11:.ucl'l
vCl'd.:\!.lo,l.t'{l. cap111<>~ da cO'llpetência norma.tiva l-ner~rlte 30 P2
dt>r LCe:..a1tlLJVO, Jnobst~'nte a ree!lnlva con~tante do~ do ar-t 4",
quCo'. êm V(!2 .,h.' "l'cv&l.'l.r cl:lutela CCJm a pr~l'ler"'3ção "das iniclúti"D.s"
-- dl;!~nt'cctt.iN:'o. de t~o óbv:l.n --, demom~trn rescrvns quanto à 00'""
pcttneol.4. ( hO s~ntido de- capacid1de dI? roalização ) do Poder Leeis
lativo,

EMENDA 2T00470·2

P Con"!tu,nt. ~LV"D ,,-rO.ro

Q{IE1RAASSINAUJ! A NATUREZA DA EMENDA.

ral dos PO\'OS da A1'f'criea. Latina, vi
e.enec .à fQrmn-;3:- de uma corunLdade •
latino-i:lI'l""ri.;I<.'l"l. de necêes '

ITi- ~~:~~~~~::;:~~~~~ap:~=;'~~~n~~~:::U:~upri!n~a
O - OMISsAo - Obje-\MI.res!2lbeleeermlltel1ll aplOYldl/lO l' turno e nbo loou,dll nl ~~àa do vencido

O - ERRO- Rtdaçliodo Yt!neldo que nlloCOflesponda ao que foi aprovudono t" tuma

O - COfi'TRADtÇÃO - D!Jpos,tr.os eontrllditonM enlre si e sobre a me-..7U1mllUna

O - ~~~~l?~E UNOUAGEM - Sanar \lÍelO dP [,ngullgem defi!lto erro mllnlrpsto 11corrlglt ou di:

SUpn.mo!!-sl!' o art'lgo 17 r.'o Ato das O'l.spo!5ições Con'S~

tltuclonllI8 Trans1t6rll1S.

~f.ç@

O nrtir'.:l B~ do Ato das Disposições Constitucionn1o:,; ,
j'r ;p~~tórl,).': C.-,..,t6M nor-ma de c.{r;.u.r pc rmancnt.e ou, na p10r das~hiP.f!:

t.ua. -', d( t::Ir~ ..':'r -c r-ar AlI:.!:', t cj. d1~pos1t1.;o conDa~rd ccc i s ro (I,:>

por Li i cc t.ytolna do Era::.il, no as~inar o 'rr-ataco de Montevideo de '
lf'4". U' -t t o o uc r-c . '';1 CQ'l'_- L1tlrC-...i';..rlc.::ro. are-e de corr,::""p:l~

d'r .... n ....lfti~"l dI' D-t'..l'31 ceve r-no bras1l~iro de- lnttH<.<ol:f1.ccl"' },'.._ '
lJd'''\ ... 1.1 ~\<,";o no pro,::e~,s;. d2 int~brnçiio reCi!,. at

,l,Jlu Gp7~~~~~~~~"~ (;:r~::~ ~~ ~: ~;~~m~~~~ ~e~:~~~~";~:~~~cl~~~~~~~ ~r~~:.
"'0 _cm.. :rn..,'t .... ,~ ls;:~t)1 ......3 F...etc .....'lILI so ür-as t r , n'3:i.n. "'"no:; co r-r-cr c e
r~n ~n!,~! t. "./0 q'.J-:' tl'.:.n!>f_r!r-bQ :! re rer-í ae nor'"!:'!., com a redaç30 otoro
r· II f ~~(,.' fi 'l ..uc1, T"l,.H li c ec.c tc c!",'" rhsoosiçóctl ccr-manenccs ca Con~tl.:
t'li'.:;'"

\c=.1.m, n"~::::l t'm-:-nda obj'=!tL'u PI~(jpOJ' que o atu~l dã spo.s í t.Lvo '
f'''''' -' n "-:-'"1'1tltt-lr ':::>or;ll~r'lfo tuu.c c dr, 3rtli;o 4~ do Projeto,unee. ece 
q l..!J ~','nt e • ccn., ltlstCln('~.:lt·1<l princip."" c'-,POç'al entre o-, c .... e aI! se eE;

"'Jr,1;'IlF'O\..Q cc ,,--$:;':<1:,. l61.:...;;õ"s Jnver-nac t cn.s r.,
F'.....lr·rJ ...,......:; de-a-e r-ooc , contribuir p,oIra u-na ncco.:;-31rio. c or-r-e-.

.. .: ... i'J t"Z.;~~ca l~bH:IJtivD..

_I
: lluprl,,"~-" O orUgo 40 e seus parásra"os do Ato dos D1spo-h sJ.çoen Const.1t~eion::lisTransitórias.

JUSTl FTCACÃO

~~_DA__2T_0_04_6_9_-9_ .~" ---,
,..Ul<..l' ,to' .:l·jtUR!I:\ '"'l!' ',::; n~~:;~

Dl ~ {,I..I'lRr.:sSI\'h - ~c (<:lr('\/:'e-;.-p,t~ v' ClJ r~' 'q~ 111>0 d· ...'N1i1"l\(tI1~' o ~tntt'') do d ;',~ IhVO
;;.< I....., f"lI, ;) 'lO InhJ ~Jl"nn"l 6" 'l~.' rt--,Q r'!~""d",;;; 1~Ll ~m "d~ 'W"·~ r~" l.l" ";:'';' s"P'~s~,,~

:;'--J ,.. 0, \.Issr\O .....C'l~h llor::.~tz:1.J'lc.:,'1l"3 !J~. )\"d3nO I IUfflOeniíoIY1..J.! "a r...d".bd"\,:' I~H:b

:::=-J ~- 11 o~ r nç, ;:.JO'~l'b l~(',,':. ruo OIT.::~r "".ira:lq , bla" I) adC'l"Io l·tum:.

=-_J - CON'TT'Jlbly,(1-D ~,'~l' 'ff'~ eonlr"dl'ow;," (tj,re Sl(' "dll(' ~ nesln,) ma! til

T...J - ~l~~r:i~e ,f~:: L1NGUfGI::1- Si:lllllr ~)CIO d~ r nUtl"l>~'n defeito crro m:!lIre st::l a Cc ":lll' ou C~

,
! Cur-io!'>nm~ntc, pensou-se em rcsguardar "as iniciativt.ls", mas

l
'i não ns eampt!'I.~nclns do LeC;l;sl.:,,,,t:\.yo...

O M!>ut'4Q dessa ta~ COM.iss:;'o de 't"ranciçiio é tio evidente,
quont.o é l'~diculn sua composição de nove membros. Serão super-homem".
lenls1adot'Cs, Sl'H:::uMb::l.dos de propor ( o que inclui elaborar) medidas
lan1s1~t:i\>~~ c bdmin1strativns ao Coneresso Nacional "necasslÍ.f'!m; à
(toda) N"nlUl1;tI~ção institucionnl (1) est.t1belecida nn consti1.uiçno".

O \)0\>0 nuo nos ele8~u apenas Constituintes, 'l'llmbém Lenisl!!
dore!;. O l'"tlcl' l.eflislnt1vo, que ora reconquista suas prerror,ntivns,
tem dê tubnlluu.... pocl~ 1.rabalhll.r, precisa trabalhar c deve cornprovnr
quc :-~hr 1.N\b,.lh"lr.

... Que se criem comissões de estudos c grupos de trnbalho, no I
ambito apenas do Congresso, pa.ra o mesmo :rim NJ'tda obsta. quc fLncio, I
nem em art.iculação com outros d..;r PodE>r Executivo ou do JIJolc1;11"'10 I
Isto s.im. Porém, comissão permanente, de caráter bupra-reprasclltati-
vo, islo não. I

Port.anto, a manut~nção dezst's dlspo.l!";;ivos é de todo conde
nával, mc:ecenclo, mais do que nossa critica e nossos prot.C'stos, vue
mente denuncia ê repulsa.

"A~t 19 - f 1C'.l-' r~vo,.< k - t \""'~ ~ : r," J "~I
O~i r,l.<..\ ..I" ~'f'':''"I'J~~,~,,:;, d", C_f tlt' I,;Ã-, ':.>l~,tJ'? ~ pl"2' U~ l
r ,~" ~~" .,"~ 1'" ,"''''- ~,- 111 ''.:.:l~, .J't-_ , ...J _ 1 <i 1
Jc ....J.~"v<.~) IJ,'·; ....-.J ~':l __ '" ~ 'ê:t.l _r 1'1... '~a (Te: Ij(;' F a-r- ~ "cutl'0
C'~r'n...t" .!'::.~' ,""(''''t_~ 1:' • .,r ~ r z t I .. ...lí,.:;,"' ~I) C... '-1:''''::',0 !J::l~l;-"l, lo'Sp.-
... , ll~ ~,...f " '1U' 1 tno:,..:' a .

l,(.s~l~r,. ,__ ~r-.l'_', Çf ,.., ... ..Jb tlh,r:l.r ",.

11'.'>!'"'' pnf" ""Of''l'c ,l~' -, _ _ "'I,:::t-, f .l'.:J "...! !=' I ';

trJ.bUl;.IO", no JftCJ.tO 1, 'l<:t'.fClO:;O.:l,",jO~"'~~. t ...cn1\..'rl I.'':', " t<::'t
O P<1""~~'':JIO ':ln1(.~, i"'r;~ o:..L'r,,:: a lliI';te"~ 1 p';;:... ·"l',rl ~_

prcc:J:Jc!l,.l':; Q!:: do,:t.r' .. c ...._l{" .. '::;1"! d d""l.t.! (1.1 rI 'f11'..I11 il,1'?3" r, t]f~. _

ÇiiCl, C'L j el'l "1'..1 , ,~ ~. lJ ~...!.-1 r'r ,,1"' ... J ..... _ "'l. :J " _ -, I .. q -,_
cin, i:;to é, os c:fe1tc-:; p"'oJu='df">::", ",{.,.:i':f 'Z,~n::i'i"r<d ':> I"'Je~';.~:k\.. 1
Não :::(1 est-abelcc.::, todaviet, ') í'orm:l. ,.>l.l"1 qu..!l a matéri'1. uoji to r!:: ...._
ses decretos-leiL venham .1 ~'~r dh.c1plin:to;]o;; E ü:to '1'1'" l'roptJ~:-~ ,
a t'im de Qtle não retorne"'l "'~e-:; dO Ccnsr"n:.:~-:' ::';Ob '3 "Io'J.:-1 c....Uç d~ ,~_
didns provi:sórion.

§ 2t - Ocorrendo a vacância nos dois úl timos anos do pe
rfodo governamental,em corr~spond&ncla ti. per10do equivalertte do m.ll!l
dato dos atuais Governadores de Estado, a eleição para ambOS os cn,r
gos será t'eita trinta dins depois de aberta. a vaua, pelo Conglc.sso
Nacional, na :rorma da lei."

JUSTIFICACi\'O
O artigo 33 do Projet.o "B" estabelece a autonomia polf 1.1

cu do DiatrH:o Fe-dernl e, em seu §l~ I prevê ZI. ~leiçio do Governad.or
e do Vice-Governador dessa unidade :rederativa, c01ncidentcm~nte com
A dos Governadores e Vices dos E!>tados.

Ora, p.~omul&na~ lo. Constituição, o atual Governndor,clJjo nO"1e
:roi indicado pelo Presidente da Repúbl1c:a c aprovado pelo Senado Fede
ral, estará CONSTITUCIONALMENTI: I'IPEOIOO de governar.

, A ausência de norma transitória do Projeto que recule ti maté
ri:<, a par de abrir uma lacuna normativa. imperdoável, não tem o condão
de SUpostl'lmentt:! prorrogar, por omissão, o exerciC:10 de !'ato do Go\'~rno

do Distrito Federal, doi por diante, além de politicamente ilegItimo,
CON6'l'ITUClONALMCN'I'E IMPOssíVEL

Se esta é uma consequância explíci ta do sistema consti tUc10
nal proposto, temos, por outro lado, como conseqUênc1a implícita, quo
o Prasldente dn República não mais poderá indicar qualquer nome, princi
palmente o do atual Governador, nem o Senado Federal manterá competên:
cia para aprová-lo.

A observação e a indagl'lr;âo que se impõem aqui e agora são as
seguintes a Constituição não contém dispositivo, a exemplo de certos
ontrat.Os e convenções, que remeta n alguma "autoridade" a solução de

cnsos omissos Diante disso, a pl!rlJ,unta é : quem pode e deve resol
ver este "caso omisso"? A resposta, única possivel, é : a própria
onst1 tu1 r:no • t o próprio sistema consti lucional que o!'ere'C;e tt soluç30
ubivel, sob pena da seu dl?spretln10 e desmoralização, cujo re$ponsável

~ O prÓprio CollstituintC'
Esta solução, extrnfdn das normas oonstitucionais pérmnnl"nt.C's,

, a que ora propomos, que procura dC:lfnzer a contradição existentc { dC'
dispositivos contraditórios ent.re si e sobre a mesma matéria}

Em resumo, verificAdo o ItlPI:DIHENTO CONSfITUCIO.'AL dcco"rcnte
do cont'l i to c.ntre as not'lllas da Seção 1, do CapItulo V, do Ti tuJ.o 111,
e a ausência de disposições trans1tórias sobra a m~tél"'1a. cabe nplicar,
analogicamentc, onda e como couber, na :torma de nossa emenda, o dispos_
to lIos art.igos 82 e 83 com seu § lt do Projeto.

Os dIspo.::1 t.ãvc ... or-a omendcõos car-ece-a, c!"t:t1.é",..'r
t.c , do c~rrl!'ç::<') O'" lITl,,-" ~ ~ J~ t \, .. c a '~:i .~fc< 1-

!Of'a~::~ d~ :~~~~Od~g~e~~;,on:~q~:~T~~~~~~:~ t~r~~~~~t;l~:~~~~.t: r

pr.d.tH:n, trnnsforn~ç~o de- ncr-ta tr",n:;ltór."" (-, peIr;,"H.<.r~r.

um nr-oco ll1~~~1"~s~;~.J~r~~w~~': ~~!tp:~~~.,~ro~~ó~:!';~O_<;:.H~I:1"i~J.:~ "!

l:id.J.

JU5TI F lCI.CÃO

§ lt - Dentro dos primeiros noventa dias de exereIcio do
Governo 11. que se ret"ere este artigo, t'ar-se-á cléição p~ra Govern"J.
dor e Vice-Governador do Distrito Fedaral.

I - ':ttI'luuiç:io nc r-rc t.t va •

auer- e~péC:lt. 11 - al")ca,;~.;) '1IJ tr.:..nS:f0r~n"'J' 'J'""' '''.' _t"?"! :I.... '1..1111

mulr,a~:} d~ lin~hJ:ct:~~~~;~.J_~~ f;,~m-~~~l~C~:;~' ~~~~~i;c'\~~c~~~r:/':) í
N'm:lon,:! ':: n"ldo;.or:::: _ r 1",1 a.rc • r 't=f"lt:'<'J.- r:: .f_lt'..!:; 1=1.",-)..)-

z.1doz dut"ant{,. :;'Ja Vil'&....c va , ' 1"' nd,:, :'Ij Pod_r Li;,r.-::;.l r , t "h dL"ÇhH ç )l,r'
.&s m<ttó...!.D.!' nc í oe pr-cv Ls.t c; • c c !'or O caso.

QUEIRP.ASS1WJAR A NATUPEU. DA EfíD D/I

EMENDA 2T00467·2 ="' ------,
~t;tituint{! SIGt-lRIIlGA Sl:I',''1S

o - SUPRCSSIVA-Sl:! fer de exprl:!ssiio Ollp~llloW<1 M~ deVCfl! 'nver"!fo ser~d" d,.,d"p::,l" ~
El-emOJICl 00 ttxto, Strplllnlr o o!ldWlulO ~NAO~ pll5slIoda 11ser ~m~o::b maJ,re ,l.<.~ rl'~' jrr~

o - Of!,.ISSAO -Objel".:'II{'~tabe!eccrmllter,aIprov:Ja no l'lurno c n~n mdu c" no!lrec"ç~o j.J \~'\:d;l

D - ErRO - ~dll'õ!lo do ve;ru:(do que nao l:O tespondaao que foI~\lfO'<ild.) fi") 1 tu'f\Q

[TI - CONTRADIÇÃO - DisposlirVOS cootrlldJ'õr,~ entre si e SO"'fl: li m·srl.< m"t(fl.l

O - COf'REÇÁO DE LINGUAGEM - SllnllrviCiO de bnguligem. ód<'lto cr o men rc~ro a corrigir 011 de
thmoC.:'Ilcjj,sJatll'll.

JU<;TIFICACXO
QUEIRA ASSIl'lALAR A NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T00468·1 =~ ------,
llJ Constitu1nt.e SI(;MI\~lNGA SEI "AS J t:2:t(:~t~~

QUElM ASmWJJlR A r!t\TOnEZl. DA 5'\ENDA'

D - SUrnEC&IVA- ~ forde e~prus!l') 011 p"bvra nia dl'\'erllln\'t'r'~r o $~nUd~ do d'J~~,t"'O
Exemp'::l 1"1-'to:!~to. suprlrmr o adl'l!rbio "NAO~ p:ls-<.iIndo a str tl11cndamO(H'Ci!hl\~ e nào $Ul'r(.~MV.l

o - OMf<:;GAO-Objdl>'f1 reslab...!t'cerlll4leli.:'l aprOYnd-" /lOl° turno e nic Induida n, rtclaçllodo \'tn.::mo

O - EP.PO- Redaç":J d:Jvencidoque nl0 corlesponda ao que folllplovad.;. no l° tumo.

O - CCt\TP.ADIç:r.O - D.s.posllrl'Oseontrad'tono~ enlf~ li ~ sobr~ a mf!srTi<l matzflll

o - CORnr-çAO DE UNQUl,CE1<\ - Sanar vicIO de Ilnr;uoge'1l. defrlto, [lUO mllnlfpsl0 Il conlnlr,ou de
h:cr~'<:lbg$lblhll

Transt"ira-se a norma do art.Bt do Ato das Oispo~içõcz

Consti tuciona1s Transi tóriat.> para o texto das disposir,-ÕQS '
per-mnnt'ntes, pag~;nndo a constituir Parágrafo único do art 4 g

da Ccmstituição, mantida a redAção oferec1da no Pr01l!to j1~

~1ção "D", assinl,

.. Art, 4t •••••••••••••••••••

Parágra:ro único - A Rcpública Fedl!r~

tiva do Brasil buscará li integraç~o

econômica, política, social e cultu-

'" normo!!, cUJa supressão é proposta. obJetivl'l reln

corporar o arqUIpélago d~ Fern~Jldo de Noronhl'l l'l0 Estlldo de PernambQ

co, t'lIzendo ce!3sar, em conseqüêncill, a sua con2liçio de Tl!rritório

Federi!ll, por ele adquirIda com a .d1Çiio do Dllcrl!to-1e3. n! 4.102,

de 1.9"2.

ES5a relncorporaçiio, sobre oca!l'lonar gt"aves ônus,

f1nl'lnCl!)1rOS e admln'lstratlvos, para Pernambuco, suscit" UIll.!! quest;3o

não resolv1da pela regra suprlmenda, na mê'hda em que esta omlte .!!

cOlllhção jur1dlclI que Fernando dI!) Noronha p.!!sslIrá a ostentar. SerIl1

um Munlcíplo ou um Olstr1to" E, nl!ste caso, dlstr1to Incorporado

a qUlll Mun'lcípIO pernambucano"

O arqu'lpélago, como é notóno, não atende aos requJ.

sitos m{n1mos. de ordem f'lnllncelra e demogriflca, pllra se trans
formar em entld"~e lnunJclpi!ll.

Se consldl!)rado, entlio, um Oistr1to, r"lti!lr-lhe-l.lI li

necel!ll';"rin vinculação munic:i~l, U1nll ve:t que nao existe, ~m nosso

DlreJto, " fIgura do lh!ltrlto ""utônomo.

Essa 'lndefinl.ç!o, de carátf!r l.nstitucioml1, torna

rUI problemát1.co o regramento normativl), em Fernando de Noronha, d&

quelas ftl.!!térias de competêncl.e exclusivamente locl'll (cOlllO o ISS,

por exeftlp1o), já que del!lconhecl.do o MUn1.c;Ípl.o _ que se J,ntegrar1.lI.

OU1l1S leis munic:l.pais - e de qual Hun1cíp1o - llplJ,.

O lIrqu1péll'lgo de Fernando de Noronha dllvlt continuar

sob li .cond1ção de Terrlt6rlo Federal.

(TI - SUPRESS[VA_Se forde v:ptesüo ou pa1w.Tl nloodeverlllnwrt""r o :t/lnlJdo do dlf.poI<!M:l
E:n:mpkr no tuto. suprlmk o Advéiblo ~NÁO~ pusanc!o _ ser ltmCOdamod,f';e.w. e nIlo supr""ulva

D - OMiSSÃO_Obj~tNa Il!Stabtk«r matif\a..aprova.da 00 1· turnoe filo 1nclUlda na led6çãodo vtncldo

O - ERRO - Rtdaçio do vmclcb que nIlo cocre~dl.ao que foi.aprovado no l'turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dkpo5Ilh'OS conll.ad1t6Ooc~ si t: sobllt. mesma rmtlll"-

D - CORREÇÃO DE UNGClAGEM. - Sanar w::b de Ilngu'gflll, dtfdo erro manifesto. COfl'Jglt. ou cIl!
.&kruçalegI!JIitNL

DISPOSITIVO Ef>EN)AOO: ART. 67/ ATO DAS OISPOSICOES

CCN3TITOCn:"'AIS TRANSITOOIAS

Apesar de reconhecer li i~rUncia do conteúdo dêsse Ar..

tigo, a v.1nculaç!o I no texto constitucional, de ~ dos recursos a que se re

fere o Art. 215 da Constituiçlo não garante o exOO'le apurado da q.JesU:o e nIo
estabelece as fomas e· mecanismos de aplicação dos recursos.

Desta reita, poderá ser l.IJIll medida de caráter in6cuo

eté de conteúdo contrário ao fiftl a ~ visa

Ades'a!l1s, os aItigos que~ a seçlo da Eô.lctçIo.M tex-<

to cJe,s di~siçõe5' constitucionais peI'lllBllefltes,ll.Ssegurilll o essencial desse ar

tigo que proponho seja suprimido
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ve í,o »m UM'1. ativIdud'1 ecOn6l1li';o. que foi lmp1o.ntada c !'l{' douenvc t vou •
com r-ecur-ecu coe paec í.eur a ee-s , E lnt":J ocor-r-e oxataraencc quando 'J r<'lç
~n:fr~nt), u-na das m')lorr"~ cr-t ccc econê-rí cuo de cu"), h!cr6rl I. c')r' c,.,.,t1...
o E7nt';.tj':) de recur-scr, para f'1zer face as ouaa obrigaçõcs n-at c ceecne t '1.:
'] in:blc&lve!s.

Com a zupr~G'::õ.o da palavra ";).cion5.rio" crccer-vo-cc <'I

eoncur-nc da iniciativa privada na cl':plQr3ç3o de U"1a atividade cCWJ'l,;nl
cn , sem p,~juí2'O do POd:H" r~culndor do ee tacc , n30 Lmped Lndo C"'1 1.:;-·,
que o próprio e-s cccc p'3rtLcip~ mojoritu,iamcnte ou ate CTcluGlv"'-"t1t~'

do c ap l t aâ de cepr-caaa qu~ <3yerçQIII ot rví de ãec eDtr;J.t~ulc"s co-r- .... ~T1~

DRA'l"EL, cenee nind-::l r-eguã amcrrt edc pelo instit'lto d:l c<jn,::'!,>~i,.., ... "1''1-' ...
10.:10 co,,;;, an t.er-Lcr-r-on t> ditQ.p~'13 p:.rticipaçõ,o .:lcI-:on6.rto.r...-:....o -'''l:Jrl
eéc-a e , ro.:'!-z com prIvil'::lJion pr-opr-Lcn dccor-ccn tcc do ..nc c í cuto d .... ";C:J 
cIaç:\o que nQC termos ti.:! 1':'1 cutsao tc a acccc í acu a cr-t cntccêc dlr--:: ,,
nnda pc Lc c p").r3"'~tro3 .jf' cener-.... 1'J n~rm::Lti-lo -= !'un"!on."l da TI:LEon"k,

Prcl":'rvê'ndo C' at ct.o-sa TZLEBPi;~, "bjcrivo l'iI.:Ile>l" vt -voc
pc t ac emen à aa ce que r-ecut ccu o dicpú:::ltl.v o :lo loc:l.~'" n co li,';;. ;:l oo
Projet-" "E" di'! C'=inotit'.Jição.!"'ortl"lnto.:l or-eson-o emanuc cupr-cco ív-a n;'"'
rnvc ..id,), o acor-do de l1d0r::r.nçüc, flrlll<J..Jo no l~ turno. mas apenao o con
prcncnca, -

nes t a rcrma o eo cudc a::Jsccur::t o pl.zno ôcmto í.c ..ctn-c oc
tt:lecomuni<::Içõ'.:."::l. aen nececc roase d" investir r-ocur-ccc público:; n3 C"

ploro';ã.o, mod'.:."rni:::nçno e c xp-maâc do r-c r-v í çoc ,

m -SUPRESSIVA _s..rcrd"'npr ,So.JIJ'.lUf'II':lvl~ n~oj- er61n -rt'Õro~enl!'::odCld'~"O~!h~

Exemplo no text:o -supfun'r o 1ld -o-rblo ·f't ...o ~=nt!:J 3 :>ortm:nda moo IC<llhJc n_ê1~u~,~::1 il

o - OMISSÃO - Ob...;I.N3 fe<;!.:Ibde...-r m3u>m ilpWVJ'Ü no 1'1 Jll"O ~ n<.l'" lnt1ud3 nJ Itd~~<-o dI) Icnclt1J

D - ERRO - Fedlli;ilo do \en~.rJo q'Je nao c~mE ..pondJ ao que rolapr,),a.;'o 110\' turno

O - CONTRJ\.DlÇÃO - D~l'O~ t /O:> c;on!IlIdl:'1I0Sen're.sj e ~l:'l'; a me';lTl~ malel.)

O - ~~~~Te~I~!.a ~E UNGUAGEM, - SJnJr IIICI~ de 11Ilgu.:'!Jtm, defeIto erro ffiJmfcst!:ln cOfTIg,r, ou df'

f""D-rs-ros-rr-"-,,-,,-,,,-'DJ\DO--'-In-clc-eo-X-'IV-"-O;;:~,-,-,-------------,

SUprJrir a ~ress=o II ••• prara..ar 05 otlclab-gEl"'.r<lis c1:l!:l trG anr.::n e ncrr..=Z!r

seus CCl"3fldanteg ", do 1né:ll:OXIV ao 1'Irt 86, que pa:J::;él a ta a segoJU1t.c rro~~o·

I", 1'1 I ,.I!

Cl:JLlRI\I\8~1l\ , ' ,\1 ' ,J('pl::.l.'\lnl.J'l111!J\

-I ~\Irr .. I-~~.-Ú-:-l=:;~l~ do ~ :'~. ~:~ .][tt:: ~~~. <;01 ~~r;:-;lt:l~~-~l
"{tIIA l'CtH.l\ lI>l"L Sl:jA (.lIU I I(UÍl)., t '111.1'.", 'I 'I, • L'C [:1IWlllC!IJ'J:> p', 1! 1';\1l1r'

1~9_1.:1

s.:io d"'l~, oc t'1'J.-rl\.'J~ d<~ rr"'c I't.\., d ... U'l' laje. ,Jerc'lblr ) t nue e , ,.tJh.:..,

~~iÍ~t~~~!f·\(~:~:~~!i[l~'~~~:~\~~iJr.;:,~f.~.lf
trlbut.:írtn, alt'~crc~ dl1 ]UStlÇ:l. ll~'.ll, r",tJrlll trl'lltJh,:mt'_ ,t"t..td, •

~~~r~:~~~~I~~:~~~~~~~,~~~I~~i~~~~0:~~~; ~~~~~:~~~'1~~~~~~:~'" Il~~:~::~~' ~~~:~~~:~~;~~:;:~~~
113 U ~ to' ,,1

~~~ ~c ~:;:;;o~j~:~~~~~~~; ~~~"~~;~~~~I:~~I!,'~,::l~:' ~~~. ~':I~;~~~~~' ~~1~:~~:~:~~~~~:~~:30 ~~~~
1'(l<lOrl1 cont,r '-Offi a df'UH.n.;.i(. OU.l 111'< t..lt'v.1 d,- 1''-&501;:: C'rcr1.'-lltel':, q'Ic pm:lcrt<tn
c~'ntlnlJ<lr I pu"ttctplr Jt.l pru(,s<.Q pr'JotlJO 1l1l"lun...JI. em'vcz de con..tttulr p.lrJ. "
r.H .apell1!; UM ênurJ t'1j um po.." Morto ~

ASfllm <:tnúo. f.:tZ-l"l mlstLr comr1tlbl11~Jr ,1 l1'tr,l >:lU pr[lltltOJ do uJn1:t'D"ntc
COl1stltuctOn;lI que 1>0 quel" cml.'ndar. I'UI tanrQ. L.l::;t<J, '1 :;uprc:;~<1) prJI'0'.ta $.111('l1t3-

_ Is (' .1 lmUllHlmh" contJ.rl1l..trl;l rC'ltllt 1 1"" ,r.)I(llt,,~ J;l 'lI o~t"nt·1'J,.,rl'l (' oo~ ri ndHF·.:!,
tos ("" trdb..l\h".

D_O"'lIS'~I\O_Objl'!Ijp~kl'rl"\'rm:\rJI 1'"",1 'Jt1<)"I'''''1l'''_111l31·j lflj!}.,,,l

0- I:ItPO_ ;"'d",;_,d~1 ll'lJ"<,'rUI'Jcr". J~'111), "l ' 1''1.J}l'' 1j~l" I I 'u"

D - CONTlV\DIÇAO-D',U1"", c"'n",11'" lUl' j" ,I", 11'"

CJ _~~,PI:~r;'\,(:,,~ELlTlGtI'\G(J'l-'-' ,1.,1 I'!<~J"" r., .. ",,,,

EMENDA 2T00478-8
I~I <:n:tl1'- rt v .r~t:-I'''llLJ'-1 -..

CHICO HU',(8ERTO

EMENDA 2T00475-3
@J

o - OMISSÁO-O!lp.~'i'I reacte.c-er ms'ene ~F'f" ~d) no l·t!Jrr'J" m.::"j"cl~ j,J l'J eo;,~ç;;::J ~ ,.,,";l.

0- ERRO- Redaçlio.:lo"~I1Cld()q:uen"tlCOITt2.!;;:)tJlldlli!loqtlerC«pro ado no p turnc

~ _ CONTRJ\DIÇÃO _ DISpCH;I!I~0S ccntrad 'ono~ entre l;l c cebre e mu'Tl) mil ri!'

O - ~~~~Te~:;!r,~E Ul'IOtlAOD\ - senae vere de [n3_::3cm defeto erro mJnlf~.!;I':l ~ C~Ii'~'r cu oz

QUEIRAASSINALARA NATUREZA DA EMENDA:

QUELIMASSINAlAR A l'lATUREZADA EMENDA.

Nãu ocoerra a VOr'lt00" -cncrane ce UOl !=!O"O

esta ~Lbjulgada d enuoacs qve os r-ep r e s ent am t.e--norur i so-oue C-J

vir as As~cmbl0a.s LG'gislativas actaoue í c , depois qL~ Q popu!."l;::!")

jlá op í oou at revôs do pl'=lbiscit0, sé r Ia no "i:nll'l.J Ul" de--,rc~put) à

caoadaru.a deoueã ee Que fizeram a SUl] opção pelo voto secretc ur"li_

versol e direto que ( o Plebiscito.
A referida Mat~ria foi noti,fo de uma Ql.I'12

t~o de ordeM lev<l.ntadn nt'n. voU,ções de Plemír1.o e encaminhad3

meSll para a devid<t correç~o do tf"xot, com o apOitill'lmto dE.. 'v~r.lr.'$

De ubJdos Com:t1tuinte:.::>.

JUSTIFICATIVA

Corn.jd-so O t.e et c do Art .50, r oc i cc V, d-iodu-Lhe a cecc ír-",

rccacão , unpruva r a mcornoraczo , a cubdt v i s ãc ou o oee eeeur enoo
to de õrees de rer r.i tõraos ou zat.aocs •

EMENDA 2T00474-5 ="' _
PJ CHICO HIJ'-18ERTO ) t:=D;~;YYJ

D - Sl!PRESSWA _Se ror de expret!l!o QUplllllYl'/1 n50 do!;lillr6 fl1lillrter o SUll/dodo d.~po~l/"I)
Exemplo. no teldo suprlmlf o IId..erb o ~tv\O~ pass.llndo11SN emendll moollíC:lIllva e n.io $!Jpres~t"",

O - OMISSAO-ObJelJIIa ~bcll'ctrmalerla apmladll no l·lurno en!o Indwda n.:!Icdat50 da vencu:lo

D - ERRO- Redaçbo do ventldo que niio correspond<:l ao que foio;JfOlladono I·lurno

D - CONIRADIÇÃO-Dlsposl\Jvos contrlldllórlosrntresleroblellmesmam/llérb.

~ - ~~~~Te~?!Jv~E UNGUACEM - 5>ln/lrvicio de ltngu/lgem, defello, erro man!festiJ 11 cofflg,r, ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

r.':TnDT<'S!;;;ros=ITIVO=:;";;"'''1lI''==,'§''',O'''''=Art=.''''"49'TDCl'O------------.,
corrigir, dentro da técnica legislat1Vi1, o !i 19 do Art. 149 que ~~a a ter a :;cguin

te redação.

Art. 149 •••••••••••••••••••••••••••••••••

~~.':::::::::::::::::::::::::::::::::::\

S DISEOSITIID ENENDJIJX). Inciso II do § B~'-Art-.-:-14'-------------'
Suprimir a expressão " ••• a partir da filiação partidãria • • ." do incleo II do

89 do Art. 14. que pnsM a ter a sêgttinte rahço5o'

-JUSTlrICAçliO

o quo ~e pretslde e dei. = q'Je 03 er-::argro inercntez ~o CCfn.:lndantc

Suprcrro das FOX\'M ~m; ~-àI1I no o:mtm to du; atriliui'i'Õe9 g<m5ri~ do Pre

sidente da Repmlica. Evidentcr'e..."lte oue, CO'! baz~ Cf" legisb!"'.ão ordin5r:ia c s~

do a prática Jâ cor~agrada, fi pratOCão de oficiau:-senera:f.s e oficlais s1J!l&iores

bem CCIlO, o proviJl'anto dos cargos IltllD l:TT0rtmttez, s€l'pt"e for?Jl'l e serão da eatpe

têncla exclusiva do PresidentE'.

~ta e.rnMdasupresziva visa a eviti:lr centri'lliwroiío no mia alto nl-

=

II - se ronUtr mais de dez anos d<::l serviço. zerá agregado pala nutorittl'~e

sUPêrlor e. elolto, oass;;trá a.UtctM.t1Cmcrl!:e para a inatividade, ro ato dll diplOl"..J.cQ~.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

I]] - ~~n;:~Z'~xt-; ~~~~~ ~x~;~oo~~~~ap~:~~=;ás~~~::n~:~~~fi~~U~~s~~~~uprmlv~

D - OMISSÃO - ObjetlVlI re~"'beleccr mall'na "prol'/Id'l no I tumo e nJO lncluld<l n.:!Icd~,;"o do Vl'ncldo

D - ERRO - R~daçâo do Vl!nCldo que nao corre!pond1 ao que roi Ilprovadono I'wrno

O - CONlRADIÇÃO-DlSposlulIOs conlJlldJt6rlOSl'ntresI e wbfe~ ml'$ma materl/l

O - ~~~r~f?!N~E UNGtL\CiEM - Sanar vicio de ImguJgem, def~l!o, erro manIfesto 1'1corrlg'r cu d!:

JUSTIFICACÃO

PD c:ptar 'Cela candidatura a cargo eletivo o militar dava ser afastado do

.';erviço ativo, t;l:Infonre prescreve o toYto do Projoto "a" da Constitu1çoo no § 69 do

43.
Mantida a prescrição atual do inciso II do § B9 do Art. 14, o rnilit.:lr deve

rã ser agregado a "partir th filiagw p:1rtidáJ:ia", não estmJ:lo dclinido no tmrto sa t!,§,

a agregaçoo é oonc:ei:l.da cem ou S511 ônus para o erário, o que pmnite depreender que

a agregaçoo será can ênus, isto ê, o militar filiado a paxtido poUtioo continum::i

endo MUS vcnc:inlmtos dur;;mte o período C!'l que estiver ao;p:egado.
, S Em tlacon.im$ do texto não definir clara:t~nte, lrIl temp:I m!niIro, a partJ.r I

de quando possa ser feita a f1:U:~ão ~dãria, p:lderíanos ter o caso do m!lltares

agregados por longes perío:los, 00 indefinidamlrnte.

.Ac:J:'esça-se que, pelo cit2do texto, o t'lilitar px'Ierá .l:1li1'lr-sa partidarla.-

1l'enU!, sem obrigator1ecb:1e de ser candi.thto a cargo eletivo. I

=70------ - ----
;iuprima-se do Art. 21 do Projeto "B" da Con:.ti tUiçno

em seu Inciso XI, a. seguinte pa.lavra " •• acionário •• "
Texto sem supressão: !lXI - Explorar diretnmentc ou me

dinnte concessão a empresas sob controle acionário estatal os serviço:;
telef'ônicos, telcgrá.l."icos, de transmissno de dados e demais serviço::!
públicos de telecomunicações, assegurada a prestação de scrviços de 1n
l."orl'11:l,çÕCS por entidade~.de direito privado através da red~ publico. de
telecomunicações explorada pela União,".

Texto com supressão "XI _ Explorar diretamente ou me
diante concessiio 11 empre~as sob contro1l! estatal os serviços tc1t:!t'ônl
cos, telegrál."icos, de transmissão de dados e demais serviços publico::;
de telecomunicaçõas, assegurada 3. prestação de serviços de informnç'ã~s

por entidades de direito privado através da. rede pública de teleeofl'uni
cações explorada pela União, 11. -

JUSTIFICATIVA:

As telecomunicações. como serviços públicos. se inse
rem no domInio do Estado, sendo de prestnçno econômica. pagos pelo'! 1

usuários. as serviços públicos de telecomunicações sempre forfl.m ílutnr
gados pelo Estado a empresas privadas e as sociedades de aconomin mln
ttl. controladas pela União, Estados-Membros e Municipios.

Elite o regime consagrado nas constituições brtlttllelr'l:l.
desde 1.891. Sob este regIme constitucional. a Lei 5.792/72 dcnolu o
pol!ticn de exploração de servIços públicos de telecomunic;:tçõcl') atra

vés de subsidiárias e associadas da TELEBRÁS.
A TELEBRÁS é uma. sociedade de economia mista, controla

da pela União. As subsidiárias siio l!ll'presas eotatais controladas peÚl
TI:LEBRA3. As associadas são empresas privadas ou estatais, estaduais'
ou municipais, de cujo capital a TELEBnÁs partIcipa mInoritarlnmcntt> ,
submetendo-se porém as associadas à. orientação normativa e à.s sistemá-

tica. de contrOl\~~a~~~E:~Á~~stituto da~e da 'figura jurl

dica da associação assegura-se a gestão do estado sobre (I~ serviçoo
. A constituinte com propósito de preservar o S1st.:!...a

TELEBRÁ5, limitou, em seu 19 turno. a concessão de serviços públicos
de têlecomunicações "3 empresas sob controle acionário estatal", esta
dispositivo, que dIscrepa de toda tradição brasileIra e diverce da pra.
tica universal, obriga o poder público, a investir recurcos cont;1dcrâ=

I~J-<;tJrl"'·...I"A-~cr(>fd"T" .:or'JI,I""I"",'1 1'''....·' •. "t' i 'I
- LVIII!,I I'ç>fc~lo f,Upr<llllf o i1d'C'I!.ll'J t{t\ll l'a-.l!I,jJ1<!r"" "ll""~" " I '"

W - SUPRCSSWA - Se ror de expre~s<!lo ou p"l"...rll f\~0 develâ Inllerlcro scnlldo do d,' pO~,I"'Q
Exemplo no t~xto supnm,r o ad...elblo ~NAO p.1sr.andoa 5('1 em..nda mod,IiC>:lllllil (' nuo ~UpH ~"'1,1

EMENDA 2T00479-6
I I~1 'll\lll)r. H.,\J.l t~I~O POLLf,.'lllI:.JlG

--~ _. - -------- _.

1-1- <'fJl1Il....I)IÇ,\O-I),'I"\,I. , .. ",,1,,1

,- -] - Otu'::Ci..n-OhjCII ':lrc~l,Jh I"C'fm,l' u"'I"'I lt"1l1 1 h,·"" ,

1_ -1 - CIH'Or)._ I ",11Ç"odl)ltl\U'~'IU"11_ ,'" I' 'I I,' I" I 'fI' I",

o - OMiSSÃO - Objlt'lI<llestllbelecer mlltcTlóJ aprovada no 1~ turno e n~o mctwdil 1111 'et!,Jçolodo venCIdo

D - tRRO_ Rldaçliodo Vtllcldoque nllocorrellpond/l 110que fOIaprovado no I lumo

O - CONTRADIÇÃO - DI~p05Ib<'OS contri!ldllonosenlre si e sobre ':lmesma m!llcllil

D - CORREÇÃO DE:L1NGOACEM- Sanar VICIO de bnguagem def(,llo, erro manú ~lc< " COrlt!Jlr o....di'
lecnlcakg,slalll/:'I.

EMENDA 2T00480·0 '""'''' _
(!J DEPUTADO CHICO HmmEnTO J ~;~I;1ãã'l

I"J :i~:'~'-" d;';.; d'-~~",~;' do ","J':'~ d" eon,","",: ;.J. : ";",,,,: -:;:~I
"A empresa estatal, com evoluslvlda,]e de dlStt'lbu'ldio"

JUSTlFlCAÇ~ I
VJ.Sa a presente proposlcno ro~t3bctccer ;:J redação orlg1nal dI) tc .. to do

Projeto de Constlttnç5Q, que permIte aos Estado~ quo (!ventu:llmcnto n.io estejam
cnpac1.tados e l!stl"utu"tados a desempenhar ;:J t.Kplo"taç.io dos llcrVlços rliblicos 10 I
Cal& ele g,js ennal t:tado QUlorg..lrCm eout'e'illÔll, .1 tercaI ros Imbl I l.lllo:h.s (l CK(.'cutJ-t~.

Cabel1te .:!o Fstndo 11dCC1Siio da cxpleur;.ia direta ou n.ia .:!l's '[('fendas
::;crVlr;OS S(lm preJur~o das atr1.bU1CÓCS de constante llupcrvlsão c controle dos mos
mos, n.:io nos pa.rece Justo que possíveiS COl1cl!ssões flquem l"Clltrlta::; a €!mptcstl!: ei
taWIS -

111 I'Crl>ll<:l..1n <"'rlllL1lutl<llI..l1 toe .rl>ll!oLU"lrl Lln d,-~(,b(<.rvin<.HI::'t1. ulfc
rentas pL<'Ul1Irtdar1es H'gIU!l<1U eKlslcnlcs no !-'ní& o em eVld~l1tc dr.sprestíglo :i
InlcHltlVil prlv...Jda, qua ccmprovad:lnl"ntC!, vr.mt .:!tualltlo nes::;n e'lf'OrnC1Q "(J11I CftClii'n
Cln t compr.·L~IlCla -

11~I~r-ln-'::-: P1,:ra "O[I('L:I1S" W·lll!rtl.;: ~nt;c .IS :~l';;;;~ÕC:-:;:;O:"~Sl!gur::;U~Cl>'"
do lticillo 11, do nrtlgo 197

~

Rui BarLN:1, o grilnde nlc1Itrc, scmpn" CtilllnOl1 que as leu devem !IN" slnté-
I. lI:nll , de r"H"ll COllll'H·Clltl';O t, llohrctudo Cl1C(:IrllHt<lll 1\'II:;J01 pTtll tltcnd('r ao quc o I
1l1<..lltl" Illf C','dlv('\ /':cmprl! "ILOIllH!lhn!l nu lOt111ll I 11111,ungllll dJ'o lt·l'l. morlllcntC' qu"l.!!,
do sc trnl;:t til' nn~l"ll lel ln1Ilor. li que elllllllllJS propondo :I !lllprllss.:io dellta plll:avr:l
rCIH.'lJd;t. no texto I!lU llde selll qUlIlquer utll:ld.:ldc SllltJtlC(\ I

fi repC't1dio elo I,nlnvrns. n01l teKtos, Cl:1nl 1dLlltlcn <;1~lufll:;:JÇ';O llÓ se compr2,
cndl, elllllll,m ~'I ~!lllhstas t\lb:llàl ã {[(nto dt1cs, lJu..tmllt e1:l.1o dlu cn('!.l?:lo dl~

curso, o qu~ 11.:10 e o caso
Dai no!!'s:I emenda

QUI:IM ASSII!AL ,\U í\ liA1UIU:?.!'.DA t:JIltrlt)j\'

JUSTIFICATIVA

O onus de toda e qualquer prova é da competência e da I
emcumbência exclusiva do devedor, quanto a existência de fato que se
ja extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos da pessoa cre- I

dora. Só isto já é o bastante para justificar a supressrio da referida
ex ress:1lo acima sitada.

QUBRAASSINA1.AR A NATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2T00477-0
~SL~~!ltl.!Ul~l.i~t Q....~~~~;LI~; . n ~_

w - sCJrnrSSIVA - Se for de expre.~sâ~ ou pnla\l' n 10.klem In), rter n 'o~nr.tlo &' l.h~I;osIIIH)
!:.xf!1uplcl 110lvto sUpllnllr o ~d~l.'lbIO ~1iÀ(1 _!,:'I'slllldo IJ l.. I (lIl<lllJJ rlJ!Jdr.~;'Ilhil C nil<:l ~Ul'les~',a

O --O/ll15SAo -ObJf.'llva rrstabekcu nlnlelllllllllOlJda 110I IUI110 CnJ.o mdUlda 111l f.><i:'lttl!:l tb Itncldo

O - ElmO - ReJnçl>odo llenc;!doqlJ~ 11.10 tOlr('~1 ollda.:!o que FoIarro~.)Jo 1101 turllO

O - CONlltI\LJIÇ'•.\O-D'SI'lO'o!lllq~ rQtlll!ll',({'II"""I'IIt'~I. ""Itr.. OI!!' l1'IIl,~ltlll

r:] :':~I~~I:lf :,;";:"I~r L1rlGUI\Of:ttl- ::',JIlJl I' "." Iln'IU' I IH (t,I,,' •• UI 1lI llll, b' I r'HUl1lt ou dro

Se os beneficios que a anistia trará, regulamentada I
neste Artigo se fizer apenas para aqueles que por qualquer razllo a
inda nllo puder1io saldar os seus debitos e marginalizando outros que,

com muito sacrificio e com os sacrif1cios de terceiros (avalistas),
no cumprimento da obrigação assumida, estariamos sendo parcimuniosos

e até' facciosos na confecção- desta Carta Constitucional. Sem contar
que estariamos fazendo na Legislaçl:io aquilo que é chamado dê "Re_

eti 1!0 indebi to".

[KJ - :r:P~~~~~~~~~:.t:oo~~~~ap~:~=:;s~~~=n~:~~~r.:~s~:~~~upfm'~
D - OMISSÃO - ObjclMI rcst.ebelecermlltérla aprovada no Jf turno e não Inclu,da na rl!daçio do lIencldo

O - ERRO - RcdaçE.odo Yel'lCido que nio ecrrl!sponda ao que foi zproVlldono 1· turno

0- CONlRADIÇAO-Dlspo5ltfvol contradl!oriO$enlJe si e sobre li ml"smll maleull

O - ~:~~~~E UNGUAGEM - Sanar vl'do de Imgullgem, derMo, erro mllnlfesto Il con,glr ou de

EMENDA 2T00476-1 """" ----,
(!J CHICO HUIolBERTO ) rr=!"lo;~mãJ

~ - supm:SSIVA - Se for de exp C~~>:IO ou p~!:h'r~ n!o devera 'nvert~r o ttllbdo do d'SPOSlbll':l
Exemplo 110 texto ~uprfm~ o acl,"-rblo ~NAO" p~~sa"do" teremcI1'J3 mod j'j;:i"Il.l.olIe n"o sup cs~,\3

D - OMISSÃO -OhJellVa rcstllbe1ecermalt'W:lapfOWlC/I !'lO 1· turno e nao mclwd/l'" redllçáo do vencido

O - ERRO - Red3çiÍodo ~ncldo que n50 COlTf.'spondlI /lo que foi np!Ol'lIdono 1· f.Jlno.

O - COl'l1RADJÇÃO-OISPOSI!I>'Ot conlfad,tórlosenlfe si e sobre li meS"ll/1mal\'nl!

O - ~~~~Te~~!Jv~E LINGCJAGEM - Satillr Viciode Iltigu/lgem, def~,to, erro m/ll1lfesto a cOlIIgr O.Jde

r.:,--------=,-----------,
suprima-se na sua totalidade o § lI.Q do ArtiQo 53.tlt;. 036 c1:or> D.,~~.
~~~"í"~}..,)6~

"jUSTIFICATIVA

r,r----------=------------,
SUprima-se do Art .53 das Disposições ConstJ.tucionais Trasitórias LI

~~'Z~t~OII "Cabendo o onus da prova à Instituição Credora".
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Q(jElRA ASSINAL'RA NATUREZADA EMENDA:

, Q{lElRA ASSINAlAR A NAT(JREZA DA EMENDA:

Suprima_se a espreesão "e de saúde do t r aba Lhadcr " do Inciso 11 do

Artigo 205 do Projeto de ccnst í, tuiç1:io 8.

JUSTIFICAÇJ:lO

Tanto a Engenharia de Segurança quanto a Medicina do Trabalho sl!io as
<:;suntos considerados COI"IO de Relações do Trabalho

Incluir na área sanitária assuntos da área do trabalhO significa

desvH:tr a a.tenção dos técnicos da área de saúde para cõ!mpo de açllo es_
tranho à sua p:roblemátlca, com consequente preJUízo de õ1tribuiçOes es_

peclf1.cas, que dizem respeito à saúde da pOllulaÇ~o, como um todo
Na.o há, pOJ.s, por que incluI-las entre a.s atrlbuiç~es de um sistema

de saúde já bastante sobrecarregado, acredJ.tando-se, também, que a á_

rea da saúde, com seus problemas específicos ainda sem soluç:to, n::io
tem ctlndiç~el; de abare:;;" nevas áre<l.s, como a de medicina de traba.lho.

Além do mais, trata~se de iniciativa corporativista. que nllo mereo

acolhida em texto constitucional

JUSTIFICATIVA

cx::J - SUPRJ:SSIVA -Se forde expressêo ou ~avra nâc devera invertero senudo do dlSPOS1U\/O
Exempto no texto, supnnur o A':lVetPIO "NAO", passando a ser emenda mochr.calr>a ~ nao 5!lpleSSWa

Suprima-se do Capítulo II, Seção I, no Artigo 106 a expressão

"I!m caráter privado".
JU5TIFICACl"l0

A rinalidade da supressilo é a de se evitar futura polêmica sobre

se somente as -pessoas de dl!'eito priva.do poderão exercer os st!rv Joços

notariai~ e de registre\'; _ \-edando. no caso. ao próprio Poéer Pwt>lico
o exerclclo de' tS1S atividades, ou se taPlbém ele. Poder Público, na qua
lidade de delegante, igualmente poderá se encarregar de tais atrJ.buiçDe

quando assim o entender
A eliminação de ditas palavras do texto em nada prejudicará a

atividade particular dos tabelii:les e oficial!'; dos registros, porquanto
a sua investldur<'i naquela faculdade independe do modo como redlgido O
dhpositivo ou como de ...erá ricllr se aprovada esta proposiçlio. O que dl!V

prevalecer na redaçllo do texto é sua clareza e a garantia de que o Pode

Público, com a nova redaç30, ni!l.o venha sofrer. no futuro, !imitações se

entender de disciplinar as atividades notarlsis e de registros, aqui

tratadas, no sentido de que ele pr6prJ.o tambem possa vir a exercê-la~,
juntamente com a área privada ou mesmo estatll:ando esses serviços nos
moldes das serventias udlc1ais

Desde quando ecrcvadc a ccmí ssãc de sf et enat.i aeçãc ,

drspos í.t ívc foi objeto de pct êeuca e se permanecer na nova COrll!.

tituição, poderá ser alvo de várias mte rpret.eções preJudicando

as novas un.ícaces Federadas que foram cr recas , p01S é ÓbVHI que
que em ut t íma mst.ànc í a c abe r a a un í ão as respop;.at<1lidade5 pe

Las d1.spcsll!. ce pessoal Ioat rvo , pnnc1palmente ~1I'l se tratando

de Estado oriundo de rer r í tôr rc r eoera!

EMENDA 2T00490·7 NJ""' -e-r

llJ Deputado BOCAYUVA CUNHA. J ~~;?ill

D - OMISSÃO -ObJl!tr.a restabelecermab!rlll"provada no l' turnoe nac InduJdllnll redl!lçaodo veacsõo

D - ERRO - Redaçliodo venceo que nac corrcsponda 10 que foi2prOVlloo no P wmõ..

O - COl'ilRAOlÇÁO - D<spOS1U\lOS c:onlrlldilÕ/105 entre si e sobre ilI mesma mlltf:na.

O - ~~~~~E UNOUAGEM - Sanar \!leiode linguagem dtfelto, erro man1Fr:sto l! c01rlglr,ou de

o - OMlSSAO - ObJeu..'lI restabelecl!rm~tenll aPlovad~ no l'lwno enio Ind!.<,da n(lleda<;oJO:lo Y1'f1crlo.

0- ERRO_ Rl!dilçaO do venodo que n2lOomesponcfalIO..CIlJof! fOIilprOl'lldono l'turno

0- CONTRADlÇAO_Dlspo.sl!JVOS contradotorlO5entreslcsobrei'l'mesmamaléfllll

D - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar viCIO &: Tltl{llJllgem defeito, eno m;!,nlÍ~s\tt a ton,glT, ou M
teCl1J~i'lleg"l~tI\.t.I.

EMENDA 2T00491·5 """" ..,
liJ ) ~~~;;:r ConstitUlnte BOCAYUVA CUNHA _~ ~

§ 39 l\ lei cstmual p:::de.rãcriar, rredian':n prop:st.'l (ia '1'ribunal e.-s!

Justiça, a JU3tiça I>ti.litar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos COnselho!;

&e Justiça e, em sega:rrlo, pelo próprio Trib'mal de .Justiça, ou ~ Trfuunal dê Jus.

Uça lli.litar.
JUS'l'IFICl\C'ÃO

O respeito ao Principia Fed&ativo e as peo1JJAridades de cada Fs~

do l.1\'IPCiern que seja e1l.nu.nada a restriçdo estabelecida no § 39 do Art. 131 p&"a. a
criação dos Tribunais de Justiça Ml.Utar, evitando a. ingermCJ.a descabida em assun

to que deve~ 00 alvedrio do le;:p.slador est.aduaJ..

EMENDA 2T00486·9 """' -----..,
P SNJIIO I!'D~ ""'-/A"I ) ~;::U

QUEIRAASSII'!AIAR A NATUREZADA EMENDA.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

NQ!;so prcprésito é tornar o texto preciso.

EMENDA 2T00488·5
P Constutu!nte GEOVAN! BORGES

QUEiRAASSINAU\R A NATUREZADA EMENDA:

I2Q - ~~~~p';~~~w~~~~~~~,~ ~~~::r~oO~~~V!ilp:~~~:~as:~v:~e:n~;e~~~~fi~I:~'~or:~~upr{'sslVa
O - OMISSAO-ObjelNa rest.:lbeletl'rrnallrlaaprowd3 no I' turno e nlia mdulda nllledação do vencido

0- ERRO- Redaçàodovem:,do quI' mio <':orresponda ao que folllprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSlUI'OS contradllon05entre si e sobre II mesma maleM

O - :;~~':t~1?llv~E UNGUAGEM - SlInar VlelO de llnguagl.'m,dl!fello erro manifesto 0'1comgll 00.1 de

D - OM1SsAo_ObJ~ restllbeleecrrmteflll aprovada no l'turno e nao lncluldana redllçilodovenefdo

D - ERRO - Re'd~Ao do vencidoque nio eorr~spondal!lo que foi"provado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DtsposllNosCOf\tr,Ul.tOI1OS entre si e :sobrea mC$tlUI m!terlll

D - CORREÇÃO DE Ut\GUAGEM - Sllnllr vício de lInguagem derelto erro manifesto li eomglr, ou de
lecrucl!Ik:glSllllJVll.

EMENDA ·2T00487-7 ~"' --,
e"J C;1\DIT H~UACH? (F""L/~) J ~~T~s=J

~_-__- __~--~=rocro--------_---.,
5 DISPOSITIVO F:DIDAD'J § 49 éb Art. 150

COrrí.qll, dentro da t&niéa legisl1lt!va, o t:rnct:o cb § 49 do }"rt ISO, que pesea a ter

a seguinte redação:

/trt. 150 •••••••••••••••••••••••••••• • .«
~ ;0· ~:,,;~,,;.: :'~:~o;d:'·";r·~~ .; ~;;;': ;"~:~I

cunhem, ressalvada a =rpetênCl.<l da União, a apuraç..~o de infrar-.,êes penais conms , e

cs funções de p::>l1cla Judiciária..

JUSTIP!CACÃO

O cb)etJ.vo tb emenda é , dentro da boa técnica leglSlativa, tomar o b$to

mais preciso, de ~ a não suscitar" dúvida de interpretação, quanto a :mc:nmlbfucla da

Polícia Civl1.

I'retenderros rThSguard.n" as Polídas Civis da eJrrpetêncla de a~ação das m

LraçCcs penara constantes dos c&hqos zspeciaaa, ccno por e4e!IFlo, o cérligo Penal 111.

litar.

D - SClPRESSIVA - Sl!'rordI?eltprl>S....o ou pala"r:l n~o devera Invertero ~enudo do dl~:JOSIUVO

EJtcmplo no texto su.mnur o advercro -NAO-,cassando a ser emenda mcx.hfiCilh.a {'nac sup essiva

o - 01>USSÁO- Ob'(hv3 restafclecer roaleflllaprovada no I-temo e nec mchnda n3 red a ~t.o do Vl'llcWo.

D - ERRO - Redaçac do vencdoque neo ccrresponda 110que fOI aprovado no I' turno

O - CONlRADlÇÃO -D15pos,lJ~os eanlIadllOrlo$ entre sr e sobre a mesma metena

r::I _ CORREçAO DE UNGC!AGEM_ Sanu VICIO de bnguil~l'm, defeuc, erro rnarufestc a comglr eu de
LlLJ tecrsca Jeglslalnia

_-------~~-~~rocra-------------,
, DISF03ITM E2-\i:J,UIOO' § 39 do Art 131

Suprilnir as expressêes " ••• nos Esta&Js em que O efetivo da pollcia nn1itar sOJa

superior a vinte mil integrantoo" do § 39 do Art. 131, quo passa a ter a seguinte

:re::Lhção •
Art. 131. • •••••••••••••••••••••••••••

ArI:. 131 •••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ;o·~~ ~ ;~';ç:;~~:"~u:,·p~s~·e·J:u~,,,:;,:,,;~,,;..;,.·,.;-I
Utl!rêS fl bcnbeJ.ros militares nos cri..nes l'IilltarM definidos em 1eJ., caberub ao tnhE,

na! CC'll'I;;'etentedecidir scbre ti. perda do posto e da patente dos oficiais.

JUS'!IFIC~ÇÃO

una das granciês v.Lwrlas êesta nova Carta é a inclusoo cbs Pollclro.s !1ib.~

reG e~ I-Ulitares na categor.La da Se1.''Vidores PUbllcoo MJ.litares.

As:, Pol!cia:s MilitarêS e COrpos de Eamro.ros Militare:s conservam a JTIeSIM eg

t:rotura hie.rarquiUlda das Forças 1Il:rnad.aio; &, no texto llprDVafu no pr.ineJIo tw:ro, o:Jn§.

t.a coro Forças Auxiliares e Feservas do Ex6rcito Brasileiro. O d1.reito, aecorrente
~sw que se sugro:e suprimix, afigura-se caro uma ananalia, en fac:.'e do prece

te que se estabelece no ânblto das orqani~Militares.

A inserç~ da atada elq)re!3são atenta contra a viabilidade estrutw.a1 das

- Policiais mut/i?ps I"! dê Barbeiros My14tares e, r:orêXtensão, contra a
5 d:J próprio Exérclto, quandO a.lue1nz Forças J..lJ.lJ.t:=esEstaduais forem a<J~.sno m-l

E!II decorrência de- convoeaç30 cu Fd:JillUlcão de acordo 'XM d1srOSl.tivos

titucic:nais.
Cct1vén saliMbr aue a man.ut•..nc5o, nos~, de praças ssm oonôicões de

cer o S&VJ.ÇQ p:tlicla1 militar, em decorrência da. espera de decl.SOOs Judl.ciais emI
f~ de transgressões que pcileriarn sa- soluCl.onadas 5, luz de prescd.cÔês ccnstantes

11egUl<Jl'rent..cEl DisC'ip1inarl'$, nléM di" i.""'[>edir o preenehln'Jento dos claros çO{lI ou- I
tros mal.z caoazes,p~ un intolerável deEg~te 5s i'iCOOs de cernando e désanrorn.a

• as disg~ 00 ãrbito in~ das coq:ornçães, o que o::ll'prmete a hierarqma e a

cip1i1u.

Háque se COl1SJ.derar, ai..nd:t, o fato de inexisti.re."'I, na maioria dos Estados

TerriWri06, TrÍbunais de Justiça I.lilit.ar, o que :Irã.provocar um acúm.tlo considerá

@1 de pr~sos a serm JulgadcG pelos TribtIMis Estüdu.lls, já asscberbados de serv!

, meroo da inaudito esforço CJIlE! desenvolvem.
A tson::mia preten::hda no tra~to entre militMes das Forças lInlI.Was cem

das Pol.!cias Militares: e: COtI;CG de 8aTbeiros Militares, cem a aceitação desta~

mzpressiva, é o ~to final que se rt:l6 apresenta.

Q(JEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

vnI - ninguéM ser5 privad::t de dinrltce cor- r-cervos de crence rella-lcsa ou
00 corwicci;:l filosÕfl~ ou nolÍtica, S.llVC' S~ as invocar para eeímtr-se de oongaç.ão

legal a. tcdcs ~ta ê .racrrsar-sa a OJllIDn.r prestação alternativa, fix&da mIa,

A expressão "i!nperatiw de ecoscíêncíe", per ser nruito abrangente, não e.<,

e pliclta a int:.err,So do legislad:lr, o que parece ficar rcsotvaco com c anserçéc Pl:2
pceca,

POrtllIl'W, pratendarOS dar uma red:l~ saía preeaaa , GO consonância cem

que ê pre.<;cr:t.tono 'l'ítulo da; DlreJ.too e Ç'.arantias Fundarnentais.

§ 19 ~s rcrças Armadas~te, na TOnt\!l ela lcl, atz-iburr serviço alterna

tivo 00:; 0Je, em te."{JO de paz, ê'llÚ:; allit.rleG. aâeqarem ir'll.:eratJ.vo de ccneciêncre, err
terrlé!lO(.'r-Sê cc-o ~ o õsccrrwnc UI?e:tenç<l; r ~giOS<l e de ccswiccõc filcs(:;f'j.c'l 0'1 02

l1tJ.ca, O.2r,:l. e:d.l'"u-ze de atlvJ.dade5 de ~;;t:-= e5benciaL"1f.'nw FJlitar.

JUST!riC~CÃO

A intenção é fazer lUlI bem uso da tGCTU.C<t leg1s1<lti.'d, cn~tlli!lizencb-se

0000 di..soositivo COfT'lo constante do J.t1ClSO \"!TI do Art. S", eu-c cerco é I;} súg1.u..nro:

ITI - SOPRESSIVA - Se forde eJ:Prenão ou palavra nec deveré nwertero sereac do dlspo$,!Jvo
Elttmplo no texto $up(,mlro advenxc 'NAO passando a st-t emenda rno(M<,:aLva e nllo sup esslI'lI

Art. 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••

o - OMISSÁO - ObJe11l'1I reslabi:lee~r mau'Ila ilprõ~d., no 1· turno ~ nJOIndulClJ n3 redação do venCldo

O - ERRO - ~daçáo do vencldoque n.!ia(:orrE~ponda 110 que fOI~plOl'ada no 1 turno

O - CONTRADIÇÃO - Dt5pOSlUVOS eontracl,tonosentre SIe sobre 11m~ma mahma.

D - CORREÇAO DE UNGUAGEM - Samu Vldo de hngullgl!lTl, dl'/e'to erro mllnlfC$lo a corrigir ou de
lec""<':aleg,,.alJ.a.

=--------,-,c-:-----:-:='------------.,
~ DIsPOSITn-o EMENr.ll.oo: § 49 do Art. 131

supri1!\ir a m:pressão "••• e da graduaçb das pra\~n de § 49 do 1\rt. 131, que p8SSi!l

a te:::: a seguinte -r:ooaçoo:

EMENDA 2T00485·1 ~' -----..,
t=J bADm IWJ!IOlE (PFL!JIIll ) r;;;f1-0

Q(JEiRAASSINAU\R A NATUREZADA EMENDA:

suprima-se do Projeto de Constituição (B), o 1nc1so I, do

Art. 237, do Titulo IX d3S Disposiç~es Gerais, enumerando~se

demais 1n1:::1505.

D - ~~~~=~~::::,~~~e~:lOo~~~~ap::~=;lls:;V:::n~:e~=:,~~s~,:~upresslva
D - OMISSÁO - Objl!tiYa resl.llbelecer matétl!laplOVad3 no l' turno e n30 IncfUlda na redllçllOdo vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoq~ nlia cottt:spond.. ao que foiaprovado no 1·lurno.

O - CONlRADIÇÃO - DisposltM» contrad,(ooosentre,1 e sobre a mesma matena.

[X] - ~~:e~~E UNGUAGEM - Sanar VlelO d~ hngutlgem &!fe,to,erro manIfesto 11 cornglr ou de

, DISPC5lTM) EMENIJWJ ll1ciso lI! do 1\If."'Jo do Aro das Ln.sp"'içiies Const>.tue>onois I
TrMSitórias, que passa a ter I'l seguinte redação.

~..6~:::::::::::::::::::::::::::::::.: :
UI - C'IfI caso dê trorte, pensoo ii viúva ou cetrrpanheira ou dependent:.c:., de fo.;:I

prq;:orcianal, de wtior igual ã do me.tso anterior;

JUSTIFICACXO

A intenção é fazer Ull b:m USD da. técnica !eglSlativa, oue visa a esclarecer

a int.m';ão do legislador de p.rot:.e:]€r os dependentes, conr:::edendo-lhes o valor da pen

ã:t de form.:l propxclonal, e0.t.ardo a multiplicaç'50 de valores integraia por t:odos.

O texto, cc:rro consagra o projeto "nll , petntite que seja interpretaro de m:d:>

a 0':lZ10Bder trila pensão integral para cada dependente, cano 00 caso da Guerra do Para 
, conflito que atif 0fI noeoce d1M gera ônus ao erário.

fbje, RaI'eI1U! no ~clto, ainda são ront:mplndoB 865 dependentes de veterA
• da Guerra cb P~ai o:m pensões integrais.

A c:orreçiiO éb texto De c:oOOuna c:an a verdadeira "rrens legislatoris M e é 1m--

JUSTIFICATIVA

Entendemos que aos Estados criados pela nova Carta Consti
tucional, deve ser aplicado unicamente o que estabele,pe o A:rt.27
do capítulo lU _ dos Estados Federados _ no que se :refere ao nQ

mero de Deputados Estaduais. Estabelecer_se um número inferior ro

minímo fixado no corpo permanente da Constitu~çlio, seria patente

discriminaç1:io para com a~ novas unidades Feqeradas

EMENDA 2T00489·3 ~, --, "'''-,
~ Const1 tuintl! GEOVANI 80RGES J~07IM J

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA;

GJ -~~~~:~~::~~=oo~~~~o'Ip~:=;~s~~~~n~:e;=::~~~~tlPreM~
O - OMIsGAo - Obj@tlvaresUlbelecermlltenllaprovadano l' tumo e nâo mdulda n1lred1lçiiodo vencido.

O - ERRO - ~açio do vencidoCjUPnio CClTe1pond3 eô que rOI aprovado no l' turno

0- CONTRADIÇÃO-Oosposi\JYo5 eonttlldltórtosenlre$1e sobre a mesmi1mz!eua

O - ;~:~~~m?a.E UNOUAGEM - Sanar~ de linguagem defelto f:rro ml!nife.stoII corrlg,r, ou de

Suprima-se o Art. 236, do TJ:tulo IX das Dispos!çlles Gerais
enumerando-se os demais.

Q(IEJRAASSINAiAR A I'!ATaREZADA EMENDA.

UJ -~~~7:~~~~~r;;m~~~d~o~~~~~~:~=r:;::~::~=UPfl.'U~"
D - OMISSÁO - ObJl:Wll fl:Ullbdecu mllb!t.aaptC'.Nlldll no l' tumo e n!o Indulda na rrdaçio do venado.

O - ERRO - Redaçiiodo veoodo que nAocorr~$ponda 10 que lo!aprovado no l' turno.

O - CONlRADlÇÁO - OL5poMlYOS contradltooosentre si e sobre a mesma malo!nll

D - ~~:~~I~~E UNOUAGEM - Sanllt vl"clo de I,nguagem, dtie,to, erro meltlfesto a corrigir, ou &!

Suprima-se no Artigo 212 do Ato das Disposiçlles Consti_
tucionai,s Transitórias as express15es na forma (República ou Monarquia
Constitucional) •

JUSTIFICAÇAO

Submeter a forma republicana de governo a plebisci to,
100- anos após a Proc1alllaçllo, é UIII verdadeiro absurdO, um retrocesso po
líUco.

Por analogia seria idêntico absurdo submeter a pleb1s

cito a Aboliçllo da Escr<YBtunl: ~u li própria democracia representativa.
No Art. 70 das DisposiçOes Transitórias está prevista

a criaçlio de uma comissllo de nove membros destinada ti promover lI5 come
moraçOes do centenário da República Ora, essas comemoraç15es deveriam
119uardar o resultado do plebiscito, pois seria absurdo comeMorar uma
efenuh!d. posta .11I julgamento popu1l!r.



EMENDA 2T00493-1 ~o, --, ~~"::-:-l

t? Deputado StFlGID \'iF.RNEC~ J tru°7l~ J

Q(JEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

[TI - ~::p~~~~n~ ~~~:1~1~ ~~~~y:\~~::~;wa~a::~:~~v:::rn~:~;~~,d:t~:~~o~~~'~~rr~w'3

O _ OMISSAO _ ObJl'tlVll restabelecer mal~n~ aprovada 110l" turno e nac 11'Icf..lld~ 1'111 reda'j"o do W!llcl':io

O - ERRO - Redeçêo do venCido que nllo ecrrespo-ida eo q.Je rol aprovado no 1 um"

O - col'itRADlçAo - DI~po!illJVOS eenuadncncs entre Si e sobli" 11 mesma rnatete

D - ~~~~re~I~,~E UNQUAGEM - saner 'lÇltl de longtlllgem cereuc erre mantlenc a comçll ou ee

Suprima-se o parágrafo terceiro

do artigo 197

JUSTIFICATIVA

A redução dos juros ao máximo de 12% é
orna meta ia ser perseguida pela política monetária do qo

verno , porém sua inserção na t=:onstituinte é Anti-Técni-

EMENDA 2T00494-0 ~~-------, r;r-~"---,
PJ Deputado SÉRGIO WERNECK } 6vo7l8b 1

Q(JEIRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA

o - oMISSAO - ObjetIVa r~~1.ab~[~c:er matena aprovadano I lumo e nilOfnd'.lIdana fl!dll,bl:. do wncldo

O - ERRO - Reda<;lIo do vt'nddo que nao conespondll 110que rOI i!lprovado no I turno

O - CONTRADIÇÁO - D,spos,tivoscontraditariaSentre 51~ soble II me~mll mateml

O - CORREÇAO DE L.fNCiaACiEM - Sanllt VIerade linguagem defello erro mllnlfeSI~ a COfrlgu ou ($

tecmclIleglsllltJYlI

suprimam_se no artigo 712, inclso XXIX. na sua alinea

! a expressão" para o Trabalhador urbano", e a al!ne~ ~

sua totalidade

JUSTIFICATIVA

Não ha porque haver diferenciação entre o Trabal-ha
dor Urbano e o Rural

EMENDA 2T00495-8 ""~
PJ Deputado SERGIQ WERN[:CK ---------~J tJWõ;~~8-;;

QUEIRAASSINAl.ARA NATUREZA DA EMENDA'

lI] - S(lPRESsrvA -Sefordl! expleuâooul'ala~'{an;mde~fãln'«!:ftefO«l\'..>dndotl~pc'l.l~
E;l;e~ no \erto SoUP.I\mll o lld'll:lblo ~I'IAO p.~r,llrn.k, 11 ~ef emendll mcdlí\Cll\.l'lll e liÍi~ W?feSSWll

o - OMISsAo -ObjtlNllles\JIt>eJecer mllll"fl,!lllp:O'.lldll no J turno e nllo IIlc1Uldll na redllçaodo vencido

O - ERRO - RedllçllOdo "'{'ntldoque mo ccrresponda ao que fOlaplovadono 1 turno

O - COl'iTRhDlçAO - DISPOSltwo~ contrad,lOrlos ~ntre ~I ~ sobre 11 me~ma mal~nll

O ~ ~~~~~~f~tI~E L1NQUACiEM - SIlf1l1r ~1CIO de lingl.lagem deFeito erro marll/esto .li cOrrigir OlJd'

~ =,o .

Suprima -se o incis;o V do artigo 53 errl sua totalidade

JUS 1 1 F 1 C A 1" lI/fi,

o inciso J do artigo 50 e o !nci<;o VII do d:rtig::J 53

Já garant('m 20 podt:-r legislativo o controle absoluto dO) endtvi

damentO di! União, r::stad05, Terrltoíiet., Distrito F"ederdl F f..Iu
nIcfpios Isto posto, e mit.ter suprimir o inCHO V do artigo

53. por uma que;;tão de econorria prúc€.'s!.ual

QUEIRA ASSINJ.lJ\R A NATUREZA DA E/o'I..Ei'1DA·

ti] --~~$~7;~l~~~~ ~~:~!l~::' :':)~~,;~~ ~.f;,\ ~~\~Idr:~:~/~~t,~.l~:~';~:\~;~~'~~~,~~~t'~~-~:~~Uf'" s v~

D - o'i1l::.l}Ao-O~')cr Jlfx"wl:c,rrn-,It -"qmca(J;jrr:-l t1.lll'\O(;Il,'"\r....L.Lt'>~.e.::~,,,ro~,),'1)cl(b

O ~ ct~ro- R..-.:..'J';.l·;.o('.'\, n(;dH,_<'~"'J"'')lI<>f' ,<l.lQoq~"!<.J,,Jp{oadOMl h Ir>'

t:J ~ CO;\'Tn'DIÇfO - D, J'P~Il!,:I~ \"Ol'\tr~dl 0(( '.l,.rl'H "I (> ~c<~re.l rnC~'$'3 "':;'~ ,]

O - f';~~T-~' \~J'~t:. L1NGUAGEll - ~'Jnar "-,') dt Im;j'J'é\tm ddc lO CrtO 'TI ""~'" <l COf,~ r o..! (I-

(1 t.hV \ i.VC\ d.a pH>c:.~ .h· I: f \~'(' ,j oi t': rro1ifi....:~:;.r,. f l lS!1 -' ~ ·.V:. 121irr{q ir

fI";l tcdIJ ,-If1"Vl'1),·,1 f''.lO t"l~ld d,. "~"_ ,'cr:..~', jn~crIt ~"~n urJ.\'._"'
[Hltd qUeln v. 1f.rt\1 (j') t\lni:trrio r\JI~Hc" r ,~.._.:l ~,cr ln::hc,:::!o I.'dê"! n';'..Jr1r ll1J;lr n,)"

'l"itv,,\C\.;I1S a que o t;lhl)!J·.lttvo 1.& refere

1\ ~';:~flllnda cuj'! st.l~re"~Jn era pr(lp(\mw,>. permft rt-La foss{'>T\ wju$tlça 

ctD~ 1)5 1Ut-mbror. dl Hlrdstt.rio Futl\ir-:. €''11I&l~"i') til);' tlO'.lO,:;"l.iO::', t>O.l.S nada viillcrie

para os fl"a~n!f.l5, tendo ~JI\ vis.tn o dIreito de chaçare n a m~91str<1turQ ocs rr ibu 

n;'l,is, O~ ann'> 4l,!'! tenh ,n dt>dlcodn d ["líOfl':;S'iO jurídicd cotes d'.l mero-e..rren n 1

na rnstatutçao, tratcw-t to d1ff'ro,;nClado (;'5<>"'- Que não se j'LstlflC'Ol, dc~dt: Q'J:tnclLj o

t.err:;,ode erivtoeoc rrt rum do direll'J L o nue impr.nt., ao fim ccs prE'5:'\ ;)O~t"... oa

çnj;i",citaçdQ • que Í:: a ra,,;:\Q urüca ÓJ E'} ~gtinc;l:a

Aproveíta'l1or:. a o'J('rí.'Jddad~ oe. etmmar t ...l inju-:,I u,« pare ".,j 

n-crar a reÓJçdO do texto AS5lfl1 ~ que, a este últll"LO oror-c-tto, '.,;t.h<;~ttUj.-Y" d

(ypre%Jo " um quinto do:. lug ...res d"'s Trlbu1!31':'. ", pr..r "JJJll C;UHIJO dd Ci1~C)2

r,!ção ocs trtburwts'' , cropüe-se o vocábulo "Jr-Ibunal" rotos (Ia Lr·~rt.rc.1a ao Dif.

trrto Fedl:'Hl e terrtt6rlo'> , e esocctrtca-se, occrrp:Jl'hJllco com reocçao Irt'll>nL(h.
a prevtoente regra da Con!'tItuiçe.? atual de que o qUlntl) re-rervcõo <'I)S lr'õ'l'brl)<; do

Minl!;térlo i'vlJUco e aos.3QVogm:lo'i>, deve ser preenchido Ç'CiT um; f' r-utrc s , isto a
con rul.açân aos TnbtJn31s ja eostentes, aa vaqas õevcm $"'1" eeuP3dJ<; por ffiPIT,CWS '

da classe emque elas 50 oeren, bastando, para tanto, u!-llizar-se !:>impleSl"Cnt!:' ,c2,

mo cru preposto, etuotr-se à coeocsfç;c paritarIa ralatlvam"nte a essas catl"grJrll,;
Comas precedente!; ponderaÇões sceeeceecc 11 consld,t <>.ç:io de roscos

seres a presente eIOOnda , esperando l:'ol"l.tnr CQm I,) secao de todos, le<JaMll-3. d

aprovação , como é nnster que tanto ocorra:

EllfENDA N9 2T 0496_6

AUTOR: ONDFRE CORREIA

NATlJREZA. SlJPRESSIVA

DESPACHO

A emenda Em epígrilfe, além de supr;untr ~artes do dlSposit1\'o

a que se dir~ge (art 99, ~I, prolllove alteraC"ôes na redação e in

clui expressões não constantes do te~to aprovado ("paritar1amente")

Desta forltla, não se harmonl,za com as exigênC12ls das "Normas Regulado_
ra.s do Segundo Turno". Deixa de ser acolhida.

Em 12/07/S8

Constituinte ULYSSES GUr.(ARÂEs

President.e da l\s$embléia Nacional ConstitUinte.

EMENDA 2T00497-4 """"' -,
COOSTITUINTE AGRIPINO DE OLlVE,lRA Ll~A (p;:'L -SP)

Q(JEIRAASSINAU\R A NATUREZADA EMENDA

GJ - :X~:;S~~~~r:u~~~; ~~~:rt~oO~ÃÂI~p;:s~~;:~:~~~:~:rn~:~~~n:~;~s~O:~:Upresslva
O _ OMf<>:SÃO -ObJetJva rl!5!2lbl!lecer matetla aprovada no 1· turno e nllo ,nduld ...na redao;&odo ~m::ldo

0- ERRO_ R@daçiiodovencldoquenbocom:spoodaaoquefoJ1'lprovadonoJ f turno

O - CONTRADIÇÃO- DlsposltJvos conlladll6rlos M\tl" si e sobre a mesma materl.!.

O - ~~~~re~~~E L\r~GQAQEII' - SaMor \'\c1OdI! hngU1'lgem dde.t.o, enQ m~nl!etlo ,]!, conlg,r 01.1 de

~------------""'o----------__..,

Suprima_se a alínea \·c" do inciso II do § 1" do Art 14

jIJSTl~Iç~IIVa

to tr~cliçllo da legislação braslleira consIderar capazes. os maiOrF!! de de ~

zo1to anos, ASS1JlI., todos os ato'!. praticados são de 'lua re~ponssbtlidade> re"lDQndcn~

do por eles perante a lei

E: contra o 00'1')senso Estender o diT.nto ÓI!;! "'Dt') ,;1:0$ mel1nrer; da d~zolt!J uno"

tanto do ponto d~ vista legal, cono do PClrltO de vIsta da maioridade 0$ ato:, atentl3
t6rios à lei praticados p~los men(.lw5,não !:;ln passíVclS de pen:ll1zação ph:na Se .1<;_

sim é, é um cI)ntraseno:o estender a esse contingente da menores o dirfl'lto de vflto •

poi!l assim como não são respofu;dvelo; pelas lnfraçÕe!; tal"bEm não se enconlra'll com d
rl'3tvrld'::de nec~!;<;,:jT{<l pa"a o f'X'3"tclCl') COf''1cill'nte d'3 veto

Por essas I',Jzi.Í.."~, l' lI1' ato de re"pon,-::bl 1H!;;rj,> • bem ~f'n"'1J \:'

lég!cn OJ!" ~ suprh3 LI fl>lprMS2')c':)ntió:< n.) PTc!se'l"It!: mrma

QQEIRAASSII'iAlAR A i'lATOREZADA EMENDA.

0- OJl1lSSAO-fJbjl'tlVari's!.Jbr'ecerrnal, 1 apo;.,dJ"q1 t'.lrr...('niloh~I",j;]'HI~d.l"jod)~ -. ,~ ....

0- ERRO_ Re1J.çóodCl\'!V'>OOqu"Jl"" (r,tr"q"onhl Il:'ql.l' ln;<p.'f ~(\.:'T \'lllm)

O - COl"ITRADIÇAO_f) ~r:>s"J"'os cCI\!J'<';d".onos entra si 'Osohre 1'1m"'tmil o-:l'~m

O - CORREÇAO DE L1NGU<\CiEM - S3r1,r \ln~ cf.. 11':::;_J:l~m d"'fel<) "n/) 1To'11f li.' '-'l ;:C'TTI'.1lr "J.;!~
tt:crl!cal~g~btha

constitui ..::!o D, que ta"l o se']u;int'.:: teor.

"XXVIII - li asseqm::üd'" a prot~çüo, flOõ bnT!JOS da lei, t;s particly,:~

cães individuais em cl;!ras colutiv<Jl'l e .5 reprodu,;':;" d.; ir~'t(>"l E.

hUM''lnll.S, inclusive nas atiVid"dCls desportivtJ.!'l;
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XXIX _ será assegurado eos crindorc:., nos intérprete:::; c âo ecc

pectivas representaçi5ps sindicais e assccã et.ãvca o di:!:eito de fi::õca

li:zação do aproveitWl'ento econõrnico das obras que criarem ou de qU;;l

participat:"em õ li

o texto que, na Constituicão em vigor, assegura a proteÇdo ao di
ze a.t.c autortll, tem-se revelado suficümtemente 1.l.Mplo e efica:::. Ao diE.

por que ""0$ autores de obras l~terárlas, artísticas e cicnt!ficasp~E.

tenc~ o d::Lt:eito exc1.usivo de ut1U.zá-las", o § 25 do artigo 153 da

Carta Magna ense-jou toda uma legislaçS,o que, SUS1::cptí.."el e-ecre de

aprimoramento, vem cobrindo todas I'J.S formaR da manifestações intC!lec

1;uais, inclusive o direitb de il"lagem nas atividades' dQsportiv<ls, con

forme fazem certo os artigos 100 e 101 da Lei n9 5.988, de 14 de de-

zembro de 1973.

A especificação, na nOrflla. constituc10nal inl;titucional, da obra c,2

letiva, hOJo perfeitamente contemplada na legigla.cão ordinária, impoE.

tôJrá em se ~ privilegiar, em à!'ltrimento das outras fczmas de manifcs-

escãc do engenho bu'nano; E isso é tanto mais impróprio quanto se ob-

serva que Justalllente a obra coletiva - aguela realizada por dif"erent-es
pessoas, mas organizada por empresa e em nome d.eata utilizaua {m:::tigo

15 da Lei n9 5.988/73, é aquela l'Ilodalidade de criação em que martOs se

faz presente li. individualidade do autor e, portanto, aquela em que

mai,!; dl.luldos f"1.cam :Seus direitos individuais, em homenagem aos CIfre!

tos dos demais.

Como eXl!tOplo de obra co1.etiV'ili, poõemos menciOIlar o filme cinemato

gráf"ico ou a prOdução televisiva. Seria admIssí"'el qUe, terminado um

filme, um dos seus 20 atores impedisse a exibição do lnesmo a pretexto

do eXercício do direito de a.rrependimento?

Nem se diga tratar_se de um argumento exagerado. Qualquer rnodifi_

c1!I.çào àe uma nonna const:ltuci,onal,provoca sérios reflexos na formula_

ção da lei ordinária nova a, até, na interpretação da lei exist.ente.
Quando, .em 1967, a nova Constitu1ç.iio Federal, no texto que tri!ita dn

ga:cantia dos direitos autorais:, substitui a exprQssâo "direito de re

produzir" por "direito de utilizi'I,r", o Supremo 'l'~ibunal Federal ente!!

deu haverem sido parcia1.mente derrogados os dispositivos que, no Cód1.

go Civil e na Lei b9 5.988/73, limitavam a extensão da protecão ao d!

reito de autor. Vale a pena, a ~sse respeito, t~an9crever parte do

voto do Ministro BilllC Pinto no julgamento do Recurso Extrao;dinário

n'õ' 83.294, em que foram Recarl:entes Carlos tlrummond de Andrade e

tros, e reoorridll Bloch Editores S/A:

"Não encon1;rando nos documentos parlamentares rsl~ti..

vos à elaboraçiio da Constituicão de 1967, onde roi

adotada a nova. regra de prot.ecão aos direitos autorais,

nem na nossa Jurisprudência ou doutrina elementos que

permitissem interpretar corretmnen"ke o sentido t~cni

co da modificação introduzida em nosso direito const.!.

tuc:innal, seguimos o t:oteiro het:rnenêut.ico sUB~ridopoT

Cll.IUDS MAXIMILIANO e fomos pesquisar no direito doz

"povos cultos" a que fazia referência a Lei de Orgün!

za.ção da Justiça de 189B (art. 387, part.o f1nallo veE

dadeiro sentido tia novll. conceituaçno dos direitos do

autor.

Essa incurs50 pelo direito cOMparado, en matéria de

direito de autor, revelou_nos que as limitadas regras

de proteção contida!': no Cõdj.go Civil haviam sido sup!:.

radar; pelo amplo univarso que a asse direito foi aba!

to pelo desenvolVi.l'lonto téenico dos velhos meios de
cornum.caç50; pl:!la invcnçE." do rário, dn televio5o • ,

o quo- alargou e diver~iflC'cU o t:>lc.n<:o .:los direito::, au-

tor.uo cobertos pela protecao legal. As mültiplilG fOE

P'Jlas quat.~ obrn5 litcr.íriüc - l!Jm prOJc.l e ver

so - pacoar~ a ser p<.Ircial ou totalrcnte \ltiliZ:lj ..,:

em livros, em c9pet:ículo!l pübllC05, revclarültl que o

d:lreit.o e~clu:Jivo do uutor de rept:':Jduzir sua ç;br, já

não dúva a este "Proteç:io lGgal contra M rnod'~rna'; fOE

tnas de viol;-w,50 dos direito~ dtO' autor. E;jr;a o. rnz:io

pela qual foi aIl!=Jli3.à:l '=l. definicào do dir.1ito nut:o-

ral".

Se a sl1l'pl .....:; tTC'C,1 do verbo "t"eprcd'l~.Lr" por "utiliziIr" condUZiU o

STF n consid..:lra.T p:u:ci.alrnento[' derrog:Jd", _ impllcitÜJ'Jf'nl:.e _ n !Qg1Gl<:l_
ç:io ordlnária, o que di?pc d.:J. ill~erçj.:t d:J Ul'I te;.t~ inteiro "'obr::? Olr'

toe; 'Ó!. '1:lranti:'!.'j ind:lvidu3.i::l?

J\ obr" c<:tl.;:i.iva é o.Jíln.\.da no arti,o 1S ci":l- Lei 1'<7 5.988/73,::: .:lO p

ticlpaçi5~::: indivl.du:n;:; =d;l ::lJDequr:da::; no :=!!'"l..!.go 1'3 di) ,,~~m\ 1..-1, c

gO-r<'flt"! '100 çf'_autoT:::Ij Jü':: obr<:l.!l .:::incmJ.to.:rtSfio:'as (1.', por ilntJl':l')ia

den.:l.i~ c>J-lnLe,rcl'l';.;ro!> d' ob1:.:IC colef.;LV:Is) o dLro1.to d::: uti:U.::;ür w p:u

qu," corl.!'.;LitUil .311:1 criaç'io, ~M Çi'<"3ncro di\.c:r::o. O di~cito ':>:;>

contefl['l)'l'?, r')pif::-<J-se, no- ari.i~:JG 1011 e 101 da W?';;-<J. lei.

Ens'::'Júndo a nort'l<l C':lnstltucíon11 Ctn vi'Jot'" .:I Frct']ç'1'::; qtl'.:' sua <3H

çã, vis.) a prt'servoX, Q )5. oc:rrren1:;) €-81..:I protC>liSo Cl'\ n':lssa l""Jitl~

ordináriA, n l"odif!ca,;,:t:l proFo::rl:.a é ducno:.c{..'3cSri .. (] per~~::"r::;;a, p"d~

mesll'~, cot\du~ir ti. inviabili<!iJ.t;J:-:. d.:. obra c:oletiv~, do rrR<lC.::ml..e !tT



64

JUSTIFICATIYA

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

E.'iENDA N9 2T 0503_2

A Resolu~ão n 2 3/88, em !eu ~ 32 , po!unblllta, nesta opor~!!.
~ldade, apre:;entaçao de ellu!ndas, ne n ISO_ecpr-eas rvee , como ~oIllllbem

••• ~~ destlnadds.!~~,~~ contradrçoeti ~
~ ••• H

A presente emenda objet I v a, po I 5, a corr 19 i r o er-r-o - erro
assIm conSiderado pela Mes" do'! AssembléIa Necr one l Constltulnte-~
~ quando de su~t~ -;;;t~--- -

Na sessão do dlia 5 do corrente, qu.ndo a Assefllbléla Naclo
n.al Constrtulnte vot.ava a emenda adltrva, resultante de umo/! fUS60 das
eMendas 1 995 ti 1.042. de IIIrnha ",utorra e do ConstitUinte ).;OYU IHA,
respect I"'alllente, vál'" lOS Const I tu Inteli foralll I ndu::I:I dos a erro na !OI",n 1

festaçao de seus votos por "falta de Inforllllllj-oeSH
, o que dt'llIonstl"'am I

não só as Jnanlfestaç~e5 desta LIderança como tamb;rtt as do L;del'" do
POT, constante$ doa AniaIs d.rr Asselllb I'; I a.

A fOl"'!OIulação da e"mnd... resultante d ... fus;;;:o deIXOU d~vldAs

no P Ienál'" Io, levando S. Exa. o Senhor l; der do POT, Const Itu Inte BRA!;!

~~~, M~~T~~:~~ :m a:~~~t:~ ~:::~n~ I;:sã:~o::~~~:, d:IlIS~: ~~~~:rd~: ~~~~;~
c Imentos e dos negocl ações, torn<l-se IIIU I to pl"'ec.Br I o ';! reC"onhec IMento
dia fusão". ASlSrm flnall::l:iavi'l S. Exa.: "Fazemos autoCl"'ltlC.a dr:ulndo que
o texto da fusiío el"'A bom ~ ~ n~s votal"'ralllos ~~• • H.

EIJI Conseqllêncla, a elllenda poderia ",el"'t'cer rel!õultado dIverso
ao de sua I"'ejelção, se a seu favol'" tIvessem votado os Confltl.tu..'ntes
do P.:trt I do Delllocr.iit Ico Iriib", I h rStoll, ...e: que fo 1 li elllenda reJt' Iteda paI'"
Ulllll dlfereoça de 21 votos.

Espel"'ialllos, porto1lnto, seJa a elllenda ora I"'eillpl"'elllentoilda SUblllfl
tIda'; .apreCIação do Plen':;r,o da Asst'rnblélit Nacronal Constrtulnte, p.!.
las r.a:zões aquI exposto/lS, determInantes que foram de um result.do In
compatrvel COIII a~ lIontade de 91"'..mde númt'l"'o de ConstltulntfllS.

E&tamos cel"'tos de que o nosso pedrdo há de encontl"'ar II lIIe
Ihol'" acolhIda de nossos Ilustl"'es pares., em face não só da pro",essll. do
Senhol'" Relator, naquela oportunidade, "de I"'t't'xame do assunto na slI!gu,!!.

da lIotaçlio H
, como talllb';lII da própl'" 1a man I festação d.Jt Pl"'es I dênc I a da AI:.

sembl~la o'!sslm expressa

HO Sr. Presrdente - (Ulysses Gurlll.lll"'âes) 

O Relator, naturalmente, vai e)lanun"r

DIsse o Relator quo- pode corrlall'" el"'ros ou omissões, n'" ISe
gunda lIot,'lçâo. De manerra quo- podcl"'.ã corrigIr ~Igum erro ou omissão a
respe Ito deste assunto, cUJa 1mpol"'tânc I a a própr I 01 M05i!l I"'econhece,
por dr;z;C'1'" I"'espelto <10S MunICrpIOS H

•

Substitua-se o disposto no Inciso VII do o!lrt. 20 pela &e9UI~

te red.,ç;;o
Art. 20 ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~

"V 1/ - Os terrenos de mar I nha e seus acr-eec Idos, fecu I t ede a

;:~e=~~:r~~n~:7~~:7:~rd~ ::~~~ r:ú~~;~: I::sJ:u~~:t~~~;~.ti que tenham

JUSTIFICATIVA

dJ.spon:z.blll.dade, ass::mados pelo Governador do Estado, publlocado!5 nol

mesmo veículo ofJ.c:r.al, de 24.06.88. naenee desse fato consumado, o

d Lapcaa t avo que BC combate (art. 33 e seu Ptlrágrafo ún:lco. do ProJeto

de Const1.tu1.çào, aprovado em pe-arae a'ro turno) tornOU-Sê :l.nócuo e sem

obJet~vo, Já que não e rcençeeé mal.S àl:tueles i!I quem se dêstlnava, me
recendo poJ.!:; a sua supressÕo integral, para que a ConstJ.tulo;Ão '-iUlr

se elabora não nasça. desde J,L com um dl.sposJ.tl.VO morto e, natural

mente, Sem i!lpll.car;,.ão.

o - ~oe:~~~~s:u::m~;;:~~iJ~;;::;e:~~~~:e~~~::.a~~th·~upmSNil

O - OMISSÃO - 0bfetM'l restllbdecer mlltéOllaprovadll no l' tIxno e não lnduida fUI rf'dllç-w do wncldo.

rn - ERRO- Redllç&o do wnodo que Mo eortesponda ao que folllprovaôo no l' torne.

0- CONTRADtÇÁO_Dlsposi1lYo5 conImdrtóOO5~slesobttafne$lTlamlltellll

O - ~~~~~~E LINGUAGEM- secervíCIO de IlnglJllgem derelto, 1!1f0mlnlresto li corrigIr, ou di!

EMENDA 2TOOS03-2 ""'"
PJ Constituinte GASTONE RIGHI '----------,J rrn~;:;J

I
pre t.ande , o maü.srnedc dJ.SP05J.tl.VO que se quer supr.lll.T. tor- I

ne r- amune à desapropr1ação, para fJ..ns de reforma agnirloa. a chllmada!

propriedade produtl.va, õe d~f.ícl.l ccnceaeuecêc, I
A norma, se marrtade , J.nvlabJ.ll.Zará. de uma vez por t cdes , a

reall.zaçào de uma reforma. agrárl.a real, efetiva, que já'vetl sendo dl-l

flocultó:lda, a cada passo, por dl.sposJ.tlvos be axeuos pelo atual Gover-I

no do! Repúbll.Ca, naa.s como as restrloções prevaet.es pelo anccns t.a tu

cacnea necreeo-aea n g 2.363/87, que aaent.a de desaproprHlçeo l.mó

ve r.s rural.S que, em função de sua área. nl;io estavam prote;}J.dos pela

ConstJ.tu1ção aanãe em V2.9o r I
Malos do que um díreJ.to, a proprJ.edade é uma obrl.gação. Deve.

antes de mal.S neda , atender a uma função 15oc:l.al; lIqueles que a tra

balham, que a tornam fértl.l e pr-odut.a ve com o seu esforço pessoal ~I'

de sua famílJ.a, regando-a. euute s vezes. com o seu genero!!o aenque ,

dar a garant.:r.a de uma vaea digna. àqueles que aes a suem ao!' seus em

pregados, tratando-os como seres humanos, não como escravos anl.mall.J

aeecs , a recompensa de mantê-la íntegra. ' I
Alonda que produtiva, não merece a propr:t.edade a proteção do

zeueeo , se não preenche, integrlalmente. os 'requasauos de cumepxr- a:

sua função SOCJ.i'll. I
Há uma ereeveeeênc.ca no campo. Ml.lhares de trabalhadores d)1

campo têm sede de .Justl.ça. têm fome de Paz SOC:1al.

E ao Hl.stórl.a já d~monstrou que não SE: dl.%. ampunement e , a um

povo f.amlonto. que coma br).oche, à falta de pão.

Art. 144 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

I - O J.llgr'e!lSO na mgl5trntum. de oarreun dar-se-<Í lIlel::hªnte 9?!"lC!lrID
pÍhhm dç grnyas e títulos.~ pelo Tr'lhmal de Justl.ça. can a
part:LC~ do D::Jnselho seccJ.onal. da Ordem dos Mvc:gado& do Brasü, ço
deJxb a lEU ex:r.grr dos car.dldatos p:ruva de habÜltação em curso de pre~_

~~~.m:l.!S:ta~p~~dos cmxhdatos íar-se-.a, sempre

o - O101.ISS,\O- ObJelMlrestabelecer rnatene eproveda no 1 tumo I' nec mduldll na redllç!o do venclCio

D - ERRO - Re~llo do venodo que n/lOccrresponda ec que foi aprO'oadono 1 tumc

O - CONTRADlçAO - D15po';lIrvoS comradaóncs entre si e sobre iI mesma rMtl!rill

O - CORREçAO DE LINGUAGEM - Sanar víCIOde 110guIIgem eeretc erro mllnlres\o a cornglr ou de
lI'cnlcall!gl$laLNlI

Q(IEIRAASSINA1JIRA NATUREZADA EMENDA:

2. O dl.SpOlS3.t~vo fere Os dJ.re:t.tos dos atual-:; ocupantes dos car-

gos de carrel.ra, ao 1ncorrer na prátlca l.legal de supressão de en-!

trância. com o aprove1.taml'mto dos benefl.cl.aõos na entrãncl.a onde e- i
xercem o cargo J.solado. e não no cargo ~nlcl.al da carreJ.ra.

EMENDA 2TOOS02-4 """' -,
PJ Const:l.t uanee BETH AZIZE J ~:;:;;=J

"'------------·""'0
n:i._spotn.t1vo a supriml.r: Art •• 33, c.aput e parágrafo único I

das Dl.sposl.çoes Const:l.tuC10nal.S Trans).tor:l.lls. verbur· I
Art. 33. Os jJ.Úzes !IlJbstitutos CIos quadros do Poder Ju:hcliÍrl.o

da UruÃo, dos F.sttldas. do Dl.St:r1.to FOOernJ e dos Ternténos. que e
xerçam cargos J.SOlarh5, de~ que em exe=!c:Lo ha nn:r.s de Cl.nCO anos.
Dl!riio prc:tlO'Il.do5 para vagas de ent.rincJ.ll. J.gUa1 àquela 6lI que servem, '
e, na lup:5tese de 1neXl.Stén::::m ~ vaga, prr:x:eder-se1Í ao desdobmzreJ,to
das exuttente."l. I

R:tnÍgrafo uruco. Pllra efel.to de prcm::ç.io por antigw.di'lde, o

=.oo~:~c~::.~ ~ dm de =1'
O d1SpOSl.tl.VO em apreço perml.te o :l.ngre550 :l.ndevl.do de

Juízes Bubst:t.tutos ocupantes de cargos l.solados na carreira da Ma

gl.stratura. sem concurso pÚbl:tco. o que não é da tradl.çãtl constl.tu

cl.onal de nossa Repúb1l.ca.

Fere o prl.ncípl.o constlotucJ.onlll v:l,gorante, expresso no

144, ítem I, que prevê:

3JSTIF'ICATIVA

Q(IE1RAASSII'lAl.ARA NATUREZADA EMENDA:

sabendo sua sorte condicionada. ao arbItrio ou ao humor de apenas

dentre as peasoes que participam de sua realiz.ação.

~rimlr O adjetivo "AAT1ST1CA", do § 22 do artigo 223,

do Projeto de Constituiç:io.

QUEIRAASSINALARA NATUREZhDA EMENDA

JUSTl"F;rCATI"A

tância cultural e econômica, pois ninguém investirá em sua realização,

DU"Positiyo a supppur' Art. 54, c.put: e pará'lrafos, do Ato~

(Ias Dispotu.ções COrllst:l.tuC:l.OnaJ.8 TranS1.tór1as. do Projeto de Constlo-'

-tu:l.çio aprovado eJn lI! '!'Urno, verbHI I

Art. 54. Os détntos plra cem as Faurrla!:; Federnl, E!rtaduzus e lUucl.
pUs, CU? :fato 9';rrrlor tenha cxorrJ.do ate 3! de cl~ de 1967, .m5CrJ.
tos cu n.x> caro lliv:J.d,a at.l.va, aJU32.'ldo5 ou tIao,~ ~r pagos pelo va
lor corn.gldo ~ta.n..aIIlante, !181ft twltas, )UI'Cl6 de uom e outros eo=argos,
de me. si vez, dentro de CMto e Vl.T1tec:I1a5ccntlrlos da data da puuu1ga
ção da Ct::osb.tw.r;ão. ou ate BD :!mlS parcelas llI!IlSd1S e mr~ssl.vas.

§ lI!. O 1.IÚc1.Odo~to dar-oo-á ate três lmSêS ap5s a prcm.1lgdÇào
da cmsutuL;ão. I

§ 2!. O~to de pr:a2O in:p:rrt.a.ní o c:ancel.al:Iento do benefícl.O
~teao saldo devedor. I

§ 31!. O bmef.úao é re!ltn.to M pes90aS li'!~ legalmente res:Ld1'!l'tj
um ou l'll5tabelcc.tdM IX) BJ:'MIü, e nõo alcança délatoB que t:.enham causa mr
rato!!l def:uu&:m c:c.:l c:r.tIIX!.

§ 4,'1. Qualquc:r anulit.l.a que envolva rm~ t.n1xltárul a1 prev.u:lenc,l.á
na', a p!lrtJ..r da pttmJlgeçâo da Const.:Ltw.çào, só JXldern. ser a:n::edl.da a
través de 1IU oopocÍlJ.Ca, fo:3eral, estadual e 1IIllÚCl.p3.l.

Ninguém ceseja a censura artística. O artista deve ter
plena liberdade de errar, Tal liberdade, entretanto, não se confunde com a agressão
dos meIos de conun1caçoo em programas que de forma alQIJM podem ser ccnsroeraocs l'l.r.
tfsttcos, pois dirigem-se à matéria e n§o ao espírito

Impossível educar as. crtarças e adolescentes, transmitir
vetores, comoa dignidocle pessoal ou o civismo se não há possibilidade de un mínimo

de correção, prIncIpalmente elII programas tetevretvos, cujos abushps são evroeotes
A scoressão do adjetivo artístico õlj)roximará o texto de

LIllQ norma prgUcamente legal.

o - OMI55AO - Ob~lJ,a reslllbt-IeCl'rmalilllla 'pro,ada no I tum:) I' Illl:) Ind.Jlo:la oa rl'.::IIIç-~o do ~OCld:;l

O - ERRO - Rtdllçilodo ~Ol:ldo qlJt'nllo cortl'sponda a:) qUt fOlllpro,ado 00 1 turno

O - CONTRADIÇAO - DispoSItIVOSccntrad,lol'lOStnU!; ~I e ~br~ a m"~a mater,;!

O - CORREçAO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO de Ilnliluag~rtl dl!rr,IIO l!f10 mlln,festo i!lcorrlg!r ou Ij.
kcnlClIlcgJsl.i'l:Nll

EMENDA 2TOOSOO-8 ~ ----,
~ J~~D'7~~B'l ..,Çonst1t,uinte BETH l.ZIZE _~ __ ~_ ~

~ -~~~~s.:~~,~~=o~~~p~::~=~ás:~:r~::OO~:~~~~~~pr~!~va
O - OM1SSÁO-Obje%M'lr~lrmU!n.!l~~flOl·lumoeniolnckJ,a,m1rem,ç.wdo\lenci.:la,

O - ERRO - RedllÇllodo venodo que nêo corruponda ec que fOiaprOYlldo no I' turno

O - COrfIRADlÇÃO - DlsposdN05 contrad.t6f1O$ entre si e sobre a mesma metere,

O - ~~~~E LINGUAGEM - Semr Yido de bogLlllgem,cereuc erre manlfe~ li corrIgIr ou de

EMENDA 2TOO499-1 """" --, "'''
e"J Constituinte João de Deus Antunes J~~ o.;yãJ

Não pode prevaleecer a norma contldll no caput e lJarágrafos do

EMENDA 2TOOSOI-G ""~------...., r-r-:-"'''~
pconstJ.tuint.c BETH AZIZf' J 0· 07 .BB J

NATUREZA: _E-'RRO=- _

A emenda, destinada li corrigir erro no ProJeto, opera, de fa

to, .'!.diçào de expressões ao art. 20, 1ncJ.so VII, reedit.ando texto re

Jluta.do na votação em pn.meiro turno (Sessão de 06.03.88). Falece-lhe,

pou;, tll':rl.mo regimental Del.xa de sex acolhid.'!..

Constituinte ULYSSES GUrQ,RAEs

DESPACHO

Em 12/07/88

AUTOR' GASTONE RIGHI
3. O dl.sposl.tl.VO fere o prl.ncípl.o constJ.tuclonal vl.gorante, da

apuração da antl.gulod!l;de na @ntrânC:l.6 (art. 144, l.ncl.SO 11, letra

"a"). ao estabelecer a contagem do tempo de servl.ço dos bene!loc1.a

dos, para efe;r.to de antlgul.dade. a. partJ.r do cha da vosse, e não da

data em que entrarem em exercícl.o do novo car:;,o.

5. O art1.go fere. 19ualmente, a competênc1.a resl.dual dos EStlldo5.

no que s;e r~fere à. organ1.zação de sua pró1JrJ.a JustJ.;;a, ao d1.spor so

bre o aprovel.tament.o na ma.gl.stratura de carrel.ra dos; juízes ocupan

tes de cargos isolados (art 144, da CF vlgente)

6. O dlSPOSl.tl.vo. além de fer;r.r a competênC:J.a resl.dual dos Esta-!

dos. no que concerne à organ:z.:..açào de sua piopr.t.a ,Just.l.ça (art. 144'1

da CF v:r.gente), também lm",õe um enc.argo fl.nance:r.ro comp:rometedor do

Tesouro de!lSllS un:ldades federat;r.vas. a.o det.e:ul1.nar o de:sdobramento I

das at~al.s Varas onde os Juízes bene~2.Cl.ado~ têm exercíc;Lo. para ai I
::::~:::1::, d::::~e::: ~::::so::~::s~ cnaçao de uma estrutura ne-I

4. A norma carece do caráter geral e llbstrato da leJ., P0,lS es;sa
flgura de iUl.:t substJ.tuto ocupante de cargo jnQlnrjo li caBO específJ.co

de vinte e dOloS (22) juizes do Est.ado do Amazonas. não eX1.st.lnClo t'-<;

se tl20 de lUl~ em qualt..!uer outra nnl.daàe fl't1~rª!lv", alem do que.

ela. exclul. àqueles que não possuam maJ.s de Cl.nco (5) anos de exer

cí.cl.o da função, que no caso serJ.i!l:m cJ.nco (5) )U1%I:'S.

ConstJ.- :,,
art 54, do "to das D1SpOSl.ções Tra.mntórl.as, do ProJeto de

tUloção, aprovado em Prl.meloro Turno.

Na::!;'!: eXl.ste a Justlf;Lcar sua ;>I!rmani,cla.

Pretend~, lIr'!mas. bf'J:I~t".tclar o ~naclJ.m...lent:e cantumetl'::, aquele a

quem pouco J.mportam as difJ.culdades atrave,<;'!!adas ",elo Estado. neyando

li este os recursos necesslÍrl.os ,;, 5dtlosfa<;.àc do bem-comun.

Não se atém a um determ:Lnado e 1-'aS:Si!J~lro período, em que- pes;

soas fíS1C:a.S ou empresas de medJ.o e pequenc porte flcaram J..mpcslbl

12.tada~ d~ honr.ar os St!Ulll COlnt'rom:z.S!lOS com o Erarl-o e com as inst,J.- 1

tUloÇÕê5 credltIc1ll-S, dev1do a uma .l.nefl.Ca2 f)01It.lca econôm:Lca .,over-

nemental I
Desestl.mulü. ao 'llesmo tem;:'lo. o contrlbu:lnte c:umpr1dor de sua51

obrJ.gações, que Vllm recolhendo. com aacr.l.fícloOS enormes, as quotas

ex:a.g:a.das para o func;Lonamento da máqu1na estdt.a1 I
E os deset,lmuli1l. prl.ncl.palmente, por prever a yoss:l.bl.ll.dade de

novas anlostla.s fl.sc:au,:, no bOJo de lel. cspeCifl.ca, federal, estadual

e Illunl.cl.pal. Deve "'SU'" O norma ser lntp1.rametle suprlmg1lt.....

QCJEIRA ASSiNAlAR A NATUREZADA EMENDA. Presidente da Assembléia Nacional Constitul.nte.

Q{JElRAASSlrlf.tAR 1\ NATUREZA 0/\ CMENDA.

o - Orol.lSS;;'O- ObJetN.1 res!2bcleçcl ~tcrl.J <Ilpr(l....ad,'lno l' turno c.n.io mdUldil na tcd,ç[oodo vencido

D - E.'UtO_ Redllç-áo&lfl!o::tdotjUeniloçom:~pomJ311pqlJC:fOl;1proI'3donoI l..uno

~ - COrnT'.J'J)~ÇÃO_D.5"cst_1'OS CO!\!rJdjtl..1ll..1S.cn!lc SICrob!eil me-..ml!. [l',.:l'':II.J

EMENDA 2TOOS04-1 -."'<.0-=--------,P ConstItuinte crutLOS e!Urnu::lLI_
I,

8. Os Juízes subst2.tuttlS ocupantes de cargos :lsolados. a quem f 01

d).rl.g:r.do o dl.sp013itlovO combatl.do. ou seJa. os v'1nte I? dol.s {~

;:es sUbStl tutos do gUl\!Jro :tJ5010do do PodeI JudiÇJ.áqo do Estado do

Jl.m3?OnaS {Ja que não eXl.ste tal cargo em qual<.;uer outra unl.dade fe- I

:::::~:::1~o:5:::ç:::::ne~~t::::l.:. 9:~:d::~~::resa13C8gêlg0uÇ::dº: e: r

aprove lotamento no cargo :l.nic:l.ill da carreJ.ra (1 11 Entrânc1.a), medl.ante I
Emenda Constitucl.onal Estadual de n! 28, de 07.06.88. publl.cada nO

I"DiárJ.o Oficl.al do Estado 110 AmazonaB-. de 08.06.88, e os Decretos de

7. 01õ prlnc:i:pl.Os constlotuCl.onaJ.S vl.gent.l"'s cltados,

v:lolentado5 pelo dl.sposl.t:t1l0 combatlodo, foram adotados

extrín5l.Canente kle10 ProJeto de Constl.tulçào avrovado

Turno, e COr'l o qual eles col:l.dem front.almente.

D;\,Z'i:PO~n.tlYO g "uoplIIlr· J\rt.. 190, it.~m lI, VCl"W. I
J\rt. 190 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l
n - a prnpncdade produb.w..r

o - OMISSAO_ObJ('tl~all!S~bclcçt'lmater,aapo,ajanol l1...m;.en"C>lnclj·darlllred~ ~ d(J\~n·,do

D - ERRO - R~daçi'O do ~ncldo que nao <:ollespond~ 110 que fOI",plO'a:!o no 1 turno

O - CONTRADIÇAO - D!s~l1.lVo~ COnl1adltorl~~ l'nUI' si I' sobl~ a meS"'Oll mllll'na

D - ~~:~~I'~l~~E LINGUAGEM- Sana. \'le,o de linguagem defel'o ~no manllB' li COtfl(;1 00,.1 d!
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o - co-suzçzc D'!: Ur~a(mOCl~ - S::na( JlCIOde lingurje-n d-;:rtl~ cnc nk1n testo a com3 r. ou cc
(cCruCllJ~'!1I:;l~tiVil

~ ~ CORREÇÃO DE UI'jOUAGEM _ Sanar VICIO de llnguagem cereac erro mMlfesto 11 C?mglf ou ~
~ k:cmcak:glslatll'a

EMENDA 2TOOSI0-5 ="" _
e'J Senador LAVQIS:;:ER "lAIA

Art. 105s J2.,.
§ Z' ..
§ ;32 Os precatorios correspondentes a Ir-dem.za
ção de desapropriações realizadas por neces s'[
dade ou utilldade pública, terão seus valores
a t ua Laz adns na data do paqersento , e a d~fere!l

ça apurada será paga, rnocccooente-nent c de r~
cuer ínentc do rnt eresaado , mediante creo i tc en
cs tub e Lec amen t c bancário oficial, no prazo de
60 ( sessenta) dias da apureçao , devendo o PE
der ãxecut ivo prover, dentro desse prazo, os
meios orçamentarlOs e finaocelI"os necess ãracs ,
utilizando-se, para tal da faculdade prev.i s t e
no artigo 17;3, § JQ desta ccns t í tuí.cac ,

JUSTIF'ICACAO

A contradição entre as dí.spcs rções do ar tn qo
50. XXIV e 105. § 12, QO texto aprovado! torna r-rqnr ns amtmt e in!!.
cuo o principio da prévia e Justa indt!nlzac30 er.! dlnheiro quando
da des ap r-opr í aç ão por necessidade ou ut.lhdlade publIca

Enquanto uma di sposacêo estabelece a s a Lu
tal' regra ( art. 59, XXIV), a outra a anula (art. 105, § 12 ) aõ
estabelecer" obrigatórla a mcfusão , no orçmrento das ent í da
oes de direito público, de verba neces o pagamento de seus
déb r t cs constantes de orecator í cs ud í, apresentados ate
12 e UJ. o ata em ue terão atua J.Z seus 'Ia ores a z en
do-se o paganen o a e O ana do exe r c gUlnte" qra ou-se

Ora) se a atuallzaçào ( vale d Lzer trans
formação do valor sentenciado em GINs e sua r econvers ãc em Moed"a
corrente nacional para fins de mcfusac no nr ç ar-en t n) ocorre em
19 de ulho e inte Ta o 01' all'ento do exercício se uinte dentro

~tua~~~a~~uellll~~ de re~~h~ ~~,(~~er~í~~o' a~~;~ior '2 sefá~
o precatar o, ve r r aca se

12) Não foi prévia a Inoemaação t
22) Não foi justa a rnderu aaçãc ,
32) ficou a descoberto a atualização do

var or correspondente no período entre 12 de Julho do exercicio an
t er i o r e ti efcLlva data do pagamento do precatório, cujo lapsõ
nunca será mremor a 18 meses que, aplicada a modesta t axa c r.t
cial de oesvai or raaç ão da moeda ( 20% ao mês ») reouz i re o mcnt af
t ant.e paqc a não nais de 6% do valor devido ao expropr i aoo , -

Sempre que o precatório re rer r r-ee a Inde
nização por deeapr cpr-x açãc , eran t ana a ar-b í qü Ldade do texto ccns t f
tucional e a ccnt raorcão apontada, estará o p r Lnc Ip ao da p r ev r a e
Justa Inoemaeçac sendo desrespeitado e , sobretudo, prejudicados
os expropr-aeocs , sem esquecer a lesão do da rea t o de or opr.reoaoe
( art. 52, XXII).

Hoje existem dezenas de nu Iburus de br as a
Le Lr os , na ma i or i a ja herdeiros de uxp r op ru ado s ou esbulhados, es
perando a justa e crévi a mocm aaçac cn o.mne í ro , ou então a atuã
lização do valor U atua ã i aado era 12 de julho" e efetivamente pã
90 anos apos, .lntegralll'ente defasado e carcoeioo pela lnfiação -

A correção desse iníquo pr ocernmentc , fru
to da contradição entre o aoeat , regrado no ar t a 52 XXIV) e o re
e.t , aludido no ar t a 105, § te , qual, mal exennt í rãcendc , a con
cessão de uma esmola sem a existência de cr cvrsuc Financeira parã
torná-la efetiva, esta a eXlgir solução pr a t a c a , oue r a t Lva e lm.!:.
d.l a t a , por sinples .mas .lmperJ.osa Justiça _ ate antes r.Jesmo de
qualquer flligraoJ.sll'o Jurldlco ou técnica legislativa compabb~1J.

zando textos contraditórios. justif~cando o melO apontado na emen
da ( artSl 17;3 &; ;;g ) diante da wrnEVISIBILIOilDC I na data da in
clusão da verba no orçamento { art2 l05, § 19 >, do valor real a
ser futuramente pago ao expropriado

E'1ENDA N9 2T 0504-1

AUTOR. CARLOS CHIARELLI

NATUREZA' CONTRADIÇ1í.Q

DESPACrO

A proposta visa sanar contradJ.ção entre dispoSltivos acolh~

dos no ProJeto {art, 105, § 19 e art. 5 9 , 1nc . XXIV), O Autor, obJetJ.

va
r

com a sua eI'lenda, introduzir no texto constit~cional lllatérla não
aprovada no primeJ.ro turno de votação. A inicJ.ativa conflgura, ass~m,

acréscimo de disposiçã", hipótese que ;tão encontra abr~go nos precei

tos regimentaJ.s. Dei>ta de ser acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUIAARAES

Presldente da Assemblê~a Nacional Constituinte.

EJI'lENDA 2TOOSOS-9 ,~oo, _

~JOgt Rosado } rs;~:~
QUDRA ASSINAf.../\R A NATUREZA DA E/>lENDA.

[=:J ~ SC1PRLSSlVA _Se for de express~ ou p~'avra, rmo devera Invertel;o sentido do d õpos lIvo
p.emplo Jll;l lCX\o s..lpnmll"o ~dvelblo NAO, pllssando t ser emenda moo.ficall~:le I'ao supresslVa

[]] - O,'lISSAO~ ObJelMl restab.elecel maténa aprovada no l+ turno e não lfldurda nll redação do vencido.

O - I:RRO - Redaçao do verlC1doq..H!não c:orrespooda ao que fOIapro ....ado J10 l+bJrno.

O - CONTRADIÇÃO -D:SposrtJl'os conlradtooos entre si e sobre a mesm3 matena.

D - ~~~~~~I~~E UNCiUAGEM - Sa'lar VICIO <k: linguagem defe~o erro ffiamfesto a corngll' cu tle

Acrescente-se a::l arbgo sg, LXIII a expressão:

"salvo nos casos prevlstos em le~".

JUSTIF1CAç.AO

O acréscimo proposto visa a não irrpedlr que e lei, nos casos QUe se fize
rem.necessários, discipline as hipóteses da detenção e da pnsão ad'nJ.n~strahva -

EJI'lENDA 2TOOSOS-7 ' -,m-- ~~ ~

L...YLngLB:psado J ~08/8;=]

QUEJIlAASSINAlARA NATUREZA DA ElIENDA.

0-SC.lPRF.sSrvA -Se for de expressa0 oupa!avrlt não dcvera Jm.erter osel1lldo do dlSpOSIUvo
Exemplo. no le~10 supmmr o Itdverblo MNAOM, passando 10ser emendlt modlflCalm! e não supressrva.

D - OMISSAO - ObJe~a restabelecer malena aprovada no l tll.lmo e n.!iolnduKla na rt:!daçao do venCIdo

0- O1RO_ Rt:!daçliodo vencIdo quenao correspollda ao que fenaPfOVildono l' turno

O - CONTRADIÇÃO - Drsposltlvos conlradltonos entre si e sobre 10mesma m/llena

Acrescente-se ao artJ.go 52, LXVI a expressão

"na fama da lei".

JUSTIF'ICAÇAO

E: indispensável a previsão de legislação arrtaqrat Iva , dlsciplinando a fOE

na pela qual o preso terá assegurado o exercicio do orrerto que o Projeto lhe asse

gura de ver ..ldenti fJ.cados os ;responsáveis por sua pnsão ou ~nterrogatóno policial

EJI'lENDA 2T00507-S """"' _
e?---YLngUiQ.~'..'rlo<l!L ~

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA [l'lENDA.

[TI - ~::~V~~~~m~ ;;~~::o~~~ap::s~~e;Ds~V:~n~;;~~~~~:s~n:~v~uP'e~lVlI

O - OMISSÃO-ObjetiVa festabelecerJllllle~raaprovada no l'lumo e nec mclulda l"lI redeçeo do vencido.

D - ERRO_ Redaçaoc!oVl'llclóoquenliocorrespondlliloquelolapro.adono i-tere,

O - COriTRADlÇAO~ DrsposrliVoscoruraducnos entre 50e sobre <lomesma metera

D - ~~~~Te~I~~E LINGUAGEM - Sanar VlC'O de .linguagem defeito erro manlfesto 11corrigir ou de

Suprina-se do arhgo 52, LXII, a expressão

"jud~clária1f

JUSTIF'ICAÇOO

A supressão proposta objebva corraqar uma evidente arccerêrcía e, por

via de consequência, oaracoioeoes insuperáveis na aplicação da norma, do .que :resul
tará prejuízo para o cidadão A exigência da ordem de pnsão ser oravatave da au

toridade jud~ciána nrceõrré a decretação da prisão admmstratlve e trará séraas

dificuldades ao exercício da autoridade em navaos e aeronaves,

~NDA 2TOO~08-3 =oo ~ ~~"-----,

~ngt Rosado ~~

QUEIRA ASSINALAR A NATUReZA DA EMENDA.

o - SUPRESSIVA - Se for de expressbo ou p~<lvra TI<lOdeverá mverter o senbdo do dISP:l5ltJ.O
EJ..emplo no tudo s,uprllll'i o adlerblO ~.NAO~ passando a ser emenda modK>caw.ae MO wp,esslV3

D - OMISSÃO - Ob)e1N1t restabelecer matena apJovada no l'lumo e não mclurda na redação do vencido

O - ERRO ~ Rcdaçao do vencido qut:!nao co;'esponda ao que foi aprovado no 1° turno.

o - COI'ilRADIÇÃO~DrsposlbloS controoltonos entre sle sobre a mesma matcna

O - ~~~~Te~I~~E LINGUAGEM- Sanar VlelOde Imguagem defeIto erro m~mfesto a cOlllg,r, ou dt:!

Dê-se ao artigo 52, VIII, a segulOte ;redação

"VIII _ por motivo de crença re1J.g~ose ou de convicção filosóflca ou polí
'-bca, ninguém será pnvado de qualquer de seus dJ.I'eJ.tos, salvo se as lnvocar para e

ximir-se de obrigação legal ~mposta a todos, caso ell que a lel podera determJ.nar a I
perda dos direJ.tos J.flCOlTPativeJ.s COOi a escusa de consc~ênclaj

A redação aprovada em primeiro turno, por sua abrangênc~a, perll'ite que a

lei venha a privar os residentes no país, na situação descnta no dJ.sposJ.tivo ora e
.mendado, de qualsquer de seus dJ.I'e~tos _ CO'1'.O, por exesrplo, o dJ.I'e~to à vida e à li
berdade, que envolve, sen dív~da, una cont:rad~ção A emenda visa a corngl-Ia e tem

sua redação inspJ.I'ada no texto da ConshtuJ.ção de 1946

QUEIRA ASSlNAI..AR A NATUREZA DA EMENDA'

m - SUPRESSlVA - Se for de expressão ou palilVl"a nllOdevera Inverter o senUdo do dr.sposl!n'O
Exemplo no texto. supmI1'1Io adverblo ~NÁo-. passando a ser emenda mod licallva e n&t supreSSlVa

O - Ofo'1ISSAO~ ODJctIVa restabelecer mat~l'la aprovada no 1· turno e não mdurda na redação do vencido

O - ERRO - Rcdaçao do vt!ncldo que nao corr~sponda 00 que fOIapro~ad'o no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - Drspos>tIvos contradll6r1os entr~ SIe sobre a mesma mltterJll

D - CORREÇÃO DE L1NGUAGEfo'I.- S!lIlill' VICIO de lmguagem, deferto, erro mlli'llfesto a corrigir. ou de
técnica JeglS'alJva.

SUPRIMIR o Art. 3~ do Ato das Disp05lçÕes Consti tuciondls

Transi tórias,
JUSTIFICATIVA

o S~stema de revisão consti tucional, COl'l base na atual I
Constituição Portuguesa, não pode coexistir com o sistema adotado

'pelo constitucionalismo brasileiro, que é o de ;EI'lENDA constitucio_

nal. Esses são sistemas que se excluem, portanto, em vigendo um, o

outro não terá vigênc~a,

Na Consti tuição Portuguesa, eXlste a possibilidade de

revisão anterior aos Clnco anos, mas somente em casos excepcionais.

Até hoje, em P?rtugal, não fo~ utilizado esse disposlt:l.vo de revi

são constl tucional (art. 286, 2, da Consti tuição Portuguesa), pois

lá prevalece o sistema revisional pleno,

OI' LAVOISIER MAIA

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - ~~:~~~~~~;:~; ~~~::r:ooui~6vr,ap;:s~~e;â:::~n~se:~~r~:~:s~~upressrvlI

O - OMISSÃO - Ob)ctrJa reslllbcieccr rnetena aprovada no r-turno e neo lncfwda na redaçlio do vencido

0- ERRO- Rc.dilção dovencloo que neo ccnespcnda ao que foI aprovado no l'lumo

O - CONlRADIÇÃO - Dsspos wcs contradltonos enlre si e sobre a mesma maleita

(TI - ~~~~Tt:!~~~E UI'jG.UAOEJ4- Saner vmo de J nguagem, defeIto, erro mantf~sto a COfllglr,00 de

No inciso L::XII, do art. 5~, onde se lê "INJUNÇÃOH,

leia-se "CONCRETIZAÇÃO"

JUSTIFICATIVA'

Não tem sido muito favorável para nós, a cópia, pura e

s f rnpLes de at spcea eavce alien1genas.

Se o na r-e i to é ta'Tlbém linguagem, não se pode adrru t f r-

que o texto consti tucional ccn tenhe palavras que não se adeqiJ'am

à comunicação brasileira.

A expressão fIlANDADO DE CONCRE.TIZAÇÃO manifesta, de mE.

do claro, a RATIO e a MENS LEGIS, pois. demonstra que a int(.nçâo

do cohstituinte fo~ criar um da epcaLt.fvo constitucional capaz de

implementar a norma, retirando-a do campo da omissão,

O termo "injunção" provém do inglês arrericanizadõ

"INJORCTION e não reflete, para nós, a mesma significação do di

rei to angao-eexôní co,

Sendo assim, é mais oportuno sU2stituir a paj av r-a

"inJunçã.o" por "concretizaçã.o", à vista de ser mais inteligível

para o povo o slgnif~cado desse último vocábulo.

Senador LAVO!SII:R MP.IA

EJI'lENDA 2TOOSll-3 ""'"e eonstJ.tuinte FRANC-'-SC-O-O'-Ó-G-EN-E-S------,) ~:;~;]

Q{JEfRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

[!J - StlPRESSrvA - Se for de e~pressão ou p~laVfa nao deverá ;nvt!rtero serwdo do dlsposrtwo
Exemplo. no lexlo supnml( o adverblo fiA0 passando a ser emenda modrficalrVae n;;o supresSlVa ,

O - OMISSAO - ObjetIVareslllbe!e<:e~ mMena aprovada no 1 turno e nao lnclulda na redaçao do vencido

O - ERRO - Redação do vencido que nao corresponda a~ que foi aprovado no I'turno.

O - COHTRADlçÃO _DIsposltJvos contradltorlOs enIl'e SIe sobre a mesma matena

D - ~~~Te~~tIV~E UNGUAGEM ~ Sanar 'o'Icro de Imguagem deferlo erro manrfesto a comglt, ou de

W. Art, 461 Supr~ma-se o § 2!l do art, 46 das D~spos~ções Trans~tór~as,

JUSTIFICATIVA

A matér.ta é J.rnprópr~a de constar do texto constJ.tu

cJ.onal, J á que goza da proteção genér1-ca do art 5!l do próprJ.o texR
to const~tucJ.onal. bem como do atual CódJ.go Tr~butárJ.o Nac~onal(art

171}~ AssJ.m sendo, a sua supressão. além de não a1terar a substân
cia do texto aprovado, J.l'1pedu.-á que ..se tire ilações referentes a
possJ.bJ.l~dade de revlsão ~ndlscr~I'l~nac'la das J.senções, com ~dênticos

requJ.·atos, conced~dos na área do IeM (§3! do mesmo art~gp).

EMENDA 2TOOS12-1 =00PJ Senador LAVOISII:R ;',,--,-,-----------,} rrt;;;:s;=J
QUEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DA, EMENDA

w - SUPRESSIVA - Se!or de expressão ou palavra ni'ío deverD/flvel1ero senIJdo do dlSPOS'\n'o
Excmp:o. no texto supnm~ o adVCrblO NÃOM. passando a ser emenda mo<!lflcalm e TlaoSupresSlV/l

O - OMIS5AO _ObjetIVa restabelecer matcrla aprovada no I" turno e não IIlclUldana redaçao do \CIlcldo

D - ERRO - ReJ.JÇ"aodo ve11Cldo que não cOllesponda ao que fOIaprovado no Jt turno

O - CONlRADlÇÃO - DrsPOSI!l\'OS controo,lonos entre SIe sobre 11mesma materra

D -.. ~~:~~~l.rV~E UNGUAOE."'1_ Sanar VICIO de linguagem, defeto erro manIfesto a ~otll.9rr ~ de

JUSTIFICATIVA:

O poder de legislar deve ser conferido exclusivamente

ao Poder Legislativo.

A nossa experiêncla com Decretos-lei não reccrr.encl:t ma!!,

ter esta situação, aJ.nda que minorada.

Além do mais, existe a Lei Delegada, que pode atender

ao Execut~vo nos casos necesoários,

Senador LAVOISIER MAIA
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JUSTIFICATIVA:

EMENDA 2T00520-2 ~~ ----,
~ ccnetntoanee JORGE LEITE J rr;:~;J

QUEIRAASSINAU.R A liATUREZA.DA EMEND'"

I2:J - StlPRESSIVA - Se for de expressão ou p~lll\ra nec deverá Invertero sen~do do dlSpOSlllvo

uemplo no terlo supnmlf,o edvêrbrc "NI\O", passando a ser emenda mcc.âceuvee nao suptesswa

D - Oll~ISSÁO _Objcllva restabelecer matena np;ovad::lno l' turno e nec mdulda na rcdoçeo do vcncdc

O - ERRO _'Redação do vencido que nee com:sponda 00 que fOIaprovado no l'lumo

D - COl'fIRADlçAo - Duposltlvoscontradlt6rlosentre si c sobre a mesma matene

D - ~~~;;Te~l~li~E l.INGOAOEl\l - Sanar V/tIOde hnguagcm, derenc erre manlfeslo a COflJglf, ou de

o Art. 521 LXXVIII garante a gratuidade para os pobres,

na forma da lei, do registro civil de nascimento, certidão de ób!

t'O, bem assim dos atos necessários ao exercício da cidadania.

Esta disposição não se pode compatibilizar com o Art.

aa do Ato das Disposições Constitucionais Transi tórias, que man

tém privatizadas as serventias do ;foro judicial.

Sugere-se com esta emenda que seja diriMida a contradi

ç:;'o existente entre os dois textos constitucionais, com nova red~

ção para o art. 38.

QUEIRAASSINAlAR A liATUREZ!l.DA EMENDA.

@ - ~~~~~;:~~~~: ~x:~:U)0~~~~ap~~~ãs~~~~n~:e~:r:~~o~~~upressNlI
D _ OMISSÃO_ObJetiva restebelecerroetenaaprovadano I' turnoe nec htcluldana redeçêodo vencido

O ~ ERRO - Redaçaodo vencidoque não eerresponda ao que foi aprovadono J' turno

O - CONlRADlÇAO-DISPOSltlvoScontradltonosentre si e sobre a mesma metene

O
- CORREç}.O DE UNGUAGEM. - Sanar VICIO de IlOgullgem defeito,erro mc.nlfeslo li corrlgJl,ou de

tecnlcaleglSla\Na

Deputada WI MA rolAIA

A Refoma Agrária é um dos imperativos da evolução po

li er ce , econômica e social do BrasiL

• A proibição consti tucional da não desapropriação de

terra produtiva fere a marcha dos trabalhadores do campo em cus _

ca de u-na transformação estrutural na vida brasileira.

Esta emenda tem por objetivo assegurar a Reforma Agrá

ria, a nível constitucional.
Const':l tuinte H'I1..J.iqo ~Bi\Ult

tivas" •

JUSTIF:ICATrv2\.

As cooperativas não podem p::escindir da fiscali
zação do poder Público, em benefícl.o dos proprios cooperados Ad~
mais, contradl.z o disposto nos arts. 21, XXV, e 197, VIII do Pro-

Art S9, XVIII - suprimir a expressão "e coopera-

EMENDA 2T00521-1 '"""', --,
~ I rç-o~"e;=J

consmtcrnt e ROORIGUFS P:aLMA

QUEIRAASSINAlAR A liATUREZADA EMEND'"

o ~ SUPRESSIVA- Se forde expressãoou plJllMlI nec deveramvertero senbdodo dl5poslllvO
Exemplo no texto supnm.r o adverblo /'tAO. passando li sel emendamodllicaWa e nee supressNa

O - OMISSÃO - ObJCwarestabelecermeteriaaprovadano l·turno e nee lnduldana redeçeo do vencido.

O - ERRO - Redaçãodo vencréoque nào c:orresponda ao que foieprcvedc no t- turno

O - CONTRADIÇÃO- DISpOSItivos conlradltonosentre sIe sobre li mesma metere

O - ~~Te~~~E L11\GUAGEM - Sanar VICIO de llllguagem defello erro manIfesto li COrrigir ou de

EMENDA 2T~0517-2 '"""" _
~ )~~~

190. Projeto IIB" da

JUSTIFICATIVA,

SUPRIHIR O Incã sc 11 I do Art

ccnseutuição.

Deputada ''t'ILlolA MAIA QUEIRAASSINAWl A liATUREZA.DA EMENDA.

EMENDA 2T00514-8 ~'" ~

l::J Deputada UlUlA MAIA J rru=;;:u-]
•QUEIRAASSINAU.R A liATUREZA.DA EMENDA'

~ _ SUPRESSlVA _ Se for de expressa0ou p1l1avra nae deveralnvertero seouec do dlSpOSlUVO
Exemplo- no texto supnmlr o eõverb,c ..Nt\O", passaadc a ser emenda modllicaUva e nec supressrea

O - OMISSÁO_ObJetlva restabelecermctena aprovadano J"turno e não InduKlana redaçao do vencido

0- ERRO- Redeçec 00 veocldoque nac corresponda ao que 101aprovaoono t-nsro,

O - COl':!"'IRADlç.'.O-D1SPOSltrVOS coneedncncs cnuesi e sobre a mesma maere

O - CO&~I:ÇAO DE UNGtJAGEM - Sanar viCIO de lInguagem defeIto. erro memíestc a cOlflglf ou de
lecmcilJeglslaliVa.

SUPRHlIR no ar-ti, 207, 111, do Projeto "B" as palavras

lide primeiro ou segundo graus"

JU5TI.FICATIVA:

A nova Consti tuição consagra o pdnclplo da isonomia,

não sendo justo excluir os professores do 311 grau desse benef'1 

cio.

Deputada HILMA MAIA

EMENDA 2T00515-6 '"""" ~

f=l Deputada ''lILNA 1'1A!A Jfu;;:'ãã"""l
• QUEIRAf.SSINAU.R A liATUREZA.DA EMENDA

m - SUPRES5IVt. - Se for de eXpreSSa0 ou palavra n.'iodevera tnvertero sentldo do dISpoSItIVO
Exemplo no tc),1O, supnmlr o ooverbJo"j'(AO",passando a ser emenda mo,hlicatlvae nao ~upresslVa

O - Ol4lSSÂO - OPJewarestabelecerma\cllilaprovadano I' turno c nao IllClulda na redilçaodo vencido.

O - ERH.O- Redaçâodo vencidoql..C nao correspooda ao que lo!aprovadono l'lumo

O - CONTRADIÇAO- DlSpOSltlVOS conlrildllorlos enue si e sobre IImesma matena

O - ~~~~~~I~IIv~:E UNGtJAGI:ll -- Sanar \IICIO dI! J1nguagem. defeito, erro marn(e5to'" COrrJglf, ou de

Supriram-se no art. 14 § 72 as pa].avras "t'es:o;alvados

os que 1á exerc(!m mandat.o eletivo".

Suprima-se o § 39 do artigo 137.

JUSTIFICATIVA

_ A Advocacia Geral da União surge, no oroJeto de constn tua-,
çao, c~mo nova realidade institucional, destanada a exercer anpla
competencia, tanto na esfera consul ta.va quanto na representação,
j uda.cLa L ou extraJudlcial, daquela pessoa estatal.
_ Absorve!, por isso Mesmo, anômaLa atribuição (porque estranha
a!! suas funçoes inst::.tucl.onais) ate hoj e ôeãeri.da ao Ministér.1o
Publico Fe.deral, consistente na representação in Judl.cio da lJIuão

.. A excl~sl.yidade da repre.sentação processual da trm.âc , em
JU1ZO, por orgao in~uf.1cl.entenente aparelhado, confl.gurou fator
~:i;~ande anccnveménca.e na adequada defesa dos interesses fede-

COM a institucionalização da Advocacia Geral da ünaâo ob-
viam-se as d.1ficuldades xe ãeradas '

A supressão proposta Justifica-se pelas p rôpzd.as razões aue
conduziram à instituição do )'lOVO organismo, qúe deve estar suJêl.
to a chefia unipessoal. O principl.o da unidade orgânica, naniree-,
tamente ancompae.Ivaj, com a dualidade de cbeâa.as _ que a norma su
primenda enseJ~ _ repele, por J.naceitãvel, a autonomia ans e.í cucâc
na! conferida a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cujo tra':
tamento, ninistrado pelo preceito exclüdendo, atua como fator de
sagregador de urn~ instituição que se quer una, sob única che;Eia, 
SUJeita ao princ.1p.1o da unifornudade e coerência doutrinárias.

A criação da Advocacia Geral da União pernitirã, nos moldes
incialmcnte concebidos, que se corriJa O grave defel.to daquela pes
soa politica a Uns poucos servidores públ.1cos, os Procuradores dã
República, em número não sUperl.or a quatrocentos.

_ preten~e-se, com a Advocacia Geral, a ampliação na represen
t~çao da Uniao, de tal modo qUt; "todos os advogados da união, pelo
so fato de sua investidura legl.tlma, possam defendê-la em Juizo.

Por que restringir, de novo, institul.ndo-se outra excl'usivi-
dade para a Procuradoria Geral da Fazenda Nac10nal? '

A ela dat:-se-á o entrave que tanto foi critl.cado na Procura
doria da República.

Com essa norma não se solucl.ona o problema, apenas troca-se
de entrave.

De nada serve dizer_se que a exclusivl.dade refere-se somente
a créditos tributários, pois Já, de J.níc10, esta condição afasta
o }l.inistério da Reforma Agrária da cobrança do inposto territo
rial rural.

E tr:-buto não é apenas imposto. Abranse variadísslMOS crédl
tos da Uniao em atlvldades desenvolvidas no amolo terrl.tório na
cional e em lugares onde o Procurador da Fazenda não chegará tão
cedo, como _não chegou o Procurador da República.

Propoe, polS, deixar-se para a lei complementar, prevista no
caput ~do_artigo 13?, a regulamentação_de competência entre os vá
rios orgaos da Unl.ao, pois a elaboraçao da lei será feita com ã
partl.cl.pação deles próprios e Mais refletidamente, sem criar_se
priv1légios de um sobre os demais.

QUEIRAASSINAWl A liATUREZA.DA EMENDA

[TI - SOPRESSIVA - Se forde expressiloou pa'avra não deveraInvertero senboodo dtsPOSlllY(l
Exemplo no texto supl'imor o advelblO N.'\O- passaodo iI ser emenda moet.licamae nao supressNa •

O - OMJSSAO - ObjetIVa restabelecermatenaaprO\adano J"turnoe nao melUlda na redaçaodo venCJdo

0- ERRO_ Redaçaoooven~ldoqucnãoçorrespoodaaoque{a\i19{ovadoool'tumo.

O - CONlRADIÇAO - Olsposltlvos contradllOlJ05 entreSIe sobre a mesma miltena

O - ~~~~Te~I~",,~E LfrrGUAGEM - Sanar VICIO de Illlguagem defello erro manJfesloa corrigir,ou de

G - ~~~~~~s:~~~:~~~;..::oo~~~c.p~~~:~as~~~~:~~:e~~~:~~s:a~::prcs.slva

O - OMISSÃO - ObJetMllestabe!c<:er matene aprovadano I' (umo e MOJncluldana redaç-i1o do vencido

D - smo- Redecec 00 vencidoque não ccrresponda ao que foiaprovadono J'turnO,.

O ~ CONTRADIÇAO- DISPOSltJvoS contradJtórlos entre si e sobre a mesma materla

O - :;~ru~e~~~E UNGt1AGE1o\ - Sanar 'o'IC10 de hnguagem, defeito. erro manifesto 11 COlrl9,r. ou de

scpxeesIve do ancí sc tI do artigo 163.

JUSTIFICAÇÃO

Os ,.1.meostos que poderão ser criados com base na ccmgeeêncí.a
residual sao todos eles de escassa produtividade acrecaâacõr-Le ,

Além disso, a ünaâo , que ê competente para instituí-los, Já
está obrigada a partilhar, c2m Estados, Distrl.to Federal e Munic,!.
pios, o produto da arrecadaçao de seus prl.ncipaJ.s t:dbut05, os im
postos sobre a renda e sobre produtos l.ndustrializados, em percen
tuais bastante signifl.catj.vos, respectivamente, de 47% (quarenta e
sete por centio) e 57\ Iciquenta e sete por cento).

Daí, a proposta de supressão do inciso II do art. 163 do Pro
Jeto, que dâ aos Estados wna participação de 20% (vinte por cento)
no produto da arrecadação de impostos que a União venha a insti
tuir no exercício da competência que lhe é atribuída no art. 160 ,
inc~so t.

.EMENDA 2T00522-9 ~~ ----,
PJ Constl.tUl.nte OfLIO BRlIZ J~;:~

QUEIRAASSltiAlJlR A NATUREZA. DA EMENDA

w - ~~r;=i~~~~I; ~x~:~:o~~6~a:::~~:;a~~:~~n~:~~~~s~~~~~upresslva

D - OMISSÁO - Oblewa reslabelecermalena aprovadano l' turnoe nao Induldana redação do venCIdo

O - ERRO - Redaçaodo venCido que não correspondaao que fo!aprovadono J' turno

O - CONTRADIÇAO- DI5POSltlvo5 COfItraef4!onos entre si e sobre a mesma maléna

D - ~~~~T~!~E LINGUAGEM - Sanar \IICIO de Jrnguagem defeito erro mamfesto a cOrrJglr 0.1de

Art. 30 (inclusive §§) das DT Suprimir

JUSTIFICATIV2\

Não é necessãrio Co-nissâo Especial para o exame
de atos que, pelo ProJeto, .Já é da competência de órgão pro
prio. o Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Co')tas
da União (art. 50, X, art. bO, §§ 29 e 39, arts 72 a 77, e
art. 172, § 19, todos do corpo permanenl..eJ.

Q(JEIRA ASSINAlAR A NATOREZADA EMENDA.

EMENDA 2T00519-9 ~~

fD Constl.tUl.nt.e 'M-'-N-O-EL-N'-.-E-'N-O-------,j tr;;~~;;J

o - OMISSAO - Oble!W<llestabelec:er mattma.aprovad<l no l' tUl'noe nao lfl~h.llda na redaçaodo ~ncKl"

O - ERRO- Redação do vencidoque MOcorrespondaao que foi aprovadono l" turno

O - CONTRADIÇÃO- DlSpoSltlVOS contrad'lorlOs entreSJe sobre a mesma matefia

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar \IICIO de IIO~uagem defello erro milllllesloa comglt ou de
teclllcalegl$lalNa

QUEIRAASSINAJ.!-R A NAT(JREZADA EMENDA

EMENDA 2T00523-7 ,,_-,,,.-------, r;r-~"----,

~ ConstltuJ.nte GERlILDO FLEMING J U.07.as )
JUSTIFICATIVA

Art. 79, XXXIV. Suprimir

1:; impossível igualar situações ;tota1menl..c
teso

I

I-_-=J
Deputada WILMA MAIA

o }:lovo texto consti tuciC'nal deve primar pelo. moral i _

zaçào ,e aperI'eiçoamento do processo elei tora!.

Esta el'lenda visa à proiblção de que fa>liliares pOSSarl

alternar o exerci cio do poder.

JUSTIFICATIVA'

EMENDA 2T00516-4 ~~ ~

P Deputado. \'t'IU1A MAIA J ~~;:u-]

QUEIRAASSINAU.R '" liATUREZA.DA E/llENDA

o - ~~;;~V~~~~::~: ~=I~~OOU~~~ap~~ar:~aS:~~l~n~:=ofi~~IZ:~a:~~UPlesslVa
D - OMlSSAO _Objel.-va restabelecermatena IIpIOVad<l no I'lurno e fia0 locluldana redaçilOdo vencido

0- Ef'JlO_ Redaçaodo vencidoquenao cOflesponda<lO qucfol aprovadono l'turno

m - CONTRADlÇÃO-DlsposltlVOS conlradrt.onosenlreslesobleamesmamaterla

O - ~~~~fe;';l~~1:: UNGUAGE!\ -- Sanar VICIO de linguagem defella erro maolfeslo a conlfl1r ou de

r.T----------=--~----------,
Corr.1gil a contradição existente entre a prescrição

do Art. 59. LXXVIII e o Art.. 36 do Ato das Disposições Consti

tucionais Tr.;l.nsl tórias.

[lU - SUPRESSIVA - Se forde expressa0ou palavra nao de:era Invertero sentldodo dlSpOSlllYO
Exemplo,no texto SUpf1ffi1l o adveroJO •Nt\O passando a ser emenda modllicatlva e MO supreSSlVa

O - OMJSSÃO - ObJe\JYa restabelecermaterlaaprovadano J' turnoe não mclUlda na redaçao do vencido

O - ERRO - Redaçãodo ven~ldo que n<lo cc.respondaao que fOI aprovadono I' turno

O - CONTRAbIÇAO - DJSpO~ltl\'OS cootradllonosentreSIe sobre a mesma mateoa

O - :;~~:~~~~E LINGUAGEM- Sanar viCIO de llOgUilgeffi defeIto erro ffiilfl.lfeslo a COrrtgif ou de

Art. 89, IV. Supriml.r

JOSTIFICM'J:VA

Suprima-se do art. 40 do ADCT a expressão' " •••distribuin
do-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão oro=
l~~~:~~~: ã população, a partir da situação verificada no bi~nio

JUSTIFICATIVA

A proposi2âo de distribuir recursos entre regiões macro
econa'11icas em razao proporcional â população tem dois defeitos:
não hã consenso sobre o que é região rnacroeconõnica (o que se co
nhece _é região geo-econômica) e a pro~orcionalidade à população
podera atuar COMO fator de concentraçao da renda, uma vez que as
regiões desenvolvidas apresenta.'ll maior contingente humano. Adi
cionalmente no caso das estatais isso poderia trazer Inais proble
mas, inviab.ilizando o seu desempenho operacional e comprometendo
a economia com um todo.
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EMENDA 2100524-5 ~oo, _

P Cono;tl.tuintc ARNlILOO ~ORflF":
EMENDA 2100527-0 "-'00' -,
~ I rn:~;~;=J

O - CO RREÇÃO DE UNGUAGEM - S~rm v (I) In 11l,suJg~m _o!fel'o ~rf:l mzntíesto D "cfliJlf cu de
técrlJcilleglsl:t!.va.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

w - SUPRESSIVA - SI' ford~ !'xprc!0S30 ou palavra nêc deverálrwener o sentrdodo dls1>t'I$IlJ.o
Exemplo no rede ~upnlT"r o advublo MNAO" passendo 11 ser emende modl'ical""'" e nào $upre'~,J\1l

O - OMISsAO-ObJelJvll restabelecer ma\!'flll aprovad3 no lvtcmo e oclolncluida na redaçêo do venc.do

O - ERRO - Redeçao do venczc que nec corr~sponda ao que foi aprovado no l' lume

0- CONTRADIÇÁO-DISpOSIUI'OS conlrlld,tórlos entre s, e sobre a mesma rnatena

O - :;~I~~T~f?t.,~E LINGUAGEM - Sanar \!leiOde Imgu.!Igem defe,'o erro memíestc a cafllG,r ou de

Art. 60, § 2!2, IV e VI - Supr1tllir.

JUSTJFTC1>TTV1\

Trata-se de atos anternoa do Poder zxecutn vo

No caso de propostll orçamentár:Li'l {anc i.sc VI).

é suje i ec i'!I posterJ.or e fJ.ni!ll epeevecêc do Congresso.

E.'iENDA N9 2'1' _-"0"'5.,24"'-=.5 _

AUTOR: ARNALDO MORAIS

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZADA EMENDk

o - OMISSAO - ObJct'~a restabelecer matena aprovada nc r-terno c nee mchndana redaçac do vencícc

O - ERRO - Redaçêodo vencido qcc nec cOfTl'~ponda ao que foiaprovado 110t- turno

O - CONTIU\DIÇÃO- DI~posllJl'OS contràditonosentre SIr- sobre a mesma mat!lUil

O - CORREÇAO DE UNGUAGEM - Sanar \ido de llngu~gelfl defeito erro manifesto a (oruglr ou de
têcruc:llegltlalJVa.

Di&positivo Emendado: Artigo 41 "Caput" das disposl-ções transitórias

Suprimir a exp'ress5.o " •• excetuados os resultantes de isenções
fiscais que passem a intêgrar o patriMõnio privado".

JUSTIFICADA

~ contraproducente perpetuar situações que impliquem renúncia
de recursos, no contexto de um sistema econômico dinâmico O Congres
50, a. pa.rt:Lr da nova Constituição, deve ter plena liberdade pãra a
qualquer tempo rever benefíc:Los ou formas diferentes de gestão de ças
tos públicos, sob pena de d:Lficultar modernização e o alcance de ef!
ciência no aparelho Estado. -

Suprirril!l\-se do artig<:) 52. caput, do Ato ões trí spca-íçêoo
ccnsercucacnaí.s Transitarias. ea e.epressêose "do Banco Central do
Brasil e do Banco Nacl-ona! da Habitação" e "oriqin5.rio:õ de oper~

ções de emprást:Llllo. fin;;mc~aI'lento. ref1.n~ciam!:!n~o, aS9iptên,=i~ fi
nanceí.xa de 11quidez. cessec ou subrogaçllo ele crêcneca hipotec<.lrio5
ou dê eêaaaes hipotecarias, xea'taaadas co.., recursos próprios d"l
queles bancos ou de fundos por eles geridos

JOSTJ:FICAf;Ko

o artigo institui correção monetárill el'l eevce do amcc Ct'l.!l
traI e do BNH, hoje Caixa Econômica FederaL Acontece que ambas
as instituições financeiras Jã t@M esse direito. O BNH, desde a
Lei n9 4 3BO/64, que o criou, o Banco Central, ti partir do neore -
to-lei n9 I 477/76. ..

Chove, poia 3 no molhado, o I'lrtiqo a ser corriqido.
O que a sccteüade pede é correção monetária para quen não

tem, isto ti, para o invE:,Stidor privado, para a poupança copular ,
que somente passou a ter seus créditos corrigidos cela necreec-Loí,
n9 2 278/85, mas que não nade retroagir.

A disposição éonstitucional pode e deve retroagir
so, evitando-se o maior enriquecimento ilícito dos colarinhos
brancos, que Já se enriqueoeram com as liquidações extraJudiciais
pela Lei n9 6 02.1/74, que congelou seus debitos e deixou livre
mente valorizados seus ativos.

Chegou o monencc de corrigir-se essa teratolõgica proteção
ao crime financeiro

Com a supressão sugerida, o artigo pi3ssará a dar eceeeeâc
monetária a todos os créditos, sem distinçao. inclusive, se ne
cessário fosse, aos do Banco Central e do BNH.

Aliás, o artigo, tal como estã, em vez de beneficiar o Banco
Central e o~BNH. poderá preJudicã-los porque, enumerando as ori
gens dos credi tos a serem corrigidos, deixa de fora outros crédi
tos que tenham origens não mencf.onadaa , como ôcspesea COM a li
quidação. multas etc.

NATUREZA SUPRESSIVA Q(JEIRA ASSII'W.ARA NATUREZA DA EMENDk

[EJ - SUPRESSIVA - Se forde expressêc ou p~lavra nec devera mvenero sênlJdodo dlsposWvo
Ex~mplcr no texto, suprlmlr o adverDlO ~NAO, passando <liser emenda mo<!<ficlttN<'l e mo supresswa

EMENDA 2100530-0 """" ----,
fJ Constitul.nte "RNALDO MORAES J ~:;:;:J

DEsnCHo

A emenda pretende a supressão de dois dispositivos !incisos

IV e VI do s 29 do art. 60) As supressões propostas cl.QverialT\ ser obJtt:'

to de emendas distintas, uma vez que entre elas ínexasee correlaçao

(art. 23, § 29, do Regimento Interno da Ar:.semblél.a Nacional consmeum
te). Adimito-se o seu acolhimento p.:lra o pnmelro dispositlVo J.ndicad~

(inciso IV, ri 29. art. 60).

o - OMISSÃO - ObJetMlrestabelecermaterlaaprovada no 1· turno e nào lIlc[uldana ledaç.§odo vencido

O - ERRO - Redaçw do vencidoque nae oorrespondllao que rolaprowdo no t-uimc

O - CONTRADIÇÃO- DlSpoSlllvos contradlt6rio!o entre si e sobre 3 m!!Smó!l meténa,

O - cORRÊçAo DE UNGUAGEM - Sllnar VIcio de hngullgem defeito, erro milnlfesto <li comglr, ou de
ltenH::lleglSlllwa

suprimir. o art. 240 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSll'IAlJ\RA NATUREZA DA EMENDk

~ _ SUPRESSWA - Se forde expres!:loO ou p~la~Til nêo deverA Im.ertero senudc do dl~POS'tNo
Exemplo no texto supremr o IIdverDlO ~NAO- passando" roeremenda mo::hliclltVo:! e neo supresslva

D - OMISSÃO -c-Objeuva restcbeteee mallm~eprcvada no I' turno e nec lncluldi'l na redaçêc dI) vencdc

D - ERRO - Red<'lç30 do venceo que MO ccrresponda ae que jclsprocadc no t-uenc

0- CON'TRADIÇAO-DlspostNo!õ OOIltradltonoSfntresle.50Dre;Jmesml!m~tl"r.a

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM ~ senar VICIO de llllguagem, defeito CITO manlre-;to" corrI!]r 010 de
tecruci'lleglSlatMI

Em 12/07/86

Const:&.tuJ.nte ULYSSES GUI,.ffiRAES

Pr~sidcnte d<l. AsseMbléia Nacional Constitulnte

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - O.MISsAo - ObJeUva res.lab~ll'cl'r mateM llprO'o'<'lda 110 l'lUmo l! n~o lncluldana red<'lçao do vf'ncldo

D - ERRO - Redaçilodo wncldo que MO corr~ponda ll.Oque fOI <'lprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO- Dlspo~IU\iOS conl1atlltOlIOS {lntre SIe sobre 11 mesmll malerla

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM - Sllnar viCIO de 11llgullgem defeIto, elTo manifesto a cOlllglr OI.! de
técrllCIII~glsllllNa.

Art. 49 (~e §§) - DT. Suprimir

JOSTnICM'IVA

EMENDA 2100526-1' ~'"f? Const1tu~ntc HIL'~-R-'-O-B-R-,"-N------J pru:;;:;=J
Q(JElRA ASSll'IAlJ\RA NATUREZA DA EMENDk

o - OMISSÃo - ObJl'lJl/'Illl'SI<Jbelecf'f mloter,aaprov"da no 1~ lUrnol' nllOlndulda na.redaçloodo vencIdo

O - ERRO - Rt'daçilodo venCIdo que nllocorftsponda 110 que fOI I!provadono l' turno

D - CONTRADIÇÃO- DISposlLvoS cOIl(rlld,lotlOS enl1esI e !:Obre 11 ml"sm.!l malerla

O - CORREÇÃO DE UHGUAGEM - Sanllt VICIO de l!ngua,IJ~m, dl.'ft'lto erro manifesto a cotllg,r ou de
téclllcalq}ls,ol.Jva

DT Art. 53. SupriMir:
no item l. as palavra!> "e pequenos" c "ou seus estübclcc,!.,

menlos"

As disposições do caout do artigo prevêe"!l a separa
ção dos Programas PIS e PASEP - cr'Iãd'õ'S oelas Leis COf'lple",,-:ntares
n9s 7 t'! B. de 07.09.70 e 03 12.70 - do Fundo de Partici'O~çao P15
PASEP, que possui seu patrimônio indiv:Ldual!.zado Tal separaç;1o
5 para gera~ recursos para custear o seguro-dlJsemprc'30 '

As implicações do artigo são proíund3.s. espcc~ul 
mente sobre os dire:Ltos dos trabalhadoras. a saber.

1 • a data correta da Lei Complementar n9 8 é 3 de d~

zembro de 1970;
2. constou "para financiar o seguro_desemprego•• " ;
melhor seria "para custear o seguro-deset'lprego ••• " porque o pil'J~

mento do referido benefício não é operação de crédi1;o, nas si"" qa~
tos com trabalhador desempregada sob a forma de aJuda f:t.nance:Lra.

3 a alteração de filosofia do PIS-PASEP choca com
s~us obJetivos gerais, especialmente o de :Lntegrar o trabalhador

na vida e no desenvolvimento da empresa, bem assim o ObJetivo de
formar crescente patrimõnio indiv:Ldua1 para o trabalhador ~
vidade. O seguro-des~mprego não forma patrimônio e se r~str:Lngc

'ãõ"Strabalhadores desempregados, que siio a minoria absoluta, em
compa.ração com aqueles empregados.
4~ a transformação de filo50fia e objetivos e total
mente contraditória, pOJ.s no caso do PIS-PASEP os recur::os de.§.
tinam-se à formação de poupança para f:Lnanciar a produçao nacio 
nal, enquanto no seguro-desemprego J..rá. se consUtn:Lr em despesas; na
primeira a~ternativa valor:Lzava o trabalhador em atividade, na o!:!,
tra vai priori2:ar/estimular a condição de trabalhador desempregado;

5. o atual patrimônio do Fundo é aproximadamente Cz$
3,5 trilhões. envolvendo 45 milhões de contas dos trabalhadores em
atividade;
6. o paráqrafo 19 prevê a destinação mínima de 40%
dos recursos arrecadados ao BNDES. para serem apl~cados em finan
ciamentos e investimentos de programa de desenvolvimento econômico,
com critério de remuneração que lhes preserve o valor. priJ.!!eira ':
mente, cabe ressaltar que o percentual fixado em ConstitU:Lçao so
poderá ser altera.do por interm5,dio de Emenda Constituicional, o
que torna' inelástica a possibilidade de administração f:Lnance:Lra de
tais recursos, sobretudo sua destinação em maior escala para paga
mento do seguro-desemprego em período de maior demanda (receS5l10,
por exemplo]. Pode-se entender que o percentual ex.pressa Ul'Ia. exi
gência de poupança mínima de 40%. sem contudo permitir sua utilizo!
ção dentro do seguro-desemprêgo;

7. O parâgrafo 39 garante, aos empregados que percêbem I
até dois sa.lários mínimos de remuneração, um abono a.nual de um sa
lário-min.uno; sendo que. para os atuais participantes, o valor do ~ ,
abono é apenas complementar aos rend.unentos das respectivas contas
individuais. Nesse contexto. a concessão do abono não está sUJeJ.-
ta a tempo de cadastramento, como é atualmente, aumentando conS:L 
deravelmente o universo de beneficiados. inclusive 05 trabalhad2
res rurais, e, em consequêncJ.a. o montante dos gastos. A restri -
ção maior está no sistema diferenc:Lado previsto para os atuais
participantes do PIS-PASEP e 05 demais.

Em resumo. os dispositivos acima, a serem suprimi
dos, encerram assuntos tipicamente de legislação ordiná.ria ou, por
sua natureza. de llla1;éria reservada à edição de decreto, criação e
extinção de fundos e sua regulamentação administrat:Lva, conforme ,
aliás. se depreende das disposições do artigo 95, incu.o VI, do
próprio texto dA Nova Constituiçao.

Ademais, o conteúdo do artigo em lide conte."l!pla re
ferencias minudentes e situações singulares. inadequadas ao cará
ter Jurídico-fJ..losófico de uma Lei Magna. que se deve ater seMpre
ao establ'Üecimento de princIpios fundat1"entais e diretrizC5 de
abrangencia generalíssima, sob pena de perder-se a peren:t.dade que
toda Carta política deve ter.

Finalmente, a preocupação real reside na vigência
do art. 19. que consta ser a part:Lr da prOI"ulgaçi!o da Constl-tui
ção. vez que encontra-se em andamento um processo de pagalf'~nt.o de
saques, que não pode ser interrompido. 11. vigência, no caso d~

aprovado tal disposUavo, deveria ser, no Minimo, a partir do pró
prio ex.ercício do fundo, ou seJn, 01.07.89, sob pena de inviLlbil!
zar seu orçamento.

SupriMa-se a palavra "Jud!ciária" do 03i"r, 59 inclrõo
LXI! do ProJnto de Con::;tituição (Bl.

JUSTIFICATIVA

Coo a atual redação do incino L'UI do art. 59, 11"oon
do ia obrigaç';:o de toda arde'"! de or:L:,;iio eJTI~mar d".;! autorl.d:Jde ju~

~;~~t~~~s~~~~;~pedJ.Tl'OSII e..:ccução de !?nzõ,J'::: upl1câvaJ.~ "M

Oll) a prJ.são ad..-"in:Lstriltiva do2l estrangeiros, de<;ti_
nada a posS1.bilit.ar seJaM elo!> deportadon. e}Dulso::: e cmi.raditJ.._
&s; -

bJ a prisão d~sciplin3.r utilizad.3. no 5mbi to das for
ças armadd5; -

c) a prisão admini!:tr<ltLva dI'! estrangciro~ deaertcr
de navio de guerra ou 1"ercante.

No primeiro caso, o Ministro da Justiça tem absoluta
competência para. determ:Lnar a prisão de I<lstranqe.1.ros, ex-vi da
Lei n9 6615/80 (o chamado "Estatuto do Estrangeiro"), de modo si
milar ao previsto na esmagl'ldora maioria dos paIses, CO'l\O coação
indispensável 5. execução de medidas relativas 5. r~tirada comeu!só_
ria do pais de individuos es1;rangeiros aqui indcseJãvei~. Aié"l do
mais, a previsão de pr~são adml-Distrativa para fins àt1 extradição
acha_se consubstl!.nciada nos diversos tratados firmados pelo Br<:\sil
com outros Estados e incorporados 80 nosso ordenamento Jurídico
mediante promulgação.

• No segundo caso, a prisão dhciplinar utilizuda no
ãmbito das Forças Armadas,dela dêcorre, seJa do previsto no Código
de Processo Pena.l Militar para o caso de Inquérito policial Mili_
tar, seJa de s:Ltuaçóes inus:Lta.das d@ ordeM disciplinar eM que se
exige do superior hil'!rlirquico o cumpriJrlento .unl'!diato dos Regula
mentos Discipl:Lnares da Marinha, do Exército e da. Aeronáutica.

No terceiro caso, cabe ao Consul do pais cUJa ban_
deira protege a. embarcação. detenunar a prisão do estrangeiro de
sertor de navio de gUl!lrra ou mercante. -

Em nenhuma dessas três situações. salvo melhor )ui _
%0, deveria caber subordinar ta!s medidas ao Judiciârio, seJa e"l.
alguns casos pela ra.pidez de açao requerida. sl'!Ja pela lnmdstên_
cia, em prazo e distãnc1.a.s hãbeis, de um Juizado na tirea geoqráfi
ca do evento. -

Restaria analisar a prisão administrativa dirigida

~uf~~~;j=r;~~ iÚ~~;~â~ d~ ~a~:~~~n~:~!~~ai~r~:~: ~~:ç~~r~~Í~s
trativa te1!l merecid;, severas críticas pelos gue a consideram MedI"
da autoritaria. e ha muito se cogita revogar o Decreto-lei n9
3415. de 10 de Julho de 1941, e demais disposições sobre a Maté
ria. Se 1;al for decidido fazer-se, a ll'!gislaçào ordinária poder3'
alterar ou revogar o Decreto-lei em questão.

~Ao lon~o de nossa história, toda5 as Constituiçõ€l5
exigem que, a exceçao do flagrante delito, a prisão seja efetuada
mediante ordem escrita da autoridade leg!1;ima (Constituiçiio de
1824) 1 competente (Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946 .e
atual). HOJe, abstraídos 05 casos anteriormente discutivos _ to
dos claramente apoiados em preceitos legais _ a orde"! de prisão Jd
te!R que ser amparadi'l por ma.ndato judicial. A inovação poderâ
acarretar dificuldades mui1;o sérias ao cumprJ.m~mto da. lei

Por tudo foi exposto. e relembrando que a lei ordi
nária poderá revogar qualqul'!r arbítr:Lo porventura existente, jul
gamos aconselhável a supressão sugerl-da.

EMENDA 2100531-8 .. --,-.- ~-~t: CONSTITUWTE GI:lNDI JAMIL JUI0.:1jt3 1

no item 11' a eypressão ", pequenos e mÊdi~" Q([E[RAASSli'lt\lARA NATOREZADA Er4ENDk

Suprima.-se a alínea E. do item V! do § 3J:l do 3rt. 14 do Projeto de
Constituiç30 apro'lado en 1t! Turno, reclassificando-se 3':> d~"l3is.

Q - SCIPRESSIVA -Se for d! ~ressao ou p~avril nJo deverllll'lvcltff o ~en~do do cl~?G~L.~
é:emp!o' no texto, ~tJpnmlt Q M'lt.ro o ~NAO, p=ntlo a s~'f ememb mod.lic:!I'''<l C' "dO supres:õr.a

O - OloUSSÃO -Obl~u~ restabel~cer m<'l\l..na zprovad.!lno 1~ tvmo e 11~~ In-=: w:b 11'! re!:l~;':'.:Io \cncl:b

O - ERRO - Redaç;o do Vl':nc-.rlo cue 1150COfTe:lpond:l 30 qu~ fd apl'.:c,-a:lo no l'u.m!:!

O - C01'CTRADlçAo - D~poSIl.l'.'oS conttll:í,tonoo €!n!resi e robre 11 me::ma mllt'o'rb.

O - ~~~~~: IJNGUAGEM - SaMr "lclo c.c [nguag~{Tl, ~er..to. CITO m1!nlf~to O corrigir ou i:::

Const11;u1.ntl!' RODRIGUES PALMA

EMENDA 2100529-6 ~oo, -.,

~ )~~~

w - StlPRESSIVA - Se forde expres~o ou pllla'o'fil nllo Gel.'t'tá lnW!fter o scnlJdodo dl$poS~ "
Ellemplo no texto suprtrmro .!Idverb,o ~NAO ,pll!oSllndo <'l ser emrnda mo.:!/)l;dJ',J t' 1\30supresY'.J

D - OMlSSAO-Otl.elJval~s!llbelec:ermaleflailprovad.llno l·twn()~n.!olrd.ldJnJI\:oil't1':'O'Vd\ d...

D - ERRO - Redaçh.odo vencidoque MOtOnespondllllo que fal i1provild,ne. I tum;:!

D - CONIRADIÇÃO - D~~trYo!õ contrllchtorlO$ entre si e sobre 11 mesma matu:J

QUEIRA ASSlNALAR A NATUREZA DA EMEJiDA:no § 3"', ;l.tem III: a E":,-pc'2ssão "seu estabelecimento,"

no § 19. '" parte fino:tl "e pequenas empresas as ~ peSS01'l$
Jurídicas e as firmas ind.1viduais com receita anual de ate V1ntc
e cinco mil Obriqaçõe5 do Tesouro Nac).onal"

no § 2.;> o sinal de pontuação e palavras ", pequeno e mé-
dio"

JUSTIFl:CATlVA.

Restringir o alcance da am stl.a aos micro ol'lpresd.n.os e
mini nrodutorez. A supressdo da expressdo "seu estabelecimento" ~o
i tE'M rII do § 39 s(. i.lrpõe A exclusão do estabelecimento, em raza':l
do qual Cl m6t.uo foi confar:Ldo, amplia o número do "inadimplentes",
ali;m de coníigurar, €'n favor do I"ut.u5.rlo, enriquecinonto ~C\Tl C"dU
no.
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JUSTIFICAÇAO

Em conformidade com. o preceituado na alínea .ê. do Hem VI do
art. 14 do Projeto de ConstituIção aprovado em 12 jurnc , • pela Asse..!!!.
bléla Nacional Constituinte, a idade mínima para os candidatos a Pr!.

s Idente da República e a Senador tia República é de trinta e cinco anos.

Sabe-se I entretanto I que em deccr-rêncaa de UI'!, corrplexo de f~

. tores de natureza ps tco-socrat que o cidadão. em nosso teepo , alcança

e maturidade muito maJ.s, precocellente do que os de gerações anteriores.

nssân, com idade bem inferior aos. trinta e cinco anos) o c!
dedão- brasileiro já de tén condições para aspirar a inportantes cargos

públicos COl"O os de Presidente da República e de Senador da República.

Nesta conformidade) a fIm de que não haja, sobre a espécie,

uma ncrna rígida e infledvel cano a coe consta do projeto de c~nstl
tuiç:io lo temos para n6s que a matéria deverá ser di;sciplinada pela l~

gislação ol"dinál"ia~ mesmo porque está Inserida na compe t.êrtc ra da União

a, ini~iativa de leis que'" disponham sobre direito eleitorôl.·

Dessa forma, o legislador ordmãr í.c terá plenas cdndi9íles de

debater e~austivame~te a maté:ia, indicando aidade mai: adequada e m~1

.lhor sintonizada com a realidade brasileira para os candidatos 3Es r~

feridos carg~~. '

EMENDA 2TOO532-G """" ----:,----,
fJ CONSTITUINTE GANDI JAMIL J ~~;s=]

Q{IE1RAASSII'lAlAR A llATOREZA DA EMENDk

m- =~~~~~::~~=iOo~~;;.:a;:;osand~:S~~:~~:=~~V:Presswa.
O - OMISSÃo _Objetiwl reslabdeccr matena /Ipr~dll no }' turno e não IndUldane redllçlSodo venCido

D - ERRO- Redaç50 do vencidoque não corresponda ao que foll!lprovado~ te turno.

0- CONTRADIÇÃO-DlSposltlvos conlradltónosentre si e-sobre 11mesma ma!erill.

D - ~~~~~E ~aUAaEM - Sanar VICIO de hn9uag~rn, defeito, erro manifesto 11 c:ottlglr.ou de

r.r----------mm>------------,
suprjma-ae da al!nea a do Hem VI do § ;;, do art.14 do Projeto de

Constituição aprovado em 1.1:1 Turno,' a expressão "e cinco".

JUSTIFICAÇRO

• Em ccnscnâncãa com o estatuído na alínea.! do i tem VI do § ;g I
do art. 14 do Projeto de Constituição aprovado em 1R Turno pela Assem

bléia Nacional Constituinte, os candidatos aos cargos de Presidente da
RepCrbl1ca e de Senador da República deverão contar con , pelo menos ,ui,!!.

te e cinco anos de idade.

Temos para nós, entretanto, que tal limite mínimo de idade e.!!.
tra em evidente contradição COfJI a tendência democrática e l1beralizad,2

1"8 de nossa futura Carta Política, por ser excessivo.

Em verdade, a Ms nos parece que lf o cidadão brasileiro com tri,!!

ta anos de idade Já dispõe de maturidade suficiente para aspiraI' aos r.!:,

feridos cargos publicos, pccendc , portanto, a eles candidatar-se.

Aliás .. o pr6prio texto eCli votação já determina que os candid,!

tos a Governador tenham tl"inta anos de idade Ora. a Constituição vigen
te deterr.:Jina a Mesma idade para os candidatos a Governador de Estado ;1
Presidente da República. observando regra inscrita em nossa tradiçlIo
republicana

E, portanto, lógico que tanbén a futura Lei Maior obedeça ao I
mesmo cl"itério, uniformizando em trinta anos a idade mínima para os c8,!l

didatos aos aludJ.dos cargos públicos, I

O - CCP:t'EÇAO DE 1.I1'lOOAOEM- S.ll1Jill' Y5clo de }lllgu<)gem, dere 'o. erro manlfeslo 11 corrls r ou de
t"C'l.cii!J~glsl.;llNa

scorrea-se o ar t 239 do Projeto de COi"lstltUJ.ÇJoCS)

.JUSTIFICAÇJtO

A r i scaf Iaação e controle elo COMércio ext er rcr são
da ~ompeténcla do Poder Executivo, que, na t ur a Irren t e , oes í çoaré D~

ra sua execução o órgão ou ent i dede que lhe aprouver

A materia en questão e. portanto. í ntra-cons t í tucâo
na!.

EMENDA 2T00535-1 = ---,
PJ CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT J ~:;;;;-J

âOElRA ASSINAUIR A llATlIREZA DA EMENDk

[i] - SOPRESSIVA - Se for de expressaQou peievre, nee deverá Invertero senudc do dISpoSitivo
Exemplo (\O texto. suprimlr o edverbrc ~NAO •passando a ser emendll mod.llc:alrVae não 5upresswa

O - OMISSÃO - Obj~1I restabelecermillerla. aprovada no l' turno e nlSoIIldulda"" redaçeo do vencido.

O - ERRO - Redação do vencidoque não c:orrespondaao que folllptOVlldo rn:': 1· turno

O - COrnRADlÇÀO - DlSpoSllMls contradltanasentre si e sobre o!lmesma rnetêna

D - ~~c;~E UNGUAGEM - Soollr vído de linguagem defeito, erro maolfesto 1Ii comglr ou de

Título VIII - Ordem Social - Capítulo II - Seção I _ Da Saúde

- sum-ãna-se do § 4. do art. 204 as seguintes expressões:

••• a coleta, processamento e transfusão ••• e seus derivados •••

Passando o parágrafo a ter a segulnte redação:

§ 4_A lei disporá sobre as conc:hções e os requisitos que facilitem a remoção de

órgãos, tecidos e substãncias humanas para fins de transplante, uea

quisa e tratamento, bem como de sangue. vedado todo tipo de comerc1~

lização.

JUSTIFICAÇll.O

A não comercialização do sangue é de todo desejá

vel e exeqüível. Não sendo produto industrializado, não requer gra;

des gastos. Contudo, incluir a não comercialização de seus deriva

dos, no texto constitucional, e expor a risco a vida dos Que deles

necessitam. São produtos que exigem industrialização. t ratamentc té.!:.

nico especial, acondicionamento, etc Basta dizer que os derivados
do sangue variam desde reagentes para tipagem sanguínea, a vacinas,

albuminas, globulinas, J.munoglobulinas, fatores anti_herAofílicos e o,!:!

tros Que são industrializados e comercializados COMO rsedí caraen tcs Im

pedir a comercialização desses produtos, de maneira genérica na con";

tituição, é desinteressar todo o setor cravecc de partJ.cJ.par da su;
produção.

Ora, não tendo o setor estatal condições de aten

der as necessidades do País, a curto prazo, transforma_se essa veda:

ção eRl verdadeiro l"isco para a população.

Mesmo que o parágrafo tenha mencionado sobre

disposição que fará a lei, o pnncípJ.o constitucional de vedação não

poderá ser ultrapassado pela lei.

O - CORREÇÃO DE UNGllAGEM. - Sanar hoo d.: lmguagem <k/CIUJ erro man<{eslo a corrigir, .ou de
tecrucalegiSlatNa

Suprirr.9.-se o § 72 do artigo ISO do Projeto.

JUSTIrICATIVA

1. Da constituição, que e a lei eerec, derivará todo crdenerento
normativo, .federal, estadual e m.m:I.cipal;

2. A organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela
preservecêc da ordem pÚblica e da incolumidade das pessoas e do patr1JT.ênio,
já estão previstas no Proj!'>to

a) a policia federal, policia rodoviária e ferroviária fede
rare, a policia militar e corpos de ccecetrcs militar do Distrito Federal e;
Territórios, c~~=:~l~e~~~~~ão,material belico, garantia,
eawocação e IOObilizaqão das policias militares e corpos de ocroetros mili
tares - artigo 22, XX, -

c) caI;letência das POlicias federais - artigo 22 XXI;
d} ben CCf'lO organ.iz.ação, garantias, direitos e deveres das pc

lic1as civis _ artigo 24, XVI. • -

3. Dizer que a lei disciplinará os órgãos de segurança pÚblica
para garantil"-lhes a eficiência é dizer o Óbvio, a partir dos principiaS
~tais já estabelecidos no Projeto ( artigo li). todos eles objeti~

do o bem-estar geral da sociedade brasileira. ~.

É natural que para garanti_los, todo o poder público tem GUE! se
estruturar adequadamente.

Dal nãohaver MOtivo para que' apenas no quo tange aos órgaÔs pc
l1cinis se preconize aludida. eficiência. -

EMENDA 2T00538-5 """' -,
[!J Constituinte ROBERTO AUGUSTO Jr:r-;;:~0

QUEIRA ASSINAUlRA IiATaREZA DA EMENDk

m -~~r:s:~S::~~~:~;:oo~~~~~~":~:s:v:~~::e:::~~upre~Wll

O - OMISSÃO_Obje~llrestabdeçermalétlaaPt"uvad!lno l'turnoe""olndurdllntlredllçbodovenc~

D - ERRO - Redaçoodo vencidoque não ccrrespcnda ec que folllprovado no r-temo,

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSltNos contradltonosentre SIe sobre li mesmll metene,

O - ~~T~:?~E UNGUAGEM - Sener VICio, de linguagem, defeito. erc mllnlfesto a corrigir. ou de

Bupr.irna-se do § 82, do artigo 150 as expressões "serviços" e
"ccnra:nre clispJser a lei". de .farna que o 'referido parágra.t"opasse a ter a
seguinte .redação.

"Art. 150 - ._.

§-ãi _ Os n,mic:Ipics poderão constituir guarc!a.s rrunicipa1s
destinadas à proteção das instalaçÕeS e bens rrunicipais."

JUSTIFICATIVA

"Serviços" é expressàD por demais E.'IÇlla. Aurélio Euarque de
lblanda define "serviços" caro o "deseapenho de qualquer trabalho, e';lrego
cu cc:missão". Dessa forma, tudo o que ocorresse no llUtic1pio seria atribUi
c;ão da guarda llUlicipal, a qual entraria em zona de conf1.ito can os demais
órgãos da Segurança Pública.

A guàrda rrunicipal f'1caria à disposição da administração p!!
bl1ca m..ntc1pal. para atender todos os serviços que lhe são inerentes e
que já são em nlirrero suficiente. justificando sua criação.

- A guarda não tem poder de policia. Além disto. se o Projeto
de Constituição atribuiu à policia civil a apuraçãode in:f'rê.çoos per.a1s e
à policia militar o policiarento ostensivo, a guarda ITl.lrtic1pal não ;:od~ ln
vadir taloS áreas. Se o fizer, alem do desperdicio de recursos pravocar:os
pela superposição de fun;êes, teremos a,f.nda os inevitáveis conflitos.

A guarda. deve cuidar dos próprios lIUI11cipa1s, defender o patrl:,
uâu.o do povo. Se o legislador qu1sesse que tal corporação cuidasse dos
ltserv1ços" nm1cipa1s. ao :Lnves de guarda II1.IIÚcipal a teria ch2:nado "Pol!
da M:micipal".

A ~ssão "conforme dispuser a lei" caracteriza una 1nge~
eia da Federação el'l assunto tipica:rente m.m1cipal. ~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EI".ENDA:

EMENDA 2T00536-9 =~_-,--- ~

PJ CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT ) ~:~~~

D - SU?,RCSSiVA ~Se: f01de expressãoou p~a\'ril nao de~'erá Invertero sentido do dtSPOSltNo
Exemplo no lexto,"5upnnJlf' ? adverblO ~NAO passando a ser emenda modlfi':/ll...a e nao supress va

O - ON..lS5AO -ObJclr oJresli:belecermale.la ap ovad:sno l' turno e não Ifldu!dana redaçãIJdo vencido

D - L.,;:mO_ Redaçoodo v~C1do que não çOlTespond3 ao que fOI aprovado no l' turno

ill - COiTIRADlÇÃ.O~ OlSpOSltlvOS tOn'Jad,lo"lOS i:nlreSIe sobre n meSlllllmaler'.a.

D - ~1~;Te~I~~r. UrlOUAGEM - Sanar VlfIO de hnguagem defeito erro mnn,feslo li cotrl.jlr ou de

,EMENDA 2T00533-4 """' -,

l? CONSTITUINTE GANDI JAMIL } ~o~~~
Q{lEJRAASSII'lAlAR A llATOREZA DA EMENDk

m -- SCJPRESSIVA _Se for de expresshoou palavra.não devem Invertero ~ntldo ~ dlSposlllvo
Exemplo no texto, supnrrur o lldvérblo "NAO-,pllssallC:!O a ser emenaa modúicatml e nãosupresswa.""

O - OMISSÃO _Ob)e!lVll reslabclec:etmilléw~no ]. Jurnoe mo Indwda mrre.daçãode v.::nddo.

D - ERRO- Redação dovenado que não corresponda ao que foi llprovadono I'turno

0- CONlRAOlÇÃO-DlSpo$ltNos contradft6nosentre SIe 50brea mesmamatena

D - COP.REÇÁo DE UNGaAQEM - Sanllr VICIO de lmgu3sem. defeItO.erro manrfesto II corrigir.ou de
téouC/lleglsfallvll.

Elimine-se do artigo 22 seu parágrafo ..:inico. das disposições tran
s1t6das. -

JU5TIFICAÇRO

A partir de 19;4 todas as Constituições bras!leiras incluJ.I'am I
nas suas dJ.sposições transitórias normas destinadas a conferir establ
lidade aos servidores pÚblicos, observado tempo variavel de efetivo e

.xercício sem, entretanto, qualquer distinçlio em relação à natureza d;
cargo ocupado. ~.

O texto em elaboração, todavia, no parágrafo único do artigo

que dispõe sobre a efeti....ação de servidores, exclui do benefício, pre

cisamente os mais capazes e qualificados. quais sejam os titulares ;;

cargo em comissão. •

Tal exclusão é injustificável pelo seu caráter d:tscriminat§.

rio e deve. por isso, ser abolida.

w
","o ~Disposições TranSItórias ,

- SuPtlma-se o parágrafo únIco do artigo 20CERRATÀ), das DisPosJ.ções

lral"'sJ.tórHls, a expressão. ,. "cJ.vil oul' •••

Passando o parágrafo Linico a ter a seguin.te redação, I
É assegurndo o exercício cumulativo de dois cargos ou enpregos priv,!

tivos de médico que estejam sendo exercidos legalmente por médICO nl

lJ,tar n~ adminJ.stração púb!J.ca direta ou indneta,

JUSTIFICAÇÃO

O artigo 38, XVI,''C'; do Título IIl. Capítulo VII,

da Administraç!:io Públlca _ Seção I _ Disposições Gerais, mantém a

perRlJ.ssâo de acumulaç1:lo remunerada de cargos t empregos ou funções de

doJ.s cargos PrlvatJ.vos de medICO. No tangente a medico militar há

interpretações dJ.vtlrsas sobre a extensão de .. sr:: direito. ASSJ.m, para
que nJo haja contradJ.çào no texto constitucional, torna-se necessBri
caracteriLar o direito adquirido 8penas para o médico militar

EMENDA 2TOO;;39-3" """" .,
('?J CONSTITUINTE KOYU IHA ) tT}V~T;~

QUElRAASSINALAR A NAT{]REZA DA EMENDA:

[EK] - SCJPRESSTVA- Se forde expressãoou p~avra não deverá Invertero $Cntldodo dIsposItivo
• Elremplo no texto. suprlm1to oove.rblo ~NI\OH, p=ndo a ser emenda mo&r/Cil1MJ e nao.supresshra.
, .
O - OMISSÁO- ObjetIVa tesl.a.belecer malerla aprovada no 1· tumo e não mcluldanll~edaçào do vencido.

O - ERRO - Redação do Vl!f\ddo que não correspondllao que foiaPfovado no I·wmo

O - CONlRADlÇÀ~ - Dl5posllM:ls conuildllór!osentre si e sobre a mesmll mllt~ri!l

O - CO RREÇÃ O DE UNGUAGEM - Sanar Vfc:1o de linguagem defeIto. erro rnllmfesto11corrigir, ou de
1eCllrcale9lslewa. ~

:= 'mm> -.,
supr1me, na alinea "d" do inc1so I do art. 108, a expressa0

"do Superior TriburJal de Justiça".

JUSTIFICATIVA

• A regra corrigenda atribui ao Supremo Tribunal Federal a cc,!

petência para julgar o mandato de segurança, o habeas data e o manda_

to de injunção contra atos do Superior Tribunal dI! Justiça.
Há duplicidade, pois a Mesma competência é atribulda tanbém

ao pró;rio Super.ior Trillunàl de .Justiça, pela alinea "b" do inciso I.

do art. IIl.

A compatibilização das 'duas normas' deve ser feita mediante a

supressão da primeira, dado o sistema adotado pelo texto. que cons_
trói o Supremo como Corte precipuamente constitucional, e o Superior

Tribunal de justiça cOrria terceira e última instância, A manter-se a
redaçl:l.o, o SupremCl seria transformado em quarta instância e o mandato
de segórança -seria vulgarizado C0l"10 recurso contl"a as decisões do ST~

Note_se que, contra decisões do ST.), caberá recurso extraordinário Pl!.
ra o Supremo (Inciso lU do art. 108)

Q{]EIRAASSlNALAR A NAT{]REZA. DA EMENDA:

EMENDA 2T00534·2'
f'I =~ I'r:""0'''--:--l
C COI~STITUINTE JOf"RAN FREJAT 1ew07l~

QU~IRAASSINA1.ARANAT'r 1r2'ADA EMENDA.

m - SOPRESSIVA -Se for de:expre:ssãoou plllllvr.:t nllQ dever6lnvelter o scnlido do d!sp0.5lllvo
Eumplo: na texta suprimir o eavew/O ~ffiO~ pas.sandaa :seremendll modificatiVa e não suprcss'Va

D - OMISsAo - ObJetivale:slabell:c:er'ma~na aprovada no l' tUfllQ e nã~ Induldll na redação do \'CflC,CO

O ..:. I:.'tRO - ReJaçlloco Yel'<::ldo que não rOfle,spondll ao (jUe foiaprovado no }.turno

O - CONTRAJ)I~AO-D.5pos;;''Yos c:ontradl~nos;ntresle50br~emesmama!éna.

EMENDA 2TOO~37-7 =~
[:J constlt-ui-n-t-e-R-oe-E-P-TO-AU-G-U-ST-O----'} rr;~;""ããJ

Q(JElRA ASSII'lAlARA llATOREZA DA EMENDk

m - SUPRESSIVA - Se for de expless40 ou palllvranão deverá tnvertero ~tllJdo do dlSPOSlllvo
&empb: no texto 511prltrUr" o adl'el'blO ~N-\o-. pasSilndoaseremend4moo'i/icll1lVi!e não Sl.lpresswa

D - OMISSÁO - ObjetlVll restabelecermalena aprovadilno }. turno e nao fllduldana redaçao do \'ellCldo.

D - ERRO - Redação do \'encldoque naoCOfJespon~a ao que rolaprov3do no l'turno.

0- CONlRADIÇÃO-DlSposltlVOs contramtonosenlresfesobteamesmamlllefla

EMENDA 2T00540·7
(=JCON5TITUINTt. KOYU IHA

I
~ _SClPRESSIVA -Sefotdeexpress!oou~llvmnão deverAII1verter o senlldo dodtspos!tIvo
l .pemplo no texto supnmil' 9 acfvelblo ~liAO". pllSSIlndo li ser emenda modlfic:atlVa e n30 supresslvll.

tJ - OMISSÃO -ObjetIVa testabeleC:et materli!l IIprova12 no 1· turno e n!o lodulclana redllçAodo vencldo

D - ERRO - Redação do venc:idoque não cclllespondà.aoque foflllprovlldo!lO 1.lurno. •



o - CONlRADz.çAo-lÃJf'0511J'JCn CClfIfI<Idrlóri05 e{'lfi'e$le~bfelJ mesmamafeIl4.

O - CORREçAo DE UNC;UAQEM - Siloar vicIo de Iingullgem. defeIto. erro mllnlfesto oIl corrlglr, ou de
tknka Jeglslll~

_----- ·""'0 ,
Suptima-se do § 20 do art. 62 as esceessees "em cada casa".

"de cada uma"., passando o dispositivo em ccesequêncra a ter ti.

guinte r'"edaç15o: w

'"A,rt. 6.L .';•••••••••• _•••••••••••••

§ 2" A proposta será' discutida e votada. ern dois turnos. c0i2..

slderanda-se aprovada quando obtIver, em ambos, três
quintos dos ...O~O~ dos ll1l'!mbros ,das Casas "

JUSlIF'ICATIVA

A Const1tulç~o é. fruto do trabalho da Assembléia Nacior'lsl
Lcn!'L1tuinte, que re\ln~ Sel\adoreo$ e Deputados, e nrlo das Casas do

Congresso Nacional, isoladamente
..._eortanto, pelo prIncipio de homogeneidade das formas, 50m6~

te deve ser alterada pela mesma maneira coa que foi produdda

- f Ademais. ~ o()ortuno lembrar que a forma exdruxúla de vota
çl]es sep3nda$ foI UIll dos !;ubterrúglos eng!"ndrado5 pelo famigerado

"pncote ~de abril" (EIl'Ie.nda Constitucional n!l Btn) pal:a blt:lquear o a-

EMENDA 2T00541·5 """"e DOMINGOS LEONELLI NETTO ---------'J ~:::~
QUElRAJlSSINAl.',R A NATUREZADA EMENDA:

m - SUPRESSlVA-Se ter dI! v;pI:~do cu ~Ilvrtl t'lic dtw:llll \'IWertero Sl!l1lJdo do dl$pOSl1No
fXc:mplo no texto, l\Upumlr o lldvewlo ~NAO~, pass.llndoa ser I!menda modlf'lcl!ltNae n1Iosupres$nla

O - OMISsAo - ObJdMl restebelecermeténa l!lptO'o0dl1101" turno e MO tnduldl nl redllçbo do vencido

O - ERRO - RedllÇ60do vencido que nêc correspondl ao que folilprOVlldo no r-turno,

O - CONTRADlçAO_Dt!.posll.!Yo$ ~enUe"le$Obce.rn=am1l.U!fUl.

O - CORREÇAO DE UNOClAGEM- Sanar VÍCio de hnguagtlll. defello, eno manIfesto a corrigIr. ou de
lécnIcaleglsfMIYa.

m------------·"""o------------...,
TíTULO 111 - DA ORGANIZAÇl'O DO ESTADO

CAPíTULO II - DOS ESTADOS FEDERADOS

supr1/1lG_S~ o Inciso V do Artigo 26.

JUSTIfICATIVA

l.Rlpl'je-se a supressão da Incisa V da artigo 26~ que
inclui entre os bens dos Estados as "terras de extintos aldeamentos In
dIgenas", por sua pouca significação, I'lm relaçi10 ao patrimônio do;

E$tados, e por seu alto risco em relaçfto aos direitos indígenas.

Este d1sposit!vo f01 Incluído nos textos pré-constltu
elon.U a partir do 11:1 substitutivo do Relator, de agosto de 1987:

.través de emenda oferecida pela constituinte Sandra Cavalcanti (emen
da lP189U-6), que teve parecer favorável. A preocupação da constitui;;
t.e Sandra Cavalcanti, contudo. era de que, cOnforme afirmou na Justifl

cativa. ntl malDI' parte dos casos 85 terras de extintos aldeamentos es

tuiam sob controle dos muniC!DiQs.~ -
Em realidade, por força do Decreto-Lei nQ 9 760,

de 05 de setembro de 1946, as tel"ras dos extintos aldeamentos foram e,!

pl:essamente assinalad.l!oS ao domí.nio da União. Na 11:1 turno de votaçl:io efl\

Plenário. o constituinte Mário Covas propõs emenda modificativa (eme..!!

da 2P1945-5), para Que (assem incorporadas ao dom!nio dos Estados ap!:.1
m!lS as terras de extintos l3.ldeam~ntos ind1genas que se situ'3ssem em z~

nas \.Il;banas. A emenda, embora obtivesse a maioria de \fotos, sofreu e!!
caminhamentos contrários, que sustentaram ser do interesse dos Estados;
terem seu património acresl::ido com as âreas indígenas hoje existentes,
Quando fossem desocupadas pelos índios. Pela mesma raz:.llo. a emenda t!:,.
VI! parecer contrário do Relator (Diário da Assembléia Nacional Constl

tulntc, n~ 2D1. ano Il, pp. B1SS e segs.).
O argulllento Que impediu a aprovaçl'l'o da emenda modi

f1cat!va laborava ern dois graves equIvocas. Rejeitada aquela emenda,

l~põe...se agora, como alternativa única, a supressio do dispositivo.

O primeIro equIvoco consiste em supor que o conce1,

,to de "aldearnento indígena" alcance as atl'ais terras indígenas. ",:lIde.!
menta indígena" é uma figura jurídica historicamente circunscrita, e
bem detll!rmlnada. Oriunda do direito colonial, o último diplomg que a

J egulamentou roi o Decreto nl:l fi.129, de 23 de fevereiro de 187fi, e foi I
pela última vez mencionado pelo Decreto n2 9.214, de 15 de dezembro de

1911, que em s.eu artigo 15 detert:o.inou que os antigos aldeamento,;> passA.

riam <'I chamar_se "povoações indígen<ls". No direito mais recente a 01'1

.gem dos aldeamentos está nl] Lei de Terras de 1850, de 18 de se~embro:
qUE> em seu art. 12, l Q , determinava que, das terras deVOlutas, seriam
re!servadas áreõ'Js para. o aldeamento dos índios. Tais áreas reservadas,

COntudo, nilo ;ie confundiam com as terras ocupadas tradicionalment~ pe
los índios. corno ensina, magistralmente, João Mendes Júnior (Os Inclig;

nas do 8raz11 1 seus direitos indiv,iduaes e políticos. Si!io Paulo, TYP-:
HenniBS Irmãos, p. 62) Os aldeamentos eram, portanto, ~reas reserva
das tjentre as terras devolLJtas, inconfundíveis com as áreas tr3dici~

t nalmente ocupadas pelos !ndios.

Na legislaçllo atualmente em vigor, além das terras
ocupadas pelos índias, de que cuida o ar1. 198 e §§, da Constituição,
previu o Estatuto do 1mB.o (Lei os! 6.001 ~ de 19 de dezembro de 1973)

quatro tipos de áreas reservadas, advertindo que estas "n30 se cor.fun
dem com as de passe lmll'!morial das tribos ind!genas" (§ único do art:

2&). reserva Indígena, parque !nd!aena, colônia agrícola indígena e

~ err!tório federal indigen'i! (ibidem). Não se fala de "aldeamentos" I
Portento, ao mencionar esta figura específica _ aldeamento indígena

o Projeto de Constituiçã-o está referindo um con.ceito já abandot'lado pe

lo direito, sem Que 5e lhe tenha sido dada sUce~são Neste sentida:

"aldeementos Indlgen~s'; é um co~eelto apúcável às situações anteri.9.1

res ;:l 1911. de modo que apenas até 1911 há coerência em mencionar a
"extinção de aldeamentos indígenas", dado que ni!o se pode extinguir o
que n:lo existe Portanto, esclarecida a circunscrição do conceito, tor
na-se fácJ.l perceber que o inciso V do artigo 26 n:io proporciona n;
nhum acréscimo significativo ao patrimônio dos Estados. Mesmo, porém-;

Que se pretenda ver nas jreas reservadas de Que trata o at'tigo 26 da
Lei n Q 6.001 uma sucess§b legal dos "aldeamentos indígenas". advirta~

se que tais áreas slro mínimas, atualment? A porção mais significativa
das terras Indígenas que demandam reconhecimento pelo Estado consti

tul_se. exatamente. de áreas de ocupaçl:io tradicional, nos termos d;;
a;r:-t 198 e §§ da Constltuiç~o em vigor, as quais, em hipotesê algoma,
'podem confundir~se com "aldeamentos indigenas". Não há, portanto, na

manutenção do dIspositivo, nenhuma vantagem para os estado~ do

Norte, Centro-Oeste e Nordeste, como pretenderam alguns constituintes;

m dec:orrénc!a, s tais Estados tampoUCO haverá prejuízo com a Sl.opr e.1 !
sãc deste inciso V do artigo 26.

O segur'ldo e gravíssimo equivoco consiste, exatame!!.

te, em pretender que a exnressâc "aldeamentos in.dígenas" abranja, i!!:

discriminadamente, toda e qualquer terra indígena - sejam as t.ercas
tradlcionalmente calpadas pelos SndioS, sejam as áreas r aservadas a t~

mor não é gratuito: apenas esta monstruosa ra.tãct a permite que se cl,!

me em nome dos interesse~ patrimoniais dos Estados, pretendendo que as

terras ocupadas pelos índios pcde r ão ser cesccucades , e assim, int.!:,

grar os terrItórios estaduais. O argumento acena com o esbt,l1ho nas

posses in'd1genas, coma objetivo desejável; e ressente-se de concepção

lnequivocadamente etr'locida. aI:!. pretender Que as índJ.os, através de um

preces se de desacuí turaçãc que no Prajeto se pretende inbir, venham a

abandonar as terras de seus ancest.re rs , legitimando a cobiça estadual
sobre elas. r ccevãe , foi em nome desta possibilidade que vários cor'l!;ti

tuintes enceeuntiaram contra a emenda modificativa do Seno MlÍrio Covas,

impedindo Que alcançasse o "quorum" para sua aprovação. É ruz ãc sufl

ciente para a supressão do disJ:lositi\fo, -se havendo motJ."o raacãve t P.2,

ra sua mane t ençãe •

EMENDA 2TOO542·3 """" -,
(=1 Deputado Federal H~LIQ COSIA } tJ!j7;ri?fl

QUEIRAASSI!'lAl.ARA NATUREZADA EMENDA:

o - SClPRESSJ\ÍA -Se for de expressãoou palavra,nlio d~er!'l Inverter I) unLdo do dISPO$llJ,o
E,1(emplo no lextO. supnm1r.o IldVl!rblO MN.o\Q pMs1lndo a set emenda fl10cll'iciltr.'ae 11010 S1.opreul\.<!l

O - OMlSSAo -O!lJ~IJ\la fest1lbelecetmatena spro....ada no I tUtno e nac mclc'da M tt!:da.ça<:l do "I'.ClCtd.o

O - ERRO - Redllç.\Qdo vencido que n1l0corresponda ao que Ior aprc....eec no I tt:mo

O - CONTRADIÇÃO- DISPO$ltivos cceeacncncs entre SIe sobre i!I mesma matlefla

O - ~~:~~\~IN~ UNOClACiEM- Sanar Vicio de linguagem dlefleltO erro rnllnlfesto a corngfr ou dt!:

JUSTlnCAçl=lO

A gnnàe mnic:r~.,} dt:ls pahes democráticas adere a dois princípIos.
na questão da nacionalidade.

1- Jus sol1, ou direito do solo, que é o princípio segundo a
qual a pessoa tem a nacionalidade do pais onde nasce.

11- Jus Sanguinis, dire~to de sangue, que é o principio Que reco
nhece corno nacional a pessoa nascida de. pa.is nacionais -

Urna SOciedade que se proPõe a ser moderna como c Brasll pode e
deve adotar os dois princ!pJ.os como condições básicas de "aciona
!!~ade eviUl1do, assim, a dlsc.rJ.mlnBção Que surge com a condlçãõ
"Quando a serviço do Brasil", especificada na lei vigente

EMENDA 2TOO543·1 '""'"
e"J Deputado Federal HéLIO COST-A----------,} tTii[ü71YU

Q(lElRA ASSINAlAR A NATl..IREZADA EJo\ENDA.

ti] - SUPRESS[VA. - Se (ot de e1Cpf6$ão ou p1!lavrani'lo dever" ln~~ Q sentido do dl~p05ll,1,VO
Exemplo. no tato 5Upfumr o adverblo -NAO pll!>5<lndo a ~er l'mendll fl1oc:hlicauva e nao sl.Iprl!ssl'la

O - OMISSÁO - ObJelNarestabelecl'rmaterJaaprovad...no I turno e n.llo ll'ldUlda na rl!'dllçaQdo vencIdo.

O - ERRO - Redaçãodo vem;rdoque nlio correspondll 110que fOIaproV<ldono I turno

O - CONTIiAnIÇAO - DiSpoSitivoscontrlldllonos I!l'ltreSIe s.obr~ a mesma mat!rll

O - ~~~~~l~uv~E LINGUAGEM. - Sanar VICIO dt Iingui!lgl!'m defelto erro m4f\lfesto fi corrigIr ou de

Suprima-se do Artigo S!2, TItulQ lI, Capitulo 1, Inciso LXII a
seguinte frase "Ou por ordem escrita e fundamentada de auto
ridade judiciária competente" r flcando O Inciso LXII COIiI a se
Quinte redação: -

"ninguém será preso sen~o em flagante delito"

JU5TlfICAÇAO

A pris~o quando não em flagante delito, apenas "Por ordem escri_
ta e fundamentada de 1)utorJ.dade judicián3 competente". impede a
própria polícia de exercer sua atividade de combate ao crime, '
dispensando este argumenta, Qualquer outra justificativa.

EMENDA 2T00544·0 '"'00 -,
e"J O,put,do F.d.ral HêLlO COSTA ) rrJij;r7~J

QUEIRAASSI!'lAl.ARA NATUREZADA EMENDA:

GJ - SOPRESSIVA _Se for de expfl!S~O ou plll;wr.ll nao d!~!rlllnvener o ~.."udo do dlSpOMsf,)
EXemplo no texto JUpnmlr (I adverl:lIo NAOM paSS1lndo a ter emend<'lmod.ficll~lI ~ 1'<10 t ..ptI'S.I""

o - O.MlSSAO - Ob;eM res!abekcer mil~na aprovil/W no I luma e nAo ItK/UIda na red<lÇila03 \'t?I1<.lda

O - ERRO - 'Rl'daçaodo venCIdoque não corresponda ao que 'olllprc~ado no' tJrno

O - CONl'RllblÇÃO - Di!lpo:lIlNo$ ~m{"'d1tonos t!:fllre 5t e scbre a m~:ffiIJ marem!

O - CORREÇÃO DE UNCiUAGEM- Sanar vfCIO de IIngu;:Isem defello etro m<'lnlfes.o11 corrIgIr ou de
~lco!llegl~law,}.

Suprima-se no Inciso IV do Paragrafo 312 do Art 14, Capítulo IV,
Dos Direitos a. palavra "ELEITORAL"

JUSTIFICATIVA

o domicilio eleitoral & uma imposiçllo do gov~rno mllitar e con
trária a tradição e a historia do pais. Sabemos que no oassado'
a condição d~ elegibilidade era o SJ.mples DOMICILIO, ou seja, o.
local de reS.1déncia comprOvada do canCJ.dato, onde ele exerce '
sua atividade principal; ande m~ntem sua presença constante E;;
tas condições s~o amplamente suficientes para caracterizar um ..
tllndldllto em um3. regi30~ 'Sendo totalmente dispensável o DOMICl~

LIO J;:LEITORAL Que, nos ultimos anos, tem apenaS servido para 1m
pedir a partlcipaçl:lo no processo eleitoral de nov!ls llderanças-

69

EMENDA 2T00545·8 '"'00 -,
III Deputado r eeere r 1'\'E.L10 COStA J ~~~"'i!F]

QUEIRAJlSSll'lAUúl A NA,UREZA DA EMENDA:

[TI - ~=p~~Z'~~~~~~~I~ ~~~:~~~:~~P::~:~~as~~V;~~n~;~~~~~~:~s~o:~:~t.Pr~UlVlI
O - OM,lssAo _Objllbva restabelecerreatena aptovad!l no 1 turno e nec lndulda na redJçho do venccc

O - ERRO -r- Reda~ão do venceo que nlio correspenda eo que folapro~ado no I turno

O - COmRAD1ÇÀo_DlSp>J1ItNdS conmd,tonos ~e 1\e so'ole li TTlesma mill,eTla.

O - =:~~~!N~E UriGClAOEM - Sanar vldo de linguagem defeito erro manifesto li corrlr,l'r, ou de

Suprima-se da Art. 67, do Ato das Disposições Constitucionais e
n·ansltórias 2- seguinte expressão:

" •••e COl!'. '2 11I?licaçl!Q ce , "elo menos. c tncuenta '
por cento dos recursos a que ~e rerere a artigo'
215 da constituIção.

ficando a Art. 67 com a seguinte redaç~Q:

"Nos dez prlmeJ.ros anos da promulgação da Consti
tumte , o Poder Púolico desenvolvera esforços -;
com 20 tIIobili~açlo de todos os eet.cree organiza
dos da sociedade, Para eliminar o aeat racet t sec
e universallS8r o ens Ino fundamental"

JUSTlFICAÇAO

A atll1caç~o de 50% de toda a verba destinada a manutenç~o e de
senvolvimento da ensino, na erradicação do anaf rabet rsnc , invI
abl1lza,todo o progama de educação do pais.

EJI'IENDA 2T0054G-6
m Constituinte GERó\LDO FLEMMIOONG I r:;r--tlAT"--,r...._---:====....::::==....::.::~= J ['" llI07/3" J

QUEIRAASSI!'lAl.ARA NATUREZADA ETIlEl'lDA.

[JL] - SClPRESSIVA - Se for de expreseãeou p~favrll, n50 devera ln~rter o senude do dlspo'~tNo
Exemplo no ~o suprcrur o :ldvo::rblO ~NAO~. pa~S3ndo a seremenda moomca.U'I::!. e nec W?l1':5'io1ll3

O - OMISSÃO - ObjelJII3restabelece- 11'l:lltnaeprcvade no 1· turno e não fncluldll na redeçêc do venCIdo

O - ERRO - Red!lçlio dO vencido que:nâo <:orrespondaao que foI lIp~dl) no I' (urno

O - CONlRADlçAo - DlSpasltNOS tor'ltraditorJo!õ entre 51e sobre a me$ma malerJa

O - ~~~~lnI~E LINGUAGEM - Siln.llr Vicio de llJlgu3,gem defeJto,. elfo man,[!!slo It corrlglr ou *:

;J Art.igo 4.3 - Suprima-se, no ~~, do arttgo 43, a!> palavras
ncivil ou".

~Q.ê!lEl.flL~lY~

O § S9, do artigo 43, que COmpõe a seção rr - DOS
S2RVIDOR;S PQBL'tCOS M!LITARbS, na for:ma em qUe :se encontra redigido
5UJeJ.tara o militar condenaôo por Tribunal C.tvil ao Julgamento de Tr!
~::~t~:litar que decidirá sobre a perdi!!. ou hlio de seu pesto c de suã

NQ âmbito da Justiça Hilitl:u; há~ na realidade. cri
mes com pe!!as de 02 (dois} anos que caracterizam incompatibilidade
com. a funçao. Entl:e.tanto, ne.'U sl:'!:mpre na sent~nça proferida pela Ju~ti
ça Civil permite a13uela caracterização. -

na, ainda, a considct:"<l.r que ns ['o:t:ça:!l lI:t:mndas dispõ&
de recursos regulamentares. cot'\o_o IPM, para levar qualquer de seus
membro~ a Co~selho de Justificaçao ou de DiSCiplina en decorrencia de
~~f~:i~o$~:. tunbito civil ou miU:l::ar que possa )ust.1.ficar seu julgamen

se propõe esta em:~~~m~u~~~:s~:i'l~vitarpossivois e futuras ihjustiças

EMENDA 2T00547·4 """"
(!J constl.tuJ.nte-F-.-u.-'-O-F-E-RN-.-N-DE-S---') ~;;~;]

GJ ~ ~~~~~~~~;~~~ ~:=oo~~~a~:~:::~~~~~~~:~~~~~~s~:~~UprI!WII
O - OMISSÃO - ObJetJv1l restalmecer mllten.!laprovadano I· turno e n,;o lncluJdana redllç.!lodo venCIdo

O - ERRO- Rl!dllção do'o'l!f1C1do que n.lloCOtres~d!I .loque foi aprov"do no l~(umo

O - CONlRADlçhO _Pi$/)CSl\lvos conttadltêlrlosentre S1 e sobre a \1'ltsrtJa m Mt1\a

O - ~~~~I~~E Ut'!GUAOEM - Sanar Vício de lInguagem defeito erro manlr~sto a comglr. ou de

SuprJ.m::r.r o § 2!!, do artJ.go 34, das D1lSpos1ções

JUST:J:FtCl\C:!:O

Just3.f";l.ca-5e a supressão em :t'"ziio ~os te1:1l\os ~o

§ 3ll do mesmo artJ.go, comb::'.nlJdo com o expresSo na alínell "b",do

1tem lI, do § SI, do art1go 1:34 d~!l D1SPOSJ.ÇÕes Permanentes.

A opção. de que trata o § 2ll, do lIrt:t.go '34 dl'ls

D3.spo~n.ções 'l:1:ans:l..tór::..'!ls, t{!-1::l.11 (> condão de preserva'%" o d:l..rel.

to ao el:ercíc:t.o da Advocac1a aos que, menbros do ~1J.nu~tlirl.o PÚ

bl.1cO Feder,,!, 5';0 t'-tulares àe rendosas bancas advocat!C1.BS,

Todavl.a, assegurada li eles a mesma condl.ção,sem

que neceSSar3.amente se ausent.em do M:l..n:l..3tér:l..O PÚb'll.cO Fedtn=l'I'l,

nada just::t.f1ca a opção que o 1:efer1do § 2! tenta oferecer.

EMENDA 2T00548·2 '""" -,
f!J DEPUTADO RLI'4E~1 e;~UINHD j ~~l"'ãQ

QUElRAASSlõiALM A NATURezA DA E!>lENDA.

[KJ - SllP~esslVA - Se fo' de c!-'<pr~ ou p3lavrill n::lod~er:l L'lv!!rkr cosentido do d ê;l:l~ttl>,O
E;),tmr!.Y no te'tto wprlirllr o ad\~rb o ~i'!AO p<lsS<ltla,ti ~<.r emetlj" mrnllic~I~.:I I' n!o .:;upte.:l;l'l

o - OM.!SSÃO - Objetl'1ll rcrtabelecer m3 _flJ ~pro"<ldJ; na I'lurro e nS" lílcbld3 ni] redl~!lo do "~n ..l::o

O - ~RO- Ped::l;:ilC>à() ....l'I~ do !l'Jell:'Jot:011e!pcnd; M I:l'Je{ül3p1"CAac!:;t'lO "\um.,

O - COl\lTh\DIC;AO -DI'rO~!J 'O~ COt1t::d'·~r1o.'l fntre ~l e~'e a rnesm.3m",tcr'<l

O - COr.:r.;:("'J.O 1)E l.li\CtlACCM - S<ll'l3r\'leiO de fIl1J.I:lQ"m d~fçMI etto m.::nfe 1.0o cl'll!]'f, ou de
técn.:IJ.I~J,~!,:j1.ro'.a..

r.r------------·,""o------------,
Suprima_se .do texto do pdrágrafo 42 do .:Irtigo 150 a

elCpressfIo "OIRIG1DIl.S POR DELEGADOS OE f'DL1CIA DE

CARREIRA"•
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EMENDA 2TOO549-1 """" -----,
l: Constituinte VICTOR FACCIONI J~;2fLl

Q(JEIRA ASSII'fAU.RA NATUREZADA EMENDk

[TI -=:'~~~~~~~·~~~~S:::':::~:uPrmlV'
O - OMIssAo-Clb}ctlYI ~1f~l'IIllprOYlldanoJ*lUmoenioJocluJd.. ml~çioóowmcldo.

D - EJltRO- Red~iodoVfflCM6oqueniooxtl!spondit..,queJol~nol·b,lmo

O - CON1RADlçAo - DlspodlyoI cont:adlt&ios Mtft si e 108ft: li mesml rnatéM.

O - ~=E. Uli(jaAOEM - S.nIT vício de IlnQuagl'lTl,dri"rll,o erro maMt:~ li. corngcr ou de

r.l------------ TIro O'- - - - - - - - - - - - -,

Suprlllla-se a expressão ".pre:senhdos até 151 de julho, data ee
que terlo", do art. 105, i 1\1

JUSTIFICATIVA

A previslio orçilmenUrla para o pagalllento das sentenças JlJdic!-,
árias deve constituir UII.. roUnll, em Que a esUastiva dos recursos se_
ja feita levando &l'Il conta nlo só os precatórios, como tambéM o compor
talllento estatístico e a projeção lnn.aiomiria, es ta principalmentl!
quando 05 débitos não possalll ser pagos no próprio exercício do recebi_
eenre dos precatórIos. Embora o Intento da cit~do dispositivo seja ore
recer garantia aos credores, ele tende a transferir os pagamentos sem-=
pre para O exercícIo subseQOl!nte, além do que as verbas orçalllentRrlas
estilo atr~ladal!i 80S casos, quando o pl!gaQento poderia ser feito no PIA
prlo exercício das sentenças, embora na ordelll destas.

QGEIRA ASSII'fAU.RA NATOREZADA E1'IENDk

o - SOPReSSIVIL _Se lorde~ ou palavra. não devuill:werttr o M;llI!do do dlSpoWyo
EltempIo- no~ suprlmlr o adv6rbIO kf'!,',tT. ~as@f mllnda moo.ficlllMl e nec SUPJessIYa.

O .... OMIS$ÃO-ObjeliYll~rnawla ~ada no r-ueoc enio~ na redllçllo do ~ml;ldo

D - ERRO- Redaçio do vroodo que nio corrC5pOr1da <lIOque Ioiaprovadono I- wrno.

O - CONTRADIÇAO - Odpo&ltíyol OJOtr.ditoooS iWln si e sobre <limwm lTIillt:fla.

f"XI - CORRl':çAo DE UNOClAQEM. _ SoIlmIrw:Io de iJIl~ dcfe.to CITOm.nlfeslo /li CO.tnQll'.ou de
L..::-J lécr.aJeglslilllva.

No ert , JS, XVI, letras, "a" e "b" onde se lê "professor"

Ida-se "AAGISTffiIO".

.:xJ5TIFICATIVA:

A palavra MAGlST~IO compreenderá ~o s6 o prores$or ,mas também o

5lJpervisor e o orientador educacional, pois todos exercem a runçi50 de

lIlll9istérlo

senador LAVOISIER MAIA

EMENDA 2T00551-2 """' --,
PJ COMSTITUIHTE :imOlO BRITO ) l?Y;~;!MJ

Q(JElRAASSIliAlARA NAT<JREZA DA EMENDA:

[KI - SUPRESSIVA -Se for de ~ruio ou ~IlVf. nio devem lovo:rtef" o Knlldodo dISpositivo
Exfmp!o: no kl<tO, supnnlV o llCWelt>lo ~NAO~ pllilUOdo<liKte~aml)dlÓOltlYa e ""o 'uprnSIVII

o - OMlssAo - Obj~Uw restl~cer ~na .pra.o2lda no 1" turnoeIlio lochJlde na red3çAo do wllCIC!o

O - DRO - Redlçlto do venodo~ não tll4USpoOOa iIIO~ foi ilpnwadQ no l°ll,.lmo.

O - COI'fJRADIÇAO - OlJpodiyos cootrAdító005 Mtre si e~ li meJl1lllll'l3tefla

O - CORREÇÃ O DE UHGaA<lEM - Sanar 'M:1o de longuogrm defl!rto.elTo m'l\lfuto 11COrrigir ou M""""',.,......
CAPfPtA..o Ir

-00$ DIREITOS SOCII\IS·

Art. 7a _ Inciso XIX

SUpriaIr do art. 72 do Capitulo II, o incho XIX.

JUSTI"'IC~TIYA

COIIprecmdo que a llcença-paternldade U oada beneficIar' a

rebento l!tII seus prlaelros dias de VIde, pois a criança necessUf. e!lPS

círics.ente da presanç•• cuidados d. IIle. Quanto ao aspecto de: cola

borar COla .5 tarefas da alie, considero 1I01to relativo, isto se...nc1.!!

nar os problll!llas de ard•• e.pregat!cio.

EMENDA 2T00552·1 "" --,
m r - ~-~r CONSTITUINTE stRGIO BRTO J 0007/$ J

Q{JEIRA ASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA.

Q - SQPRESSIVA-Sefortle'I'Jl;~oupalilVfll nllo(kver"Jn~m:rosenbdodadlspoSlllVO
Exemplo no ttAGJ !lllpl'Jffilf o lldvlowlO ~f'i.AO~ paM:!noo ...ser emendamod,flCatlva t' nl\O S\.lpf~sSl\.a

D - OMISSÃO_ObJewar~~erffilItenaaprOlladano l' tl.lmoe oi" frlclllida na redaçilo do IrU1Cldo

O - ERRO - R!"d..,ao do vencido que não corr~.\jXXldl!l ao que fOlaplovado no l·tumo

O - CONTRAOlçAO - D~~1tM:>s ('OlllJ-at!ltorlOl'o 'mlte ~l ~ sobre a mesma mateM

O - ~~~~J~E L1NG(JA(jEM - Sanar 111(10 dI!/ngllagem def~ lo l!trO manIfesto a corllgll ou de

ATO DAS DISPOSlçOE5 CONSTITUCIONAIS TRANSIT6RIAS
Art. 5:3•••

5:J11 - Incl$os IV e V

Suprl.ir os tnchos IV e V do 5 3D, do art. 5J do Ato da$ I
Dl$poslr;lSes Const1tm:lDnais Trandt6rl8.S.

.1U~TIFICATIYA

Entendo que • 11.itaçlo de fln-.nci..ente e proprIedade nlo
çorr.esponde &::011 • real1dade dos .leros fi pequenos ••pres'rlos brasI_
le1r~ pois nlo se I!!stende .. toda classe Inhussllda.

Te.os no nordeste, por exe.plo, virIas _leras fi pequenos 111

pres'rIos qult .. stlo ItUlto aquI. das eondlç15es Hnclonadas nos referi:
dos Inei!los, estando pois, l.pertinentes ao benefício proposto pela
lei.

E.."ItNDA N9 2T --O.55.2.:.l.-.

AtrroR: SERGIO BRITO

NATUREZA: SUPImSSIV}"

DESPACHO

A emenda pretende a supressão de dois disposit:LVOS (:Lncisos

IV e V do art. 53 do Ato ds s mspcercôee Constitucionais e Trll;n~1:.

tórJ.as). As supresf;éio@s propostas deveriam ser obJ'Ôlto de emendas

distintas, uma. vez que entre eLas inexiste correlação necessa.rla

(art 23, § 29 do Regitnento Interno da Assembléia Nacional const~

tUlnte). }"dmite-se o seu acolhimento para o primeiro dispos:Ltivo

:i.nd:Lcado linc:Lso IV do art 53 do Ato das D:r.sposlções Constituc:r.,2

naã.s e Transitórias).

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI:-tARÂES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T00553·9 ""_, -----,
f? CONSTITUIHTE S~GIO BRITO J tTIllí:;;;;J

QlJEJRA ASSII'fAU.RA NATaREZADA EMENDA.

lLI -~:s:~s:~~:=~~~~ap=~~~=.Iic~s~~upresWlL
O - OMISSÃO- ObJdM1 mtabcltcer mateM OlIpl"OYlldol no l' turnoe nio mdultfa nar~ do wn~Klo

O - ERRO - R~d3çeo do vtllCidoque:nio eotrespondlll5Oque foI.provado no 1"turno.

O - COI"fIRADIÇÃO - DlJPO'lÍNOscontradltóoose-ntresi e sobreilI =rn.. mateM

O - ~~~E UNCi(JAOEM - S..nar lIldo de lIngu'gl'm df,rt!lto. erro mMl!fe,Io .. corrigir ou de

CAPíTULO ll:
-DOS DIREITOS SOCIAIS·

Art. 7st _ Inc'1so XVIII

SuPri.ir do Inciso XVIII, a expressio ·coa • tfuraçio de .en.
to e vinte dias.·

,JUSTIFICATIVA

J' esU provado que o prazo dI!! cento • vinte din de llcen
ç... gestante, ntlo beneficia. IlUlher po1$, esta te-. subltet1do as ~
lher a situaçries dif1cels. conslderll.ndo que o lD~regador nlo concorda
e. assu-ir os proble.lls de orde_ Il.dtiinlstrlltiv8 que gera o longo te!,

po de afasta_ato do trabalho pela ge~tante. Acredito que a reduçfto p.!.

ra UM prazo de noventa dIas sed aceito p<U' ubas as partes eDflo • s!!.
luçlo .ais justa para ellPrl!tgado I!t e.pregador.

EMENDA 2T00554·7 ""_. ~
M - ~-~C AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA J CW07l~

Q(JBRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

r.:::I - S(JPRESSIVA - Se for dee.o:.pres5âoou pal~vra lUlOd~~a lrwerter o senbdodo d,sposltIVo
E.u:mpJO' no!t.Xta $uptrmlr o ~M" 'rv.O~ ~ndo 6 ser e-ml!ndamod,ficatIVa t! nia ~upr~SSl\la

O - OMISSÁO -':'CSb~",,;~lâb~e:rm~~aproYlld~1'\0l' turno ~ nio Indu Ida lU red.5ÇAo do venetdo

O - ERRO - Rl!daçáo do venCIdo que não correspooda ao qU~ foi aprovado no I turno

~O :.... CONl'RADIÇAQ - DlSpoSllJ\IQS amlrad,toOO5 entre-51!!~bre" mesmOll mat!!f1'"

O - CORREÇAO DE LINCiUACiEM - Sanar vjcio de hngl.lllaern de'elto ~rrQ rn&nlfe~lo i'l cOrrigir ou de
kcnIQlI~osJaW1l-

Suprima-51': li expressão "fundamental e medio" do § 12 do Art1go 216

do ProJeto de Constitulçl:lo "8". que passa u ter a seguinte redaçl!lio:

§ 12 - Os r~cursos de que trata este Artigo poderá ser destinado a

bolsa de estudo para o ensino, na forma da lei, para os que demonstra

rem insufic:i~nci3 de recursos, quando houver falta de v:tlgas e cursos

r~gulares da rl!!de pública na localidade da residência do educando, fi_
cando ó Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão
de sua rede na localidade.

JUSTIFICATIVA

Discriminar o grau superior da concesslIo de 801sa de Estudo seria ,

no mínimo, praticar uma grave injustiça contra milhares de joven!~ uni_

"'~r~iUjnos brasileiros que encontram ~(riao; dificuldade~ para prosl>l1'_

~uir os estudos. muito!; deles abandonando os curso!ó por absoluta falta
de recursos.

Partindo da prelft!ssa de que UIII3 Naç::lo Só se desenvol VI': alicerçada

no ~rau de cultura do SW...p.D.1t.O., m.o se..,Rode negar qualquer tipo de be_

nefício àqueles que buscam nas faculdades e universid.ades um horizonte
de vida rJl3is prosfsser ,

Diante disso, é iJnperioso assistir tafllbém o <aluno Que cursa o grau

superior et.rsvés da bolsa de estudo oe tc Poder Público Que nL'!m sempre

lhe oferece ecncãções de frequentar uma escola pública.

EMENDA 2TOO555·5 ""_' ---,
~ Constituinte OSVALDO SOBRINHO Jcrw;;~;;=]

Q(JBRAASSINAl.ARA NAT<JREZA DA EMENDA:

o -~~~~=~~;:x~~~~ou~-;::aw;:er~~~~s~UI'fUSMI

O - OMISSÃO- Objl:!lz\'II ft!SllIbd«er mateTlol oIptQYIda no l' uoo e nio 1OC!otd. na It:ÓilÇeo do YeOCldo

O - "ERRO - Rl'dilçio do wnado~ nio corrupooda.o~ foiapl'OYildono l' wmo.

O - CONTRADIÇÂO-~ cont1~tilVtsie'SOtu .. fne$moIfTloItellL

[RI - ~~~~~E UNCiUACiEM - S~"r WCIO del~ dr:k:llO.erro lllMlIfeMQ • corrtQ.... cu de

Di-se ao artigo 23 do lIto da:ll Disoosic-ões Transitórias do Proje
to de Constituição (B), li. tlll9uinf:e redâção _ -

servi;~~\;ü~~i~oP:~an~;::Oe~ev~:~~e~;ll~~~;adep~~~r;~~~~:~t, ~~r~ura~
tê sua ativ,tdade no serviço t:lúblico. desde que lIaia benéfieas, res=
neIta.das as limitações. previstas no i1rtigo 20 deste xec'",

JUSTIFICATIVA

A boa técnica le9hlativa itaoÕe a inexiJstêm::ia de iIllIDig;;idada
nos- textos, de forma li. que seja evitada interpretação errônea da lei.
O Sr. Relator, ao I\uorimir o ex-artigo 43 li 13 do texto AProvado em
19 Turno e ao adeauar o ex-artic;o 47 (CAP!TULO VII - DA AOMINIS'l'RA
çÃO I>OSLICA SEC"Ji.OI- DISPOSIÇÕES GERAIS e S~çÃO ra - DOS SERV:I:DOPES
POBLtCOS CIVIS})i terldnolo~ia - padrão do funcion.a.lislIIO civil, eH
Jdnou a expreaeac "transfêrenciill para a. inatiVIdade" confot'1IIe ora
consta do artigo 41 parágrillfQ 4... ("os nrovencoe da aposenta.:briu ..... } ,
impondo a ccczecâc de linguageJlt que ora é proposta, a fim ee coment!
biliaar o texto constitucional COInO um todo.

EMENDA 2TOO556·3 """"
e'J COnstltU:Lnte '.-L-.-t-Rr-c-o-F-r-LH-o------.) ~;;'-~;J

QllEIRA ASSINALARA NATaREZADA EMENDA.

o -~=p~~~~~,~=o~~=~~ásc=~~:~upreUN"
W - OMlSSAO - ObJt!lYarestabelecer mateI" .provMSa no l' turno e nib IllCllJld.lllol r~aç~ do Vl!ncKSo

O - ERRO - Redeçeo Ó() Yl:oodoque n.o oorr~pond. ao qu~ fOi~ no J' turno

O - CONTRADIÇÃO - Dsspos,tNOS contrlldltortos t:rllrt! si t! sobre. mesmama~

O - ~~~~~~E UNGUACiEM. - S&n'r W::oO de hngu~ ddeltO erro rmn,feslo .. corngor ou de

1\,0 1nC150 I, do al:t. 57.

"Para corrlg:Lr orn1ssiío acrescente-se a pa]avrill "tem

por6rli!1" A expressão "mls15ão dlplomát1cll". pas5ando a ter ti. segU:Ln

te redoç';o.

Art. 57 •••

Inc1so '1 - InVe!!t1do no cargo de H1n1Stl:O de l.'!!ta

do, Governador de Terr1tór10, Secretár10 de Estado, do Dli!ltr1to Fe

deral. dI:' TerrItórIO, de I'refelto de Caplta'l ou Chefe dI'!' "Il!!8io

d1plomát1ca tempor<irla.

JUST!F'IC~TIVJ.

/\, /\'rt190 57, lnC1!lO I, na sua parte f1nal, afIrma

que "não perderá o mandato o neputa~o ou Senador 1nv@stülo na fun

çiio de Chefe tie Ml.:!õsão dIplomlÍtlca". ":J~JIl lIIt'U!!f termo,. "tU"'I5' n;;C'! e:!õ

cli'recem se li m:L8aão dlplomlÍtlca é permllnente ou temporár1.~. -

O presente 1nc150 I 7:eJ5ultll de emenda (Mâ7:10 Covas)

lntroduzlda em plenár1o. Naquelll oportunldade j~ surgIU o debate

sobre ti. convenlênCla dê caracterl::"'r as rnl:!ÕSões a serem confH\!3115
li parlamentillr sem prejuízo do mandato

Ol!! autores da emenda adot",de entenderam que caber:la
eoo; p~rlamentarell as m1!1SÕell d1.plomolÍtlClIf: tempor';rlaS de aCl)rdo CQm

ill trad:Lç';o con5t)tuC1.0nlll brll:!Õllcnre. "redação do InCUiO 1, todll

Vla, não é clarll e, apesar da emendill. pode dar lugar ill outra!!; "LnteI:
pretillo;ôes.

Serl" conven1ente, llSS1m. d1spor,com precl1São, que

são temporár1<lS as rnlssões dlplom.1ítlcas confI.lldlls Sêm perda de rnlln

d"to aos parl.amentares. Serl .... <l5S1m. atendIdo o objetlvo do artl~

go 57.ou seja,o til! l'f!servar aos p~rli!lmenti!lres sem pêrd" ':!ê rnllnt"do,

d& funções essenCIalmente polít1.cas (conf'ot'me a tradl.l';ão republ1

cana) •

" emenda omlSSlva ora apresenta"" 51.mplesmente cor
rige uma l.mprecu:ão ':lo texto ate agoTll eXl.~tente. resp~lt!lndo a un1.

d"ne do artIgo e " 1ntenç';o (emenda Covas) dos que Jhe deram i!I pre
..,ente redação ~m plenJrvJ.

EMENDA 2T00557·1' """"
PJ O!'putado M5"NDES RIBE:IRD '----------) ~;;~;;;J

QOEIRAASSItiAl.ARA NATOREZADA EMENDk

[]] _ SUPRESSlVA - Se fOIde exprt5-~&o ou palallfa nio d~Ir~18 ,nwftt!r o senlldodo d'~pol,!lvO

f:xt!mplo no texlo supnfTl,r o ~rblO ~l'iI\O~ pasSllndo 1'1~r lUT'lef\d.a mQCI,IiCIlt1Yll ~ não suplll!u...."

O - OMlSSÃO- Obje!lva rest.'lbdecl'r m4terl4 aprov('ldll no l' tLlffiO(' nlio Inclu,d" na rt!dllÇliodo ~cido

0- ERRO- Redaç:.odo\·lmCldo<tueTlilo'Ol""l!5poodaaoq~folllprovad~noI'tumo..

O - COr;rRADIÇÃO - O.sPOSltlYo.5 con!rAdJUloos entrt! si e 50bre11 mesmamakn.a

O - ~~e~l~trv~E Uf';OUACiE!'1 - Sllnat VICIO dI' [,nglJllgem delt!,lo erro man,t~sI.o a (omg,( ou d4l'

5uprima-<;e, no § 40 do artir:lo 53, das Disp!2.

siç5es ConstitucIonais Tt'ansitórias,a e)(pressão "aos déb!

tos Já Quitados l? I'
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JUSTIFICÃTIVA:

Contemplou-se, e'll prii'eiro turno,a arrí s t ra

QUEIRAASSINAUlRA NATUREZADA EMENIM:

tra.

Dê-se ao ltenm XV do Art. 38 a seguinte redaç~o:

·XV - a remuneração dos servidores públicos é irredutível,
sujeitos. entretanto. aos iMpostO'"' gcral.s.incluzi....e
o de renda e os extraordinários".

EMENDA 2T00564-4 =00_::-:-::-:-:- ----,
fJ CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS J rr=1~;rrr-J

COMJ.ssão e funçcas do ccrrEaança aos ocupantes de c.:lrgol> de caz-r-e rr
eêcmce ou profJ.ssl.on"ll.

Em todos os sistemas de car're â.ras em quaLqre r- país cu e l.n~t1.~

cucaona t r aou o s ac rema do mêrJ.t.o CO'110 o na Ls adequado ã e:ficJ.êncJ.3
e efJ.ciícl.:l do setor públJ.co cs cargo,s de 1:lrcçl0, d~ che f a.a e asse
melhados são reservados para aqueles que estão evo Iu mdc em c'.lr!eJ.
Tas récnãcc-pror rssacnaxs , exauemente porque cons rde r.m essa pratl.
ca COM.O o pr artadu d:x P3'OfJ.s51on~11Zaç:io do sc rv rcc públJ.co. neonc
em nosso p:lís esse pr.itl.Cll Já vem sendo ado t.a.•b. com ,,;;UC·J...,so md i s-,
cutIvet , como SÓl. ser o caso do Banco do Bz-as t L, do It.3.ll'araty, da
Petrobrâs. entre outros fac.r raenre 1dentJ.f~cável:;.

Por isso ne s-ao esse advêrb rc nâc pode pc r-nanecc-r mcrus tadc no
citado item. Do cont râr-rc atrcves strreecs o ~5'culo vant;e seu a 4J.ns
tituclOnal1.Z3cão de Erocedl.mentos conducent.es ao s as tcna do ner i.t;o
a. ã profJ.ssloml11Zllcao do servJ.dor púb Lacc ,

QUElRAASSIl'iAlAR A NATOREZADA EMENDA:

D - ~~~~~~:~~:::~~d~r:oo~~l~~a~;~~:~~~~~~n~~~~~~~::c:~~~upress~
O - OMlssAo - Ob,elM'l restabelecer matenaapr=dll no 1" turno e M;Olnclullb na fedaç~o do vtencldo

O - ERRO - Redll~iio do vencdc que Mo eorrl!spondi!lllO que Iclaprcvado no 1" tumo

o - CONTRADIÇÃO-Dlllpo.'lllJVOS conlrnd1ol'lOSentre 51e sobre 3 mesmamlllért3

O - ~~T~l~lJV~E UNGUAGEM, - Sanar vfCIOde linguagem defeito, erro manlfesto 11 eorrlg r, ou de

Art. 1012 - ••• foram cassados ou •• , politicos.:. no perfodo de 15

de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato do então Pr·esJ.

dente da República, ••• • •• desde que comprovem terem ar
do estes eivados de ...ício qreve ,

JUSTIFrCAíIVA:

Não há modi ficação de mérito. Unicamente, busca-se,

por uma melhor técnica ce redação. t or nar a norma autoapllcável

nos caso de divórcio por secerecãc de fato

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Suprimam-se do texto do Projeto de Constitução (8) 2.Q turno nas

Disposiç5el> Tra~s!tóri"~as seguintes expressões:

m - SUPRESSfVA _Se for de escressac ou pala1If1l não dl!\.er6 Inv"rtI!r o 5enlJdodo dl'p01illl\>:l
Exemplo no texto supnrrur o adverbro NAOM

, pa~ndo 11ser emenda modliÕC;!!J'o'a e nec supressrva,

EMENDA 2T00561-0 =00 -.
~ SENADOR f\tEY MARANHÃO J tTI][;r;:=J

o - OMISSÃO - ObjetMI restabelecermatena acrovada no r- turno e não melulda na reda~~o do vencidc.

O - ERRO - Redaç>iodo venCIdoque não cOITl!:!lponda ao que (01aproVl'ldono l' 'umc,

O - CONlRADIÇÃO _Dl5po!:lIl\1os conlfad,lono§ ,!ntte s, e sccre e rnesme metena,

D - ~~~Te~l~~E LINGUAGEM - S ....nar ,",elOde IlngulIgem, dl!fl!lto, erro mamfesto .li comglr, ou de

~-'====="--"=='- ..J) pr;;::~;=J

aos débitos alinhados no artigo 53, I e r r , Exclulu-se.

no entartto , os débitos já cuâtaccs Isso signl fica "'avE.

recer os retardatarios e manter o sacrifício a quem,

com encenes d1fl.culdades, suportou os encargos e honrou

os pagamentos

A se conceder favores" que se faça 8 todos

idêntica situação, Sem mais discrim~nar.

EMENDA 2T00558-0

e"J üeouteoc "'NDES RIBEIRO

Uma injustica não pode ser corrigida com 0O!:!:

m - SUPRESSIVA - Se for de expressão ou palal'tll nlio devera ln'o'l!rtl!rti sentido do dlSpOSllJVO
Exemplo: no texto suprlfTllr o advelblo Nt\OR,passando 11 ser emenda moeMiclIlJvlle não supreSSlVa

O - OMfSSAO -ObJe\I'o'A restebelecer meterta eprcvada no r-turno e nãolnchuda na redaçec do vencido

0- ERRO_ Redllçllodo'o'!!nodoquenãocor~e!pondllllOquefo(lIprO'ndonopturno

D - CON'lRADlÇÃO -OISpClSllJvos contri]dltorlos entre st e sobre i!I mesma metería

D - ~~T~I~lN~E UNGQAGEM - Sanar 'oÍCIO dI! Imguagem, dl!lelto erro ffillrtlfe,to " corrIg,r, ou de

çnN5TTT!JINTf:' GERALDO CAJIT'OS

o dispositivo, tal como aprovado. encerra dercrec
çl:ies ccnceptuaaa de monta que redundam em retrocesso instl.=
tucional, quando se considera que a pr6prJ.3 legislação espe-.
cIfica do ordenamento jurídico dos servidores jii ostenta pre
ceitos que são conaaderadcs ao longo dos anos como avançoâ
(como. por exemplo, o que contem o art. 180 e 184, rI da Lei
1711. de 1952). Além dc.sao , a redação do dispositivo em nues
tlio faz letra morta do art. 23 do Ato das Ohposições Cons=
titucional.s Transitórias e dá um caráter prejudic.lal ao seu
parágrarc único.

O dispositivo tal como apresentado, torna-se ocioso
por sua redação pouco explícita, cuidando de matéria já cre
raerente tratada em outros dispositivos como o artigo .38 • .xl
~o~~~itu~~i~q(B;? das Disposiçi5es Transitórias do Projeto de

QtIEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Art. 7S, l} 49

"Os auditores, quando e"l substituição a

ministro. terão as r:teSMas ga.rantias, impedil"lentol'l ,
vencimentos e vantagens dos titulll.ros o, quardo no

exerclc.io uas demais atribuiçõe.s da. Judica-tura,

dos juIzes dos 'tribunais Regionais Federais."

JUSTIFICATIVA:

Para uniformizar e compatibilizar o texto constitucional, o § 49

do art. 7S deve ter redação semelhante ã do seu § 39, ficando assim

redigido o dispositivo:

o - OMISsAo -ObjelJ'o'a restabelecerm~ttna llprOWJdano ]"Iumo e não fnclu,dll na r!!d.!ç!o do Vl:ncldo.

D - ERRO- Redllç<lodo~~odoq1..len50ccrrespondai:loquefolllprOV1l.donol·tumo

Q _ CONTRADIÇÃO - O.spCISllJVOS contrad.tQl'los l!ntre si te~Dre 1lmesm.! m~terlll.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanllr \'lCIOdI! lInguag~m, dl!re.to erro ml!l'I.rtsto a comglr, ou de
~legl.'lJatNa.

D - SUPRESSWA - Se ro~ de eJCPressão ou p~l;avrll.. n30 devtrá fm'(!Jtero senlJdodo dlsp05llJvo
Excnlplo no tuto, suprlmrr o lldverblo ~l'iÃOM p~:;ando a ser emendo!modliic3t1Vll e nAo SUpfl!S.5lva.

EMENDA 2T00565-2 =00 ---,
[lJ ) ~1~;õ7""]

JU~Tn TC"':1\O

"V - zt" o bene-flCHít"lO n50 fol. prc:?t'l.Gt::lt"lC' dr I'::' ~~

Cl.nco módulod rur..n:: ..

SuplJ.ma-soe do pi'lrágrtlf'j 3!! do art. 53, do 1\to d"''' OH. )n:;o.:.

ções ConstltuClomns Tranf.lltórl"~. o SC']Ul'"lte .lrCUlO V:

QUElRAASS'NALA.J1 A NATUREZADA eMENDA:

A mechdd conRtlluclanal expressa no Art 51 d.)$' D1SpOZl.çõ'!!s
'I'ransltórl.êll.:, que lspnla r1e. cort'(çfio monet.::'ÍrHI o p/'I'].. rrento d.'),; rompré.::l,
tlm;:lS concedl(Jos pelo sQtor f'J.nanceJ."I:'C1 aos mH::ro e p'~qtlen"!~ "'n')resi

1:.1.05 e aos mln.1., pequerlO$ c mlfd:r.'"!... prodlltores rut"ól18, no prot ícdo d~'

20 t.>~ feVClre.1J:o da 19f:l6 a 31 de c1"'z"',..'!;lt'o O"!l 1!)87, J.r....plrou... \] j"!rlrll:l.r

dl~lrr.(mte na conscJ.&ncHl majorltl"r..l<.l 'J" ':1"'" Cazlo-se 11ll[J rl" :;,
ver polJ.t1.car;lc:.nt.e íorm,diíVl:'J.5 ob::::"JcuJ<:Jz <I reCl'!~~I"'s'Ja do, fJ'~fl'~"'n'"!o;

l!r,lpreGmcJeclorct> da Cl.ddde e do C<lMpO, ,ar;:H..,,:: t;;',uecl,ll"l"'ntc P' 10<; l"quí.

vacos da ac;~o 'lollnrnant'ntüJ. no t\~rt.ul"nl.o;.' p<:..::i-;>..-1f) (\0 \ lanc~ C'1\1..'."11.0.

A emenda visa a tornar- mi'lis acr-enaenee o disposi t í.vc , fa
zendo a l cençar- a anistia àqueles que f'ot"am punidos ccn a pe eda de
empregos, cargos e funções, não só no serviço público, como -atO; e"l

empresas privadas nessat ta-se que os que tiveram cassados os d!.
rei tos políticos já fot"am anistiados.,

JUSTIFICAÇÃO

C3II - SUPliE$SI\'A - Se ["r do:',,\.,r(,'~~Q ou rd I Ta n:ia dc\~ril If\\"r',"r o ~c"!ldl) do d ~~\ltI\."

... E>efl'plo no t~X1o <,urr,mll o ddverv!) IiAO pr~u"du 1l ~"'I emenda m')l\.~col '",: I: 1\JCI ~I ~ C~~l\'"

EMENDA 2T00562-S ,,.,,-------, I"'T"-:~"~PConstItuinte Z,'r:STOR DUARTE J é..;s07-SB J

o :-O\lIf,<::Ã.O- 0011'11'0<1 rl'~~~'rkc' r m3t, 1<3 ,,~ IOvadano I~ lur'l.;l e n1...mt'ul1J 11<3 I1dL~ 'l' C!,''"''Ic,do

D - ~no_ f'''t:i''\;-5:)do~~ ''"doqlJ~r;.::oc(m.('s"Xlrlc~;'l.,q1,..<:fol::lprO't1J'n(')1·tMmC'

D - comAAD·....... O - D'_.'l,.l~IJ1,D~ contr;:-JI'OflOS entr" SIe wbr"'.:l m"sma mll~fl~

O - CORP~Ç~.o DI: lINGtL'GJ:f.\ - S~n~f \'l(,0 de h'1Jl..Il:;;t.m def~I'o e"" fT\I') '. t"., e.'n2r 0..1d~
lt:cru(.al~lJ0.JlJ"(l

JUSTIfICATIVA;-

Suprima~se nas Disposições Constitucionais Tra,!!

sitórias, o artigo 3.Q, que traba da revisão constitucional.

QUEIRAASSINAUIR A NATUREZADA EMENDA:

A Emenda visa parallzar mais un ee rc de indevido pr!

vilégio aos maus pagadores. Busca_se corrigir a aberra~ão de

penalin.r quem obedece a lei e conceder benefício a quem não

a cumpre.

DISPOSIÇOCS CONSTITUCIONAIS TRAN5ITORII1S

Por o'Jtro lado, o § 42, de conteúdo moralizador, deve,

em forma de artigo, ser preservado.

JUSTIFICATIVA'

Suprimam-se os t.ext.cs do artigo 54 e seus §§

12, 22 e )2; renvnerandc-se o § 42, Que passa a ser o caput

E."1ENDA 2T00559-8 """"' ....,
p:r Deputado MENOE5 RIBEIRO J F;':T;;;]

[TI - ~~~~';~~~~~~~~~ ~~:~~o~ÃÁ~~..p;:$~~:~r6s~~~=~~n~::~~fi~;~s~c:~upreu~a
O - OMlssAo - ObjetIVarestabelecermatérIa aprO'o'ada no I' turno I! n~o InclUld.... na redaç.io do 'o'encldo.

D - ERRO - Red....~5o do ~ncldo que não correspondllllo que fOIapfOVl'ldono I" turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOllllJvoS contrad,toflos l!ntrl! si e ~bre 11mesmll matenll..

O - ~~~~~lN~ UNGUAGEM - SlInar viCIOde linguagem, dl!fe,to, ~rro mllnlFesto a corrlgfr, ou de

.."..---------=0-----------,

já, se admita

• O estabelecimento de prazJJ para que se processe a

revisão constitucional faz com que, desde

existência de' uma Constituição paralela

Ademais, há consideravel contradição no momento

que, pelo texto Q.ue se quer suprImir, ri fixado, para a revl.são,

um quorum diferente daquele estabelecido pelo artigo 62 para

a proposta de Emenda.

te dOS!lgurad" no últ.:..rm hora d:r aprovação pelo ilCl:6!:;C1!1'O de "'hspoz~

tivo que ]lllllta os efe,ltos da ID'lclJ.da, no setor rur.::Jl, a':ls propr1et.l

TI05 de at": cInco módulos, exclulnda do b"'neCíclo os d"'tentoT",s de
áreas Fl11.0r('f,.

Tol preceJ.to com...HJr13, .) 001;50 1,":;t', 10ac"'ltJv"'.!. d.~-::-r_'lI1n11

çlio ao 10<:tltlJlr f!:"Ol1to:<lras i!lrlntrár1.ae por crlt6t":t.1:J absQlut".... ~llt(' d"

tltu{do do s:cnc':o. Sua rli3nutcn~~') no texto d-::flr,ll1\O c<lu.,,<r<Í l"11CJ~~
l.n)Ustlçll por ~J.grn.rlcor flagl:"3nre pt'CJuí~t) a <;1!:"<lfdn r"n"-=cl,} do'" pro!:!.

dutore"> '::UJ.:I5 lJlebas EO)am supr~r}ores 110 no:tasto II lf", e CI""', em r,,:

Ult<, exp!orclIlI eyr"!P5J.V"menlc .:l t'~rra

JUSTIFICAÇÃO

Se os titulares têm os mellmoa predicamentas dos Ministros do 5u

perior Tribunal de Justica, os auditores, para segurança e gara!!.

tia do exercicio das demais atribuições da Judicatura, devo"!! ter os
:mesmos predicar.tentos, porém em relação aos JuIzes dos Tribunais Re
qlon1\ls Federais, mantendo-se, assim, li. hierarquia e homolo'lin entre

OS cargos e as funçõo:<s ~

EMENDA 2T00560-1 _
PJ Oeputadc ME"'DE$ f\!8E!QO ----------,J ~;~~!ããJ

QUEIRAASSINAI.ARA NATUREZADA EMENDA.

D - ~~~7:~~~~; ~~~~;::; ~~~~:oou,~~~ap~s~~~~~~aS~~V;~~'l~~~~~:L.~~~~:a~uprl!s~.a

D - OMISSÁO - Obl,t1"a rl!~L:lb!!'{'cer ma'''rtll il.p 0'.3d" ~:;l 1· tul"'"'Oe"w ~~dl.l da 1l1lledação elovenc.do

D - ERRO- Red.tç~od.;)vencldOq\Jenã:.co~espond31l0qu~fol;llPfo"lIdono,'tumo

O - CONTRADIÇÃO - D15pC1SI!J'o'oS conlndllonos entre sI e sob,,!!;lI rr'le!lfT'1l '!aterl3-

[i] - =~T~r?~E UNOtlAOEM - Sani!!r \IIclo de linguagem dde to erro manifesto a comglr, ou de

Dê-se ao § 61:1 do artigo 229 a redação seguinte

Árt. 229 - ••••••••••••••••••• _••••••••••••••••••••••••••••••••••

6S!' _ O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos e:::.

pressos em lei. ou comprovada: separação de fato por mais de

: t: lllqIJestlon5\1(,1l qU2 o <ltua1 paror-.;t::l dr1 nozs", "'Jll~l.lt Jr,

I
curofJ.gurd u~~n r111flOr3.ê1 de produlDcÇ.ê; altor":.r.t~ Carl t ., l l )'J,.,~ - "'Ulto~
clo,:: qU"'lll'~ El"\.II:::Id')!b "'ll"l proprJ.Ed,,:1~$ ri ... dlr"ITl lt...~ d"\..f'-3 '3 _ ~. ,J' "I

:ro l;:ldo, ""nn,'''' ","H:<:;n d'=l pro1ut,) ..'" ~"'':l(~)Il'''311.,,;:'~'=';. "tu"). ,., ,~"T I
areas t"':.nort;l'i cún~ t""')"'.>ÍIP m310rC'1 que: (I 1~ 'ltc que ~c prcl~r'-'t.' "!:,,;'V2

19"1r. R ~

EMENDA 2T00563-6 __
(:J CONSTITUINTE FL-O-R-IC-E-NO-P-AI-X-AO-------,) cr=í~;~iJ

QUEIRAASSINAUIR A NATUREZADA EMENDA:

m - sapRESstvA - Se 'Drde e;(pre~$Ao ou plll ....vm não de'o'~""a lm."ffler o ~ertLdo do dlS;x!~.t.\'O

Exemplo. no texto 5upnrnrr o adverblo ~Mo~ ~asslll'ldo <3.'ll!r eml!nda moclllkat:v<! e 11110 St.pr!!55M1

D - OMlssAo - ObJelJ'a feslo1bdeterm ....ten.a;,provlldi] no 1· tumo e nlio 'f\~..l!d<J Ili] reda~ão do 'o't!ncldo

0- ERRO- Redllç30do'o'en~doqul!niiocoITesçond3aoquerolapr=.donol·tumo

O - CONTRADIc;::AO -DlSPOSdlVOS eonlJ'll;d,t6tlosenttl! si e sobre,] mesomamll'ena.

O - ~~~~,~~E LINGUAGEM: - Sanar 'o'tclode- linguagem. de(l!lto trro manifesto' coITIg r, ou ae

Suprima._se do l.tem V do art.38 O a.dvérbio "preíerenc~a.lmente".

Just~ficativll.

Bsse advérb10 torna o disposl.tivo completllmente J.nóclJo, el.S
que inva11da. a intenção const1tucional de assegurar os cargos em

EMENDA 2T00566-1 __
(!J CONSTITUWTE GER-A-LO-O-CA-"-PO-s-----'J rr=i~;~Q

QUEIRAASSINAUIR A NATUI1EZADA EMENDA:

D - SCJPRESSIVA - Se:fer dI! 6ptessão ou 9~!1lVf<t nSo de"~rS Invert!:r o .senlldo do d.sI;lO~I'.J.Q
Exemplo no tma supmnlr o ad"érblo ~NÃo~, p:lSS<Jndo il. .seremendll moJliic.:llNa ~ nao ::uprl!SS"\lll.

[]] _ OMISSÃO _ Ob,etl'oalesl.:'lbelecerm~terl~ aprO'l<ldl'I no 1· tumo e nllO inc'l..ld" nll red~çiio d" vencido

D - ERRO - Red:ição do 'o'~noéo q>.Je 11110 ,:orre5PQflda~o que '01<!';.'n1\~do 'l.::i 1· t!.imo.

O - COl'iTRADIc;::AO - OI!POSlf:'OS ~n!md ttiros ertre si e $/;'!;reô\ mesm" mJ',1n!!.

O - ~~~~~I~tr~E UNGQAGEM - Sanar \'leio de llnguegem def~'to. erro manifesto a COrrfOlf,ou de

Dê-se ao it:e"l I do art. 41 a segull1te redação.

11 I _ por in"...,hdez, com proventos propoI"t::10n3.is :to ter::po de servl;0. O'J
com:eroventos mtcgnl1s se causadt por aCJ.dent.e e'll serv:tço, n.,léstJ..1.
profl.SSlona.l ou doença gr:tve, conUlgl.oja cu -lno.lrável. especúl.cada
em lel....

JustÚicatJ.v:l

mnteOe=~~t~~~li6d: : ~~-ai~:=a~~~~~a~~r:of~~~~~~t:fu~~5-
e defm:lção dos proventos respectl...... .,s.

A ellDUIlaçio JJJ11!lca t;mretrocesso lJ.'Wnt:'1:""ol qu:.mdo se sabe .:r..e a part:lr
de 1946 as Const1.tUlÇoeS Ja consJ.gnaw.'n as euas modahd.:td.es de :m'.';Il1dez d-::: fo
tIl:l a. COnJnder3r COl:! eqt.l'ld.:ide tanto o mterllSSC do scn1dar qu:mto o do J:s"td.do.

A etl\l!nda. pt'QpOst.1.sup-re UIIn lacuna ao w.es'l'l'3 teMPo el'l. que aPT~sc"l.ta I..'r.la fo
ma redacional nuns consentânea com o pTápno espínto do ProJeto,
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El1EtJOfI SUPRE3SIV';

sim rlldJ.g:!.do·

QUEIRAAS51J'lAlARA NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2TOO572·5 """"' -----.,
~ OEPlITAOO ERVIN 8tN<OSKI. Jfu:~"~

JUSTI?IClI.TIVA

Suprim;,,-sc a alinea "c" do Inciro 11, 00 § 19, &;. art. 14,

Por oc.nsr'iío da!! nOQocJ.açõt.s quo rosultar.:lM n3 apre

vaçii:l doe "Royo.ltli!3" aob eo m1narlli:i (,JarlÍor1f.:l!r: de trt.:!D do
flrojato do Constitu1Ção 'I!:l") bem com.:l na porticip:u;ão do proprl!.
tEr~o do lS.::Jla nO:5 rosultados da lavra. ficou acorta(Jn a !l;.ttin;;o

do fundo de Dxau!itão.
Tive a op:lrtunJ.dode de apre~t:!nbr o tnme s debatEi

-lo com a 1elator Bernardo Cabral, o Deputa::lo Gil CIlI!l2lr 11 as 1i

ceeençae partidárias qUII anu::.ram com a ref.rida e:.:tinção. tend:l
n8 oportunid3do ricilldo acee cada a i!!IU~ ~uprllssio do texto const1.

tucion~l. ,'01: equIvoco, erreee tenec , D fund:l de I!!Xlllwstií.:. Pr12ui.!lta
no parfogr.!lfo 311 do '\rt. 152 veio li constar do "raJeto.

tlio 8e pode, sob pena de inv,u.bl1izor tot!llmanta Lo

!Setor ml.noral do par!!. crillr tio ves tc afencc de ônus inc.Ldl1ntes
sol::Jro o ra!!lultado dll explorAção lrJ.nlilral. !;I/ n';o, vejes-es-

No pa;ágrafo 11. do ,\rt. 20 cri,)-!5e~ CO::-:l ec-enenae-.

çio finnncllir.n ou p<'lrtici~,,;ão no resultado- ti"- L1x:Jlor~;:io dos r,!.
curso!l minBr~!1.!l, a rigura da um trRoyalty'l IIn rllvot.' d.:ls E:st.:ldos,

J1.3trJ.to radBr31, l1unic1?io!l 9 5rgios da I'dl'uni:ltt.'!!çâ':l Diret~ de

Unl.i.:J.
roi nx t LnEc D J.lI'Jposto ún:!.co sobrL1 minerais, o que

,msej2lrá neves tributos -ãnpcs tce e taxos- qUI! lIssl-n passa=ão à
incidir sobre as oporações COm substânch.s minerais.

1',0 ae enqu~drar as ~u~s tnnCl.3S rnIner~J.s no 5:nbi to
de !naid~nc;r.a d., imposta r",l~Hllo ,; circul.eçio os m.,;ca.dorl.as, li!!,

saj3-so a altnraçio de nl!QUota5, segund:l :!s ragras daquala inpo!..
to~ o qUIll poderá onorar ll.inda m:!!is, o", produtos mirer~i!s.

fia f.:Jrma d.:l diapo!lto aa ;:lar~;r:lr;;l 2!:1 do ·rt. 192, _

assogu.rl1...~e l10!5 proprilltário~ do solo ~ma Pllr:icJ.P3;-iio nOH r~s~!

t3dos d3 lavról, cujo v~l.:Jr so ali !I.1.barn atr!Jvos dI) 1e!. .:I'rdin:srJ.R.
J'llém dos ônull; ~5sin:sl!.do~, llretender aindz Instit1:!.

ir rundo do Bxcust~o às elllpr.S!l!i d:J result.lldo da lavr:!l. ;:lllirlS .:Itc!l
dar no desllinvolvimento dg IJlunic!;Ji.:J!>. ;Jor certo redlJnd~r; nuna /

carga tribut~rl:!l insuportável, que cl!.rtamante contribui.rá, d.:lcl!1:'
V.!lmentD, para inviabJ.ILz.nr qU:J:lquor atiuidllde nineral no país.

:JUSTU-ICfl TIU~

Et1ENDA SUPRES51VA

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA

o - ;~:~~~~~s:u~:~~~~~~~~~=~~~~=~:::-::t:~~~~uprenl\~
D - OMISSAO - ObjetIVa IC5tabll~r matl!llaarrovllda 110 I tu(no e não KlCluld.:lna redação do Io'tocldo

D - ERRO- Rl!daçllodovcnodoqLlf!nãocorresponda30qucfOl..,prOVllOOno I"turno

O - CONTIlADIÇÁO - Dt~pO$lllVOS contr~rttmo5 ~n1rc 51e sobrea mesmanl:ltr:M

O - ~~~~~~I~ ....~E LINGUAGEM - Sanar VICIO d~ l.nguagem def<!I!Q llrro mi!lnlfesloa corrigI{,ou ~

SUpritJ3-SD do itsn I, do parzgro.fo ia, ca a.rt::.g~ 117.
npro:oçio e«,

JUSTIrICliTIlI11

tuiç'io "Il".

as palavras:

I - " conceder benefIcio!l Bspeciais tD'lIporirio!l por:!
d~!lenvo1VQr I:tí.vidades considsrl!di!s estrat~gic:!.!l para o dllr.:;sa n:!
c1::1na1 ou imprascind!vois ao des~nvolvlMan 1:0 do <la!s; 11

~NDA 2T00570·9 ""00' --,

1Jcputado Cous'tJ. tUlute ll€mu.to Juhnssou

w - ~~~~~~~SS:~~: ;:~~e:,,:o~~~~;'p~~=;;'s~v:~:':;:~::'~:~:~uprmllla.

O - OMlSs....O - ObJelJvare~tab~ecer mllL::rl3 lIpro...ad.s no 1· lurno e n<!lO llldulda na red.1çàO do ...encKlo

O - ERRO - Rtdaçllo do ...encKloque Ma CO(lllsponda AO qUI!fOlllprovlldono I' lumo

O - CONTRADIÇÃO - DI$po~·lJYOs .:::onltlldltórlO$ entre SI e sobre li m~amatena

D - ~~~~tIV~E UNOClAOEM - Sanar V.CIO de linguagem ddello erro manifesto a comglr Ou de

ne ehvidados ccne íeeredee coma estratégica!l para a

deflilsa nacional, cane ifl'lpr.llscind!ueill ao desenvolvinento:! da paIs, 1'2

querem invli!!ltimentos contInuo5 li ancent.Lvce à. sua exocução por um :
grande número de e:npreS2l!l.

Re.!ltringir o númera de ampra!llls QU8 as executam Ou

inibir inve!ltimentos em orea5 fundamantais para o de!lenvalvinento
8conômico social B tli!cno15gico da nação 8i9n1.fic3 projudic:Jr o pro _
grlls!!lo nessas ~re2s.

A inclusão da palavra IIprotBçno'l no parlÍgraf'o !!1 do
artigo 177 enulja a poo!!sibilidade dr3, futuri!!.mento. 11 legislação vir

a ir.1;:oadir o aC8S150 d~ c:nprC!l3!l a atividades quo! já re.21J.:!:am, contz:-i

:Juindo para o dQ!H!ovolu~manto nacJo.mal, por crit~ri.::ls SuoJetJ.lla~ d;
onáli5B da controlo docisério:l ou controlo tecnológl.co.

nDstrlngir, inpedir ou vt!dar otivid,dl'HI do:! en1r.a!ltlS
em i'unçio de critlirios sUbjetiv:l~ de julgamento não c.:Jl.neiéa con ;:!s

objativo:!! dói l.nctmtivar o dC!lonvolvinlmto cicntírico. o ;tOS quis!!. ti

C15fJ3cif:aç'5a tecnológica, como dcf'ina o '\rtigo :!21.

Q item I, do parágrafo 1:2 do ::Irtigo 177, ficará u-

QUEIRAA551J'lAlAR A NATaREZA DA EMENDA:

m- SCJPRES5WA -SI! for de espresseo ou p~aVfll não ele'Jeramvener o st!nlJelaeloel,SpOSllWO
Exl!I1'lpl0 no lato supnmll' o adverblo MN.\OM, passando a ser emenda modlficAINA e n<lO suprl!ul'.'8.

O - OMISSÃO - ObJl!lJva restabe\ecl!rmatem apro...ada no 1°tuma e n10 lnclu>dll nll redllçio do venCIdo

D - ERRO - Rrod.llçAo do vtnodo que não ccnespcnda ao que folllprovado na l' tI.lmo

O - CONTRADIÇÃO _DtS~11lYas conltadt.tófJQs eeue 51e sobre a me5mll m.llterlll

O - ~~~~E L1NOClAOEM - SalIM ~clo de Ilngu.gem. defellO erro rnamrestc a corrigir. ou de

A proposta ê cautelar, no seJ.!t.ido ~e elil'll.nar uma cont.::adição
lll111but.1.da nesse i teu, A contradlçao esta na quebra do pr anc ap ac da
150nom13 de trra taaento que, 2. se r observa.do, deve abranger tam
bém os matavcs do servacc públlCO (que em grande part.e são pagos
pela União. pelo Estado ou munJ.cipJ.o e não pela prevldêncu. scc aat

Aléll ·disso. a eaenda el'1m1na talllbém uma concepção equavocada
e de natureza repre:U1va que se ür-a du z , no d1Spos1t1VO. na vancu
laçÃo da J.Sençio ã un1cidade de renda o que. de rest.o, é quase 1rn
possível de se ver1f1ca.r e ao mesmo tempo passível de deforrn::r.çio
por quelll não tenha o alcance para compreender o senlado profunda
mente social da Iledida.

Note-se que a elllenda não e1:llll1na. a necessidade de le1 que d1S
cipline o assun;o, estabelece'.!do os seus termos e os seus lllutes,
dent!:o 40 princJ.pJ.o da parc1monu. que deve presJ.d1r o trato da cal.
sa publJ.ca.

Justif1.cat;i.va:

DESPACHO

Constituinte ULYSSES GUI'{ARi'iES

AUTOR: GERALDO CNIPOS

"11 - não incidirã, nos. termos e r mc.ees def;Ln1dos em rea , so
bre proventos ou benefício!"; de apos en t e dc'r-r a de ana t i.vos
J:Olll tlais de sessenta e cuncc anos de adade s"

E.'1ENDA N9 2'}' 0567-9

QUEIRAAS51J'lAlARA NATUREZADA EMENDA.

Di_se ao item II do 52° do art. 159 a seguin'te redação:

Inocorre contradição sobre a mesma materia entre disposJ.tJ. ';11'>

diferentes, a Justificar a emenda Por outro lado, a proposta ampha o

beneficio previsto no art 159, ii 29, II, para alcançar todos os apt:Se!!.

tados, quando o dispositivo aprovado em prim~iro turno contempla i'l:JI'!

nas aqueles~ renda total~ excluslvam4!nte ~ rendlmt'!nto ~ ~

~. A proposta contraria 3S normas reqimentals. DeJ.xa de ser
lhida

Em 12/07/88

NATUREZA, CON'l'RADlÇÂO

o - ~~:~~~~~~m~ ~=~Io°~~~P;:~::'s:v;:r~se~~~:;U:~:O:~'::lÍprm~
O - OMISSÃO -ObjelMl rest.abclecermatena aprOYllda no 1- turnoe nio IncluldaM redeçac do vencido

O - ERRO- R~io do venodo que Mo COff'esponda DO que foi;aprovadono I' turno

[Xl - CONlRADIÇÃO - DispoIiUv05contrAditonos entre,1 11)sobrr ia mesma mlllerlll.

O - ~~~~E LINGUAGEM - Sanar vk:1ode IillgUllgem defeito. imO manifesto iIl corrigir. ou de

EMENDA 2T00567·9 """"[2J CONSTITUINTE G1:.R:;:A'""'LO"O"'C"'A"'M"'PO"'5~----~·'J cr=!~~~Y:J

Presio.ente aa AssembléIa Nac;r.onal ConstltulntE-
r.T-----------:.,.,"-.,-JD,.,A--,S~oE'''5.,.S::-IV:-:'----------"l

bu.prl.lJn._se ue l'ruJctu de L.O.. ~t1tUll,,:0 "b ll, "- (>xpre.lill::::e e EHl.. r 1"- el~_

~ da letrCi.-tl do 1/.l.C1S0 ~ do illO.r.tgr...fu ~ 1.I.0..r... lc.l, f,1.I:. ...ll.u.u
ao rlOdll.';:o dc~"u letru., dl1 ~e~ul..c:Le fo~u...•

...rt~ 161

Enquanto os menores entre 16 e 18 anos de ida.de !:"orem civilm.;;nte

irresponsáveis e penalmente inimputáveis, não se lhes node, por'
coerênCia, considerar com matur1dade suficiente para serem elei

tores.

EMENDA 2TOO568·7 "'''''' ---,
f:J L)i!put.Jd~ ,'!Anato J~hns"on J~~;"~

QUEIRAASSlNAlAR A NATUREZADA EMENDA:

[TI - SOPRESSlVA - Se for~ I!xprnüo QUpalavra nio dewrli.!nverlUo senLdo do dl~po~lllVo

ExllfTlplCl no t«to. supnm!r o advéwlo wl'tAOMpassando a s~ emenda modJicatNa e nao :.upres$J....1.

o - OMlSSÃO - ObJtlNa retlJJb*c~r maltna apl'OVllda no l'turno e nia InclUlda na redaç!o do v~ncldo

D - ERRO- Rfd3çllOdo vencido que nito cotrespooda ao qut fotaprovado no l' tI.lmo

O - CONTRADIÇÃO - Dlspo5llN05 contrild>tonos entre lile sobre OImesma matena.

O - CORREÇAO DE UNClt!AOEM - SlII\ar \IIclode l.nguaQflTl.defello erro manlre~to a corrlQJt ou de
kcnlca kgl~latJva.

flrUgo 177 Por3grafo H

SuprIma-iu 3 tot~lldnde do narágr2lfo 111

JU5TlfIC:\TIV,\

111) O t8xto aprov.zdo difnrllncil!l ~5 elnprrHI::l!Z br3!:ilil..!,

g brasilairas do c3pi 1:31 nllci.::J~a1. ~

2tl) O item I do plJragrl!lf'o lSl concede ~ o"lí'run brl!!l1
loira da capito.l na ciona! proteção g bannf!cias p.:lN! iJ ca!õo dl!s:l~!5
e'1pr(!st!s dn:~onvDlvQrcm ntividadas canaidiJrl!ldl!l!l e!ltr!ltsgic ..~ para ~3

dlll"0215oll naci:mal o J.m;JriJ!lcindfveis ao dll:lcnvolvimonto do jJélJ.S. para.,
nlilnhuna condiçio alé'll das ddl"inidas no ~l;llm II do caput do irt. 177

é exigitl0 à 9:5!la!l Q'Ilpusa!5.

'o) O item II do pl!lrágr3fo lQ dofinll 39 condições a
requisitos qUD 15~In.ntEl o tio 5õmente 2s em;2rBsan or,'1sllgi.,'1!l da CJ:l.-

1\
pital Ol~ciDnal davam ~1:1:mder para atuare'll 9'll setores con!lidarados

impr.l1lScJ.nd!vol.lS para o desenvolv1mBnto tecnológ1.co nacional. ~or

outro lado nio pedImos esquecer GLle nasSQS nesmos ~atOrllS teremas
a otuaçio de ampraS3.:l br.!l!ll.loJ.rlls, sl'Indo q!.HI o lIrt~g:l n~dtl dJ.spõc
fim contriJl'io quanto à atividade d~s me!:lma:!. ricando claro qWQ à!s /
omprllsas brD.si19ir'l!S n'io se apll.can as condições e roquisitos dis
pO!Jto!s ne!lte item.

411) Está ovidentB do taxto que a item I e II da p3ri

graro 10 não s:io COndJ.C10n31.S entre .5i~ O it1!m I 5e rererê a ~ene

f,{cJ.o" e prote.ções para as empre!S:J~ dessnv:llverem atividl'lde!l nio
sondo Clxigido condicionalnente 03 requisitos do it"n lI. flall e Ibll

Se!) Pelo exposto acima denonstra-se a teta! incoe 
riincia do er~ raro lll.

b)·soLre operÚ.çõcs que dest1.Hlll1 to. ou1.ro>! .c.",t.u.c..Ol'; pe'trtlco, J.••clul>lVe
luLrJ.!l.ca.nt.cs, COr.lllust.!v€.l.S l!<lUJ.UU!:l l:I ~U.So.uIJS Ilr.lt: u..er1v_....lts.

JU::IrIJ.'lt....'11VA

::~ ...~~~~~~:Ili~l.~~:!:~:r:u:e~~~~u[:~~~l'~~~~;~~~~u.~:o...~~~~~~ ~~ ~~~:~~~ ..
.vrol.P.utClr"". Clü o••"r.. ).!>. clit..ll.c!O. que J..lI.,ud..~, , ...1"'1>...... It .i'erúc.lo " ...ur,,,l:Il'
pur~õt:~ t..t: ~OIu:.l tltrJ.l.l.tl.J.U:l, NJllit....s '11".4"'", l'UX:u. U'LL..uLu:r .1.1:" ..'" blJoJ..\o 1l..,._
C(H'~J.UllU.t.~ a.e tlUl:rl;.l.R ,,16tC1LI.I.,W"'S L .... ruu11pt<1,..t... te :.. do ua.o. UO~ ~r ...u
<10Jr> C,,~t.lc. .. 11.1L1.u"t,lJ.U1.& lo.O .l"...;!s.l r;LCltS, dest.uvulv1tlos e c llu. ve:c t.l ...1s
lVJ.dos dI: 'lJ.u,:r~J.t\. • Hu. rCl...L,l,." u dI. e"'l,u..õr.. d,l,.l.ll<utu>o Jl1u.rt.l{i.r,l,.l.us 'tt:w
l1u.viuo 5;L ......l.f'ic ...t1Vll p ...rt.1t.J.p i::... r..us 1.o1lt....1U.u , c ...w .II",l.rJ.rIt.l.o dOI S"L.I'II

rocurHCUI esca.s:':uS _ ~uc ~ ...tlLrJ.U.I.. stlr ....)lJ.c ...Cl.lt~ l:'", uut.r1l.8 .!rtt.ull. cu...u
~ ..I1Je, ctluc ......=o. "Toe. -r"Vllrccl. .. u ... os L.!lt..dll~ I.!II w.1l.1ltJ. cu ..su...o •
V que se vel.:rrJ.curd:, UlL 1)1'1.1I;1lL, E 11. VI:.D.ll.. de (14(:1'1;>1100 cléTorJ.clIL IMoC .. s_
t~",lu~ i.uJ.u~L)..l....l ..,(!o1t.O ...EtuOll I.l.CSeo.VOlVl.1l0lS ,..... r ... Ul' ~ru.uc..".I> CLutJ:U.!l ;1...

dustll.rU.l> c""""Lt."w..t.ul.O J.I"t.utlJ. <1ôl .......u.l ...ul.l. 1.,111.. ....1.0. _ co ...1.r..,... ...J.1.1.u""
pur614 , 'l.u.a.D.d.o (,,~ US"Ol.UOS 1'1 ulJ.utur(.~ <"1. L.. cr.. J.<l. I.lé"J J.Cl.< .. qlj.=l,.r1rl!u.!
,ttrol!u"lts J.ullus1.r1t<.11" ..dlts do,)", l........urtult.url,.s u... lot.lorb,l. l,l f"'1"U ,kIlI.LU:'
e ...s'(.c.~ ae lIru<l.u<;;;" ...>W,.ll -to..i..l' us i.r.l.Ju~(>. 'iUI: u '1. (...,"" .l,l.lo..,.,. "to...J.-O
...11"11..0 do .....rc .. ol.r " .. v"lulo. u~ l,ru'-Lr'l.<uI. LoU jiol'J eo t.J: .. u ...rt uu.V~JJ.cu

u ...u 1.11JUlltU "truu.uI:t..l.t;U<"llf. UI!' rcudl.<. lJ.US .. ~n;....oJ.u» ", ;L~ ,;u ..rc.u l"ll.J:u u~

..'0.115 L1":;C..VÚ1'YJ.('OS. _
.1. 'i.UI. .. 'L...O "-ol' t. .. l.LtU.'t.. l U'" .LI"'" Itt Luur J. .. 1.1(1.,111.... l.J.lJu!>:t!crJ.J... L.c..trE:' .101>-

t ...J<I:lI ... OVLll.1l. s .. r u"'J.},.l. ...." .l<'111oJ. dl.:OC lll:i:tJ L 4c.1'1.. i ...:lt L "'111 ur<lJ...~l :t .. :.
c SI.....c ..r ...ul;, e••'trlo us .\.l..t.t.J:ClISl1l>....S. t. l.ul...11oiJ.:iiS!\Ll 1 r,l,.r-.tt u" t.c.),.t...
<.....o1btl.1.....C.J.Uol...l U',"'l J. u .......dl-dt. t,.u.c l, 1.:C.1J.Cl.....OIlo.l.e (,lrC..u,,-, sut.l. ...1...~ ...tc
iUJUl>t.ll. "l ú.L.S ..1ut..... L 1..e l.U......Il:l.Uo1U ... e 1uc:al.lvcl (:(> ... 0 rec..a ...:::o cu_;ll"'tl,.1.u-

.. Cl.oull.l.

EMENDA 2TOO571·7 ""00 ---,

tJ ~eplJtndo Renato Johnsson J tyll!~;/~

QUEIRAAS51NAlAR A NATUREZADA EMENDA.

m - ~~=~~~5~~c;r~:~':::00~~~vr"~~~~$:"'=~~;=fi:~:~o:;:upr~l...a

O - OMISSÃO -ObJeLlla res~bl!lecermau:rl.1 aprovadano I·lumo e nE.omclUlda nlI rl!daç!o do Ler!c,do

O - ERRO - Reelaç~ do venodo que n;,o corresponda lIO qu<!fOIo1lprovado no I turno

O - CONTRADlÇAO - Ol5pO$ltIYOS <::onuad:lófios <!nueSIe sobr<! /I mesma matl:r,...

O - ~~~u~E UNOUA.GEM - Sanar VICIO de hngullgem der<!lto erro mamf,l,stoli comglr I)o.l do!

E:KEt'DtI SUflRES~II1~

Suprima-~e todo o parégraro 3a do ,rt. la2 do ro ..

jeto dlõl ConstJ.tuiç3'o "(lll.

QUEIRAASSINAu\R A NATUREZADA Er>lENDA:

o - ~:~:~tu;~~~~:~~ ~:~~~Kl~~~V:llp~~:e~;"'::::W~~~~:~:~~~~~:Pfemvll.
D - OMISSÃO - Objl!lJ'llreslllbelecermêt(![1.1 ~prov<lda no I lume ~ não lnduodi!l na red&çAo do vencido

O - ERRO - RedilçlXl do venCidoque:l\llO rorrespondll 30 qUf! fot aproYl1do no I·lumo

O - CONTRADIÇA.O- ClISPOSllJv05 contrad>tonosenll'e51e sobre a ml!Yna ma:eo.L

O - ~~~fe~~I~~E Llr-lGUAGEM - Sanar VICIO de l.n!Juagl!m dl!f~lto, erro mllm(~1o a COrt,g,r ou de

EMENDA SUPRESSIVA

SupriJM-se no Inc.l.$o X do art. 3D a expre5sio "clt'! bairro".

~~

Porque 11 cooperação no plonejamento lrImicl,al cabP..rã

Gement.e às associi1çõl!s rep::esentativas de"pairro"

Aíinnl. no Jftunici.pio .!>e rl!alizam todos os int.e
resse!.: eomunit5.rios, coletivos. pessoais. individuõlJ.S ....

o reginlt2 democ:r5tic..o no mundo moderno, das ;r.a,!!.

dQS poputações, pressupõe o sJ."ite!.":'Ia represent~tivo através
da claiça:o dos integrantes das caslJ.!õ legislativas, inclus!
VI! de âmbito "nuniclplll.

"dc.!nais a r(!presentnç5:o distrital não foi con 

tom lnlJa no texto constituciO'"Jal.

EMENDA 2TOO574·1 """"' ---,
PJ GIL C~SAR MOREIRA DE: ABREU J tJ'õ'770~T;~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA fJo1ENDk

m-~~~~~::;~~~:=o~~~~=~=~se~/k~~~~MtlW.
O - OMIssÃo - ObJ<!bva rest.abelecumaltrr.aaprovad. no l' tuma l! nia onclulda /'JlI redaçio do Yl!n.coào

D - ERRO - Redaçio do vl!nc,doquI!01'0corr!'spond~ iIlO q~ foIllp1owoo no 1· turno

O - CONTRADlçAO-DIS~ibvos conttacltooos entre s! e sobre I mam& malérla.
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D - CORREÇÃO DE: LINGUAGEM - Sanar víCIO de hngullg~m. defeIto, erro mllmfeslO fi con,g,r ou d..
técl1JareglsrlllJYa.

EMENDA 2T00577·6 ~ -,
~ CONSTITUINTE VICTOR F'ONTA'~A J ~~"';;;;J

EMENDA 2T00580-G ~'rn -,

~ CON5TITUItlTE JOPGE Ui="QlJEl J~~;~~
• Q(IEiRAASSII'lAlAR A l'lATUREZADA EMENDA. QOEIRA ASSII'lAlAR A NATUREZADA EMENDA.

EMENDA SUPRESSIV'A

Dá-se a sequinte redação ao Artigo 38- Inciso XXI-Parágrafo 19

nA PUBLICIDADE DOS ATOS, PROGRA.\1AS, OBRAS, SERVIÇOS E

CAMPANHAS DOS ORG1i.OS POBLICOS, DEVER1\. TER CARATER EDUCATIVO, I!!

FORMATIVO OU DE ORIENTAÇ1\O SOCIAL."

o - OMlssAo -ObJetivo!! restabelecer matenaaprovada"o 1" turno e não m.-'t.lda na red3~3~ do vl'lH;dço

O - ERRO - Redllçiio do vencido que não ccrrespcnde ec que fol i!IP'OVõ'lc:!? no l' terno

O - CONTRADlçAO - Dlspo&Lvos contraditóriosenue 51e sobre 11 mesma e-atena

D - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - 58nllt \tido de linguagem defeito erro mlln.fnto li cornglr ou de
ltaucll\egl.lõlMlVa.

GJ - ~~:7;~~~rn: ~:~~~ ;;~';:e~::~~'T~~J~~~~~~js~~::r~:~~:'~~!r~;~t~:; ~ur'~~~I'~

O - OMISSÃO - Ob,etr.<'Irestabelecer rnatena epro-uda no I~t!.lmo e n:io 1n~I.lld,;j 1"1:1 t~d<!çjo d:ovencrdo

O - ERRO - Redaçjo do \enodo que n30 ccrrespcrtda ao que fcl eprcvadc nc l' turno

O - COrrmADlÇÀO - Ol!posrlNOs contradltoncS eT\U~:l1 e sebrc o mestr-a meterta

O - ~';T:;';I?tlv~E UNGUACiEM - Sanar V'C10 de IIn31..01gem defeIto erro mer- reste a corr/'lIf cu dc

EMENDA 2T00575·0
P C<>lSTITUINTE FÁBIORA\Niõ!T'I ) LM"~

1 - No Item lII, do Art. 50, suprimam-se as expressões:

"quando a ausência exceder a 15 dias".

2 _ Em ccnsequêncâa, suprimam_se no Art. 85 as exprea-

Art. 200 - Item IIl, § 112

E'Xclui a expressãc li f'!110 int~t]rando o or;Gmcnto

Q(IE1RA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA eões s

Art 59 _ § 10 e 3Q

Exclu, do Art. 59 as expressões " de is de fev~ ·1

da União".

JUSTIÇ'ICATIVA

JUSTIFlCAT:VA

Esta é matC'ria p:ir..a o. R~gilõ1entG Intern::o do Co.!!

gresso tJacionil!. A Con.:;titui<;::i'J rI:!io ptC've e?tell !Í':~La1!-,:,~ p~

ta o Judic1.drio e par<J (, E"'C'cul'1.~';

o - OMIssÃO - ObJetI'ilI16ubelecer meter-e i!pl'QV<ld:l no 19 terno e nlio Indu dll na redaçêo do vencido.

0- ERRO- Redaçâodovenadoquenào:=orrespondJ 30 que 101 Jprov:'ldo "O t- turno

O - CONlRADIÇÁO - DlSpoSlbVoIcontrad,wr1os entre sI e sebre 11 mesmll matéria,

D - CORREÇÃO DE UNCitlACiEM - Sanar VICIO de llOgUllgl!m eerete erro man rene 11corr ~ r ou de
tea\ll:lIll!g!5la!NiIl.

o fortalecimento da Previdência scc rat ea t a t a L

e.xige que estes recursos integren o Orçamento da Un1:io nar a

viabilizar os recursos no custeio dos avanço-i soci:lis Que

a nova Carta consolida

EMENDA 2T00581-4 ~ ~

(!J COFJSTITUINTC JORGE UEQUEO J~~~~;;]

parágra fos 1li! e 31l

Q{JEiRAASSIl'lAI.AR 11NATOREZA DA EMENDA.

reiro a 30 de junho e de 1º de ago$to a 15 de ceaenbrc", e os

Ao se pretender que o Congresso Nacional, 'Só autorize

os afastamentos do Presidente e Vice-Presidente da República. qua~

do a ausência de País, for superior a 15 dias, p r at.Lcanerrt e se el,!

mina a necessidade da licença.
A nova Constltuiçiio amplia as atribuições e responsabi

lidade do legislativo, assim como o controle sobre o Poder Execu
tivo. não se justificando que deixe de ecrec a ar os aspectos de co~

ven.í êncfa e necessidade do afastamento do seu titular ou de seu

substituto legal, em viagem que não são terísticas ou de lazer.
Os meios de transportes atuais encur t a ran as distâncias

e nenhum Chefe de Governo ou de Estado realiza visitas ao exterior
em período excedente a uma quinzena

Q(IEiRAASSII'lAlAR A l'lATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2T00578-4 _'"
~ CONSTITUINTE VICTOR FON-T-AN-A-------~J r-r;l~~mãJ

JUSTlFICACAO

W - SUPRESSIVA -Se for de expressêe ou polaVfll não delltri!l Inverter o senndc do d'~POSltl~'O
E>:emplo no texto supllmlr o u1vertllO NAo~ passando" ser emenda moddicaLva e nac scpresswa

NO Parágrafo 7!;l, do Art 14,.!!:! SINE, suprinan_':le
expressões.

"que tenham exercido mais da Metade do r'''lndato"

"salvo se for período não superior a 15 dias"

JU5TIF'ICClCAa

o - OMISSÃO -Ob/etNa restabelecermatena aprovado no l' turnoe nac lnCll.ld3 na redaçêo do veo-ue

D - ERRO - Redação do vencido que "ao cerresponda ao que fcl aprcvadc 1'10t- tumc

0- COr-rrRADIç:AO-OISpOSltNos contrlldltonosl"ntreslesobreame5marn.atena.

D - CORREçAO DE UNOtlACiEM - Sanar \1C10 de hnG12gem dele'to erro man'festo 11comglr ou de
ticnlcaleglSllIlNa.

JUSTIfICATIVA

A presente Emenda ten por objetivo melhorar a redação do dispositi
vo constitucional a QUe alude, sem contudo atterar-Ine o conteúdo ou a amplitude de
sua abrangência

Isto porque a defensoria pública, não lendo tido tratamento ccnet í

tucional na carta anterior, vinha regulada de maneira não uniforme nos vários est ac;s
da recereçêo,e alGUns dos quais tinha espaço nas respectivas constituições, oroeüaa
da emcarreira

Assim, quando o dispositivo constitucional em exame usa a excressãc
~~r~~~;~~tEl~tedar margem a interpretações não coincidentes com a vontade do leºi5_~

Para esclarecer o texto e afastar a dubiedade de interpretação, i-
põe-se acrescentar a excreeeãc "nova" para que se saiba que a opção há de ser fei:a
pela carreira que virá a ser organizada em curprimento ao texto conatttucrooal enfo:a
do e não por aquelas emque estão atualmente organizadas as defensorias dos vários ei
teces da federação onde existem -

Neste senticlo acrescentaram-se tall't..'lém as expressões "ou a aanuteo-,
ção do regime jurídico existente na data de sua prorrulgação" para ficar ebscíotere-ce
claro que, nestes estados onde a defensoria pJblica je era organizada em carreira, 0"
derão seus membros se manterem nos regimes juddicos atLlais, !:?~guaJ;'~~~do Sltú2§e<. ~

~e nortearam situações idênticas do Hírustérdc Público I
A exegese do dispositivo constitucional tal comose encontra, ecoe

ria levar o intérprete a dúvida ele que 05 defensores públicos. já exercentes da advo-

â:c~~:o~:~~a~ ~~eú~~~~~t;~i~g~~n~~~d~~t~a~~;~~~~~i; ~~ ~;~~;~~~~oac~~S~~~~i~~~tbi~~;1
lhes reconhece, até mesmo, igualdade de vencimentos I

A prevalecer a dubiedade do texto origlnal os defensores púhlicos
seriam os únicos agentes do Estado, com funções e5senci<ns a administração da just!çal
Q./e não teriam acesso aos tribunais, nemmesmo através do V constltucional reservado

aos advogados, por~~~ ~~o~~~~~: ~:;~;l~~;v~~~d:tuais mer,lbro:: do J.linistéuo Públic", I
=~v~:~~sd~~B~~~ã~sea~~~r~~~~~~o~:sr~~~~l~~: o ex'!rcíc!o da advocacia. proibido d!'.ll

TIArt 25 das díspcsíçõee Transitórias p~~ a ter a seguinte redação.
"Fica assegurado aos defensores publicos investidos na função até a

data da instalação da Assetrbléia Nacional Constituinte, o direito de opção pela rc-a
carreira coe a observância das garantias e vedações, previstas no parágrafo único de
Art 139, dessa constituição ou a manateoçêcdo regime jurídico existente na data de
sua prorrolgação"

D - 5(JPRESSTVA - So:' Ier de expressaoou pal~vril "110 deverainvertero MnlJdo do d'~pos'lJ'{)
E;(cmplo no texto sunterur o lldvNblo ·Ni\O passandoa ser emend1lnlol:!lru:a\lvlle nec suptessrva

D - OMISSAO-ObJelNa restabelecermarenaaprovadano I tumr-e "ao mchndana eedaçaodo ve-md

O - ERRO - Redaç.!Jo do vencido que nao correspondaao que rOIaprovadono I turno

D - CONTRADIÇÃO - DISPOSitivoS contflld,IOflOsentre SI e sobre11mesma matena

IEEEl - ~~~T~~~E Lt1'tCiUACiEM - Sanal VICIO de lmguag~m defeuc enc mcnrtestc o cotllG'r 0" dt

QUBRA ASSINALAR A fiATfJ[?EZ.\ C.\ O'>1END.'\·

D - OMIS81\0 - O_pr,'" festJb.. "C"< 1I'l<l'"M ~pfO\"'.!" no 1· turno e nllO lnclulda na redll<;i!Iodo Vf'ncldo

D - emo - Red3~ilo do ven';l(J<) I.jJe "dO ...OITtl;pondJ ao que rol aprovado no L' turno

O - COHTRAJ)lçAO -I) _~""I("L ~n -cl "fiOSeJ'lre ~I e soble 11mesma m.:l!er.J

m - SlIPRESSfVA - s~ f':ll de e.'rr"'- -,lO ou r-31.1MlI I1~O de~"erá ,"verter °.sentldodo dl~posltl~'O
, fXe'TIp:::l no (~"C' ~'~rr'ml1' ':f 0!1ub'" NAQ"p<1."s:mdo a ser emenda modll'ic~tlv.3 e Il<lo supre~slV<l.

Co!!'''' f" ... '"i rli'dlgldQ, o C'lpu'" do artieo 9~ -:los textog :J.pro,,~

dos pela ô,5zB'TIblé1:l tlacion<ll Constituinte, em primeiro turno, coloca
o d1r'i?itú de gr~v0 cc-o "3.b.>vluto.

EntretanLo. "3'>'" <1lreito não deve 5e~ a.bsoluto. mas ~in

slAbc.rd1n3do 3'> intr::'r'.:o~m~ n.:\I('1" 13 coletividade. •
113.0 banta. ':cr.o fez 'j paragrafo 111, do citado artigc S~.

ass"g'Jrar o qtencl1m':.nto do:: n,:,=..',:s.ld~r'es inadiáveis da COl'õunidade
Há at:lvJdaden quo.:' n30 na C:<fTP.:ltlt.ll:lZ311' corr a. gr;ve e cujos intcgr~!!

tes d<::verãJ ':11.,por de alo'"t')::; ·"vc.:lniSr05 de prcs!'-3.o pnr03 a obtençao
do"! reivlndicaç.:)3/:,. •

A d':I"~l."c .....ç':;o d'.:l 1 j"\i te alem do qual a greve afron~a a pr2
pr1a cClleti Jldadf'. a reeu1.rn<>nt.1ç}c (Ics mecan:llOmcs ccmpem:atorios p.!
ra a::; cotelZ"r1.a:J '-lU~ n:=í,.-, p,;("f'<"m dI::::pcr do direIto de greve, as re!!,
trições Inevlta"'~:ln decor["pnt~l de estarjo de guerra ou calron1dade P1:!
bl1ca. La':' o.opect<:l!;:l, er.tr--' nut-r03, que só poderão ser adequadamente

d1scipllnD.<:I05 ,-p 11:.1.
Per essa.;; razücs r'=l-utamo$ 1ndf sp~n::ável D. SUprp.s5:.1o

disp051 t1vo aç.t:intdrj,) ':!d'2: """,r::3.;ões ,!;upra.'l1en-:ionadaz.

QOBRAASSIN..\lAR A NATOREZI\ DA EMENDA.

"Art. qq - •• • • • ••• • ••••••••
compel'Jrcdo ']01:) trobnlil3d.r'~:: j~,:lj1!;" )?brn 3. oportunid~

de e O:J inter~ss~s qu~ de/OJIl P"r' Ill.io fjQl~ jefender

EMENDA 2T00583-1
tlJ Conotl 'uJn" Jo;o ".0·0·'

o - OM.ISSÃO-ObJlll\!:1 fest.l~Llel:cr1l1:j.'e"3-êpIO.~!.Il rlJ 1 I.uno e niCl lnc\ild3 n3lCdJo;~0do ~'Cncldo

D - ERRO - R, (.11<;50 d) venc!J" q'Je n.lO "ollc:f'':J!l'I1;::" q'JC f~. ~,'nJdc! no I l'Jmo

O - CONTRADIÇÃO - O",pcs li os <:cortr;::d,.cn::'~ Illr~ ~I e ",-''r" 3 nll'''mi1 mol'~rla

O - ~~n.~~T~~~.l'~C UNCiUACiEM - SCf'3f. -,,--. l' lU1gJa"~rn d~'rl'~ C'fO nnnl'es'O 'J 1:cmglr ou de

= "'"0 -,
:Juprirn.am-ee d'" nrtit.p ')'l. -l~ p["jJrJto d'3 Con.:>tituição (B),

fl.3 .::( gulntes e,j:re~:;;:;"'::;.

CONSTITUINTE JORGE U!:QUE'D

EMENDA 2T00579-2 """' _
fJ

Q(IEiRAASSII'lAlARA l'lATOREZADA EMENDk

Revogando o itell' IV que d~z li o dO'l1icíllo ele1.

tora1 na circunscriç~o".

Trata-se de inelegibilidade de parentes, com s:Jf'gdneo:
ou a rins, até 2Q grau, do Prc'Eidente, Governador e Pr" foe~ to),
território da jurisdição do titular

Quebrando a nossa tradição constitucional, que lIis3 im
pedir o uso do poder político para prl'!miar oligdrquias, a redação
proposta quer condicionar a inelegibilidade ao c'<ercíclc d~ f<':;ns

da metade do mandato Não esclarecl'!, entreta1"lto, ~e a metade é e'Tl

períodos contínuos ou n30; se pode tratar_Sé da primeira ou Sf'gun
da metade, durante a qual se realizan as eleições; ou, se no "exe!.
cício" se cOMpreendem os afastamentos legais,

JUSTIFICATIVA

Ou ela se justifica e deve prevalec':lr, ou a ecucaç::'!')

política, lisura e responsabilidade de nossos e ...ecutiv"'C: Ja. perrri

tem eliminá-la.
Nesse ca~o qu,: se faça por inteiro

Art. 14 - § JO ltel"l IV

uma sociedade decrática não pode cOf'viver

a exigência do domicílio eleitoral para pe~mi tir que o cidi!

dllo exerça o direito de concorrer .a cargo D,~~lico

Isto foi uma invençi'l:o da ditadura e q'.Ie agora

Em verdade quer se estabelecer uma inelegibil!dJje p'ila

metade

o - OMISSÃO - ObjelNa restabelecer materla llproVlld" no l' tumo l! n.aoln(;hllda na reda.ç1l0do w;ncldo.

O - ERRO_ Rl"doç.ãodo venCIdoque Mo eOlTeSponda~ que fOIaprowdo no l' turno

O - COMTRA.DlÇÀO - Dlsposlbvos contradLfQooIentre 51 e sobre a mesmll matena

D - CORREÇÃO DE UNCiUACiEM - Sanar VICIO de Ilnguagl"m defeIto cl'l':l l"'I<:mfes'o I'l eorr.glr cu de
lt:crn<:aIeQlSllIlNll.

L __a..d<1m"'c.rmo..1.a deve revogar

CONSTITUINTE VICTOR FONTANA

3 _ EtIl um projeto recheado de disposlr;lles próprias da
1111;11518Ç30 ordinária, se deixa de explicitar a composir;no do Poder

Legislativo.
fala-se em proporcionalidade à populaçJo I sem se fixar

qual o número de habitantes que corresponde a cada vaga, o que a
lei livremente rixará, ao sabor das press15es e com os excessos j:i

constatados
6 _ D1r-se-â que falo sobre o vencido. Não é verdade.

-Estes argumentos just1ficam a emenda que quer ver obedecido o tex
to do Art. 46, Parágrafo 12, visto que a proporcionalidade desapa
recerá se as atuais representaç15es forem irredutíveis

5 _ Isto porque, pelo Art. 14 das Disposiç15es Transitó
rias, se cria a Cornissllo de Estudos Territoriais para redivis~o do
Território Nacional; o Art. 15 que lhe segue, cria o Estado de To

crmtins e o Art. 16 transforma Territórios em Estados, ampliando o

número de Deputados.

A emenda quer eliminar a irredutibilidade da atual re~

presentaç30 dos Estados e do Distrito Federal, na Câmara. dos Oepu_
tados, pelas razões a seguir aduzidas:

1 - Desde a primeira Constituição da República o número
de membros da CAmara dos deputados consta de todos os textos, ora
fixado em relaçi:to ao número de habitantes, ora explicitando o seu
número máximo.

2 - Na proposta atual (Art 64, ParágraFo 10), se dei
xa que lei complementar estabeleça o número de Deputados.

Foram recusadas todas as propostas, inclusive de minha
autoria, que além de fixar pretendia reduzir o número de membros
da Câmara.

6 _ Seu critério é proporcional, o Estado divid~do deve

aJustn sua representar;J!lo, fac~ à população transferid;; para nova
Unidade.

JUSTIfICAC~O

Q(IEiRAASSII'lAlAR A l'lATUREZADA EMENDA.

Nas DIsposiçlles Transitórias, Art. 5Ç:, supril'la_se
Parágrafo 22.

EMENDA 2TOO576·8 ~, _
(!J )~:';;]

ILJ - ~~~~~~~~~;~~::::e~~o~~~~p~s~~~~~ras~~V;::~R~~~;~S~o:~t;;~;lress~
O - OMISSÃO -ObjelMl resl.llbeJeeer mlltlo:r/aIIpro~da no l' turno e nao Inchmla nll red"çllo do vencid6.

D - ERRO - Redaçãodo venCIdoque nilo corresponda 1I0que foi ilprovado no 1"turno

D - CONTRADlçAO - DlspoS!llvos conlrlldltor!os entre 1i e .sobrea mesmll m~lerla.

D - ~R~~I~~E UNOC!ACiEM - SlInar VIcio de Ilnguagem. deleito erro maniFesto a comglr ou de



74

Q(IBRA ASS!NAI.J\R A NATUIlI:ZA OAB'lfJ'O'"

[LI - ~:~~~:~~:s~~~~: ~::t:~o~~~~:,ap~:~~;:c;~~~~:~n~;:~~~~~:~~:~;~~~~p,es~ML

O - OMlssiio _Objll:!lo'll restabelecer matêna apfovllda nc t- turno e n~;:o IflCLuái!nA fed;lçi':o d.:l\tnCido.

0- EPRO- Rtthç.,odo\l(!nodoqu~n3O'correspondAomque'ol'pfo~'Z;donoI' turno

0- CO"'TRI\DI';ii.O-OlSposlU'o'OS ctInll'adltOtl05entreslf!robream~l1\am~tt.1J

O - ~;;~.E~~lJ~E uriOUACiEf·l- Sanllr vrCIOde rlflguzgem eercuc (no nnn,resl.;J I!: COlrlglr, C.l ée

~_- ------rncro,------------i
~ SUPRIJ'.I\-SE DO § 12 DO ART. 182 DO PROJETO DE CONSi1TUIÇAQ "6", LOGO ~~

FIOS " EI~PRESA BRASILeIRA ", A EXPRESS~O " DE C.I\?IiAL NAC!OUAl".

JUST1FICAÇ1tO

A exploração racacnat e efici ente dos recutacs minerais. existl"_
tes no pais é tarefa hercúlia, que exige utll1zc.i'jo do tecnoãoara dac
mais sofisticadas e investiml!ntos r tnanee i ros õe a.lt:l Monta.

de nosso~e~~~ui~;si~i~~~:~:: ~;ri~i~~:o:n~~~ ~ã~r~~~~;~~~~~ed~;~~~r~~ -
precioso colaboração técnica e financeiro de enor e sus estr-a'lgc •• os QUf<]
por nós convocadas, aqui se eet.ebekecer an, dedlcandl)~s~, prJ.r"o!·ir2m~r,te'l
à prospecção e exploração de jazidas,e, oost.er rcr-wnt e , à Inste leçãc d!]
Iepcr t antes e comct exas indústrias de t cene rcrnaçãc , rer.ponsiiveh., hOJl"I'
por parcela ponderável do aço p.toduzidos nlTi;aís. seo essa Co13bO'raçJ"-~,
não teríamos desenvolvido nosso par-que metalurgico, j<.1 que os anve s t I
mentos ~raf,l, como ainda 530, de retorno dirícil a demorado, o t ecncfc ~I

~i~n~i:là~:d:a~~ ~í~~~~:dass~f~:~~~i~:s: dispendiosa, e o eerceuc lnte1
trans for;~~~~~s;e:~r:~pr~:~~~~~aii!et~~~~r~~ 1.d~~:C~u~~~~~~í ~~, ~n~~;o~o!;:1
sas leis e com sede e administr3ção no paí s • E eaa s , delér~ t ecnct cqre 1
de ponta recursos financeiros adequados a emcreencmeot cv dp"!;l:l porte
e excele~te "knOl1 hcw " comercial, fatores absolutnr.a:nte lndispunSáVPi~\

à obtenr;~~r~:nt~~t~lnn~e~e~~rvedaroca esse me~cado as eMpre~oo; ~br a s I 1;1 ~
ras con fonte de cept tat no exterior, devcr reeos , i ctc sim, 11 intcn->i
ficar sua cert Ictpnçãc na exploração e bcn;Jici<rrnento de recuracs emc-
rai~ princlP3lmente n3queles setores n..ds dispendio~os, CCll'O o • deI
tran;ft'Jrmaçi!io da beu>-itZl em alumínio processo E'11 que n enc:-gia eletr~

~~ ;~~~;it~~m6~~ g~s~~n~i~~Sp~~~~~:~s~:s~~~s~~~~~~ ~; ~~~n~~ ~~~~~:I
létricas, deveria atribul.! esse Cnus a própria €flIpresõ! !ntet'~sadtr n~
miner ..çJo e beneflciamento do prodl!to, porque tais el"pre:;as. ao :on~
trário do que ~contece com as de capital naclon~l, pos~uen CClr,diçGt"sJ
financel&i~n~:r~et~~~~ is'5o, oarece-noo:: inoportuno e inC!3nVenlc"Itc ti:. ..
mais altos interes!:O~$ nllClonBis Que, ..!u...tat"'cnte [HJora, G 'omlo mai!'. e~
tamos II neCO!>Sltzr do Ull' con~ide:r,;;vel lnpul $0 e ~ f"\ossa !:leonOI"ia, !:.?~-l

~pr~~at~~~~i~~~~~i~~c~~~itai ~~~?~~~i~~~l Q~~ v~~:r~t>~a~l~~~~~~~~
co setúr de explon"f

8ão
e l.odu'ôotrifllJ.zw;.ão de recurso!', flilnerals.

EMENDA 2100590·3 ~' , M"
{!J ISRA~l PINHEIRO fILHO J p:r;v7/80

l'Art. 104 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 71 _ são ineleg1veIs para qualquer cargo,

território de jurisdição do titular, o cSnjuge e os parentes

por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau. ou por

adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado

e do Distri to Federal e do Pretei to que tenham exercido mais

da metade do mandato."

§ 71 _ Ressalvados os qUE! já exercem mandato elet.!,

vc , são ineleglveis para qualquer cargo, no território de j~

risdiçâo do titular, o cSnjuge e os parentes 'por commnguin.!,

dade ou afinidade, até o :'legundo grau, ou por adoção, do Pro!!

s1dente da República, do Governador de Es~ado e do D1strI to

Federal e do Prefeito."

Q{JBRAASSINAlARA NATUREZA OAEMENOA:

Dando ao Parágrafo 71 do Artigo 104 do Projeto de Consti tui

çÃo (B) 211 Turno, ia seguinte redação:

Suprimam-se do Parágrafo 711 do Artigo 14 do Projeto de ConlE,

tituição (8) 2 1 Tu;no, as seguintes expressões

"Ressalvados os que já exercem mandato eletivo"

(TI - ~~~~~~~~~~;,: ~M~:;a~~~~~p::~ás~~~=r:as:=::~:~n:~upre~5~

O - OMJssÁo - ObJell\lI. restabelecermatenllll.pro\lada.no1· turno e não mcluld;'lll3 redaçaodo vencteo,

O - ERRO- Redllção do vmooo que Mo corl1!spond.s /lOque fOI i!lJlf0V8dono \' turno

0- CONlRADIÇAO-Dl5pOSltlVOs ccntrndrfonosentreslesobrei!l~smam8tcrla.

D - ~~~~E UNGClAGEM- Saner \llclo de ~nguagem, ddtlto erro miUll{esto !I corflglr Cu de

EMENDA 2100587·3 ~"" _
l-? JOst QUEIROZ ) l:JJI;~j1J

JOS!: OUEIR'JZ

EMENDA 2100584·9 ~"' ---,
t=J ) W~~m]

Q{JEJRA ASSINAU.RA NATUREZA OAEMENO'"

..~"

o - O1'1.I55AO - ObJl!Ir.,atestabele~ m"'-tM lIprOV&J3no 1" turno e n.io IndUlda na redaçêo do vt.,ncldo

O - ERRO - Redllçoo do \'mCldo qU{"TlllOCOrtl!spond<1 ao que foi~lldo no \. turno

O - CONTRADlÇÁO- DI~pOSlllvol mntradrtonOI('ntre 51~~re 11ffie!;ma ffi,iltena

O - CORREÇÁO DE UNGUAOEM - Sanar 'o1clo de flllguagem <'kf~to erro manifesto 11 comglr ou de
teauc;l~IS1atNa.

Suprima-se o Art. 17 do Ato das Disposições Const1 tuc í cnar s

TransHórias do Projeto de ccnser tuí çâc (B).

Supriman-se do Inciso 111 do Artigo 30 do Projeto de Con!i:ti

tuição (B) .2' Turno, as seguintes expressões'

~ _ SOPRESSIVA _ se rorde espressecou pMlJYJ;1 não dew.:rá Invertero senUdodo dISpoSItIVO
E.umpkl no texto, supmnlr o adYl!rbIo ~tiAO passando a ser emenda mo,M~~lVa e ".lo supressiva

.JUSTIFICAÇÃO

Ellbora tc<h a história ""'''''re que o Territór,o de Fermndo de _ pertenceu I
algurn;u; vezes ao Estado de Pemarnbuco, há urna razão earcr para que contin~ sob o do I
m!nio da uru..io. e que se contra.pxldo ã nuão histórica, há Illln ra:Uio maL<; inp:lrtan~

pua qtl@! o arqui~ continue adstrito ao Poder central. 1:: a razão da. Pátria, pois

apesar da sua função e:::olÕgica, indis~...el nesta ép:ca em que tudo se f;,.z para

Ül!St:ruir a Mtureza ar ool:ad..1nonl:o:!, a florn r- a faUM. Fern.:rrdo de Noronha. p::xlcr5 vir

a ser tJm:l base aéreo-rl.wal se o Brasil pmcisar em quaisquer circunstâncias.
,A União, de posse do dan!nio da Ilha p=:der5., neís fac1lmmte, em caso de reeesstae

de, ccostruir una base ac.irna nenci.oMda, o que se tomaria difícil de realizar caso c

dqnÍn10 eeeaoasse cem o EstMo de Pernaribx:o. !: esta. uma dae condiçõesPelas que a

ilha de Fêmando de NorcMa tem de ficar sob a Jurisdiçdo da união.
! a ra:zão de nosr;a eflEIXia.

Dando ao Inciso lU do Artigêl 30 do Projeto de Consti tuiçiio

(B) 2 g Turno, tl segulntf! redação:

"Art. 30 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 _ p0l'll;e do Pre1'ei to e do Vice-Pre!'ei to no die.

11 de janeiro do ano :::ubsequente .:la da ~leição:"

EMENDA 2100585·7 ~ ----,
l"? Jost OUEIROZ J t=JA1/;;;;J

Gl<lEIRAASSINAlARANATlIREZAOA EMENOA:

[!] - ~=:~~61~~~~:=~~~p~,:~:s::~~se~~~:::~~~uprmwll
O - OMISSÃO - ObJCtlw I1!stabdt<:~ rn.Ucria apl'OY.:Id3 no I· turnoe nllo lncluído1 1)01 redllçào do vencfdo..

O - ERRO- Redaçãodo YenClda que nbo coHesponda ao que fol.llpfo'o'.3do no 1· turno

0- C()f'(J"RADIt;AO-OIsposttI\'OS contrj)(j~rntreslesobreafmSlllllrnlllerJ<J

O - ~~~~ UNGUAOEM- SNI<1f VIciode linguagem defeItO,erro manifesto li COrf~lr ou de

EMENDA 2100588·1 ""'.f!J Const3.tUl.nte J\LO-YS-r-O-T-E-rX-E-r-R>----~J~.:;0ãJ

Q[lBRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

~ - SUPRESSlVA _ Se for de l!J(pre~~ ou p~l~vrll MO devera Inverter o sentido do dlSplXIbvo
Exemplo 00 texto suprlrtlfr o adve!bIO Mf'lAON pllUll.OOo li- ser emenda moc:!Jtlcoova e nllo supn::S!SfYlI-

O - OMISSAO - ObJetMI restabelecer malef1~ IIproV3d~ no l' turno e nloomduJdllnll rtdllç/lOdo wneK!o

D - ERRO - Rl'dllçáo do venodo que No COfTespondll ao q~ fOII!prOVlldo 1\0 l·lUmo

O - CornRADlÇAO - D!sPOSI~VO~ contmdltonoS entre si e sobre.ll mesma mateM

O - ~~e~~lN~E UNOUAOEM - SlInllr \IICIO de Imgullgem dtfelto t-no man,{esto11 corrigir ou de

Suprima~se do inciso XIII tio artigo ,52 a express~o: "no úl

timo caso".

EMENDA 2100591·1 ~"' --,
llJ ISRAEL PINHEIRO fILHO J {TI""ty;;~u

QUBRAASSINAl.ARA NATUnEZAOA eMENO'"

GJ - SU?~l:SSIVA _Se ror de I'!lqlrl!S~;O ou pal,!.\'rl! nco ó4!\I('riiIfl""rtero s~lIdo do dlSp05otM::
Exemilfo. no texto supnrmro advcw o MNAO~, poIIsr;anda 11 Sl!r l!menÓ;lllTlOdrficiIUII.. e n10 :tJÇl'eh.l\lfl.

o - Ot..IBSÂO -O?J~\M'f r6tabclec!r maténlf aprova.:b no l·tumo e n~o lncIulr::ll na redaçá:>do vmcIdo.

O - ER?O - Red.1ç;o d~ VllnCldo que n-":o COfre!ponda lIO que foi apl'o\-aOO no 1'lUmo

O - CO,'G.'RADlçll.O - DISPOIIIfvol eCIl·.rM.looo& en~c sJe sobr~ Ao rnc:rnll ml:lkilla.

O - Cnn...j'"EÇÃO OE U"lGa..'\.GE1~ - S<!nlltVICIOde 11I19ua~l!Il1, tL'o.o, erro man!Jesto li COHJ{lIr, ou de
kc,l!c& k!il~t~~\la.

Suprimam-aI:! do l' lrágrnLo ,21 do Art..Lgu bJ tio ProJot.u tio c..OIlJ

tituic;ão(D) 2' Turno, as seguintes ~Xprell$Õe$'

"dhltribu1do pelo menos en cinco Estado!>. não

menor; de %ero vírgula três por cento dos eleitores de cada.

~."

Dando 110 Parágrafo 2' do Artigo 63 do Projeto de Consti tui

ção (B) 2' 'Xurno. a seguinte redação:

"Art. 53 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

! 21 _ A inicIativa popular pode ser exercida pelll

apresentação à câmara dos Deputados de projeto do lei 5ubs

01'1 ..0 por. no minimo, um por oento do eleitorado nacional."

EMENDA 2100586·5 ~", --, "'''-----"]
~ OUEIROZ Jr:;]jOH?'l' J

OOBRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

JUSTIFlCAÇ1tO

Nlio !se pode restringir a inter..... enção judicial, na forma da
lei, às comunicaçlles telefõnica~, deixando-se imunes as comunica_
çBes telegráficas que abrangem telex, telefax, rac-símile, ví

deo-cabo etc
O crime, no mundo moderno, está organizado e utiliza-se de

todos os avanços tecnológicos A sociedade n~o pode ficar despro
tegida. Não há qualquer perigo à liberdade de comunicação em ado

tar-se o que aqui se sugere, porque o ccmando constitucional su

jeita a providência à autoridade judicial e sob estnta reserva

legal, condiçlles consagradas por todos os Estados de Direito.

w - SUPRESSIVI\ _&o(ordt't:~pflS!'.<Iooup~I""1Ih"lOd~'\~r1Il11\,.rt"ro'«'n~dod'l,fl·IY'~lll\"
Exemplo no "xla $upmurr o ~d\t.lblo NNAO p.l.~91n",() 11~tf cmemJ;1modllic"I, <) e n,o ~wpc~~""

o - DMISSAD - ObJl'1.Jvll resbbdecl'r materi;,; aprovt!dt! no I lumo e MO mdUldil nil r~dJçilO d':l~' nCltl~

D - ERRO - R<,d<Jç.l.o do \lencldoq'J" 11.:10 cO""~I)("nda 0'10 qU! 101<)pll~.:ldo no 1 turnu

D - CONIMDIÇAO - OI~pos.ltl~OS rClllJadllollo,; elltJl!~I E"~brl' 1'1111"0:11101 lIla'''rM

D - ~~I~~~~~t~nf:t:urIL(',v.:;L·rl- <'lll••, 'llll ,I, 1I"')II"I,n, ..11,1" "1" 111"" r" I ""1" lllIJ_

5UPR!':tIM_SE DO INCISO XXIX DO ART. 72 00 PROJETO DE CONSTITUIÇM "8",

PROCEDENDO-SE A REMUNERAÇ1l0 QUE SE fIlER UECE'SSÁRiA.

I _ a' expres!>ão final " para o trabalhador urbano ..
constante da allne<l "a",

11- ti alínea "b";

llI- 11 expressão fincl .. para trobalhl'ldores urbano!> ou

rural, constante da al!ne') "c"
A redação do inciso XXIX do art. 7!l: acin;; especifica

do, com as alterações propo!>tas, pas!:aria a ser a seguint!!
" ART. XXIX _ ação com prazo precrícion.. l de:

a _ cinco anos, quant.o n crédito!l resultantes da~ re

lações de trabalho;
b _ cinco DflOS, até o liltitu de dois ano;; ~tJrSc. a eTt.l.Tl

ção do contrato na!; dClll,do:. lv$i3u!> dIZ direito OJ í

!finaria das rcll3çóc~ de trabalho".

JUS T I F I C A C-U

nosso objetivo, com a pre~t:tlte t:rnenda. "'Ul-Jre<;<;iva, ê o

de estabelecer uro so pr3ZO prescrlcion:::l para os dHeito!:ó trBb:.']hjsta~

dos enpregados urbanos e rurais, 30 11CSfT,O tanpo en quI" Pl'o",o.Jel:'os l'l~~..:l

fc:çOl'!l'Iento do texto dedicado õ matt.J::J.~ I
Assim procedurnos, f<"lC~ às sug'.!i.ntc$. rdz(5es I
1 - a prescrH..ão é U"l3 1nstituiç~o jurídJC;:'i d!' ordpm

oúbllca, uma natéria que deve ser reoulada ún lei de (orM.:! pteci!>3 e

adeq'J<lda a hm de Que as condIções d~ su .. ef~ti. 'ic!"'lde tron~fc:'nem~ s)1
em fator de segur::lnça e tronqui1J.dade para todos

JUS.} rICATtVA

'----------------- ----

A formo como se ach:l proposto roo texto do ptojeto, o

prazo Dara pre:;criç~o dos direitos do ttabal"acJor rutnl SOMente ato..l!
ria no sontic'o de dcsestabilizl.'lr as relnçues juríd!c:;Is est::b"]ccld •

no campo, vez. qu~ esse prazo eterniz~r~"'e~ía dur~nto a vi~.,",cil"l du

contrato de trabalhO, criando situaçõo,;; abo;urdat, CO'1D, por elCerrpIr"

ll. de um bi<!;n,~to ter que responder por lesões de tUreito ocorridos "I
época de st,Ju bi!lllVõ.

3 _ as referênc.ias a trabelh2dores urbanos e rurais,

no texto do inciso XXIX do 3rt. 7rl, ~ão desnecessárias, vez que
11 caput .. desse dispositivo já eschrcce que o filesmo destina-51!

trabalhadores dos dois âmbitos.

2 - a Ccnstituição consagrou o principio de !conomitl,

estatuind., que todos são iguals peranta a lei, scm di&tin:::::io dI! qUJl

quer naturezB Por que, então estabelecer e~sa...distinçJt) rr'tre trl'f ~

balhadores urbanos e rurais? Hoje em dia. face ao desenvolviT"'ento dos
meios de comunicação, ao acentuado êx.odo rural e a'o processo de disse'
lIIinaçl'io de sindicatos rurais, a esmagadora maioria dos trabalhadores

rurais mantém .residência nas cidades, possui o mesno grnu de conscien

tlzaçdo e a mesma assistencia jur!dica dl!!ipen!-Ilda aos tral1alhadores -;
urba.nos.

A fusão de emendas "provadn, l'm 1° turno. nas Ihsposlções Ger3l5

e Transitónas, no que se refere :i SLGURIDADC SOCIAL, HS:l\'.I, t:lltca e
cXt.lusnmncntc. nbrnngar o segmento clvJ.l d ... população Jc,slstl.do ,\
e"ClstêncHl, ri época dn vot,lção. do art. 43 § 13 (hoJl! suprllnldo, após
o.l rcvJ.s:io do Sr. Relator) !Iue prevI I .1 tr U1srurêIH. ti uo • C'rvluor IJíi

bl1co cl.vll par.!. a l.natlvluade, fez com que n cxprcss.:io "trans[\!r(:!!
Cla para a ln..ttlVl.dade" fosse acreSCIda no artIgo 23 do Ato dns OlSPe.

'>ll,ôes TrJu'onórtJs. Sc m.mttdl 1,1111..11 rctl,II,.10, h,lvt'r.í ,I ('xtcn ...:io ll.1

nbrangênc13 ao'> ml.lltnrcs, o que os rorll,lr,Í nrnntlas bcncflcl5rlos,por
Slmples equí\'o~o da rcd.lç,io.

A tomp<Jrat"J.o do ex-artlgo 43 § t"i e do ntunl ,nrtlgo .17 t.l"'mon~tr,l.

c1,lrllnJt:'ntc ••1 Justezn da stlpressfio ora propo..ttt.

:1 _. SUpTlnl.I~$e-do artigo lS d:-!l~~'~:::-~-I:;~.I..õ;;..-;.-I-;;, .. lNt-ó-:~-::-d~·l
PrOjeto de l.Onstltull;,io (ill a. exprco:;sno M "ou tr..lllsferênClJ parn 1 ltl~

t l"lllntlc"

I
I

'IArt. 14 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ligue tenhron exercido mais da metade do mandato"

Suprimam-se do Parágraf'O 71 do Artlgo 104 do Projeto de Conz

tituiçÃo (B) 2a Turno, as seguintes expressões:

Dando ao Parágra.:t:"o 7' d.o Artigo 104 d.o Projeto de Constitui

ção (B) 21 Turno, a aeguinte redação:

Ul - ~~~~:'~~~~~~~I~ ~x~::oo~~a~::~~bs~~V::~~=:~~~~~It;~~";upreulVll

O - ÓM1SSAO_Obje~~lIre$Wbclcccrmateflallpro"addno I tornoenaoinclU1dlln.lr!!d3çãodo\lenodo

O - ERRO- Rcdaç60 do YenCldo que nAocorrespontkl AOque foi aprovado no I·lumo

O - CONTRADlçAo- o.sposolrYOJ oc:ontrlldottltJoI entll: II e soble 11 mesma mlltt"fl.!l

O - ~~~tr.?aE UNOUAGEM - Sanllr \IICIOck,Ilnguagem dt!fe,lO. elro mMllfesto li tOlTlglr ou de
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EMENDA 2T00595-4 """"
tíi CONSTITUIN'TE HILTnN R,EIS ---------'J ~t\\TA~,-L_====::....::=C!:'::...::o:._zz: --' r 11/07188 J

Ql!EIRAASSIIlAlJ'.RA NATUREZADA Ef>lENDA.

m- SOPRESSIVA-Se for de eJl:ptes$âo ou pala.....a,nlia dever' Jnverter o senudcdo dISpoSitivo
Exemplo no texto suprlmtr ,0 ~rblo "NÃO" passando li ser emende modllicallvll e n50 $upr6slva.

O - OMISSÃO -Objellvll restabelecer matena Ilprovad~ 01:1 t-uenc enio Inclufdll na redaçào ~o vencido

O - Ef'.RO - Redaçêo do venctdc que não correspcnda eo que rOlllprOVlldono 1· turno

O - COl'i'mADlçAO - OlSposfuvos conulId,(()rjos entre 51e sobre a mesma matéria

O - CORRCçhO DE LINGUAGEM - SlInllr vicio de ImgulIgem, defeito, erro manifesto 11corrigir.ou de
tknk:a~~latN/l

QlIEIRA ASSIl'lAlAR A NATURl'ZA DA EI>lENDA.

~ - =:~~~~c:m~~=::o~~~~:~~~:rn~s:==~s~~upfmlW
D - OMIssÃo -ObJetivll resl.llbelecermatena lI?rOYlldano l·lumo e nio 1ncIuídana redaçio 00 venceo,

D - ERRO_ Redação do vmodo que nâo COlTespondall::qUI!fOlllprovlldo no l'lumo

D - CONTRADIÇÁO-Dr.5pos1l1V'oS contradrt6rlOsentre5Ie~breamesmamatl!tl3.

O - ~fe~f~tr'o'';.E UNGUAGEM - sener \'iCIl) de IUlguagem, defeIto. erro rrnmlfesto a corrlglr ou de

QlIEIRAASSINALARA NATUREZADA EI>lEND'"

.O - ~~~;SS:~~~~u::; ~~~:oo~~~~ap~S~~~~a5~~v:~~rn~~:~~~I~~~~o:~~v~upre~1Va

D - OMISSÃO - ObJetlVarestlbeJ.l!CUmllléria lIprovlldi!l no )' turno e nâo Induld<'l~n3 redeçec do vencldc

D - ERRO - RedZIÇwdo venddo que nAo com:sponda 110 que foi aprovado no I' tumo

O - CONTRADIÇÃO - D~posa1JYOs conlIlIdllorlos entre si e sobre 11.mesma tn.lt~rL:l

ITI- ~~~~~E UNGtlAGEM - Sanar VIciode hnguagem defelto, erro manifesto a conlg!r, ou de

PTS I MG

Mantida a omissão, o sucessor constituciono.l do prcc;Ldal!

te da República cai ao nivel do cidadão comum. sujeito às delegacias P2

liciais e Varas ordinárias.

EMENDA 2TOOGOl-2 ~ -,

f!'J Constituinte ELIAS MURA0 J tJ'"W:;"i"ãã]
QllEIRAASSll'IAlAR A NATUREZA DA EI>lENDk

o - oMlS5Ao -Obje!MI restllbdecer matéria ;,provada no l' tumo.e nAolncllJ1dtl na redação do V1!1lcldo

D - ERRO-R~ do vtnCJdoquI!: não corresponda ao que foi ",provado no I·lurno.

0- COl"flRADIÇÁO-DlsposItIvos contradrt6rlosentre~e!'obreamesmamJlteria.

O - CORRE ÇÃO DE UNGUAGEM - SanJlr vida de LngUi!lgl!nl, defeito erro manifesto 8 corrlg!r. ou de
tknIcalegt5flltlvll.

Suprima-se do Inciso In do art.207 da Previdência Social o seguin

te: " ••• de prlJneiro e segundo grau ".

JUSTIFICATIVA

QllEIRAASSIlW.AR A NAT(JREZA DA EI>lENDA.

EMENDA 2TOOGOO-4 """"' ---, "'''---,
P'J Constituinte ELIAS MURA0 PTS/MG ) ~07/$ J

~ uma situação de tal forma óbvia que o senso ccmum.o bom

senso que deve nortear os Constituintes, dispensa maiores argumentos.

Já é uma tradição de const1tuiç15es anteriores conceder apo

sentadoria especial também ao professor universitário, pois o mesmo

tem o seu ("omeco pm cursos de 112 e 212 graus.

Oizer que o professor universitário não tem a mesma carga

de trabalho do que os dos cursos de 1R e 2Q graus nllio condiz com a

realidade pois e. carga de trabalho é Uo estafante quanto a daque

les graus, como trabalhos de pesquisa, 12 horas aulas semanais, e

os trabalhos de coordenaç:lo e orientaçlo de cursos.

GJ-:S::=~~~Io~~::=:~~~~S:=:~5~~presslva.
O - OMIssAO-Objet/w: restabdtcet mall:rla Iprov~ no l' turno e não Incluída na fr'daç60 do vencido

D - ERRO - Rees.çio do W!I'\CJdo que nlto~dlI {lO que foIl1prOYlldo no I' turno

0- CONlRADIÇÁO-DosposltIvos contradstórlos entre si e sobre a mesmem!ltl!na.

O - CORRE ÇÃO DE lJl'IaUAGEM - Sanlt vldo de IfnglalJ"m. defeito erro manifesto" corrigir. ou de"""'.-

,
CorriJa-se "erro manifesto" no art. 10a, ub". da Parte Perma.nente, dan

do-se-lhe a seguinte redação:

b) nas infrações pena1s comuns. o Presid!mte da RepúblJ.ca
e o Vice_Presidente da .República. bem como os Ministros de Estado,

, membros do Congresso Nacional. seus próprios Ministros e o Procurador _
I -Geral da Repúbliéa.

JUSTIFICATIVA

Poucas serão as vezes em que um "erro" é tão "manifesto".

! no texto sob exame, como esta: a omissão, o esquecimento puro e simples

: do Vice-Presidente da Repúblic;a na relação de autoridades auje í.eas a f2

: ro Jurídico especial para apreciação de suas eventuais infr<lções penais

í ou legais.
I

QlIElRAASSll'IAlAR A NATUREZADA EI>lENDA

o § 39.

QlIEIRAASSll'IAlAR A NATUREZADA EMENDk

Justificação
A Advocacia-Geral da União detém, por for!i'a do que dis

põe o "caput" do art.137, o poder de representar a Uniao, Judiciare extraJudicialmente e de exercer as atividades de_consultoria e a~
sessoramento Jurídico do Poder Executivo. A execuçao da dívida I'l.t~
va da União se insere nas atividades Já referidas no "capIJt" do ;}!.
tigo, não merecendo a Instituiç50 que a mes~a seJa. instalada trtll!'Q!!,
do consigo um "quisto" odioso e discriminatorio. uma vez que a com
petencia "deferida", p!:lo § 39, e tão-somente uma das atividades da
Advocacia-Geral da Uniao.

Cumpre ã lei complementar, quando dispus~r sobre a or
ganização e o funcionamento da Advocacia-Geral ...da Uniüo, refletir
sobre a conveniençia ou não deste confronto r Ja car~cterizado no
texto constitucional, entre o Advogado-Geral da Uniao e o Procura
dor-Geral da Fazenda Nacional. posto que, be mantido o § 39, tor
nar-se-â inevi tãvel ta.l choque de poder.

JUSTIFICATIVA

5 Suprimir do Art. 37 das Oisposiç~ Gerais e Transitórias do Projeto

de Constituiçll:o (B) 212 turno no Art. 31, na 4.!- linha palavra

"anuais, e na 5- linha "prazos e anos"

E também suprimir no Parágra rc ürucc do citado artigo, na 2- linha a

expressão " em cada ano".

Entendemos que uma organizaçllo sindical, entidade de ela,!
ees ou associaçllo legalmente constítuida, já em pleno funciona

mento. não teria que esperar pelo prazo de um ano para poder ter

o direito de impetrar mandado de segurança coletivo, em defesa

dos interesses de seus menbros ou associados.

EMENDA 2TOO596-2 """" -----,
f? Consti tuinte GEOVANI BORGES ) tJ'"!'V;;~"ã;J

• suprima-se do projeto de Constit~illlo (8). as expressões'

'lã pelo menos um ano" do inciso LXXI/"do Art. S2 do Titulo lI,!:!
pitulo I, dos DIREITOS E DEVERES INDIVIOUAIS E COLETIVOS.

m-=~~~::.,,~~":o~~~~:$=n~~~~~uprenwa.
O - OMISSÃo _ObjeIMI restabdecer mAtert.llllpro/ada no ). turno e mo Indwda na redaç60 do vencido

0- ElRO- Redaçiio dovenodoquc n&occmspond.!l ao que fOI aprovado no l'turno

0- CONTRADtÇÁO-[Mpo6dNos conlrllditonosentre$lesobre.m~amatena.

,O - ~~E UI'KiOAGEM - SMar VIcioM Ilngwgem. defeito erro manifesto 11COmglf, ou de

EMENDA 2T00597-1 ~~g'J SENADOR NABOR JON'-,O-R-----------,j trlli~;Aiãã]

r.r----------"'""'----------,
Suprimir, no artigo 137 da Parte Permanente do Vencido.

,[!] - :~~~:;;;;I~;;~=0~~ap:sã=~;Us:;v:=~se~~~n:~b~:~n~l::uP'eS$lV3

O - OMISSÃo -ObJfiIvl:I restabelecer mllteM aprOVll~ZI no I' turno e nlio lncluldll nll redllç1l0do venCIdo

O - ERRO - Redllçltodo V1!1lddo que n~ corr~5ponda AOque foInprov;ulo no I· tumo.

O - CONTRADIÇÁO-Dlspos.AA'Os conlIlIdllorlOSenlIe 51lt!loObr~ a me5ma m.!lterla

D - ~~:?I:Y';.E UNCiOAOEM - Samir \/lCIO de IlnguZlgem deleIto erro rn1lJufesto a corrlglt ou de

D - SOPRESS1VA _Se for de expreu50 ou p~Iavrl nâo dt'\'el'álnveoo o st'nlldo do dlSp:::l~lJ\'O
Exemplo no texto, sup.nmlr'oadvérbo ~I'V\O~ pass..nc!o li serl!Itll!nd.ll modlficlllJv.1 e n,'i~supreu'l"lI

O - O'lJSSÁO -ObJWv:l restabelecer mateua eprovada no l' turno e nio 1ncl'.Jld~ rn redll~lío do \81cl.:fo

D - ERRO- Re.!aç60 do vencido que nêc corresponda lIOque foi aprov.:do no 1· turno.

m - CCNT&tJ>tçAo-D!sposdlvos contra~senlIe~Ie sobrea me!mam:r.tlf'.a

D - connecto D:;: L1NOCIl\QE.'\l_ SlInllr \iclO de l,ngulIgem ddel!o erro mlll'llre,to ~ comglr, ou de
t~cn'CllleJjl~llI\N&.

QUEIRAASS1NAU\RA NATUREZADl\.EI~A:

EMENDA 2T00594-G ~~ ~

~ cwsmumm OSWMOO WDJISm tJ!lI7;:~:J

SUPRll~A~SE O § 12 00 ART. 183 DO !,RDJETO DE CONSTITUIÇAO"B"

JUSTrFICACnO

O objetivo central do parágrafo cuja supressão propomos é,ina
gavelmente, o de proibir contratos de risco para prospecção de petrõ-
Iec ,

Nilo concordamos com essa medida. porque o Brasil é um pais ce
rente de petr61eo que não possui recursos rinanceiros nem tecnológi :

ccs para desenvolver. sozinho e em prazo razoável, o gigantasco t r a
balho de pesquisa e descoberta desse precioso hidrocarboneto. -

Se considerarmos nossas necessidades energéticas, as extremas

dificuldades financeiras e- econômicas que atravessamos e. pr í.nc Ipe Inen

te. que a prospecção constitui JJ etapa mais onerosa e aleat6ria do s;
tor petrol!fero concluiremos que, em vez de proibir a participação d;
ewnr esas estrangeiras. deveríamos ampliar as condiçi:ies para que elas
possam intensificar seu trabalho no país.

A outra conclusi'Io não chegaremos se comparármos a performance

• da PetrobrlÍs com a do conjunto de empresas qyP""o~eram nos aatadoc Un!

dos: enquanto, aqui. no ,Ano passado, cer ruraecs apenas 140 poços, 16 1
perfuraram 20 000 poços

Como se vê, ante resultados tão brisonhos, que, de forma 31
gulma, nos ccnduz Lrão à tão almejada autonomia energética, reá-se
mister que. abandonemos essa injustificada prevenção que vimos n.!:!.

trindo contra o capital externo e que adotemos medidas capazes de

atrai-las para o nosso país

r
' T

REDIJA-SE ASSIM O § 3R, DO ART. 18

nar, 18 •••

§ 3Q OS Estados podem rnccrpcr arvse entr-e si, subdi'Jidir-se ou
desmembrar_~e para se anexar a oL'tros, ou formar nO\05 Es.tados
ou Terdtórios Federais, mediante aprovaç1'íO das populações di

reti!mentc intell~sstld~s, atra\és de plebiscl.to, c do Congresso

: NaciQnal. por lei complementar

JUS T I F I C -U2!..E
O Projeto de Constituiç::io cons3Ç)rll, para a c.riGç~o, t

incorporação, a fusão e o desm:2mbrarnento d~ Municípioc; <l cono;ulta Prt~
via. mediante pleuiscito, "às populaçtícs ditetm.ente in~ercs$;'ldl;ls" -

N~m deveria ou poderia !>c;, de nado diferrmtt"', peri!> del
XIII' que apenas ur.a parte de populaç50 dd um E~tado ou nt.i'~cip.lO se
pronuncie sobrr; o d(;sm~r,braf",ento do lel:rltório oue ti COll't,m <l toclc<; se
ria SUf)'ulmpnte in jlJc to Bem por 15<;(1, Co § 4';1, sobre o tem~. em .n~loç;;;"'"

aos Hunicípio.... irp5s a nud~&ncia "da~ populc.çbc.s ", p:dt. tlôl,lto a
parcela do popuh.. <l':J Que 'if"s'ja a aut"nopia c:u::i'lo oQ QUE: n':o quer o
mod.L f, coção ~crr t t n j 0.1, "GO diret['I~Il-·,' e int~T:'':':'D.dns.

Ore.. st.! <1!.s ...r, Ciiüfi?r::im.:nlc. ag_u-(j-Yeã'isl::;d,1t con:::tl _
tuinte em rCflação &00:; MunicílJio!;, C.orl lruito mainrr:s e I~Jis nondet'fvcis
rczticz, aSSi"1 ta;rb;::m ')c cll?vrr; proced"'r ';:Ofll TpfCrêncitl CQl:. EzUJdos

mente, n~o iM09~~~:~~ ~~~".~~~ol~~aP~.';~~~op;~~')l~~~j~h/~~~~t~i~~~:
tG~ a intenç~o ou a idéia de ser um Estado d8si'!;!r.'brado C-C"l l! consulta
<lpanas a uma parcela de sua populaçilo Por outi'O lado. ú próprio Pro
jeto, quanoo trata das conpetênciá'" dn Congre!.so NaciOI1&l, dC cuidar
da questão. manda serem ouvidas as Assembléias Legi.:,lal ivas; a propósi
to, nU('la recomendávf"l atitudt;! de respeito aa princípio rcderatLo,vez
que elas representan todo c Estado

QClEIRAASSIl'w..AR A NATUREZA DA EMENDA:

§I - SUPRESSIVA -SI! for dl!'v;presSoioou plI!avnl,nlio d~rã Inverter o $enlldo do dlsposlllvo
Exemplo no texto, suprimir o IIdvérblo ~NÁo~ P~do a ser t!menda modlficz!MI e não SUpteSSNlI

D - OMISSÃO -ObjebvZl reslllbelecer m...tl:n3 :lptOV&da no l'wrno e NO InclUld4l1aredaçao do vencido.

D - ERRO_ Redllçiodo vencido que nAo COITespondaao que foi IIprovado no I· turno

0- CONIRADlÇÃO-D,SposltlYos contrlld.t6rlOSentrl!:sI I!: sobre a mesmll materla.

O - ~~~~~~E Ul'lGaAGEM - SlInllr vfda de l,ngulIgem. dl!fel'O erro mllnlresto li corrIgir, ou de

SUpt:ilM-se o inciso N do § 4Q d::l art. 62

o projeto en debate enunciou. de m:iIo bastante especifico e
detalhado. os direitos e gar<mtLJ.s individtnis. :Elll outro fOnte, prevê que. dentro da

clnco anos, haverâ ( 00 p:::d&á haver I una revisão constitucional.

Creio que a enunciação dos direitos e garantias individuais

é matéria das ma1J; ~rUlnteS. OOOl:re. 00 entanto, que Em detel:m.i.nado nanento p:de

existir a t'leCêssidade de =eu eles adaptados ã realldade, até rnesrrD para anpliar ou

ll'Clh::n~ar o próprio enunciado. se~ 00 texto o citado inciso 'IV d::l § 4Q do

~. 62, isso será inpxsivcl.. Terenos, então, um CllpItulo EObre essa. matéria rígf.

00, ~el a qualquer lTOdificação, o que se;uramente não é o deseJo de tcdo c!

~ que deseja, prinDrdiü:3.Ironte, que a Coostituição Feó'u"al ;eja algo bastante dli
mdou:r:o a que proteja, efic.?2llCnte, todos os seus direitos e gar.ant:ias individunis.

EMENDA 2TOO598-9 """"f!J SENADOR NABO--=R-J=O:::N=-,O=R:------,) er=ur;;7Sã]
Ql!E1RAASSINALARA NATUREZADA EI>lENDk

W - SUPRE$SIVA - Se for de expresslto ou p~(I,"a. nllo oov.::,aInvcrter o tenlldo do t.Ilspo~lhvo
E!templo- no leIdo. suprimir o i!Odvl!lblO MNAO~. passando a ser emenda moollicawa e rt<!osupres:;Na

o - OMJSSAO-ObjelJWrestabelecetm~tenailprovlldolno I" turno e nAo indulda n"redolçao do venc!do

O - ERRO - Redllçlto do wnddo que nio COlTe5pondlllloque folnprovado no 1" turno

O - CONJRADlçAO-D~ contradltótlo$entre 51c sobre a ml!srna mllll!r1a.

O - CO RREÇÃO DE UNGOAGEM - SlInar VICIO de linguagem defeito, erro manifesto a cornglr ou de
lecnlcaleglslatJva.

suprillll,-se do "caput" do Artigo 137, da Parte Permanente. do

Ve.ncldo. li. expressÃo lIdlretamcmte, ou através dI! õrg::io vinculado".

JustlficlltlV::J.
O objetlvo dcu;ta Emenda é unlflear a 1nlltítUl.ção da At.lvoen-I

eí4-Get"al da Un1ão. ~:!:eluíndo a pOllsibllldnde de eVf!!utual "órgÃo VI!!.

cu lado" podl!!r Tepre.llent.1.t" & União. Judl.Clal ou extraJUdlClnlmentl!:

De1xa-SI!, ao leaislador ordlnirio, o encargo de dupor,

bre lU atlvldade.s. organlzaçÃo • funclonamento d~511.:l. lnstltulÇão. bem

assim, quanto ã estruturação e cOllpos1ção dll carre1r::J..

Suprima-se o Parágrafo Único do Art.243 das Disposições G!,

rais: " Os bens adquiridos •••••

JUSTIFICATIVA

Este parágrado conflita frontalmente com o Orden:amento Jur!

dica Brasileiro, posto que, a respeito do assunto já existe a Lei

7560 _ aprovado pelo Congresso Nacional em 1976 - que cria o Fundo

de Prevençi!lo, Recuperaç~o e de Combate ~s Drogas de Abuso. dispondo

sobre bens al=lreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito

de drogas ou atividades correlatas. Por aquela Lei (art.4Q , 5Q , I!!
ciso IV e V) "todo e qualquer bem de valor econOmico apreendido em

decorrência do Tráfico de Drogas será revertido em favor do FUNCAB,

que repassará tais bens às organizaç15es que desenvolvam atividades
específicas de tratamento e recuperaç~o de usuário e ao aparelhame!!

to e custeio de atividades de fiscalizaç1!lo, controle, prevençao e

repress~o ao tráfico ilícito de drogas". Como se vê, a legislaçao

ordinária é mais abrangente e engloba nrIo s6 as atividades de trat!!,

menta e recuperaçl!o(como apenas e t1!o somente está no texto constity.
cional), como também as atividades de prevençllo, repressllio. controle
e fiscalizaçll:o. Ademais. o teor do texto aprovado encontra-se redigi

do incorretamente. visto que o termo "viciado", por recomendaçflo da

Organização Mundial de Saúde, vem sendo 5ubstituido, em todas as le

gislaçi:ies que se tem noticia, pelo vocâbulo "Usuário de Drogas" ou

"Dependente" •
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Q{IElRAASS~A NATUREZA DA EMENDk

QOEIRAASS!NAlAR A I'iATORI::ZA Oh EMENDA:

Tc.l e:..cJ.ll3ão ~ :L..- :ltl~ hf'ic.fve1 'peJ.o ceu car~ter dis

crir.ü.IlatGrl.o e ôove !l0r ~DSO, ser cbo3.ida.

o tl2~to era eaceorccac , todl1na, no 'pnr~do dm.cc

do lU'tJ.go que diB.D&e sobra a ef~tJ.vação de servidores e::c3.ui. do

benaf'!c:Lo prcc:uJw::gnte 0::1 ucaa capazes e Il:ualif;l.c::ldo:;, Q.unio :Je

~!lll1 03 tituJ.ore3 da car.:;o Q:il cO!:1......3ão.Dê-se ao parâgrllfo 1::Inico do llrtI.go 24 do PrO-J eto de Consti

l:ul.çio "E". assilll red1.gido: "LeI. Complementar fixari nor=as para

a coopt!ração entre as pescoas politl.co-adtllinl.strativas, tem em vi.!!,

ta o equil'íbr10 do desen-volvimento e do bem-estar, I!IlI- iimb1to naC10

nal", .. seguinte redaçÃo·

"Art. 23 - •••••••• o •••• o •••••••••••••••••• o•••••••••••••• o

Par.aralo 1Jnico - A lei fixará normas para II cooperação e!!,

tre aa pessoas pol'ítico-admln1strat1.vas •

M tendo em vistll. o equi11brio do a ee eeve tvaeenee e do bem-es

tar, em âmbito nar:ional".

O - CORREçAo DE LINGUAGEM - Sanar vklo de l.nguagem, ~fl!lto. erro manlfulO .Il corrlj:j"It ou de
!KnIcaleglslat.va..

PTB/HGConstituinte ELIAS MURAD

EMENDA 2T00602-1 ~, ~

[!J ) ~~~~-;]

o - SUPRESSlVA - Se for d~ expreS5ioou palavra nioo~n!; lrM!rt« o Hntido do dlSpositlvo
Enmpkl no tece suprimir o advkbIo "f'V,Q'. pH$<lndo li ser emenda mochficat1vll1! n~o suprl!"lYII

O - OMISSÁO _Objl'1IYiI restabdKer matéÕII ilpfO\I8dano l- tooIo e nio lnclulda rnI redllçio do ~clda

O - ERRO- Redação do vmddo que No com:spon.da ao que Kliilpt"CMldo no I- turno

O - COrrIRADlÇÁO _lMposlllYos conlJildi\6no$~ sf e sobre. mftffilI m.1ItiOa.

D - CORRl!ÇÁO DE UNGClAGEM - S,n. vício de Ilnguagnn, defeito erro manifesto i!I conlglr. ou de
l.krica1fQlslm.vll.

Suprima-se o anc.Iec II do <lt"1:. 161

"- adicional de até",cinco por cento do qUI! for pago ã
uhião por pessoAs fJ-s:Lcas ou JurídH:as donuciliadas nos
respectJ-vos tlftrritõrios, oi!. tí't:ulo do ampo s-tc peeva.a'ee no
~~to;S~~ ~~~lt~~~~dente sobre lucros, ganhos e rend.=.

JUSTIFICACÃO:

JUSTIFICAÇÃO

A regulatllentação do p-ee c e a e c r:ontido no parágrafo iinico do

arti;o 23 ;i de tal importinC1& e sign1fieaçio que a sua éfetivação'

deve ser faellitada e não liif1cultada pela eXI.gincia.contida no prE.

Jato de elaboração, a respe1to. de Lea, complêmllntar.

0-SUPRESSWA _Se fOl'df'ul'fess.loou p3/M1ra.flio<kvo-rAi(Mltl:rl)Y'f>l,d.:>do~"""'"
~ no twa WPf""-'f I) 8<k'i1bto ~rv.o" p.l~llserr:mMd~modll"lI:a':rtIaen.\oWl"es""'l

O - O~IISsAo_Ob,&.lIIKlAbel«cf ....:u,~ "l"l;IYllda no l'lOOIOO:,,10 I<\CJoodll na fed~.~<b..,.".;o<lo
D _E.R.RO_Red&çboobveno&:lqueI>!oCOlTC!SpOll<lAlJOquelolilll'K"';!donol wmo.

O _CONTll/IDlçAO_O'<pOúI....oscont.'llditortoIentle:sle~8metrtUm.alCf....

fi] - ==,EUNOCL\QO/i _SIlnu I'ldo de llng\J:gom defeltO.tirO manJ~ 11=JGor(ltl de

o progresso da. humanudade está marcado pela luta para a
limJ-tação do poder de tI'J-butar do Estada. O objetivo é reduzl.t" o va
10'1" e o número de trl.butos cobrados. Qualquer acrésc:uuo é um re-=
erecessc que dJ.fl.culta a convivênc.l.a do BrasJ.l com a modernidade.

q Imposto de Renda, provavelmente o maa.a Justo dos am
P2stos de:.::era ser- adota.do de forma sJ.mples, nacaonaâ e objet:Lva e
nec devera ser fato gêrador de outro trrubu'tc cobrado por errees dis
tintol:l - 4 Un1.Ão, o Estado e o DistrJ.to Federal.

Caso seja objetJ.vo - 8 é ;:econumdável que assJ.m o se j a
-.prem:l.oJ.r o Estado com 'tlllll. ~<U"tJ.cJ.paçao do Imposto SObt'8 li. Renda
gerado ênl sua base tt'rI'J.torJ.al, ale]. deterlnJ.nará que um percentual
do tributo seja creditado_automatJ.camente para o Estado ou DJ.strJ.
tg, Federal pel,! J.nstl.tu1.çao recebedora por cceaaâe do pagamento. A
l~m do maa.s , ja ,:x1.ste uma partl.cJ.pagão do Estado I! mecana.amos efT
cl.en$"es que perm:l.tem êsta. partJ.c1.paçao. Mal}eJ.ra sJ.mples e efl.c:Lente,
econ~m~ca e desbuI'QcI'atl.zante, gue a.tengera os objetJ.vos sem o _sa
:i~~;ig~~a~~ 1~~;~t~~i~~eti ~~:ç~ifz~*3~ra exposto a novas obI'J.gaçoes

EMENDA 2T00603-9 ~ ~

(!J Deputado STELID DIAS J (ITni~;~}98ã)

Q{IE1RAASSINAU.R A NATUREZA DA EMENDk

UJ _SUPRESSIVA _Seforcko~oupl'avranio~r'lIWtrtMollentJdodod"pos'wo
EJlemplo no texto suprimir o BdvWlIo MNAO~. p~ndo 11 ser emend" modificatIVa e nao st.presslva.

O - OMfSSAO - Ob)riMIlUlabtlt1:n matHIa llplOVlldll no l·lurllO li! n~ lncluodllrtlI redação do venCido

O - ERRO - ReMçllOdo vencidoque nho corr;spondll. ao que folllprov.roo no 1· turno.

0- CONTRADlçAO-D!spoldJVOS contradtonosenlreslesobr"ellmesmllmat!01l.

O - CORREÇÃO DE UNOUAQEM - SMllr VICiode Ilflgullgem defeito erro mlln,festo .Il cOltlglr.ou de
, tkruc .. leglSlatIVll.

T!TU.OVI
DA lRIElJTAÇAO E 00 ORÇNENTD

COP1TU.D I
00 SISlEHA TRIBJTMIO NACIONAL

SEÇllO I

OOSF'RItcIPIDS GERAIS

~r1m1r Item II do Art. 154 do Proj~to de ConstltuiçlIo (B) pá~ina n2 104.

Art. 134 _

Por isso mesmo a tme.nda atribui li. d1sc1p11nação dll. mater1a

ã legislação ordinária.

EMENDA 2T00606-3 ~__-r-r- -,
[iJ Gnnc;titllinto DDmJTO C/JIRAlJAnI ) ~1T~!fl

Q{IElRAASSINAU.R A NATUREZA DA EMENDA.

.l>ZJ - ~~pl~~~S:U::: ~x=~~oO~~~llp~~=~lIs~~Y:::n~:e=:::~~uPleS5lYa

O - OMISSÃO _Ob~l.Ivarestabelecl'r matc:nallprov&dll no 1·lumo e nÍlOmdlJlda na ~dllÇ80 do v@ncido

O - ERRO - Redaç!o do Vl'l'iCido que n50 correspond!lllo que follprov!ldo no 1· turno.

O - COl'ilRADIÇÁO -Otspo5lW05 contrlld,t6n05entre 51e 5Obre.llmesma matena

D - ~ic.Il~~~E UNGUAGEM - Sanar ""CIO dto! Imguagem. dereJIo trro manifesto 11corrigIr ou de

.rUOTlrIGAç~O

A ~ustl1 n01"10 C'onsubst<lIlci.l'l,l no al tigt. 22, s:mut.,
das D1sposiç~es Trl1nsit~l'i,19 rlUC nssecura a est<·bil1à.,de 2.0S
s~t'vidore5 puul1cês co~ cir;c2 (1'105 rle s,..r~ço inintcr: upto CJl.
ta COMnro!'lBtida p(!l~ exC'lUS<lD d'lS Fundaçoeo , o nue fere o
princ:!pig, da isgnoniu e ndo tem aplicnção, na forrfl do respec
tivo para&l n!'o unico, ,100 OCUPl1u!/'s c1e ctlrcos, 1'unçõc!l e eM 
precos de coni'iança 0'1.\ en cornissuo.

Tal. restrição ~ odiosa e disclin1.nntoria e nrlo de
ve, como prtHiCrl'"re a enenn.lt, plo"olacer no texto con-;titucio
na.l que se pretencla , snl'Dctudo, dOllocr:'itico.

EliENDA N9 2'1' -llJi!Ui='-__

SuprillllJ-:;edo Projeto de Coostiluiç:!o~B" da AMeroléla t!;lc1onal Corlstltuiflte, OI
espressãc ''f'll.ICIA OSTENSIVA", constante do paréqraro 5ll do artiço 150, M"Utulnd:l

• peja expre$sllo I'Il..ICrIl:OlTO OSTOlSlVO

.J.JSTlflCATlVA

neoreeose-ee ne a êl<press~ ''l'l.l.ICIA osmiSIV"" foI grifada cqulvn<:a::kmeote, h:.ja
vl~ta a acepç!l"o dIstorcld" QIJe a exprelOdo cor<tida no texto CC"1lOtitv.:I';l".t no!; re-..e.,.

Enlerd."J<1(lS que a sua perm;H1~rela rc ercjetc de Coostltulçllo reckJzlrIa a tll'!1sJo PC-

lic1alalll!!fOservlçoderond3
f>f'la p,eseote JulOtif1tatlvlI, pt~'llOS aos eoolnentes 5er\'>Ores e ~~hlJ·'l~ Consti

tuintl:''lI a Ilprovaçllo desta eroonda

QUElAAASSII"W..ARA HATOREZA DAEJ.IDiOA:

I2a _.sGP"ESSIVA_s<:IOIde"'p<~llo""pAllM~ n)o<!(lI'tOA~rtero~"Itdodc>d'~
EumtJo: no lI:rt<> 'ltIpI'o<N' o 1l<M!I!loo .~. P'W1n<!o" S~ tmn\d.a modifll:"lMl e NO '~po"'w",

O - OMlss,i.O_Ob.~le~!IIl>ekcrrmAldM~ov!<J;lno l·u.moen.\oincl""b rult~bdo~iJo..

D - EflliO_ ~dovena<loG'.>eniotorttspondaao'lwl<llIOplOY;)<bno'·1.lJmO.

0- COI'fTMl)'çAO_DlOlPOS-l'OS c~il6<b<.en'JeJ,esobr1: .. mewu""""""

D - ~~~;:;: UNOUAatM - SonK ",.odo:t.."LU~ ddHO tIfO m.vul"'-O .. <:l>Ino.. ou do!

o ProJt'!to cli! ConstituIção "e" no sw arUgn 156, 1ttl'l n, alínea "C", veda
QJlIlq.Jer dlscrl'l1Irnl~~') trIbutária, (JJ(Itnl n!o pannlte tratdlllento trIbutário ~sl

!1Jlll, l!lII razno 00 OC1..ÇIlIÇiIa profissIonal I!xerc:ld:;,por corotdwlntelO, lr.:lêPelldef'~~
te dl1 cleni:ln-lnaçWJuridica dos ren::IIlIll!fltos, tItulos ~ dlreltos -

Ao .1lT.Ullzar os entidades sIndIcais dos traO.<!lhl1dores, puterl0Ó3 alOcntid!\Ões
patrona1s,~llbE.>tallO,pequenospropr1etárlosll.Jrtlbeco::mercl3"ltelO,estt.rY'ôs fu

glndodo esp.írltododIspoo:;lt1vo~nlIofoI coloclldono corpo ccru;.tituclMlll, Pl\r:;

ev1tar~eC'fltida~s,5eJQl1IelMricasOJpcPres,n:lo~I"r::xJ$to$pl!lo sIl1'{Jlt's
fato de econOmizarem allJ'Sl dlmelro fi! Sllllpau nlkJ lOofrerr:m nef).~., lifo d~ prLlO

silo por parte de QDvernantes loo!lCn.P:Jlo!:o~ llJe PO~!:3lll :;e ut1l1z~r do 5"'-' poder ;;

tribut:lrp.:lrll. d1r lgi r !õUbr eptic I llllll::rlt e e s 5llll en tiâ:l:oo!l

II - 00 caso de investimento público ele caráter urgente e de relevante

interesse nacional , oo!lervado o dl~sto no art. 156 , III , "b".

NATUREZA: SUPRESSIVA EMENDA 2T00610-.1. --,
['J m<l110 M."1WI ) [TIJ/Í;;;:z;iJ

Q{JE!RA ASSlPir\tAR A NATunr=,. Oh E:".!:NDA.

EMENDA 2TOO604-7 """' ~

PJ Constltuinte DORETO CAMPANARI J tJJL:1~Aff"J

QUBRAA551NAl.AR A NATUREZA DA EMENDA:

Ç2Z1- SUPRESSIVA _ Se for de exprl'UilO~~lllYfa nOOdl'verllmvertero sentidodo dlsposltIVo
, Eumpkr no texto. suprimI' o Advé1bto NAO~ pauando a ,!r Mm\da mOOlflcatMI: e nllOsuprl'S5/Vll

O - OM.ISSÁO - 0bj.eWarC5ta~r makrlllllprOY&da no 1+tumo t MOmcluKlll tlll redaç~do w:ncldo

O - ERRO - Redllç60do vencido que nio correspond: 30 que rolllprovado no I·lurno

0-CONTRADIÇÁO-DlspoIdlvoI con1rftd!lOOO5 entrt SIe sobre I mwna mllteJl1l

D - CORREÇÃO DE UNCiUAGEM - SlHlllr\'fclo de 11I19ulIg~m. ddt!1to erro mllmftsto " corrIgir, ou dI"
to!c;nlclll~~llIlN..

Elimine-se do 5 19 do artigo 41 li palavra "compll';tIlentar"

.fic.ando o dispositivo com a redação seguinte:

toA ll!i poderá ejl;tabelecQt' exeeçõlI!s ao dispollto

inciso 111, "a" e "c". no r:allo de: exercicio de ativi"ilades cons1.der,!;

das penOlas, 1n.alubre$ ou pRrl.gosas". -

JUSTIFICAÇXO

Ha parta que a Constituição cogJ.ta da 1nat1.vidade dos tIl11,!.

tares dií cOllpetinc:ia ao ltt&1S1ador ord1nir10 para d1.spor .obre

.atêr1a. No r:alo. porin:, dos sl!.r-V:l.dorl!. c1.-vi •• lIIantendo tradlção '

constituc10nal sobre o assunto". f1xa .11' h1põtl!Sea e cond1çõcI 11m '

que a aposantadorl.a pode ser obtida lllas exige para conr:essiio da ap2

sentadoria pelo exerc!cio dI!' atl.-vidada. penoaa•• 1nsalubres ou per.!:

soaas. qUI! a 'lIatiJ:'1a seja objeto de lei r:ompll!'llIl!.nt3r.

COII.O todos sabem a Lei Complementar exigI! para sua aprov,!

çÃo guorum qualificado e nada just1fica seJalll criados obstáculos i

regularnantsçio de normas eonstitucionu.s prlnc1palmente as que t~

aham contl!íido nitidaml"nte social.

DESPACHO

A emenda pretendê a supressão de dois dispositivos (llrt.22,

~ e seu parágrafo ún1.Co). As supressões propostas deveriam ser
objeto de> emenda.s dlstIntas, uma vez que entre elas inexiste cot:

relação necessária (Reglm~nto Interno da Assembléia Nacional Com;

tl.tuinte, Art. 23, § 29). Admite-se o seu acolhimento apenas par~

o primeir.o dispositivo (art 22,~, do Ato das DispOSiçÕeS Cons

t.ltucl.onals Transltória.s). -

Em 12/07/58

Constituinte ULYSSES GUIoiARtiES

PresIdente da Ass!'!mbléI11 Nacional ConstituJ.nte.

EMENDA 2T00607·1f? ;, ..}L ':..... t)('T~' "

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - ~::p~~'~~ ~~~~~l~ ~x~~:~oO~~~~llp~~~~~~:C~6s~\;~:n~;~~~~:::~~~~~::uprcsslVa

O - OMlssAo - ObJcLl'/;J les~bl'll!o;o;r m8tcu8 ;:IprQY8da no I· turno e I1AO Inc1UJd~ nll ro:d8ç"o do Yl'nc:ldo

O - ERRO- Rl!daçãodo vencido que nao cortespond" tiO que rOlllprovadono l·lumo

O - CONTRADIÇAO - DISpOSI!lVOs conlr(ld.tonos cnlh! si e sobre li mesmll malc""

O - ~~~~~e~,~~E UNGIJAGEM - Sanar \'ICIO de hnguagem delelto erro mamfeslo 11cornglr ou de

[i] - ~~...,,~~~~~:~~'tj;o~~~;:~::~~~~s:~~~~~p.t.~, 1

O - omrsA.o _ Ob,t~al~u!>o_I~~r moli'''' .... al'~r!&no I tune e r.5:> Intl.J>/!.lna rl!dAÇAodo'~"'e':o.

O - E.1"~_ Rt4:I.~do""'l.C~:S..HrJ~nkI"""~aoqll"r~l.lpfovsJono 1·1~n>O.

-O .- C"''lntJ'D'Ç.\O_O",~~~,':;t<.'(>(l!>~.6I"('Jffill..s1.. sc.''.!amHtll''mAl!..s.

O - ~~::';.o!~:ê;:1.: U:IG.~,C!:1\ - $,'!r'''' Y"ela dt r""'''',1l!n d.f~olO, errcl nla",ff'~b" tl'Il'tlÇ' ou d..

m~~~~~,~~~ no H,', XXIX d~ Mtlg.' 7!l, as ~~.l!,t;·l
I p~I"'~:«!l c e~::r"~'1';;>s

I
1) ~T3 oHMa ~"" a pJl 'ore "~n", L) A BlIl'u M8" na &la 1..,tegral.!.rJa~

..:vsTlflCATlV"
A preserltlbJlld<:.1e ro Ol·dtc é ~I"'t.rt."~'oc de p:!2 soch!l, u.,t~ o.:'>n'"'°t' i"r'ljc

to cj.., C(Ilntitulç50 Cl}lr"-,,,-zr'õ, a.t:r.....to;: lL to ~"1a rl:zr~tSll <'lut,.:,~ , l t:ri~ I;: ·":rCl ~l
.irt!~l~~1"~l ~~~~~;;~:~~~:~l'~;.;e~s~lIi~r~;:lt~il~1~:~r~~Of~1~~;;3~i ~~t~>:·., c cra_1
,I prle~'r~t n.,-.ll CO.1C \,.'"1 t('rn.ri~~~, lfti 't,rt'.lNlOO:, a.J un tra"lc, 'i:: d; dI:::!'':- f; In ~
• COIll:W!y'"l :!lceltar_ro t~l 1t:<il:;
~ Caro.1 a:d~I<':::' ... ti pr~~('rl,;l::l crl-'I",-' trl.tutá!l~, pr {"~S"';llc, c ~ CQ.~I o ~"~,1-
• tuto t:'.l usoe..pl..-r, dcvl'I"'ô'> t'(:;:1!>i(:\"I1', pre:::t to~ C$ ~rljlt"~ tHlt;,lh :-.t:'iS (l~~ ~':-.~'g,.)

51do co....~r"'ld(J"l I\:Í 1i'l31"l d\<GIl"O ;,tof)'lI

EMENDA 2T00611-0 ~ -., ~"~

f? ffi.'STI'I\JWI'E roBERIO JEFFI::RSCN ) ~07.88 J

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA·

~ - ~:~~~~~~~~:;,; ~~~vS;:o~~~~p=~=~~~;v:~~"~:~~~:lle:~nSl~~upreuwll

D - OMISShO - ObJt!JYIl rl!!lubcle(l!rmaleua aprOVlldl!l no 1· tun'o e n1loIndu.da na r~d"ça.o da venCIdo

0- ERRO- Re&çb do venCIdoque nio corresponda ao que foi lIprov"do no l'turno.

O - COI'fTRADIÇÃO - Olspos,tNQlconlr3dll.onosenlre S! e sobre.ll mesma mll!o:n!l

CJ - ~~:.;;~~~~r: UNCiUAGEM - S"nar VICIO de Dnguagem, ddo:ll0 erro manlfu!'o "COltlgU ou de

SUpri1M-se O § 29 do art. 1TI do ProJeto

EMENDA 2T00605-5 """' ~

(!J Cons t1.tuinte DORETO CAMPANARt J rr'[V..tE]
QUBRA ASSlNAL\R A NATUREZA DA EMENDA.

IKl - SOPRESSIVA - Se for dI"I!xpf6tio ou plllavrlln30 deverá In'o'erter o :wlUdodo dISpositivo
.. Exl!mp\o' no texto. ,uprlmlt o advl:rblo MNAo~ pus.lIndo;'J se~ I!mendamor:t.llCllt/vll e nao $Uprl!lSlYll

D - OMISSÁO - ObJeWllr6tl1bclecer mal~M apfOYllda no l·lUmo e n50 kldUldana redaç~ do vtncldo

0- ERRO_ RedllÇ60dow:ncJdoqucOllOCOlTt,pondalloquefolllJlfOYlldono '·lurno.

0- CONTRADIÇÃO-Ol'po!IllNol conlrlldlt6nos I!ntresf e sobre I memlamat.érlll

JU::JTIPIC.;Ç:';O

A !Jfl::·tir de 1934 toda::: as Constituições brD.:JJ..1ei='<ls

mcJ.uirno na::: tlt.u;:cr dialio~içõ~3 ~~:;it6:t'ial:> noraas de ...tin:t.rl:l3 D.

con:fer1.r eot::lbilJ.dllc1e 30S stlrvJ.dore5 'p~bJ.icos, obseTvedo tefol!jo v.!

ri5ve3. de e.fetivo e::erc{cio sea, en1:reta.nto, l2.l1alqp.er distinção •

eo reltlçâo ê. na tu:rezl1 do caré:~ oCl1,!l3doe

kJ restrmglnros disc:riminatorurnente o ace!;SQ ao roorcado

; rcpresenumdo pelo Feder l?iiblioo, no Brasil de hoJe. onde esse !"::der acurula alt12,

silro grau de participaCSo, esl:.8rÍlllrlOS sinalizando eotXlicOOs ~te desfavor!

vrlS aos J.nvestilrentos cst.ran;Jeiros,n;o puramente provenientes õe emprést:.irros, de

que tanto necessitan'oS .. Afinal, qual o atrativo que representariA para o investidor

extemo aqui est:abe1.ecC!I'-se, fabricar e , slll\fl1esmnta, não p:der o:mercia.li.zar os

00tlS produtos para o Tl'aior o::nprador des'2. eeon:::mia?
, Por esse par~o, se mantido o téKtO, e só para exoop1l
I ficar o abmJrdo do dispositivo. se a PresidêrciA da República desejar adquiriJ: un
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Deputado ROSA PRATA

EMENDA 2T00617-9 """"' _
~ )~:~

Suprina-se o art 1;38 do#ProJeto de Consti~uição do Relator(B

para o 2I! Turno.

JUSTlfICAÇAO

r::EJ. - SUPRESSIVA - Se for de expressao ou ~!avra nêc deveré mvener o sentido do d.sposruvo
Exemplo no texto suprllThr o advelblo ~NAO • pessendc a ser emenda moc!l!lclltrv.a C!n40 supresswe

O - OMISSÁO - Objetrvarestabelecer rnatêna aprovil:dll no l'lumo e nêc IOchJlda na redaçêo do vencido

O ~ ERRO_ Rl.'daÇDOclovenclooqucn.Socoflesporn:!ilil:oqvefoJaprovadollo l·lumo.

D - COf'ITRADIÇÀO - Ol!pos1tJvos ccntredncocs entre si e some a mesma meterta

O - ~~~~Te~~~E UNGUAOEM - Sanar \'fclo de ],ngullgem defeito, erro mM11festo a corrlg'r, ou de

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

Querer expfrca tar no texto constitucional a vinculação de co,!!!.

, petênda do advogado para o exercido de sua profissão não tem fundame!!,

to.

e DISPQS:lTIVIJ~: Art. 60 do Ato ~BJ.SPOSições ccnsereccccoeae 'rraasatcmas

SuprlllUI a expressão: " •••• rR 5.315r de 12 de sete-trrc de 1967"

O caput do Art 60 passe a ter a seguinte rerlaçoo:

Art. 60 Ao sx-ccsbatente que tenha particlpado efeUva.'tel'lte de creraçõEs

bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, rcs teD1'CG da lei, sez:ão asseguraecs cs

seguintes direitos:..........................................................................-....-....

o eDJeb.vo da esrenôa ê beneficiar excrcsíve-enee o e:-:-tarbatente que lu

tou no 1'eatro de Ol::eraç'ões;Eurore1l e dessa f01:rnB, sofreu os hottores da guerra.
O text:o constante do ProJeto "B" estende o benefício a ccece aqueles que,

nasno tendo perraanecldc na defesa do litoral, não foram obngados a deslocamentos

narít:inos sujatos a poseâveas ameaças de submarloos inimigcs, beneficianm cerca

de 89 158 ex-a:trbatentes só ro E;.térclto.. trat:and:o--cs de fcmna isonêmica, o que nos

parece inJusto para ccrt OS que, realIrente, enfrentaram os inirnigos da pátna de /

então.
P:retend6'CG a:m esta propcsta zeeeter ã lei ;:era que atualize os ben'=-...fí 

c::ios Já concedi.dcG.. em a:mfotrnidade cem o ncwo enfcque social oonstante da NolTa /

carta.

JUSTIFICACÃO

O - CORREÇÃO DE lJHOUAGEM - Sanar VICiO de Jm9uagcm def~lIo erro manifesto i:l corrlg.r ou de
técnlcale9lslawa.

D - C;r.l,::~'! O _ Ob}Clfllil rcst<!bde~l'r M'\t;rl.J é'...'fovad?: no r-tomo c nêc Indul1~ na fcdoçiio 00 VLn(;ICO

O - em:o - Rcd~'r~o do ver,cldJ 'lU:!nacc::o.le~pc.'ld:l ao 'il'cIel e'lrov<ldono)1 t..ltTI~

CJ .- Co!mU.D:C~.c - Dlçpe~lt,,,,-s cC>'1lr.:.!' ~l~S errrc si c soe c -n~sm~ l""'<l'''hj

C-::1 -- ~g~'~~;!fe:,~~'" I-!I.Q{f;.r,'~'\ - <;(l""T Vicio ,!L I 'l3l'l'~' -\ d..'eac ('110 m~,llr(!S'O c çorny, ou dI

EMENDA 2TOOG12-8 ""00' ---, ""-::::I
~ Deputado SÓLON BOHGES DOS RCIS J~.07.88 }

I aut:cm5vel, não fOderia iazê-lO de montadoras élqt.u eseeeerecjaas há zceeoes de a

nos •• Obrigatori<l:"ente, teria de adquirir U"l Gí..TffiEL!

O progressisrro de que peecdsence é trazer fllelhorias na

qualidade de vida de qucn paga as ccotas desta Nação. O que o nosso povo deseja e

~ecisa é de errprego e de dinheiro para, livronente, adquirir, nas melhores condi

çÕ2S de preço e qu:l1idad~, o que ll'e aprouver.

:E: o ql.e o scctaããsrc espanhol está fazendo: gerando Em

prc;Ios e oportunidaaes através de invest.iJ'rla'ltos de teclas as origens. 1:;o que até

rresrw o 1lIUl100ccmunista, China e L1RSS pr.indpa~te, estão proc'~ fazer.

PRATADeputado ROSA

EMENDA 2TOOG18-7 """"
~ '----------,) r;;;:;=J

t:lUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EloIENDA:

EMENDA 2TOOG19-5

f?

A prescr.l.çio é o element.o de estabilidade social da norma Jurídi
ca. Sem a prescrição as relações entre os homens f1.can indefl.nidas e
tendem a se tornar insolúve1.S.

O texto do ProJeto consagrava a irnprescr1.tibilidade dos d1.reitos
trabalh.l.stàs rura!s durante a vigencia do contrato de trabalho. Esta

~~r~:rn;~i:t:~;~d~ac~~~:d~~av~~tiix~~~Sr~~~l~ causadora do desemprego
O texto proposto pela emenda COnsÕlgra a igualdade de d;t.reltos en-

tre o trabalhador urbano e o rural. __

JUSTIFICACAO

A matéria versa sobre o Estatuto da Magistratura

E óbvio que o Supremo Tribunal Federal a quel'l. ca~e a iniciativa

de elaborafão do E:statuto da Magistratura, que será votadocm lei comple_

mentar, ouvirá todos os setores interessados no assunto, inclusive a pres
tig10sa Orden. dos Advogados do Brasil.

Não nos parece, todavl.a, necessário e, muito menos, recomendáv

tornar preceito C:onstitucional a referida participação conforme o que es

tá expresso no inciso I do art. :98 do Projeto a. E salutar não haver es
írito cor oratlvista nos receitos constitucionais

JUS T I F I C A C X O

I::SD - S{JPRESSIVA -Se for de expressão ou p~lavra, não deverá Invertero sentido do dIspositIVO
Exemplo no texto, sUpnmlro lldvérblo ~NAON. passando.a ser emenda mocHlcatNae nllo suplesslva

O - OMISSÃO - ObjetIVa reslabelecer maté08 aprOVlldll no I' lume e não lnduldll na r~dll>lIo do vencido

D - ERRO- Rrooção do Vl:nddoque n60 <:orresponCla ao que foi ap=do no l' lumo

0- CON1RADlÇÃO_Dlspos!!ivos contradlonos el1lresI e sobre 11 meslNl malêna

O - ~RC::-fe~~E UNGUAGEII1.- SlInar vicio de Imguagem defe~o. eno manIfesto a corrigIr, ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA:

Suprima-se do inciso I do art. .98 do Projeto de Constltulç<1o do
elator (8) para o 2R Turno, o seguinte. "Com a participação da Ordem dos
dvogados do Brasll em todas as suas fases".

O texto ficará com a seguinte redação.

"1_ O ingresso na carreira, cUJo cargo .Inicial seráo de juiz subs
ituto , através de concurso público de provas e titulos, obedecendo
e , nas nomeações, à ordem de classi ficação".

Caberia a pergunta por que não igual procedImento elA relação

ec médico, ao agrônomo, ao engenheiro e às demais profissões?

SUPRIMA-SE do inc1.SO XXIX do Art. 70 do ProJeto de Const.i
tuição do Relator (B) para o 20 Turno, o seguinte.

lo - As alíneas "a" e "b" integralmente

20 - Na alínea "c" a palavra "demais"

O texto f1carâ com a seguinte redação:

"XXIX - ação com prazo prescr1.cional de cinco anos ate
o limite d~ dois anos após a extinção do contra
t.9 nas lesoes de direito orl.g1nár1.o das rela =:
çoes de trabalho para trabalhador urbano ou ru
ral."

Q{JElRAASSINAlAR.A NATUREZADA EMENDA.

GLl - SOPRESStVA -. Se for de espressêc ou p~lavra nac devera&wert!ro sentidodo dlsposlllVO
Exemplo no texto, suprin]lr o advérbio ~IiA.O~. passecde a ser emenda modlficlltNlll:n&osupresslYII

O - OMlSSAO - ObJetMtrestabelecermateria <lprDVllda no t- turno e não Indulda nll redllçào do vencido.

0- ERRO_ Redaç.!io do venCldoque nàocorresponda 110que foi lIprovadono I' turno

O - CONTRADlÇÃO-DlspDSI~S C01ltrlldJ(ÓOOs entre si e sobre a mesmamatélla

D - ~~~~~J: UNGtlAOEM.- 511nar \'feio de linguagem, defeito erro manifesto li corrlg!r,ou de

W --Sc.JPRESSlVJI.- Se for de expremo ou palavra nâo de';er6 In\-ertero sentido do dlsposllJYC)
Exemplo no lexto suprimir o advérbio ~NAOM. (>a5$llndo II ser emende mocllficllllYe e nao supresS1Vll

O - OMISSÃO -ObjeUva r~lllbelecermatcO/loprov~dll no l~ t~rno e não Indulda n.aredação do vencido.

0- ERRO_ Redaç!o do vencido que nâo corrcspondll 110que:(01epíOVlldono l·tumo.

O - CON'TRADIÇÁO - Dlsposltil'Os conuadil6tlos en~e si e sobre a m!sma mate:,;)

E a legislação vigente ( Oec. Lei nl2 2300. de 21.11
86, DOU de 25. 11. 86) esgota o assunto. dispOlldo.de forma minunciosa e
exaustiva sobre as licitações e contratos com a administração publica.
posto que referido instrul'lento legal institui o estatuto Jurr.lIco das
licitações e contratos adiministrativos pertinente;; a obras. serviços.
compras e alienações,

Assim, a expressão que ora pretendemos suprimir. ~

lém de se constituir em materia que não deve constar no texto consti
tucional. pode ser considerada. no mínimo, como uma redundância, vIs
to que, a legislação vigente, já trata sobejamente da matéria. exa].

rindo-a em todos os seus aspectos' I
2") O texto constitucional. nas matérias que trata

da participaçcio de outros setores da atividade privada para a exec!!.
ção de serviços. náo dispõe de que maneira essa participação deve se
realizar. deixando a cargo da legislação complementar ou ordinaria
disciplInar o assunto. Daí. a conclusão Que tal meclida deva ser c~ I
siderada como uma discriminação COM as organizações privadas do s~
tor saude, pois não se encontra Qualquer justificativa ou respaldo l~
gal para sua 1nstituição Logo. a medida contrapõe-se contrariando.
o próprio texto constitucional que deterFllina que J1 Todos são :tguais
perante a lei. sem disqção de qualquer natureza," •• , ( Art. 5 ).

JUSTIFICACA'O

A alteração se impõe. se consideramos. primordialmente. entre outras]
as seguintes razões:

112) O Art. 202 estabelece que caberá ao poder. Pú
blico dispor. nos termos da lei. sobre as ações de saúde, no que se
refere a regulamentação. fiscalizaçáo, controle e exeção a ser re~

lizada diretamente e por pessoa física ou jurIdica de direito priva
do. -

Como se constata. clara e facilmente. já está pre
visto que ao poder público cabera dispor. através de lei, sobre ã
participaç<io das instituições privadas na execuçáo das ações de saQ
do.

EMENDA 2TOOGIG-l """"' _
PJ CosnUtuinte JORGE VIANNA } ~~T:;a=J

QUEIRAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA.

m - Sc.JPRESSIVA - Se for de upresS30 0l.I P~I"T.a não devera Illver1er o senil'*' do dlspostlJVO
Exl!mplo no t~xto supnmlr o adVélblO ~NAO pas5aOooa ser emenda modllic6tr.ae n!o supíeSSIVa

D - 01t\JSSAO - ObJel/Va restabelecer matéria aprO\ada no l' turno e nao Incluidana redaçao do vencldo

0- ERRO- Redaçaodovenc!doquenãocone:spondaaoquefolaprovadonol'!umo

O - CONlRA])IÇÁO - DISPOSItiVOS controcbtonosentre si e sobre 11mesma 1Tlatena

D - ~~~~~~E UNOUAGEM - Sanar \'leIOde Imguagem defeito erro mamfesto a comglr ou de

Porque então tratar referidas organizações de formaI
tão arbitraria e discriminatória, proibindo-lhes qual.squer auxIlios
ou subvenções

E a discriminação é tãõlIlais evidente eod!osa quando se
observa que a medida em Questão náo alcança a outros segmentos, que
se constituem de ativIdades comprovadamente secundárias. tanto econ-º'I
mIca como socIalmente \

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2TOOG15-2' """"' ----,
~ costituite JORGE: VIANNA J~;;:~

Suprimir ou retirar do § 112 do Art. 204. da Seçáo
I _ DA SAl1DE:. a expressáo •••• " mediante contrato de direito pú
blico ou convenio".... • -

D - OMlSSAo - Objetrolltestebelecer mMenlleprov.ad.a no J' turno e 080 tnch.ndana redeçec do vencido,

O - ERRO - Re~ção do vencidoque não ccrrespcnde ao que foi aprovado no J' torne

O - CONTRADIÇÃO - DlsposltrvosconulldrtOflos enue Sf e sobre II mesrne mat~rlll

O - CORREçAO DE UNGClAGEM. - Sanar \'lclo de linguagem eerenc erro menrrestc /l corrigIr ou de
lécnlcllleglSlativll.

171------------,--"'"°·--------'--------,
Suprimir o § 22 do Art. 204. da Seção I _ DA SAtlOE

JUSTIFICACA'O
A supressáo se impõe pelo carater d1SCf minatório da medida, posto
que náo encontramos no decorrer do text consti tucional. nenhuma ou
tra medida semelhante para as demajs r J.vidades econômicas -

Outrossim. a med10a ~m de injusta pO:tS estabelece
a proibição sem consjderar carêcterf~.icas inerentes as diversas em
presas do próprio setor-saúde, tai ,:,omo; finalidade. espec.ialidade.
porte. capital. etc.contraria. l,,~ Nemente o que estabelece diversos
dispositivos do Título VII _1.:lA :::- ~~~I ECNDHICA FINANCEIRA'~ entre os
quais podemos citar'

11 Art. 176 • IX _ tratamento favorecido para as em
presas brasileiras de capital :.cIonal. de pequeno porte". -

"Art 177 _ 12 _ A lei poderá, em relação a em
presa brasileira de capital nacional: -

I ~ conceder proteção e beneficios especiais e terrl
porá rios para desenvolver atividades consideradas estratégicas oü
imprescidiveis ao desenvolvimento do país".

E sabido que a totalidade das empresas que prestam
serviços médico - assistenciais à Saúde é constituI da por empresas
brasileiras e de capital nacional e. bem assim. considerável quanti
dade dessas elllpresas, ma1S de 90% ( noventa por cento) estão enquã
dradas como empresas de pequeno porte. -

Releva, ainda. considerar que a atividade dessas
organizaç6es _ assistência à Saude _ pode e deve. sem qualquer dúvi
da, ser classificada COI'lO imprescindíveis ao desenvolvimento do-paTs.
pois náo se pode conceber desenvolvimento sem saúde.

lia pessoa com idade superior a sessenta e cinco
anos, cuja renda seja constJ.tuida, exclusivamente, de ren
dimentos do trabalho". -

JUSTIFICATIVA

"II .. não incidirá, nos termos e limites fixados
em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria t

pagos pela previdência social da União, dos Estados e dos
Municípios".

Em consequênda. o ci tado inciso ficará com a seguinte r!.
redação'

r:T------------"'"0--------------,
Suprima-se, do 1n=iso II, do § 2.1l, do art. 159 do Projeto

de Constituição (8), a cláusula restritiva' que t,em a seguinte redação.

EMENDA 2TOOG13-G' """"' -,
PJ DEPUTADO DE:LIO BRAZ J (ITll70~~;=J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

QUEIRAASSI!'lAlJ\R A NATUREZADA EMENDA:

o dispoSItivo em questno chega até mesmo a conflitar com
o prIncIpio consagrado no Inciso II do art. 156, que veda "instituir
tratamento Qesigual antre contribuintes que se encontreI"! em situaçãO
equivalente, prOIbida qualquer distinção em razao de ocupação profis
sional ou função por eies exercl.da, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos ll •

A restriç~o contida na ressalva Que se pretende suprimir

cria sltuaçl:les de suma odiosidade, bastando Que a renda do contribuInte
seja COll'posta de qualquer pequena parcela até mesmo de rendimento de
natureza não tributável ou tributável exclusivamente na fonte nos ter_
mos da legislação ordinária. '

Na verdade, os valores percebidos a titulo de aposent8doriaj
~~mt~~~~:r~~~oe~~t~~~ominados"rendiJnentos", devendo_se dar preferência

E são eles devidos en função do tempo de contribuição sus_
tel)tado pelo contribuinte, seM qualquer distinção de idade, Da forna co
mo está :redigido, esse dispositivo estimula o adIamento da fase opera':'
ciona1, somente possivel aos que nasceran em berço de ouro. Basta aten_
tar para a seguinte situação. duas pessoas, "A" e "B", aposentam-se, na
mesma data, após '5 anos de efetivo serviço; "A"'1.nlc:lou quando tinha
15 anos, enquanto "Bit, maj,s aquinhoado, somente quando com trinta anos
de idade; ao se aposentarem, após o mesmo período ocupacional, "8" não
terá seus proventos tIlbutados, enquanto "A" sofrerá o ônus do imposto
durante 1.5 longos anos! '

Não se pode perl'litir que a própria norma constitucional con
sagre flagrante ofensa ao princípio da isonomia fiscal. -

A igualdade cantada e decantada em inúmeras passagens 'do
;i~~~e~oi:U~~~:onal áeixará ele ser uma bandeira, para constituir-se em

Se não for suprilllillo o per Icuo crcocstc peja pela i:'l::!.!.
d.!l o art. 37' das Di~posíções COl1st!tuciOl"l.lb e Transltó;r-l;,b fic.~l,j

e:m t.onfllto co"! o alto lOS li 1º da Pd:::"tc Perrr.anE'n~"', po~s.LlllInrJo

dO E.tecutivl') optilr em 1909, quando ex~:.udda a vlgl::ncia dü Lc.l. Orç! I
'TI~r'tária de l$fDO I A! ndo cumpriria o Orçonlento de 198ô ~ Ch 198?,

pno talia rt:t;ursos prcvic,tos na Lei ele Meios por a pago:tr as rr.ql!.lsi

ÇÕC'i, se opt,lr pelo pagamento na fOIl~a tradIciol"t<l1

~ - SUPRES5lVA - se for de expre~ ou p~avrll nao devera Invertero sentldo do disposlllvo
Exemplo:no Iexto.suprimir o lldverblo ~NAON passarnkta ser emenda modIficatlvae n~o SUpres5lVa

D - OMISSÃO - Objetivareslllbclecermatenll aptovada no I"lumo e nao znclUlda nll redllção do vencido..

0- ER.IlO_ Redaç.!iO dovenodo que não corresponda ao que folaprovac!ono 1·lumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlsposllM/scontradltonosentre si e sobre 11 mesma mlltena

O - ~~e~~E UNOUAGEM - Sanllr VICIO de linguagem derellO erro ffillll<feslO a corrigIr ou de

1;"j_. TI'J"JO ---~-I

r" Suprima-se do art. 37 - «cecut» - das Dispos ..';i;l!·~ Con,! l
I tatucf coe í s e r rans í tôr í es do Pro.ie t o ce ConstltulÇ;:;O (8), ,,-s !>cguin '

I t cs ~xpre,sõcs:" - i

I ..• par t.Lr de ,. "O julho do 1989, PO" decrsao "olt21

I
da pelo Pccer Erecut1vn até t.t'nto e cf te-rce dias da prOi"Ulg3-;:a da

Consti tUl.ç::o."

JUSTIFICALU

[E] - ~~=~~~e»::~~~::~~=o~~~~~:~::~~V;;:~se;~~~:u:s~~uprC5SlVa

D - OMfssAO - ObJebVa 1e5~~:~r melena aprovada~ l' turno e não If'IdUldana redaçào do venCIdo

D - ERRO- Redação do 'VenCido que não corresponda ao que foi tlproyado no l·turno.

O - COl'iTRADlÇÁO_OIsposIUvos conuedltóllos enlJ.!: si e sobre e mCSfnamalenll



78

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO dto llnG~gem, dtfelto, erro menrrestc a cOfrlglr, ou ce
leclllCalegl$llllrvll.

SUPRIMA-SE O ART 64.

vidor poderá aposentar-se, voluntariamente, "aos trinta anos de eretll

vo exercfcto em funções de magistério, se professor, e vinte e cin -

1-::;00",_5::;.,--",P':.:0::.f:.;.5:.:5:::0':.:0:..."_(:.:'.:.':..:'>:..:' ~ _

O - C ORRE ÇÃO DE UN<KIAGEM - SltIIr vklo de )ingUllgCfJl. defeito rITOmanlfNto • Cornglt ou de
tknlc.leglSlatlva.

.!J TEXTO

Suprima~se O Irctsc II do artiÇQ a" do Pojeto de COl15tituiçoo (reoaçãc para o
212 Turno).

JUSTIFICACAQ

o propósito das chamadas "medidas provisórias" preccruaacas

nesse artigo é substituir o famigerado decre to-Le í , que as forças P.Q.

lít!cas dominantes juraram reiteradas vezes abolir. mas que continua'

em pleno vigor. agora até mais usado Que antes. Em outras palavras' ,

mudará apenas o rõtuãc , Tais medidas não integram o processo legisla

tivo previsto no art. 61. Nem haveria r az ãc de integrá-lo. Trata-se

de instrumento mais perigoso do que necessário Mais perigoso. pela'

tendência dos governantes de recorrer a esse tipo de expediente se.!!!.

pre que decide por providências que sabe contrariar os interesses da

nação ou de determinados segmentos - especialmente a classe assaI!. '

riada _ da sociedade A história do decreto-lei está aí pua demon~

trá-lo E desnecessário, porque em se" tratando de "relevância e ur

gência", como define o artigo, o Congresso Nacional terá absoluta '

condição de apreciar qualquer matéria em tempo inferior aos trinta

dias previstos no paro!igrafo. Basta querer. Além do mais, em função'

das pr6prias prerrogativas que está agora r-espa t andn , o Poder Legi,!

lativo terá que ser ágil, sob o risco de comprometer seriamente sua

pr6prill imagem perante a nação

EMENDA 2T00623-3 "'''''---------, "''':-=I
fJMENDES BOTELHO J~.07~ J

Q(JEIRAASSIIfAlARA NATUREZA DA EMENDA:

o -=~:'~~::;~=~~~~~6s:=~:c=~~=supre~
O - OMISSÁO - 0b,tetMI restabelecer l1'Illtena aprovt;da00 1"1l.Jmo e mo IndWdan. TCdaçiociol'eflcldo

D - ERRO - RM/Içltodo venodo que não corre~pooda 10 que foi iIlf'I'OVIIdo no t- turno

D - CONJRAt>IÇÃO - DlSposllNo5 contraditórioseree si e sobre li mesma rnetena.

GJ - ~~~~~E UNOUAOEM - Sanar víciode IingUllgtm,defeito. erro manifesto 11 cornglf, ou de

=------,----::--=----,-,---:::-''''''0'------,--,...,--,----::-,----,
ART. 206, § 52 Substitua-se a expressão "salário lI!niJlO" por

Piso Nacional de Salário.

JUSTIFICACA:O J
A correção é indispensável para evitar confusões futuras, pai

não a ceoomrnação "salário m!nimo" não vigora mais entre nós. O Decret.2j

lei n2 2 351, de 07.08.87, aboliu essa expreseãc , criando, em seu lugar,

o "Piso Nacional de Salários", contraprestação mínJ.ma devida pelo

empregador ao empregado.

No roomento em que a nova constituiçllio atribui eos sindicatos maior eu

toncmia para o oeseroereo de suas elevadas e importantes atribuições, nIo ;

razoável restringir a constituiçlo de sindicatos de una 1ll!S11\8. categ:Jria oen
tro de un llU1icIpio.

A pluralidade sindical, ao invés de proibida, oeve ser incentivada ju!,

taneote para possibilitar a oocctcuoeoe de rercveçãc e surgirrento de rovas li

oersoçes b91lcoro para facilitar a avaliaçllo de cleserrpMho dos otrerentes sdn
ctcatce, dentro de Ul1l eesea base territorial.

QlJEIRA ASSIIfAlAR A NATUREZA DAEME!'IDA.

Q - SUPRESSIVA -Se forde:lVCpftS5ão CMJ ~avrI, MO dtwf& MM'DSffIlIdo dodl5pOSlt/YD
ExcmpIo: 00 lcOO suprimir o advéiblo "f'WY'.puuodo I, U1 emenda modlficltMl c nio suprflllvL

O - OMISSAO-Ob,tttIW restabelecer mllténa aprlMdl no J01l.Jmo enio IIlCiuIda na redaçlo dovenodo

O - ERRO- ~lto do wr'lCtdoqur nllo corresponda.ao que fol8prowdo no 1°torne

O - CONTRADIÇÃO - D!5poa.rtM:!s cootnKbtonos entre SIe sobre I mesma malerll..

D - CORREÇÃO DE urt:OUAOEM. - 5ulilr o,ioo de IIngUl!Jem dcJctto,erro marufeslo • corri9r. CMJ de:
~·~líllSlatIVL

suprima-se o Inciso I, do § 5", do artigo 171, e em ccnsequêncfa

EMENDA 2T00621-7 """" --,
[!J MENDES BOTELHO JnM~"74

QUEIRA ASSIIfAlARA NATUREZA DAEME!'IDA:

rn-:S:~~::m~==o~~·~~~=~S::~~::uprmlY.
O - OMlSSÁO - 0bJW.'a fl:SUlbclecd'matell.l .pl"OYlld8 00 l' turno e nec indt8da na redeçeo do Yl!nckh

O - ERRO - RI:dllÇiodo VMddoque não COOtSpondaao que foi aproYl!OO no l' turno

O - CONlKADIÇÃO - OlsptlSltlYO!l con\1l1dJtooos entre si e sobrl". mesma matéria

D - ~~~I~~ UNOUAOEM - Sa08t '»'lclode linguagem defeIto, erro manifesto a comglr, ou de

ART. 159,~ , li: SUPRIMA-SE A EXPRESSA0 "A PESSOA COM

IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS, CUJA RENDA TOTAL SEJA CONST!

TU!DA, EXCLUSIVAMENTE, DE RENDIMENTOS DO TRABALHO".

EMENDA 2T00624-1 """"l!J OO'UTAOJ .)JAQU,M-FRJl>C--,SCO-------.) rr;;~~~;]

QUEIRAASSIlW.AR A NATUREZA DAEME!'IDA:

m-~~:~~up~~~~~:::;:s::~~~~ePM-

D - OMISSÃO -ObjetNa rmabelecer.malerla a:ptOY8da no l' turno e No Indulda na redação do vencido

O - ERRO - ~io do Yl!nddoque olto corresponda 110 que foI.prOV/ldono l-11Jmo.

O - CONTRADIÇÃO- DltpoWvos contradltooo5~r si e sobre a mesma rnatena

D -~~ urt:OtL\OEM - Sanllr vk:1O de linguagem, deftlto erro manifesto 11 Corrlgll,ou de

SupriPila-se do item III do artigo 207 do Projeto de Constituiç~o (B) a e.!

pressão- "de pr.illl.eiro e seg..ndo grau".

considere-se prejudicado o artigo 42, do Ato das Disposições Constlty,

cionals Transitórias

JUSTlfICACAO

Nilo se tra.ta evidentemente de lIlaUria constitucional.

Ademais. o Congresso Nacional, no exercfcIo de sua futura all1pln

competência relaci,onada co'" o exame de questões orçamentárias (arts.171

a 17:;), já dispõe de meios efetivos para exercer o controle desejado ,

sem o risco de que, previamente e a nível constitucional se estabeleça

t ãc rigorosa e desnecessária inflexibilidade.

E.'iENDA N9 2T ,..:0,..:6_27'--..:.6 _

AUTOR: FIRHO DE CASTRO

JU5TIfICACA:D

O inciso em apreço proIbe a incidência do imposto de rende.

sobre proventos pagos pela Previdência 'social a Inat ívcs com idade '

superior a 65 anos. EIll outras palavras. aposentados com menos de 65

anos estado sujeitos ao reposto de renda. A res tr í çãc é injustific!

ve L, Se reeseecs estabelecer Ulll critério para cobrança ou não do im

posto de renda sobre proventos da aposentadoria, o menos injusto se

ria o do valor dos proventos, não o da idade. Pode ocorrer Que um I

aposentado com menos de 65 anos e recebendo mui to abaixo do que aqui!.

le COIll 6S anos tenha Que recolher imposto de renda, enquanto este não

AssiM, consideramos oportuno acabar de vez COIll a possibilidaI
do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, mesmo porque'

o trabalhador já o recolheu quando elll atividade. Alélll do mais, • perte

final do inciso está redigida de forma inadequada, quando diz "cuja '

renda total seja constituIda, exclusivamente, de rendilllentos do traba

lho". O terl'llo "trabalho" nllo é sinônimo de "aposentadoria" Da forma '

como está, salvo melhor juizo, o nposen.t.ado COlll idade acima de 65 anos

Que vier li. exercer Qualquer outra atividade, os ganhos decorrentes de~

ta estorfto também isentos do imposto de renda.

A Emenda Ieoõe-se, entre outras, pelas seguintes razões:

a) para evitar contradiçlo e desi9J31dade de trateeeotc entre o disposto

na alInea "b" do item III do art. 41 e o disposto no artigo E'!II ref!

rênciaj

b) é raro o professor q.Je só atua l"lUll nível de ensina, a carreira do Ifi!.
glstério trensfta pelos três níveis, 0:10 sendo justo discriminar o pr,Q.

fessar de 3!il grau, na contemplação deste benefício.

QUE!RAASSINAlAR A NATUREZA DA EME!'IDA:

o - SCJPRESStVA -Se fcf de upressioou~ nio deYen~o sentkIo dodispo3ltlvo
ExernpIlx 00 tom,~ o *'vérblo M~M, passando. ~mlendl;mod!fiçltMleniosuprf:SsNa.

D - OMISSÃO - Objetrvarestabdec6 m&liriollproyida no l' turno e nio Indulda na redllçio do Yl!ncldo.

D - ERRO- ~dovr:nddoquenioCOlTespondailOquefolillf'l'OYlldono1-hJmo.

[i] - CONTJto\DlçAo - OlsposltlYo5 cootrldlt6oos filtre:u e so&e. 11l6ITl.mlltmL

D - ~=E UNOUAGEM - s.w- Yklo de~ 4efeilo erro marureslOa e:orriglr, ou de

NATUREZA: SUPRESSIVA

DESPACHO

A emenda dirige-se a 001.$ dispositivos suprime o i.nc , I do

~ 59 do art. 111 e ccns rdera pz-e j ud acado , em ccnseqaênc ía da supres

são, o art 42 do Ato das D1Sposicàes cons t i t.uc rona fs Transitórias .\

maté r re devena ser objeto de emendas distintas. um~a vez que não ex!!.
te correlação necessária entre os preceitos (Regimento Interno da As

sembléia Nacional Cons t a t u í.nue , art. 23, § 2'i'). Admite-se o seu aco

lhimento apenas para o primel.ro áisposltlVO 1ndicado (art 171, § 59,

ioe 11

Em 12/07/B8

Constituinte ULYSSES GUr4ARÂEs

Presidente da Assembléia NacJ..onal Constituinte.

EMENDA 2T00622-§
l!J MENDES BOTELHO

QlJEIRA ASSIIfAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

CiJ -=:~~~~CMJ~~ap==~s~~::===~~~uprmm
D - OMISSÃO - Obj'rtMl n:$tabt!k!C6 ma~rllI apl'OVllda 00 l-turno e nio loch.Hdall.I redaçlto do vencido

D - ERRO - Rtdaçio dovcncldo ~nio correspooda aoqtJl! foIaplOYllOO no 1"hJmo.

0- COI'iTRADlÇÃO-Dtspositivol coolrlld.t6flcls6ltrtsie~~afl'lf:smamatérl3

D - ~C:=E UNGClAQEM - Semr W:lo dI' linguagem dtfelta Imo malllfl!sto a comglr,ou de

"XVIII - o•• observado o disposto no artigo 197 desta Cortstituiçll:o".

O dispositivo emenc:lado estabelece ~ a criaçlo de associaçOf!:s e coope
rativas independe de autorizaçilo Todavia, o artigo 197 do Projeto de Constit~i

ç!o estabelece as regras iI qJe ficado sujeitas as instituições financeiras ~
dependemde autorizaç;5o governamental para funcionar. inclusive as cooperativas
de crédito tal corro previsto no inciso VIII do referido artigo 197.

EMENDA 2T00628-4 """" --,
(!J ) er:-o~;;;J

QlJEIRA ASSIIfAlAR A NATUREZA DAEME!'IDA:

GJ-:s:~=~":o~~~~:,ve:':~sc~~~suprn-.
O - OMISSÁO - Obje!MIJt';lubdeccr ITMtcnaIproY&dIno l'turno e não IOdUldil NIr~lto do woddo

D - ERRO - Redaçio do~ que não e:tKf~ponda.ao que fol8prO'o'lldo 00 l' lumO.

0- CONTRADIÇÃO-DIsposJ\NOI contradltóoo!ientre si e sobre 01 mesma ffiilte1la

D -~~ UNGUAOEM - Sln_ vk:io de linguagem, ddtlto. erro m&nHeslo • COlTIQit, ou de

Suprima-se OI expresslo, "Il5Silll corno a participaçfto de qualquer d!

las em empresa privada", do inciso XX, do artigo 38.

JUSTIFICAC~O

I
J O artigo 171, por seU5 diverso5 dispositivos, especialmente o in-

,ciso do § 52 e aS 6" já confere competência ao Congresso Nacional para

!aprovar ou nlio investimentos das ElIlpresas Públicas, Sociedade de econf!

: lIlia mista, Autarquias e fundaç~es Públicas, inclusive sob a fom.o de pa!

I t!cipaçlo acionário.

CEPUTAOO .)JACUI'" fRAN:ISCO

EMENDA 2TOO626-8 """" --,
f? )rry~;;i;J

QlJEIRA ASSIIfAlAR A NATUREZA DAEMEND....

[::!:] - BUPRESSIVA _Se forde Npreuio ouP~ não dever" InYeftef o senbdo do dlSpOSltM)
E«mpIo 00 texto. suprímlr o adverblo MI'iN)- pu$ll.ndo. SN~ modlrlC1IlIVil e nio supfeJSMI

O - OMISSÁO -ClbjWvI rcsUbelecermaterillaprCMIda no 1"turno e nio Induldl na redaçltodo YeflI:Ido

D - atRO - Redaçltodo wnddo que nio COrttsponda.c que fOiaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - Dtspo5ltM)Scontradí&orlos entre sI e sobre" mesmllmltenl.

SUPRIMA~SE NO INCISO III 00 ART. 207 A EXPRESSA0 liDE PRIME!

Nossa proposta vha evitar a discriminllçl!io que o dispositl.

vo consagra contra' os professores universitários, de pré-escolas, por

exemplo, sujeitos ao lIlesrno desgaste dos docentesAe primeiro e se 

gundo graus. Além disso I essa restriçlio choca-se frontalmente COIll

disposto na letra "b", incIso lII, do art 41, segundo o qual o ser-

RO OU SEGUNDO GRAU".

JUSTIfICACn.O



Assim, a supressão que se prcpõe , além de evitar 11 duplicidade de

textos torna-se necessér í a pelo evidente causufseo que acarretará no el(~

me de materia da espéc í e , representando, em particular, enqes sanento Que

poderá inviabillzar programas de assistência financeira rotineiros e 10-

rSpensãvel ao desenvolvimento de etIvfdades produtivas, o que, salvo m.!:.

I~or juízo I "lia consti tu! pretensão do legislador ~onst1tucional.

QUEIRA ASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMENDA.

GJ - =~~~~::::~,~~~e~:Kl~~~~=ás~~V:::n~s:~~~~s~~tlpressWa.
D - OMIssÃO - ObJetMIrestabelecer mll~nllprOV3da no 1" turno e mo mcluklana ledllçw do vencido

D - ERRO - Redação do venddo que n.\o cotTespon~ 1I0 que folllprD'noo no 1· tome

O - CONlRADIÇÃO - DlSposIllvos cool.radllonos mt1e si e sobre li mesma matena

O - =:~~?~E UNGUAGEM - SllrnIr ~clo clt IJngulIgem defe,to, erro maniFesto ilIcoms"" ou ele

Suprima-se o artigo 41, do Ato das ní.scosfções Constitucionais

Transitórias.

JU5TIFICACJtO

o novo texto constitucional é abundante em matéria de controle

orçamentário pelo Poder Legislativo, n50 se lhe escapando, por falta

de competência, a possibilidade de aprovar e acompanhar as mau; dife

rentes ações financeiras do Poder Executivo. Assim o estabelece, det,!

lhadamente, a Seção lI, do Capítulo n, do Título 6, (005 Orçamentos).

Passíveis desse controle anual e permanente, es têo os fundos da

União e de entidades da Administraç~o Indireta e as suas cespes.as de

corrente de Lsencões , anistias, subsídios e benefícios de matéria fi

nance í r a, tributária e creditícia (Art 171, § 5", Inciso I a III e § 6",

do ar t 46, das uí spcs í ções Transitórias).

Desta forma, o artigo que se quer suprimir torna-se, além de CO!!

fuso e de duvidosa interpretaçl:io, perfeitamente dispensável.

Q(JEIRA ASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMENDA:

(]J - 5(JPRESSSVA - Se for de expresÚQou paFavrnnão deveráuwerter o 5I:nbdo do dIspositivo
Exemplo no to1o 5upnmlr o ilIdVl"rblO ~NAO~ passando I ser rmenda moe!lf'iCltrville não suprew .....

D - OMfSSAO - ObjdMI rtsl.!lbelecff matenl aprov.adll no l' turno e nio InCluoda nll redação do vencido.

D - ERRO- Redl!çillo do venCIdoque mio COlTesponda ae que foi iIIpfO'Vado no l' tumo.

O - COf'tTRAl)IÇÃO_DLSPOSlllYO~ contradltonosentre 51e sobre iIImesma mllttrla

O - ~~~I~~E UNGUAGEM - Sanar \IlClOde Imguagem defeito erro manlft.'lto a comgrr, ou de

Suprima_se a referência a "Territórios", no inciso I do § 6" do

rt. 1.59 e na letra "a" do inciso I do art 165 do Projeto de Constitu,!

~o 8, e no § 2" e no inciso I1 desse parágrafo do art 39 do respecti_

o Projeto do Ato das Oisposiç15es Constitucionais Transitórias

JUSTIFICACi'iO

Com a incorporação do Território de Fernando de Noronha ao Est~

o de Pernambuco e a trBnsformaç~o em Estados dos demais Territórios ,

erde sentido a referencia a terntórios no texto da Constituiçí!lo Além

isso, o territ6rio nada mais representa que uma autarquia territorial

fcderal,razll:o por Que descabe transferir recursos. pronnientes de triby

os da competêncIa da Unilo para entidades que silo extensí!lo delapropria

A transferência, constitucionalmente deterl'linada, de recursos tem o

Dbjetivo de assegurar autonomia financei ra, de que depende a autonomia

Pbl1tlca. que caracteriza a pr6pria UnHio, os Estados e os Municípios E:

tlt territórios, vinculados que s:io à UnUo, prescidem de autonomia po

UUca.

EMENDA 2T00631·4 """' ---,
~ DEPUTADO LELlO SOUZA J ~~~~"'ãã']

QUEIRA ASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMENDA:

[D - ==~~~~;~~~oo~~~~p~:=;6S::::n~~~::a~~uPfl!mva.
D - OMISSÃO - ObjetlVll rl!StllbeltCtr mllténillllprOYada no l' turno e niio lndulda na rtCllçio do ~nodo

D - ERRO - Redaçiio do vtnodo que n1IOrorresponda!lO que foI iIIpl'CMldono I· turno

O - CONTRADlçAO - Dtspa~lllYOs cool1l1dltonosentre 51e sobre li mt.'lmll materla-

D - ~~C;-~E UNGUAGEM - Silnilr vício de linguagem, dtftltO erro mllnrfe5to a comglr, ou de

EMENDA SUPRESSIVA
\)':!>PC:5t~~ "'I\2o,."'::O\T'c:ql~

Suprimam-se do "caput" do art. 52 as express15es:

_"do Banco Central e do Banco Nacional de Habitaç:io"

_"originários de onerações de empréstimo, de fina!!

cfaeento , de refinanciamento, de assistência fina.!!

ceira de liquidez, de decessão ou subrogação de cr!

'ditos tnpot ecér rce ou de cédulas hipotecárias, re!,

lizadas com recursos próprios daqueles Bancos ou de

fundos pelos mesmos geridos."

JUSTIFICACAQ

Não se pode combater o crime de "colarinho branco" tratando

apenas o Governo, vale dizer, as entidaeles orac í.ms como vít,!

mas do delito finam:eiro

o dispositivo aprovado, ordenando a cor-reção apenas dos créd,!

tos do Banco Central e do extinto B N.H , deixa sem proteção

alguma os créd1tos trabalhistas, os de fornecedores e de todos

os demais credores das 1nsti tuições finance1Xas em interve!!

çêo , liquidação extrajudicial ou falência

o Decreto Lei n!22 278, a partir de 19 de novembro

de 1985, mandou fossem os créditos corrigidos, mas essa provi
déncia, por n50 poder retroagir, não atingiu as liquidações a!!

teriores, como a famosa Coroa-Brastel e vér ras outras, entre

as quais, ainda pendente, a do Sul Brasileiro Crédito Imobill!

rio que f 01 excluída da composição de que resultou a criação

do Banco Meridional.

As supressões croccstes tem nítido fundamento Lscnônu cc não
teria sentido que a Constituiçl:lo incluísse, entre seus princi

pios, o di'! igu<lldade de tratamento de todos perante a lei e
ela mesma discriminasse o credor público e o privado diante do

mesmo fato, protegendo o primeiro e abandonando o segundo ;í

SUB própria sorte.

EMENDA 2T00632-2 """' ~

e"J ConsUtuinte FERNANDO GOMES J ~.~;;;m]

QUEIRA ASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMENDA.

~-~=:~~~o:m~~SS:IO~~~;~=:~~~r.c~~:=upr~~lI.
D - OM1ssAo -ObJeUvA restabelecermatelllllpr~dil no t-tumc e nao Inc:lUldlllll redaçãodo venc:ldo

O - ERRO - Re&ção do vencídcque MOccrresponde ao que fOIaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DJ!lpot.llJYOs conl1&d116oos entre SI e sobre a rnesm .... matena,

O - ~:f~~~E UNGUAGEM - Sanar vícíc de Ilngullgem defeIto erro mOTlJf~ li corrIgIr, ou de

~ Ellenda ao Art. 50 Inciso Vt do p~eto de Constituiçl!io.

SuprilrJir as expressões ouvidas "AS RESPECTIVAS ASSEMBLt:IAS LEGISLATI

VAS".

JUSTIFICATIVA

o Art. 18, Parágrafo 32, determina que a decisão do

Congresso Nacional seja dada através de lei COlllplementar;
A audíêncfa das Assembléias Legislativas foi dãspen

seda através de dí.scussãc e aprcvaçãc de Emendas supreseãvas ao texto

do Projeto de constituiçl!io anterior;
, Por questões de compatibllizaç!o é logicamente im-

prescindível a retirada das expressões que propomos nessa Emenda.

Deputado FERNANDO GOMES

EMENDA 2T00633-1 """' ---,
PJ CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO

Q(JEIRA ASSI!'W.ARAI'lATUREZA DAEMENDA:

)TI - SOPRESSIVA -Se Forde expressilo ou p~!lMa nio deverá Invertero 5I:nlldo do dl~posItJvo
Exemplo no texto 5upnrnlr o AdverblO Mf'i,\O~ passando a ser emmda mod,fic ....1Ml e não suptesslYa.

o - OMfSSÃO_ Objtllv.ill restzrbelecerm3tenaaprovada no I' turno e nêlOlncluldll na redaçao do vtnctdo

O - ERRO - Redação do venodo que 1110corre!ponda ao que fOlllprCMldo no 1 turno

D - CONIRltDJÇÃO - OlsposllNos contrad,loOO5entre 51e sobre a mesma matena

O - CORREÇÃ O DE UNGUAGEM - Sanillr VICIO de llnguillgem defeIto erro mamftsto li corrigIr ou de

"""".."""""
~~~

Suprimir do Inciso II do Art. 60 a expressão" sendo

inaculllulável com quaisquer rendimentos recebidos dos corres pQ

blico5. exceto os benefícios previdenciár10s, ressalvado o dire,!
to de opçao~ ':

Art. 60 - II pensão especial correspOndente
à deixada por um segundo_tene!:!
te das Forças Armadas. que o,!!

dera ser reouerida a qualquer'
tempo

O propósito visa impedir a discriminação que Há ..Q.

correr com os ex-combatentes estatutários caso permaneça a ex
pressão.

Fazemos com 1sso o reconheC1mento daqueles que ti!.
r~o suas vidas em favor da pátria

EMENDA 2T00634·9 """' ---, - ,
3 CD~STITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO ~~~;:ãã""J

QCJElRAASSI!'W.AR A I'lATUREZA DA EMENDA.

~-:~:~~~=K)~~~:;=:~~=se=fic~~~prtS~
O - OMls5Áo _ObjtWI restzrbeJecer mlltena aprOYlldllno 1· turno e não Induldil na redaçi!lOdo venodo

O - ERRO_ Red.llçãeldo venodoque não rorresponda ao que foroIlprovaclonol'wlnO
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o - CONTRADIÇAO - D!sposlllYCS ccntradncocs entre si e sobre ilImesma matem

O - CORRE<;AO DE UNGUAGEM - Sanar VIcio de linguagem deíeuo, erro manlfe~to 11 corrlgrr, ou de
~llleglSi:ltwa.

Suprimir do Artigo 38. Inciso V , a palavra "pref!:.
reclalmente-, passando o referido Inciso a ter a seguinte reda

ção:

Art. )8 - V - Os cargos em comissão e fu!!.
ções de confiança serão exerci
dos, por servidores ocupantes

de cargo de carreira técnica ou

profJ.ssional, nos casos e cond,!

ções previstos em lei;

l'IJém de um incentivo aos ocupantes de cargos pl!
bJicos, a máquina administrativa ficaria mais agIJizaza pois

passaria contar com servidores com experiência na função

~NDA 2T00635·7 '""., ---,
CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO

Q(JElRA AS$tNAU.RA I'lATUREZA DAEMENDA.

[[] - SCPRESSIVA _Se for de expressêc ou palllYl"a nf,o dtverli Invertero ~nlJdo do dlspo!õllNo
Exemplo no teJrto supnmu o lIdvtrblo ~I'iA.O~ passando li ser emenda moeMi~alJva e MO5UpleSSrnl

o - OMISSÃO -Objetrllll restabelecer matena aprovada no I· turno e nec Incluldll na redaçeo do vencde

O - ERRO - Redaçoiodo vencido que não ccrresponda i!IO que foll'lpto'oado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DlsposltJVo~ ccoeeczcncs entre SIe sobre a mesma rna'ena

D - ~~r?~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de lInguagem, eerenc erro mamrestcli corrIgIr, ou de

~~

Suprimir do Artigo 911 "caput" ti expressão- "competindo aos
trabaJ hadores decidir sobre a oportunidade e os interesses que

devam por meio dele defender", passando a seguinte. redaç:io:

Art~ 92 - E: assegurado o direi to de greve

~.!:!.~!If.lfE.II.Y.~

Não há necessidade que fique explicito na Consti

çãc , quando o trabalhador deve ou não entrar em greve e muito

menos as condições para que isto ocorra, o trabalhador não pode

ficar coagido em suas oec t sõe s visando uma meJhor condição de v!

da. Já é hora de o trabalhador mostrar a sua maturidade sem

que para isso precise seguir as normas prévias tuteJ ares.

QUElRAASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMEIiDA.

~-~:a::-~~;~~~IO~~~~~ás~~=~se~:~~~:~~~
O - OM1ssAo -ObjetMI restabelecer makrur eprovada no r-turno e nio Inclwdll n1I redllçlto do vencido

D - ERRO- Redaçãodo vencido que não correspcoda ac que FOlaprcvadono r-teme

O - CONTRADIÇÃO - DJ!l~llJvos conl1l1d1tonos entre 51e sobre li mesmlllTUlttM

O - ~~~~~E UNGUAGEM - SanllT VICIO dt Imguagem, dtfellD erro mllniFe.'lto li. corrigIr, ou de

EMENDA~

Suprimir o Parágrafo V do Artigo 159.

A proposição contida neste parágrafo deve ter :,;ua

existência regul amantada em LegfsJ ação Ordinária

EMENDA 2T00637·3 ~"' ~

P COOStltu1l1te AIBimoo F1UD J tSL:;:;J
Q(JElRAASSI!'W.AR A I'lATUREZA DAEMENDA.

o - OMlSSAO-ObJetr.d rts!3belectr mlltefli' aplOVJ::Ia no l'lumo enaolncJufda na redllç[ro dC'wncrdo

O - ERRO - Redaçao do vtncldo que nllo correspond.t llOqu~ fOllprovado no 1 turno

O - CONTRADIÇÃO -DJ!lpo~llIYC<; contrlldrtono~entrt 51e sobre a mesmll mat~M

O - CORREÇÃ O DE UNGClAGEM- Sanar VICIO dI' l.nguag~m deftto eno mllnlFeslo li COrrlglf, ou dê
tél:nlcalegl.'llMr.'lI.

Supnmam-se do artigo 52, caput, do Ato das Disposições

Constitucionais Transit6rias, as expressões "do Banco Central do

Brasil e do Banco Nacional da Habitação" e "originários de opera

ções de empréstimo, financiamento, refinanciamento, assistência

financeira de liquidez. cessão ou subrogação de créditos hipote
cários ou de cédulas hipotecárias, realizadas com recursos pró
prios daqueles bancos ou de fundos por eles geridos".

JUSTIFICAÇi'iO

o artigo insdtui correção monetária em favor do Banco Cen

tral e do BNH, hoje Caixa Econômica F'ederal. Acontece que ambas

as instituições financeiras já tem esse direito O 8NH, desde a

Lei ng 4 380/64, que o criou, o Banco Central, a partir do Oecre

to-lel n!2 , 477176

Chove, p01S, no molhado, o artigo a '3er corrigido

O que fi soc1~dade pede é correção moneUria p:na quen não

tel"l, isto é, para o investidor privado, para a pOUP3nçi] popular,

que somente passO'J a ter seus créditos corrigidos pelo Decre-
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to-lei oQ 2 278/85. mas Que não pode retroagir.
A dt socs í cêc constitucional pode e deve retroagir neste

50, evitando-se o maIor eru-rouecãmento Ilícito dos colarinhos
brancos I Que já se enraqueceram com as Laqua dações extrajuofcrars
pela LeJ. nO 6 024/74, que congelou seus déb i t cs e deaxou livre

mente valorizados seus ativos,
Chegou o momento de corrigir-se essa t eretcrõmca proteção

ao crina fmancef ro,
Com a eupressêc sugerida, o artigo passará a dar correção

monetária a todos os créditos, sem distinção, inclusive, se ne

cessário fosse, aos do Banco Central e do BNH.
Aliás, o artigo, tal como está, em vez de benerf c i ar o Banco

Central e o BNH, podera prejudicá-los porque, enumerando as or L,

gens dos créditos a serem corrigidos, deixa de fora outros crédr
tos que tenhen or.igens não nenc i onaoes , como despesas COA a 11_
qvadação , multas etc.

ccns rõerenâo-se , a rnda , que a política rntervenc icmsea se faz

necessar la para resolver estas SI tuações que se prec r p i tam ~apldarne!!

te, o üj re at o r'ub l rco haveria de se amoldar a tais necess tceões , sem

dea r eape r t.a r os pr Lncf p i oe fundamentalS de cada s i s tema jur íd tcc

A solução que d rversos países, mctue rve o nosso, acertadamente, vêm

encontrando é a criação de uma estrutura adnu ru s t.re t rve descentrallZ!.

da, abandonando-se a organIzação tirad í.caona L do Estado. A descentr.! I
l1zação runc rcnat especrat raeôa, que se faz ar.revés de órgãos com V1

da eutãrquice, é a eécmce adequada à solução desta questão.

Dentro -dQS -dItames constituclonals, a Lel Federal Há deline

ar a compenênc r a do órgão da adrmn r sur-ação direta ou Indireta, Incum

bido de r-ee Li aa r a ação rnt.ervencromst.a ,

ass rm, quer nos af i qur-ar- como rmprópr-i e a adcçê a daquela meda

da, no âmbr t.o de nosso ni re i to ccnstaeucrcnar , por seu mpectc ôesas-.

troso na atuação daqueles órgãos õe adnu n i s t.r-açâo piib'l a.ce e dos seto
res econÔMicos por ela regulados.

JUSTIFICATIVA

11 supressão sugerJ.da obJetiva manter o reconhecimento do mérJ.
to de homens, qener-acaeent;e falando, que, a despéJ.to de Já haverem al
cançado. J.dade por r-ca toe considerada elevada pare o de se-npanho de fun
çêes públ:lcas. cont:lnuam emprestando seu talent.o e-n favor da causa e da
coaae públJ.ca.

Os que defendem a restrJ.ção aos eaaeeee de tis anos de J.dade el!
que cem ~ tomara seJa um mero eecuecaeentc ~ do cabedal de ecnhecamej;
tos que carregam esses homens, com experaêncae digna de ser preservada
e aumentada, devendo. mesmo, ter a constante oportunidade de transrlJ.ti-

~:n~~~ :~~:n~~v~~~~~:~~~:s:sàJ.~o~;:r:~ã~e~:d:t~~u~~;J.~~f~~~gO~~l~~~~
forma-se um melhor Juízo do caeunhc maas acertado a percorrer.

Poderíamos enuncae r , à exaustão, nomes a ni'vel nec i onaa e an
cernecacnea cuje J.dade está a "desaconselhar" mantenham-se em atiavadede ,
aene rmc-ncs satisfeJ.tos com a lenbrança ráplda de Ulysses GUJ.ll"arães,
Nelson carnearc , João FJ.gueJ.redo, .Afonso IIrlnos, Ernesto GeJ.sel, e, se
eeaecaec não fosse, Tancredo Neves.

QUElRAASSI!'lAU\R A l'tATUREZA DAEMENDA:

nu _ físicas"

JUSTIFICAÇÃO

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

TEXTO. Suprima-se no inciso U, do artigo 177. do Projeto

de Constituição (redação para o segundo Turno), a

seguinte palavra'

Existem empresas genUInamente nacionais I controla

das por Fundações de DireJ.to Privado que, como se sabe, não são

passíveis de controle por pessoa físJ.ca COfltO exemplos, podemos

"Citar a VARIG, controlada pela F'undação Ruben Berta e a COfllpanhia

Antarctica controlada pela fundação Helena lerrener.

w - SUPRESSIVA - Se for de expressêc ou ~llvra nOO deveréInverter o sentidodo dtSPOSIII~1J
Exemplo-no texto supnrmr o ~dvelblo ~NAO • passando a ser emenda mccrncewa e nec supresSIVa

o - OMISSÁO- Objetivarestabelecermaeoa aprovadano I turnoe MOIncluldana redeçeo do venceo

O - ERRO - Redaçec do venooc que nae corresponda00 que fOii:lp:o;adono 1 turno

O - COMTRAD\ÇAO- DlSpc!>l\NcS conlJaÕ'\tO{lOS erüresI e s.o\:lle a mesma metere

O ~ CORREçAO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem cerenc erro mMllfestoa comglr, ou de
lknlCi:llegtslatJva

EMENDA 2T00643-8 """" ---,
[!J neputedo DELFIM NETTD 1~~T"'~

'ra i s mot rvos são a nosso ver sut rc re-rtes para suprnru r o re

erc-c i eeôc artigo 29 das DISpOSIÇÕ~S Transltónas ora aprovado en lo

turno de drs cussêo e votação.

SuprJ,ma-se O Parágrafo ÚnlCO do lIrt. 242 do

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA-

Por outro lado, o paragrafo ém co considera autor-et rcaeerrte

re~e1.tado5 os decretos-leis não apreCiados até a data da pronulgaç~o

da çons t i tuLção , ,

CrJ.ar-se-á, ass rm, um vácuo nas relações por eles ô rsc rpt i na-.

das, s atiuaçâo essa Incompatível com o pr i nc Ip i c da cont í nurdade da o!.

dem JurídIca. I

o - OMISSAO - Objell\arestabelecermcreoe aprovadano t-rorrc e não Inclmdana redeçec do vcnodc

O ~ ER-'O_ Redi:~<l')do vcncdo qu, nec cc-responda a';lque fOIeprovadc nc "t"fnO

O - COti'Ir..A.I)IÇAO_D.spos,twos comradtonos cnue SIe sobre 11 mesma ma\c:!la

O - CO RReÇÃ O DE! UNQUAGEr·l - Sao"r VICIO de Iln~agem defeito erro mamfestc li comglr ou de
tLcnlca!egls!Illl'.<I

o - saPRCSSIVA - Se Ior de expressãoou p~lawa nec deveráInvertero senlldodo dlSPOSlllvo
Exc.'Tlp<O no leTto suprrrrnr o advérbIO NAO, passandoa ser emenda modlflCallVa e não suprcsswa

EMENDA 2T00640-3
e::.=onstitul.nte NFLSO:::UI1\.R

ArtJ.go 53 das ai.spceacôesDJ.sposJ.tJ.vo Emendado:

JUS';t'IFICATIVA

Supn.mir o art .. 53. seus ancaaos e parágrafos.

Const1tumte CMLOS S1lNI"JYN1\

transJ.tórias.

A anasuâa da correção mone târ-a.a dos débJ.tos fis
-caas , cufo custo é es tamedc en cas 377, O bJ.lhões. além de ampac car
negativamente a execução orçamentárJ.a, agravará o déficJ.t fJ.scal.
Esse aumento de défJ.cit dE:verá ser fJ.nanciado por I:laJ.s impostos,
fazendo recair sobre toda a socJ.edade o prJ.vJ.légJ.o dado a alguns
poucos.

w- ~::~~~~u:,~::~~ :~~~::'~oou~~~~p=~=;â~~~~~n~:e~~~~:~~s=upreSSlV~

O - OMIssÃo - Objetivarestabelecermerena eprcvade no l·lumo e não IndllKla na redaçãodo vencido

O - ERRO - Redaçecdo vencidoque nec corresponde ec que foi aprovadono l' turno

O - COl'iTRADIÇÃO- DIS~ltNoS contramloflosentre 51e sobre a mesmamaténa

O - ~~~~I~~E UNCiClAGEM - Sanar VICIO de llnglJ.llgem defeito erro memíestc li comglr ou de

EMENDA 2T00638-1 ~~ ---,
~ J~;~

EMENDA 2T00639-0 ~~ ---, "'''~

f!J Conshtuinte a.m.os 5'NT'ANm J pr-ll.07.88 J

ProJeto de ConstJ.tulção (B).

QUElRAASSINAVJl A NATUREZA DAEMENDA.

m- ~~:~~~~~:~~~S:oo~~~~a;=:e;â;=n~:e~~~r:U:~~presS/Va

O - OMISSÃO - ObjetIVa fest<lbelecer mlltenaaprovadan" 1·turnoe MOmcluldana redaçllodo venCido.

O - ERRO~ Redaçaodo venCIdo. que nao corresponda00 que fOI aPfovadono 1<tumo

O ~ CONTRADIÇÃO- DlSpoSlIlVOS contrlld'tol'los entreSIe sobre IImesma mlllena

O - ~~~~E UNCiUAGEM~ Sanar \'ICIO de Jlflguagem defeito,erro mllrl'fesloa comglr, ou de

Art. 29 (das DIspOSIções TranSItórias)

_ supressão total do artIgo e seu paragrafo

.JUSTIFlC1\ÇÃO

o dlSpOSlt:l.VO não contempla fllatérJ.a cUJa llatu-

reza Justl flque li sua inserção no texto consti tucional.

Se necessárJ.o, poderá ser obJeto oe legJ.blaç2lo

especí flca.

QUEIRA ASSI!'!AlARA l'tATUREZA DAEMENDA.

o - SUPRESSIVA - Se forde expressãoou p~lavr/l não deveraInvertero senlidodo dISposItIvO
Exemplo no texto supnrmro advewlO "NAO",passando a ser emenda modlficllllva e na\) ~presslVa

o - OMISSAO - QbJetMl resti!lbelecer matel1aaprovadano J lurnoe l1aoII'lckJKla na redação d:l ~(!ncido

O - ERRO - Redaçãodo.venCIdo que nao correspondaao que fOiaprovadono ~ lurno

O - CONTRADIÇAO- Dssposruvos contradllot'loS entre SIe sobre a mesmi:!materla

O - CORREÇÃO DE UNG[1AGEM- Sanar VICIO de },nguagem"defeito erro maOlfestoa comglr ou de
lecOlcaleglslatJva.

JUSTIFICATIVA

O art1go, na forma corno apresentado, retIra toda e qualquer I
posslbll1dade de diversos Crgãos do Poder ExecutlVo, como por exemplo

o Banco Central do Brasll, a ComIssão de Valores Moblllarlos, o cons.!

lho MonetáriO Nacional, o Consel.ho NaCional de Seguros Privados, a

supen.ntendência de Seguros Prlvados, o ln5tLtuto de Resseguros do Br~

5).1, etc., de exercerem o seu regular poder normatlvo.

As consegUêncJ.as de tal medIda, fáCIl prever, serão desastro

sas para os setores econômIcos que estão submet"dos à ação normatIva

d<lquelas entidades Tudo esta a Indicar que a admLnlstraçâp f!úbllca,

os setores regulados e os proprLOS contribuintes enfrentarão períodos

de extrema dlficulaaade, pela Interrupção desses processos de norma

tJzaçào adrr,Jnlstratlva,

A supressão pura e SImples do poder normatIvo conferido ao

executIvo não e cogItada, nem illesrno em países com grande tradIção de~

mocrátJ.ca e constItUCionalista, corno é o caso dos Estados UnIdos, da I
França e da Itália, dentre outros

Trata-se de fenômeno plenamente absorVIdo pela cultura Jurídl I
cs daqueles países. Os Estados Unidos, InclUSIve, Já enfrentaram :l

mesmo problema no correr do século XIX, COM. a crldçào da Interstate

COflllTlerce CommlSSlon, a prImeira agênCIa admInIstrativa norte-america

na a dlspor de poder~s para regulamentar o comerCIO Interestadual.

Em que pese as u\vestldas contrárias à idéia, prevaleceu o e,!l

tend1rnento que nenhum dos poderes pOSSUI a exclUSlvJdade sobre o legl~

lar, o Julgar e o admlnlstrar. porquanto, em seu cotIdIano, pratI

cam, cada um elT' sua esfera de co"'peténcla, atos que teoricamente se

rH11'l 1nerentes à atlvldade precfpua dos demaIS.

ASSim, a experIênCIa h1stórica nos demonstra que não .fOI a

CrIação destas chamadás agêncI:S admuüs'trati\'as, razão sufICiente Poi!
ra determinar o fortalecimento do executivo ou o esvaZli:lmento do 113
(Art~ 29 - OlSposlções TransltortaS - CONTINUAÇAO DA .JUSTlf'ICATIVA)

9lslat1VO, ou mesmo, a quebra de prJ.ncíplos const1tuc10nals.

Vale lembrar que a atuação interven::Ionlsta do Estado está h.2.

J.e, no BraS11, subordlnada a observânCIa de reqUIsItos consagrados em

nossa Magna Carta.

Urna efICIente legislação de lntervençã::l do Estado, em qual-

quer setor da ordem econÔMica e soc1al, envolve questões técnicas da

JIlalS alta relevânCia, tendo em VIsta a complexldade e o dlnall'lsmo des

ta reahdade. A solução prátlca destas questões, largall'lent~ anall=

sada pela l:l.teratura pátr'La e est.range:l.ra, con~:õlst.ena concessão a ór
gâos adminlstratlvos de competênCia especfflca para deCIdIr, em con

creto, sobre fatos econômIcos que se verIf1carn numa determInada con

Juntura.

QUEIRA ASSINAlARA l'tATUREZA DAEMENDA.

IXJ - ~~~~~:::: ~~~~;:ep~6~~~6~~~n~:e;=~~~uPresslva
O - OMISSÃO - ObJetiva restabelecermllténaaprovadano t· turmr e nao Inclufda na redaç60do vencido.

O - ERRO- Redas"50 do venCido que não correspomlac.oque fOI aprewadono l'tumo

O - CONTRADIÇÃO- DISposIlrvoS conltadltÕfJOs entre si e sobre 11mesma matéM

O .-~~~E UNCiClAGEtr'j._S3ntlr VÍCio de linguagem,defeIto erro manlfesto a corrigir ou de

Art. 161, § 2 2 , J.nciso X, alínea .2,.

Suprima-se da alínea a segu1nte expressão:

..... excluídos os sellli-elaborados .....

JUSTIFICATIVA

Se âdotada a supressão aqui apresentada, o setor industrlal de
seMJ.-elaborados_passará s contar COI'l a proteção da !eJ., cUJ.dando-se, aã
sJ.m, para que nao fJ.que ameaçada sua auto-sustentaçao.

O J.mposto sobre a cJ.rculação de mercador1as pesa sobremaneJ.ra
n~ setor dos semi-elaborado;:;, c~Jas empresas, de modo geral sem o necel!
sar10 cap1tal de gJ.ro, se veem as voltas cam a dJ.f3.culdade de recursos.

EMENDA 2T00642.0
PJ Consti tU1nte JOPGE ARBlIG~

QUEIRA ASSI!'!AlAR A NATUREZA DAEMENDA.

[KJ - SUPRESSIVA .-Se forde expressãoou p~lawa Mo deverá Inverter o senUdodo dlSposrtrvo
Exemplo.no texto SUPflmlt o lldvéiblo -NAO. pllSsaOOo <Iser emenda modl/kmm e Mo SUpresSMl

O - OMfSSAO - ObjetIVo!! restabelecermalerlaaprovadano I' turnoe não lnduldllna ted.:açãodo vencido.

0- ERRO_ Re<1aJ;aodovenc.Idoq'J~fIklcorre.spoOOae.oque{Olap!O\'lldonol·tumo.

O - COl'CIRADIÇÃO~DISPOS'trvoS contrOOlt6noS entresi e sobre ti me:sm~maténa.

O - ~~~E UNCiClAGEM - SMar vkJOde ImgtJagem, defeito,erro manifesto a corrigir ou de

,
Parágrafo únJ.co do art. 110.

SuprJ.ma-se o seguinte trecho:,

" ••• e !!lenoo da SIDB8enta e cinco.....

.!.J
Suprima-se o § ~2 do artigo 170 do Projeto de Constituição

(redação para o 22 Turno).

JUSTIFICAÇ~O

Grande parte das entidades do setor público, sobre as quais
recairá a restnção desse dispositivo, desenvolve atividade econômi
ca nos mercados para os quais e indispensável o suporte do sistemã
bancário.

É considerável o volume dos servJ.ços prestados pelos ban
cos ao setor público federal (receblmento de tari fas, cobranças, pa
gamento de salários I operações fJ.nanceiras, etc~), no qual se lncluem
sociedades de economIa mista I empresas públicas e outras entidades
controladas pela União.

Além disso, em diversas modalidades operacionais dessas en
tldades, são os bancos I tanto públJ.cos quanto privados, obrigados, por
força de contrato, a manter conta de depósJ.to para atender os J.anç~

mentos de débito e de crédito decorrentes dessas operações,o que, por
outro lado l facilIta os controles e os procedImentos de cobrança, ta,!!
to para a empresa. finanCJ.ada quanto para os bancos.

EMENDA 2T00645-4 ~~
e'J Deputado DELFIM NETTO ---------'J ~;:T;ã""""J

QUEIRA ASSINAlARA l'tATUREZA DAEMENDA.

m~ SUPRESSIVA _Se forde e~preSSilO ou plllllVfa oao devera lO~ner o senLdodo dl~pOSlÚ'iO
Bcemplo no t&'lO.suprimiro olldverblO ~.HAO~ pi:lssando IIseI emenda mod.r«:atlVa e nao supleSSlva

O - OMISSÃO - ObjetivarestabeleceImatellaaprOVllda no I turno e nao mcllJlda na reda';lIodo vencido

O - ERRO - Reda;ao do vencidoque l1aocorrespondaao que lOIaPfO'oado 110 • l.lmo

O - COrrrRADlÇÁO - Dl5poslllVOS contrad\torlOs enlte SIe sobre a mesma matellll

O - ~1l!~~T~~E UNGClAGEM - Sanar V1~1o de linguagem defello ef/Omarl':sIO i:! corrlglf ou de

Suprima_se o inciso IX do artigo 20 do Projeto de Cons
tituição (redação para o 2'2 Turno).

JUSTIFICAÇ1'í.O

A atual Constituição nada prevê sobre a propriedade do
subsolo ou de recursos l'Iinerais representando a inovação um retro-
cesso no trato da matéria que, tradicionalmente, tem sido regulada
pela lei ordinarJ.a, critérJ.o Que deve prevalecer na nova carta. Pre
ver como de propriedade da União o subsolo e recursos mJ.nerais, sig=
niflcará a crJ.ação de entraves burocráticos que, certalllente. impacta
rão negativanente as atividades de mineração no País. -
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EMENDA 2T00646·2 """" ---,
f:J Deputado DELrIM NETTO J ~;;T~7:ããJ

QlJEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

(j] - SUPRESSIVA _ St for de ~pre~sáo ou p~~~ nêc deveráInvertero sentl:lo do dISPOS1WC'

Exemplo 1\0 (mo, supnmll' o adverblo "NIlO pllssa.ndotJ ser~Il mocllficlltwa e nec supresswe

O - OMfSSAO - ObJetlvll restabelecer mlltefl:!Illprovllda no t' turnoe nec IndUldll na redaçec do vencido

O - ERRO - Redaçec do vencido que nee eerrespenda ao que Icl aprbvadc no I terno

O - CONTRADlÇÃP - DIspoSItivos ccovecacnes entresI e s.obre11 mesma matena

D - ~~;'~~E UNGUAGEM - sanar VIcio de hngulIgem defeito erro manifesto a cOrl"lglr ou de

suprma-se do IncIso Xl do artigo 21 do Projeto de Constituiç~o (re
daçlo par.a 0.2" lurno) a expreesãoe

o - CONIRADlÇÃO - DLSPOSlUYos contTlIdltonosentre si e sobre 11mesma mlll=

O - CORREÇÁO DE UNGUAGEM - SaMf VlClO de hnguagem defeito. erro memfestc 11 C()TT1Qlr. ou de
tecnlCllleglSlatNa.

Suprimi_se, no incho VIII do l'Irt 23 do Projeto de Conl:tltuiçll.o (redaçllo

pare o 21! Turno), o vocábulo seguinte.

"VIII ~.. organ!:zar. ..

JUS T I f I C A r; 11 O

O vociíbulo que se pretende suprimir d:S li norm/l o sentido de intervençllo do

Estado na IIUvidade econômica, que melhor pode s e r organizada pelos IIgentf':l:do me!.

caoe , no Ambito da livre iniciativa, com eficllncill e PJ:odutividllde

Asdm. nl'lo SI':' justifica atribuir ao E:st:ldo 11 funçllo de orgardzllr o abllst!

cimento alImentar

JUSTIFICAÇÃO ~

Além de sanar OMissões, a c-nende teI:l ainda o. virtude de c.6

nar o texto uniforI'le, hO'llogêneo e coer-ente cor. o dispo8t:G no § j9 d

mesmo art. 7S.

E.'iENDA N9 2T 0652_7

AUTOR: A."TONIO FERREIRA

NATUREZA CO,~TRADIÇJl.o

DESPACHO

"XI _ ••• sob controle acionário eetataã , •• ".

JUSTlFICAÇAo

A participação de Estado na atividade econômica, em s..!:,
tares onde a iniciativa privada pode substituir com vantagens e etI
ciência a presença estatal, não deveria estabelecer o monopólio da

participação estatal.
• Especificamente no caso de Que trata esta Emenda, a

presença de capitais privados nos serviços de telefonia e demais se,!

viços públicos de telecomunicações. onde são requeridO!! Invest Imen
tos permanentes de ampliação e eanutençãc , não parece estratégico

comprometer recursos públicos se houver interesse da inicIativa pr.!
vada na expforaçãc desses serviços, sem Qualquer tipo de risco para

8 segurança ou para o d1,senvolvlmento nac;'onal.

QUEIRAASSINAI.AR A NATlIREZA DA EMEllDA:

m-:~~:~~~:n~=Io~~~~;==:S:V:~~~~~u~
O - Ol-'U'ssAo - ObJll,tJw restabelecer meténeliIPfOV<'da no r-turno e nae Inclu~ na rWllção do vencido

O - ERRO - Redeçeo do vencido que nec cort1J.!lpond~ ao que foi aprovado no l' turno

0- CONTRADIÇÁO-DlSpoMWOS contradltõnos.f':ntreslesobreillm~mamal~na..

D - ~~~E UNGUAGEl>\ - Sanar vicio de Lnguagen'l. defl!llo. erre mllMlf6\Oa COIJIgIl'. ou de

A emenãe , visa sanar contradJ.çào, ada t andc ao texto do fi 4Ç

do art. 75 as expressões "prerrogativas", "venc ínenecs" e "veneeçcna'",

não constantes da môltêrHt aprovada em prJ.Mciro turno :ere aa ncxnaa

regimentais Deixa de ser aco.Ih ada

Em 12/07/8a

COnstituinte ULYSSES GUI:.fAP.AES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

0653-5

JOSt: COSTA

1\.. c.i·~_. "ã_, c. 19 tUT'10, i'lpCl'f("'':oou~,;(> <I ],(;cilç'ão ilo § 3....
,... T"l .- > :: fa~""r o I'"cs"lr) (.n rt'},H"::::O ?O ~ 4«,.

""(.>'':: -'t-('ro f c"'t,':\, r:.r cin",l"3 últJ.rn, lla EC d<l UnJfOTl'J,l
·to"' ~-, il."I"""l',"l ;"1'#"'1 <1 íjn<']Ü~J'f c1<:,s':" 2'" 1.1'1no E. c:

AU'l'OR: __==--==._
E"!.ENDA N9 2T _==_

o - eCIPP:sqWA -S: for ce cxpfeS5<lO ou pclz.vra.não de:verárn~rtet o tenUdo do dl~poslllVo
f..._nlo n:l tc.'::'''' SJpnm,r o ad\'lÍrblo MNAO~. passando a ser emenda modllkatl..." e ,,!lo sUpres~ml

QUEIM ASSINAI.AR A NATUREZA Dh EMENDA:

1:J - C· <:"'ir~O_C:<::' yl~:'De1<cC'fmJ'h;)<:;JfCj'-tidilrt)1't1Jrnoefl.·!.I.>!.1r1u,d.::MI"d:l;l.odc~'>Ol\cldc

0-: ',)- rcs- -::.1\.~...'üqljt.nl~ccJr~pO...!:!"';l;.:lG folilpro-<':ltlo)·t'.l'TtO

Q - C~ \'TI"';J:'I'Ç,;O - [),~~IJVOS ccntrlld'OflOSenue ~l e sobre lo me~rTla metere

O -:;~:_~~~~'~:r~:' L1t'CaA,';JE"''l - Sanar ~lCIO ce InaJag"m. der, ~ f!.ro mllnll'eslo a (OTII!W. 0.1 de

'jlJ--- "'''0---
OG §§ 3... C' 49 do art. 75, por eoeen objetivos idtl'ltícas, dê.

vcs- t(>!:" iC'l'_,l l"'"~.:lÇ"ão no qU0 c1i:! respe>ito 5 clãu,,;ula

I "r-esnnc garantias, prerro'1nt.ivas. irn~c()inentos, .:anc.!

f -vneos a vanla(Jcl1S,"

I I
I

I JOn!rl~~ I
I
I
, p,., I,n =;'.:0 "1" dn Comir' ..ío C1a fj :...lC,'t"Ot:l.28.<;.5:0, os Cloi!> cji..-po· ....

I t~ o tlll'"a~ t-.i..o" FCI(·lh"'ll"t('s. -I

I
I t.o'<."

I

EMENDA 2T00651·9 """'~ ..., ~"'''~
pó! .)'11'-6 hJ'J/"f Jê{r 7<f<f' J

QlJEIRA ASSINAI.AR A NATlIREZADAEMENDA:

- e cvc • C ':f ... ~:. CJ~R "";_ ll:_~'" t o;: -, J~.'...\"il, :.'1C
r." ,-"''' _~.- ..), .~r·~ " ~ .':i-t" ..

_•••': ... _~-::""P1· r -~_':~, .... .:t - ,.,,,,,,,,,,,,:o;:rH~1' C
""."1'1:." ''<1,1.0::,. C" 'J'':,l'H'';oI_';,6: .:)..''::<I;.~a;:.,c- C'tStJ\:,ClI
~ __lO': - ;t_~ <:t ,,-,,.0:; ç~... ~"r..,; ('""'", € ~O_l~l!

~ -~U:;::S:~.==Io~~::=~se;:r.c~~su~
O - OMISSÃO -ObJeUva restllbdecN IJllllêrillllpl'OVlldn no I' turno e nw lndulda na redliIçiodo vencido.

O - ERRO - RedlIçllo do venodo que nllo COOespondllllOque rolllprovado no l' turno.

O - CONl'RAD1ÇÁO - DlSpOSItIV05 contmdrl6nosentre si e sobre a ml!Stnlilrrulténll.

O - ~:e~~E UNOUAOEM - Sanllr \ie.o de linguagem. dereJto. erro manlfesIo li corrigir. ou de

.. USTI:::!CA1IVA

:,;...~ c. <:1:' c«; OI c rs r n~.....:i'" '--Ih 1'lC'YCO. ·_1 'a- '''':.
.~ -,'~ c.':'_.,o r. O.C·C c , e : , IOr... no::' "ur no , OE (I'.. : 1'C'':'.!..t:J'l -IJ-

Oi:. (.1;. .(: __ o,:_l)~C· li.'" 111 l'i;IVC 1'Io"1c: :,~n~~~" c. _ '.C. ~,..

':;"'" a ~': .'õ:t ~I' C.O ~ ': 10:;; 'i ,:),. '" l~~'

• _l-o • ",,' C 'piô.G ,'.:o '" "'.!.... ;: l~ os
• '. -oJ .,", .~- • _';.<" ~ r • I' - .

cc" ,_ ~. ,r ,_c. '...,..,n , 17 ' ·o; ••c,'

o dinheiro é uma mercadoria CD!llD qualquer outra e o seu preço tam
bémvaria, como variam os dem~us preços, em funçi!ío da maior ou menor-oferta da
mercaooria, em função da ml'dor ou menor demanda dD produto. Tabelar preços de meL
cadorias na CDnstituiçno é, no nlnima, lamentável. Todos os economistas, do cen-

;~~ta~:m~;~e~~~t~~ ~am~~~~:~dat ~~V~~~~u~~a~s~~m~;~;a~:nonal constituinte, man!

QlJEIRA ASS!NAL'Jl A NATlIREZADAEMENDA:

JUSTIFICAÇ~D I
A f!xaçllo da taxa máxIma de juros na Constituição constitui LIIl er

ro que deve ser corngido.

Inicialmente, f1 convemente salientar que a matén3 conU~ na dJ.~
posiç1l:o é inadequada para constar de texto de nível constitucional. N1l:o diz re~
peito a organização ou a princIpias gerais do Estado brasileiro, a regras do J~go
político, nemaos dueitos fundamentais do cidad~o Pelo contrário, seu conteudo
é matéria econômica, por sua natureza, sujeita a modificações, conforme a conjun
tura reinante

suprima-se D § 312 do art. 197 do Projeto de constituição (Redaçllo
para CJ 20 Turno).

o -~:S:~~~~:O~~~=:=n~=~~upr~~
O - OMISSÁO -ObjWYa restabelecer mlllérlllaprovlldll no l' turno e nbo VlduldllnlI ~lIçáodo YCncldo

D - ERRO- R~dllÇiodovencldoqueniocorresponda&oquefolllpro'o1ldonol·tumo

O - CONlRADIÇ'ÁO- Du:P05l!h'os conwdtt6tm entTesi e sobre lJ mMma ma!énlt

O - ~~~,?~E LINGUAOEM - 5MBr viCIO de hnguagem derello erre mnnllesto 11comglr ou de

EMENDA 2T00647-1 """'_-------,
III 7.ílollC!J'o ;DQ~v[W;-J ) rr=;:.!iã]

1-- --

EMENDA 2TOO648-9 ""'"l? 1~(/6J({J':> "Ü'""')-õq-t1-f-tL- r-J- - - ) [TI]t7'?FJ
/..U

Suprlml_se, no § 111 do utlgo 177 do Projeto de Constituiçllo (redaçllo pau o 2\1

turno), a seguinte expret>sllo

NATUREZA CONTRJ\,:JIÇJ\.O

i:ltSPACIlO

QlIEIRA ASS!NAL'Jl A NATlIREZADAEME!'IDA: "§la_ •• decapltll1 nacionlll"

rn -t~~:~~;~~~ss:o-:~~=~se=:w.~~~supresSNa.
O -# OMfSSAO-Ob~ r6llJbelecer rmlenll ap~dll no 1· turno li: n30Illduídlll\ll red.!lçAo do venCIdo

O - ERRO - Rf':daçio do venCidoque n!lo correspondll co que roIlIproYlldono 1· turno

O - CONl'RADlçAO - D1spo~ltNos coolrad'd6nos enIrl! si e sobre I mesrT\lImateM.

O - ~~~ UNOOAOI:M- SlInllr vício de IlfIguagem, defeito. erro mllmfesto 11corrigtr, ou de

JUS T I f I C A ç 1\ D

No regime de livre inlciBtiva e dl!lntro dos principios que rf':gel'Ol as Ids de mercado

n:lo li J'ao!oávl!ll estabelecer tratamento disc:rhdnat6rio em rehçllo 1Is elllpre.'HIS Que

nDo forelll consideradas de c.pital nacional

lodasas elllprl!!!asdevelll, portanto. ter acesso ls prerroglltlvasque forf':. assegur.!!.

das pellls leIs braslldrfls às enprf':sas braslleiras de capital nllc1onll1

1\ eMenda sugerlda, visando sanar contradiç;~o, ;;li,Ht3, ao li 19

do art. 75, eVpre3:;ões ("prerrogativas", "ven~ixnt1nto,," €l "vantagens")

não con~t3nteg do texto aprov<ldo 11m prtl"E'tro turnO Viola 03 precei

tos ro::qlIl'lmtais disclp1inadOrflS da. vot<lçào C"l sC'Jundu turno !)ei~a dc ~er

acolhJ.da

Em 12/07/88

SuprIma-!!e. no Inciso XXI do art J8 do Projeto de Con$Utulr;lo B, a expre.!
$lIo$eguinte.

·XXI ~ com cUu~uh~ qUf': estabeIeçl'lM IIS obrlgl!lç:es de pllQlIlI'lento.1II8ntldlls
AS condir;:lles efetivas da PJ'Opostll. oos tf':J'1Il0S da h,l, a Qual somente perl!llt!
d as edg~nc1as de qURlHlcDÇDO técnicR e econômica lndispf':nsllve1s 11 gara!!
tia do cumprimf':nto das obrlgaçlles ..

JUSTIFICATIVA

A redllç!lo proposta descf': a d!talhes inCOlllpat!vf':1s COM a norma consUtueionRl,
qu~ poder' trazer dúvidas de Interpretaçlo COlll prejuízos para 11 Administraçlo !'úbl!
00.

r suf'1ciente que 11Constituiçllo Rssegure que todA$ ll$ contrataçOe$ da Adm,!
nistrar;llo se farlo através de licitllç!lo que assegure igullldade de condiçl'ie$ II todos
os concorrentes AU.!ls, COlll eSSll redaçllo, .que flxo apenlls o principio. a norma f1
caril moi!! abrangente, COIll benefíclo!; parll. o !':ih

EMENDA 2T00649-7 """'.,- ----,
e"J J'i t<. e-> hJ /11" ) ty:;Y7"?!J

QlJElRAASS!NALAR A NATlIREZA DAEMENDA:

[TI - ~~~:~~~~m~~s:oo~~~~~~:::::~:e;~~:~s=upres~~
D - Of.ussÁo -ObJIl!Ml rcsl.!lbdeccrmaléTlllllprovndllno 1· turno f':nio Incluldanll redaçio do vencido

~ O - ERRO - Rl!daçAodo venCidoque mo corresponda 110 que foieprovlldo no I·turno.

Q(JEIRA ASS!NAL'JlA NATlIREZA DAEMEllDA:

o - SOPRESSlVA -Se for de e-.:preuAoou Pt1avra. MO devl!ráInvertero Sl!flbdodo dl!lpoWYo
Exemplo no Icldo, suprimJr o cdYerblo ~NÀO~. p~ 11ser f':fI'Ia"damodlficoIItMI c Mo SUpreMllllt.

O - OMlssAo -ObJebv.! resta.beJtct-rmat~nlI Ipl'OVoIIdII no l·lumo e No IndUlda rnJ redllçio do w;ncldo.

0- ERRO_ R~áodoYenadoquenaoCCllT'eSpOlld~aol:j1JefoJll~nol·wmo

[!J. - COl'fl'RADlçAO_D....~rtlVOS cootradi!6rlos@r\lr!!'s1esobrellmesrtlamlllerill.

O - ~~~~ UNOUAOEM - Slmar \ido de ltnguagem. defeito, erro mllnlfesto li cord!Jlr. ou de

Pa.ra sanar om!s!llões, dê-se ao § 49 do art. 7S redação se-

melhante ã do seu § 39, ficando assiJn redigido o dispositivo:

Art. 75 1

§ 49 - Os auditores, quando em substituiÇgo a Minil
tros, terão as mesmas garantias, prerrogativas, impe

diJnentos, vencimentos e vantagens dos titular~s e,

quando no exerclcio das denais atribuições da ]udica

tura. as dos juIzes dos Tribunais Regionais Federais.

Const~tuinte ULYSSES GUllAPAES

Pregldente da A~zelllblpia lJacion3.1 Con5tituint~~M

EMENDA 2T00654·3 """"'=c:-------,J r<r"'''~PJ Constituinte MARCONDES GADELHA _ L- _J

Q(JElRAASS1~ A NATUREZA DAEMEllD!\.

~ - ~~:~~~~: ~:~~::; ~~~~~~oO~~~~:1l;~~~~~~~~$~~v:~~n~~~~~r.~:L~:~:~~w:\Jprmr.3
O - OMJSSAO -ObJc!l13 re~t;::beleeerm1l1erl.lllprov3da no l' turnoe n.:iomduld3 n, leC<lç<.lO d!JvenCIdo

O - ERRD - Red~";lo do venCIdoQl.lt.' n!lo ccrrespcndllllo que folllpfc\aco no l' tumo

D - CONTRADlçAo - D.sPOSIIJvO~ contradl'ono5 enl!e SIe sobre a mesma m3lcfl<l

O - ~~~~~E UNOUAGEM- S111m 'ÍCIO de lmguagem. defeIto. crro m~nlfcslo a corrlglt. Oi.! de

r.1---------~=-"'-"O,-------------,
Sumpriman-se das §§ 2Q e 312 do art. 75 as seguintes exprcE,

s5es, respectivamente
"para um ma.ndato de seis anos, não renovável" c

ltexceto Quanto à vitaliciedade ll
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JUSTIFICACM

É de manter-se no texto da futura Carta M<lgna, dentre as
demais prerrogativas que a tradição do ürre í to Constitucional Brasi
leiro vem assegurando aos Ministros do Tribunal de Contas da União,

aquela pertinente à VITALICIEDADE (cf. C.f'. de 1891, art. 89, C.f. de

1934, a r t; 100, C.F de 1946, art. 76, § 1S1, e E C ns 1, de 1969,art.
72, § 32)

Essa prerrogativa, que se pretende mantida na lei Maior,
é ccnsubs tanc t at ao livre exercicio da jurisdição do mesmo Tribunal
de Contas

A garantia da VITALICIEDADE é, além disso, ínsita ao de-
sempenho das funções de Ministro do Teu, como julgador que é das

contas dos Ordenadores de Despesa e demais respOnsáve!~ por b;ns
dinheiros públicos

A temporariedade do exercicio da rvnçãc de Ministro do
Teu sõ serviria para enfraquecer a atuação de seus membros, em prejlJí

20 do controle externo das finanças pú~Uces, tão carente de fiscali;

cão nesta quadra em Que o país atravessa enormes dif,lculdades com
déficit público execerbacc

rior do Trabalho, alcançando-se, via de reforma processual

adequada, a celeridade desejada nos julgamentos, sem o sacrl

fíelo de drr-e í tcs individuais fundamentais. Ressalte-se que

õ'L presente supressão atenderá as inúmera!> man1festações de

junstas e magistrados do trabalho que vêm se manifestando

cada vez com mais frequência cont.u a redação atual llmltativa

do dispositivo que se propõe alterar.

r r ) Quanto a segunda frase suprimida (limitação da comp~

t êncãa dos ministros classistas)

Os minstros cãaas i s tas , representantes no Tribunal Supl:,

r í or do Trabalho de trabalhadores e empregados, são magistri!

dos, aos quais são outorgados todas as garantlas constltuci.Q

na í s da magistratura, exceto a da vitaliciedade, eis Que te!!!

porários, nos termos do texto já aprovado. Como membros do

Tribunal, tem jurisdição plena, estudando, despachando e V!!

t anoo em todos os processos, como se togados fossem No era-

.. ItÃ'(O. e 1,e!CjlJo<ll!t<;; ""~da: GOl' ...co.... o: '.011 o al'"t ....... , XX"'. ""
-crma (I" lei l) r e cer- .uc 'fJ~ ·~c "XV ao art. e, O'Jrarº~ CGlI.p"tE't,-
-::'i' ~ wr.!iCl <av a ~stil.b'tl .. ,~~ ~'" 31"~é'''' e __ c oucrc ....e s, pal"ll ( L~e"-

':IC10 tia atT~ r aee c~ 9ar,n';"9~"1, EIll -oe e ... ~~'!>oc'atlv;;,.

01'"<:', se oeecnce 1::1 unr ãc -,x:;r s s ara", er tor r t a
e raa para o E'ereie,o co g"!"!nlr'-';:~llI POI coce e r e !; vas , "dO ha n~

o:essloHC cc ~ç;'l>eg'.ll"al" e erior rc ace em r e t ac ...o ..... so e ....s onde vcn
atuancc 0<;; 9 ...1 'n" I!:!l"OS. (o; par UI:: ""~r d,.!!,c! .,.t I, ... conCI"t':t~M'I'''-

t e ta" i ...t o , c'!sa ;::,te-I"n:atl"'~. ocsnecesear ,Ile,'<=" 'So;;l'V"~ .....::, e->
t;1~'J o a .nvasêee , Q'l1'! ac a ..... el-all'l t.:t" seo.; .. OC1 ....... , 1'0 eo u e vee
una at r vr ds-oe cc:on;)m,c;> aue pt'eCI<;" l.'!: "'''1'' or a sn ;'''0''' t e
'1n\'QI t enc ra s ar a o f'ai'S.

EMENDA 2T00658-6 ""~--------,m----"'''----,
~ DEPUTADO CHRISTOVAH CHIARADIA ) éw.07.!l8 J

QUEIRA ASSINAlARA lIATCJREZA DAEMENDA:

m - ~~==~~s:u~~:n~~x:~U:lOo~~~P=:=:~~=~~=':~=:pres~~
D - OMISSÃO - ObJ~ restabelecermetene~adl no l' turno ~ não Indu/da na redaçllo do vmc-~~

O - ERRO - R~eçw da venCIdoque nêc cOITesponda ao que folllpfOYlldo no 1· turno

O - CON1RADlçAO-~ conlIad/tonos@nlre s!esobrea~m~rll

D - ~~~~E Ul"lGflAGEM- Sanar 'o1clo de Ilnguag~ defelio, ~ITO m~lfffio a ~lf Ct.. di!

Q(JElRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

literal dispositivo constitucional ou de lei federal"

nais. nos dissídios individuais an1õ ca!}os de ofensas a

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIFICATIVA

"êm artJ..cu;ação com os Estados de !ll.tuaçiio dos potenc1.aJ.s
h:l.drenerget1cos" •

~ art~go 21, ítem XII, do Projeto, tem a segu:Lnte redaçio
"Art, 21 - Compete a Un~ão

Sendo de !se observar, aJ.nda, que o que @lltá d,1.!lposto no art1
go 156, III, b, choca-!le J.rrelMd1l!Velmente COll o "caráter urgênteiõ•

A proib:Lção de cobrar tributo!l no lI1eslllO exercício f1nanceíro
em que haJa s1do publJ-cada a le,1. que os instl.tu1u ou aumentou é
pr~nc!p:Lo báa~co, fundamental e doutr~nár,1.o da CJ.êncl.a dafl FJ.nan
ças e sempre observado nos textos const1tuCl.OnllJ.s bra.!l:Lle,1.ros.

Bradl1Zl, 10 de julho de 1gee

Art. 20 - ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••

§ l~ - t assegurada.,no!l termos da LêJ:, aos Estados,
• ao Dl.strito Federal e aos Hun1cípios, bem cQ

mo a órgãos da adm1nJ.lltraçâo dJ.retll. da UnJ:ão,
partJ.c1paçÃo no resultado da exploração de
petróleo ou gás n.!õtural, de recursos h'Ídrl.
cos para f1ns de gl!!raçào de- ene-rgJ.a elétrl.ca
e de outros recur!lOS minera115 no respect1vo

;~~J~~~~J.~~ ~~~;a;~~~~m~~~t~~~~~:i~a~~u~~~
pensação f~nance1ra por essa exploraçíio •

Por consegul.nte, a expressão acrescrmtada em plenár10 é deg,
necessár~a, pois o texto e o § 12, do artigo 20 Já estabelece da
forma clara e precl.l'la o dJ.reJ.to dos Estados na matérJ..a

JUS:t'IFICATIVA

No entanto, a questão da l.nden1Zação devlda aos Estados e Mu
nicípios, pela ut~11zação dI'! recursos naturaJ:5 eXJ:!ltentes em BeUl!!
terr:r.tórl.os, Já está equacionada no Artigo 20, § 1.2, do ProJeto que
e15tabelece:

O art~go 154 do Projeto de Const1tuiçiio Federal, ao e!StabelecE:=
a p05s~b:L1idade de ~nst~tu~çiio de empréstimos compulu6rJ.os,criou ~~
fJ.guras pl'!rfe~tamente dJ.!lt1ntas de ta,1.s contr,1.buiçõefl forçada!l:a pr,;,.

~~1.~:, d~~~;:~t:x~~a~;:~n~+~~u~r~~~~r~~~~~~ ~ ~:~~:~~:d:o~~~~~~I<i
de guerra externa ou sue :Lm1.nência; e 11 .egunda eeaeeave aos in".!:
mmentoe públ:LCOEl de xefevent.e interesse nacaenat ,

A h1.pótese constante do HJ-tem IH ceeeceeeaea-ee ,1.ndubJ-tll.v.lc.e~

te, pela urgência das despesa!l a !lerem enfrlmtadl!lB pela União, ne a
h1.póteses extraordl.nár1as que especl.fJ.ca.

Já na h).p6tese doHitem 11", a redação do projeto na COllussão e9
S1steml'ltJ.zação não cont1.nha a expresl'lio "de caráter urgl'!nte", exatA
mente porque !le trata de casos~ de captação de rfl!curSOl!!p:=
V;La do empr,éstJ.mo compulsór,1.o. Tal expressão 11:0 ser acrescentada ~::'I
texto or:Lg:Lnal incorreu no defe).to de tornar extremamente rí'g1da ~
na verdade, também extraorChmtr111:. li. outra poss1b).lidade, de t~=~

de ernprést:Lmo!l compulllór~os, quando na verdade, o que ~mporta, no
caso, é o relevante :Lnterl'!sse nacion81, meemo porque o conce,1.to de
urgêncJ.a é de dJ.fíc:z.l detertn1naçiio e pass!ve1 de ,1.nterpretaçiio Bull
jetJ..va.

O que deve pres:Ld:Lr o lançamento do elllpréstimo compu11lór~o,

nos ter!llOS do "~tem II" é, sefll dúvida, a poslIl.b1.1idade do invlR!lt,i
mento a !"ler realizado ter caráter rentávl'!l. e. outras palavras, que
tenha retorno assegurado, que seja lucrativo. Ta.nto aS8,1.1I1 é quI!
no ",1.tem I" foJ. usada co~rl!!tawu;nte a expressão~, ao paS1l0
que no "J-tem lI" li. referenc18 e o ::mve!!!timento.

;MENDA 2T00659-4
J DEPUTADO CHRISTOVAM CHIARADIA

b) ~:).~:~:~~~se~e~~~~~~~ç~~: ~:r:~:r~~i9:~~t~~c:r::L~Ulaç;~=;
com os Estados de S1tUllção dos potenc1a).s h1drenergéticos."

A expressão qUê se pretende SUpr:Lm1r por mel.O da presen':.s
emenda fol. 1ntrodu.:n.da em plenár.l.o, com a aprovação da emenda rI!:
2P01381-3, de autor1;;!: do Const1tu1nte Fernando Veloso, que a just,i,.
fl.cOU d:L~endo ser Justo compensar os Estados produtores de energl~,

pela ut111zação de um recurso natural éXl.stente em seu tern.tórl.c.

Supr~ma-se a expreeeâc "caráter urgente" no :Ltem lI, do artigo 154M

vê- ....;!, portanto, que o "caráter urg,mte" peca por ser esdrúxy
lo na hipótetle que se deseja def1.nir, merecendo, consequentementl!,
ser !luprl.m1do.

SuprJ.ma~se na alinea b, do 1tem XII, do art1go 21, do Projeto, l!.
expressão

:!J - StlPRESSIVA - Se forde expr~uao ou palavra nio de\ll!l'á lI1~rter o SffltJdo do di5pos!lro'o
S:emplo no texto supnmlf o ad~rt:110 ~NAO~ passando a 5f:remenda mod,flClltNa e nio supfns 1:

O - OMISSÃO - Objell\'lII~tWI!l~':f:r maletla aprovadano I turno!! nao Jocluldana redaçao do v@n~:::::.

D - ERRO - RI!d!lçãodo vencidoque fIA0corr@sponda 1IO q~ fDlaplCl'llldo no l'lurno

::J - COl'iTRADlÇÃO - D!!.posllNOs contradrtorlOSffltr~ SI~ sobre I mesma matllrl.ll

O - ~~~~E UNGflAGEM - Sanar VICIO dt hngulj;lem defeito erro manlf@~to a COfJl{;J :'_ de

contato diretoa-dia do exercido dessa magistratura, têm

Prevê ti disposição, cuja !LÇIressão é proposta, que a lei institlll

rá, a título de indenizaç50, flJldo de exaustão, constituído de percentual do

resultaoo da lavra, para atender ao desenvolvimento do I>lJnicípio on:::Ie se loca

liza a jazida, desde que o Justifiquem as condiçi5es econômicas e sociais. -

Prevaleceu, no caso, a participaçlio dos I>lJnicfpfos nos resultado!>

da exploração dos recursos mmerais, prevista no art. 20, § 112, do Projeto 8,

como que perde sentido a criação de un fundo de exaustão.

-- -- - ------1

JUSTIFICATIVA

SUp;ima-se o § }12 do art. 182 do Projeto de Constituição B.

com os autos, podendo aferir do merecimento que, mercê da c1:,

lendade e do acerto com que aplicam jcs t ice , possam ter os

juízes de mst ãncaas ínrer rc res para terem seus nomes subm,!'!

tidos a oportunidade de virem a integrar o crépr rc Tribunal

super-ror do Trabalho Não se Justifica, pois, serem discrl

minados com o afastamento na votação quando da elaboração

das listas t r Ip l rces de magistrados do Trabalho para a esc.Q.

lha de Ministro Destaque-se, mais, que o texto Que se pr.Q.

põe sunrIeu r através da presente Emenda f 01 incluído neste

dispositIVO de forma equivocada, uma vez que este trata da

competEmcia do TST como um todo, inadmitindo_se,~,

princípIO constitucional discnminatório para parte dos int!

grantes da Corte.

;)''''''':0;: Q ; 4S do art. :lB~) ~u~ S ClJtJPIHat V,_ ''tom
p~IQ"lda':e n", ,oJ.utO"I::~Ci.O ou cor,ce"~'$.~o ",,,,r-<J Ili!'~G'~',,""'::: I~"l~ ':'0;._

"'~C'll"'rO$ e. .la:;!.I(j?s ce lt'nEI"<' $: s;:;u·,ml't:'v(',s r_~ ~ ~_~ oor" ..",t",-

Também registre_se que esta Emenda, levando exclu-

sivamente para a le1 ordinaua _ ou complementar _ o d1sci_

plinamento da competência do Tnbunal Superior do Trabalho.

tem integral apofo ao Presidente daguela Corte. Ministro

Marcelo Pimentel.

EMENDA 2T00657-8 """' -----,
f? DepJtado MllRCOS LlW% J~~T~~

Ao final! destaque_se que a presente Emenda Supressiva,

em seu todo, tem o apoio de todas as Confederações Nac10nais

de Trebalhadores_

'=".1"''' 'nÕ'-~l<, no '" .II.!. dO aI-i: • .. r.;t • ~ ~""t!f (
::.'"'''~ It':I(:Õ'C: ::I, "'''''-'; (. voca':ll.l10 "al'"E;;I.""·, "E·!....E',;~~ü .~'lj~.

.. El'l ~tl..a"_,, '-~ -_<;/.11'/2.5'.

QUEIRAASSINAlAR A NATlIREZA DA EMEI'IDA:

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

.JUSTIFICATIVA

[!] - SUPRESSIVA -Se ror de CJlpreuio ou palavra.rtio dever" InVl!l'tI!ro Rntldo dod~
EJ:em~ no texIo suprimir o adl'erblo iiÃQM, puPndo a ur emenda mod!flcatrYa e nio supre-.

EMENDA 2T00656-0 .. --,
....."'" ~~TAtJ Deputado MMCllS LI"" ) (-u.D7.;=J

D - OMISSÃO - ObftlM!r6tM!:lecer mlllena~ada no l' turnoe não Iflduídana redlIç30do wnddo

D - ERRO - Redllçio do wne:rdo que nãoCOITe5ponda ao que fOI aprovado no ]" turno.

D - CONlRADIçA.O_Dt$pO~ conlIadKórJol;en1le5Iesobrellmesmam~f1ll.

D - CORREÇÁO DE UNOUAQEM - SanarVÍCIOde llngulIgI!m. defeito. erro mllfllf~to • corrlglr. ou de
ll!c:rucall!glSlatlva.

ITl-:s:~=~oo~~=r:a~':r..~~~~
D - J OMISSÃO -ObJl!bVll restllbelecerm!lt&Jllllprovlldll no 1" turnoe nio InduldanamSaÇDc do Vfficldo

O - ERRO- R~çio do veoodoque nio COITespoodlIllO que folllprovaclono l'tLlmo.

D - COI'ClRADlçAO-DlsposillYoS coo\nldltonos entresi e sobre li meMTlll maténa.

O - ~~~?: UNOtlAaEM - Sanar W:Joclf, llngu&gmI. dl!f@/tO. @fJO manlfmo li: colTlglr. ou de
trabalhIstasginar-se o caos que ocorrera COm reclamaçOes

"As listas tríplices para o provimento de cargos desti

nados aos Juizes da magistratura trabalhista de carrel

ra deverào ser elaboradas pelos mInistros togados e v!

taUc1os".

1) Quanto a primein frase suprimida (limitação da com

petência do Tribuna!).

JUSTIFICAÇAO

t1hmitados os recursos das decisões dos Tribunais Regi.Q.

dos textos de 1946, 1967 e 1969, Que se de1xe ao leglslador

ordiná[J.o poderes par!'! flxõ:lr a COMpetência do Tribunal Sup~

Suprimam-se dos §§ 212 e 32 do art. 117 as seguintes expre.!!.

sães, respectivomente:

e aplicando de modo não un1forme a mesma le1 federal para

casos idênticos, sem possibilidade de UM grau de jurisdição

extraordinario efetivar 3 uni formização A técn1ca de êlab.Q.

ração constitucional recomenda, com o apoio da experiência

de existlr hoje, no país, um sem número de empresas com atl

vidade em todo, ou quase todo, ternt6rio naCIonal, é de im3!.

Dentre as funções sempre reservadas ti competêncla dos

Tribunais Superiores, a tradIção constltucional bruSl_eirl'l.

inscreveu ia de, cano grau de jurisdIção extraoTdinan.:, pr,E.

mover a uni formização da aplicação da lei federal em todo

o território. Assim é, na atual Carta, na enumeraçlio da co.!!!

petência do Supremo Tribunal Feoderal, e assim se inscreveu na

competência do Tribunal Superior de Justiça, no projeto

votação_ e Que não teria sentido a Constitu1ção assegurar

Que "todos são iguais perante a lei", sem que lhes asseg.!;!.

rasse a garantI;) de Que, na aplicação da lei, pelo Poder J.!:!.

diciário, fosse concretIZado o principio da isonom1a Rei,!

rando-se, como o faz o projeto, da competência do Tribunal

Superior do Trabalho, a posslbilidade de uniformizar 1:1 apl.!

cação da lei rederal, torna_se_iÍ letra MOrta, em matéria tr,!!

balhista, o princípio da isonomia jurídice, ~ normal qt.e, na

apllcação da leI aos casos concretos, 23 Tnbunais Reg ...:naIs

(com a pOSSIbilidade de dlvidirem-se, internaMente, a, Tur
mas), venham a dar interpretaç~es diversas ao mesmo texto li
ga1, sem possibilidade de atendar-!re dO direito individual

fundamento I Já aprovado. Se atentarmos, ainda, para o fato

Em conseqOência, o dispositivo fica co'" a seguinte redação.

Parágrafo 212 e '12, do art 117:

liA lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior

do Trabalho".

sendo julgadl!l:o por Tribunais ~eglonais do Trabalho d1versos,

W - SUPRE:SSIVA - Se for de I!Xpresüo ou pal.tl'Ta nao dl!Yl!fi!l evener o ~nlldo do dl$poJllNO
Exemplo no Il!XtO.suprurur o adl'efblO MNAQ_.pUSAncloa SI!t emenda modlf.calJYlI e nilo SlJprl!S$lVl

D - OMISSÁO - ObJ'tJVõI restabetecer mIlL"II,] aprovada no 1-turno I!nao Irn:lúlcla n;'lled<1çâodo vencido

D - EItRO - Red~..o do Vl!ucldo que rac corrt'~ponda ao qee fOI "p'o\llldo no I turno

O - CONTRADIÇAO - D,spo~dNos contriKhtorlO& entre SI!!sobrea mc~ma ruatcua

O - ~~~~~~~~E UNGflAGEM - Sanar VIciode bngulIgem defeIto. enc mamrestc a corr,glr. ou de

EMENDA 2T00655-1 ""~f:J CONSTITUINTE MARCONDES G-A-DE-L-H-A-------.) rr;.~T;YEJ



luém dxaac deve ser l'lalientado que não tem eentadc eeeebeae
cer lJ.mJ.taçiio ao Poder da Um.5o para e-:<plorar ou conceder os servi

~~:~~~J.~~:~g~~ ~~~;~~~aéo~~;~t~c~~~~~t~~~:I~~n~~t~uo~~~nta~~~oc~~
na órba.te da Unl~o a ccmpatrenc i.a sobre tna.s mnv;u;os, não conviode
por toda~ as r",.zoes, de ordem adm1.n:lstrat:l.va ou met i eucacoe i , a
ant.e r re rêncae de outra esfera de poder sobre o mesmo oaeurrto , Con
coneoente com a adoção do pr1.ncíp1.o da competêncl,(!. exotuswe c;

~~~ã~a~: ~~i~~:~~a~:n~~eÁg~~15~éi~~~:1~rp~~~~~oá~~::b:l:~:~gi:I;~~:
22, IV) e, a a.nda , J.nclm. entre os bens da Unl.ão. 0$ potenc1.ais ÕE
energul hldrául1.ca (Art. 20, VIII e Art. 182).

A, expressão que se procura supr-rmrr , portanto, pcat.c ser Cêl[.
neeessa r-ra e anccveruent;e , eaeeca da f:llosofJ.a adotada pelo Prc"ê
to quanto õ. matérJ.a, devendo, poa s , ser excluída do texto const...t.:
caonea , -

JUSTIFICATIVA

A expressão "estabilidade" é usada qua.ndose trata do reQ!.
me da Conspl1daçlio das Leis do Trabalho - CLT.

Hantendo-se esta expressão, por certo ocorrerá uma conru
são de Interpretação na apl Icaçãn do otapcsrt.tvo constitucional, atendendo-se. 50

mente, umdos atuais reglflles de trabalho existentes na AtIm!nistraçJo Púbhca. -

A express~ "efeUvaçll:o" é a pr6pria para o que objetiva o

~ti~ trn!õtituclonal, por alcançar todos os servidores públicos, ressalva;
~ iSlS~ expressas no § único do mesmo artigo, resguardando-se.a legisla_
tl::lr~tle~ .interpretaçl!o restI'ítiva.
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EMENDA 2T00666·7
e"JCDNSTITUINTE JosÉ 1'INDCO N.rfOfI.

Q{JElRAASS!I'IAlAR A llATUREZA DAEME!'IDA:

o - OMISSÃO -ObJI'tr.~ restabelecermatem ~pl'O\l!lda no 17 turnoe não Indu do na tedaçâo do vestcdc

D - ERRO - R~daçAo do vencidoque MOcon"'spondllao que f!llll~TO\ado no l' teme

0- CONTRADIÇÁO-D.sposltrvoS rontrodltcnc.senl!esi e sobre a mesmamatcna,

O - CORREÇÃO DE UNGtlAGEM - SlInar \/IÇIO de Ilngullgem,defeito, tlrromllnlfesto11 corrigIr,ou de
tecuce leglslama.

EMENDA 2T00660-8
[!J constituinte Q9.lARLEITAO ROSA~ FfL./RJ

No artigo 22 - nAS orsposrçOES GERAIS - supr.íea-se ri paI!
vra "ininterrupto".

JUSTIfICATIVA

palavra

A flnall

utllizada

QOEIRAASSII'IAIMA llATlIREZA DAEMEI'iDA:

m- SCIPRESStvA -Se for de uprnÃO ou palavra,MO dever' lrwerterosentldododlsposatJvo
ExcmpIo no texto, suprlrrnro ~rbIo HNÃQM pllSsandoli 5ef emenda modíliç&!MI e t1ItOsupresslw.

O - OMISSAO-ObJetMI rntabel~maténa IprowIdlIno r- turno e nho Indulda na rtdó!Çiociovenddo.

O - ERRO - RedaçAodo \'e1'Idclo que não CClTespondll.-o que folllpf'O'mdo no 1"turno.

0- COI"fl'RADIÇÁO-DlSpos.rtlYoscontJachtonosenlreslellObreli mesmamatena.

O - ~=E UNGUAGEM - seoae \ido de lIngullgem. defeito erro manIfestoa comglt, ou de

[1JOISPDSITIVD EMENDADO: § 112 do at.:: 204

Suprimir, no §112 do art. 204 do Projeto de constituição-B,a expressão

" ••• tendo preferência as entidades filantr6picas e as sem fim lucra
tivos."

JUSTIFICAT!VA

Prevê a disposlçl!io que as instituiç~e5 privadas
poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde,

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito p{jblico ou con
vênia, tendo preferência as entidades fllatrópicas e as sem fins lu
crativos.

A preferência instituída no flnal da disposiç:l:o
não tem sentido, pois, no caso, o que interessa é a evidência na pre!.

taçl'io dos serviços e essa eficiência maqeveãmente a possuem as inst,!

ectcnes privadas, em face do processo de coapet Ição Que caracteriza a
Jivre iniciativa Na medida em que os serviços são prestados mediante

contrato de direito eõba.tcc, está assegurado o interesse coletIvo,que,

desatendido, i'lu~iza a imediata rescis~o do contrato.

EMENDA 2T00661-6
Constituinte OSMAR lElTtlD ROSA _ PFLlRJ

QlIEIRA ASSII'IAIMA l'IATUREZA DAEMEI'iDA:

o - ~=~~~~;~~~~~:S:Io°~~~~!~~:s~=~R~~Ii~:~~s~::::pres5r1a.
D - OMlSSÁ,o -ObJ~1Ml restabeleter rnaterlaaprovadllno 1· tumo e não lndwda na redaçio do Vl:nçJdo

D - ERRO- R~dtrç&odo venddoqueMOcorrespond.!AO que foiaprovadono l' lumo

O - CONTRADlÇÁ.O- OI5jY.lgllI'OS r:ontradltoflO5 entre si e sobre a me:smarnattna.

m- ~~~~E UNGUAGEM - Sanar Vldo de linguagem defeito, erro mllnlfesto '" çorrlglr ou de

., =0----- -,
-DISPOSITIVO EMENDADO: inciso I. do caput do Projeto de Constltuiçi!lo B

D!-se ao inciso I do caput do art 162, a seguinte redaç~o:

"I - propriedade predial e propriedade territorial urbana;"

JUSTIFICATIVA

A Emenda acrescenta à redação dada ao dispositivo a

propriedade sem que com isso fique alterado o seu conteúdo.

dade da proposiçfto l!i a de aprimorar a técnica legislativa
no texto aprovado.

Ocorre que os Tribunais do Pais têm entendido, às vezes, que o
tributo municipal s6 pode incidir sobre propriedades prediais urbanas

e nJ!lo quaisquer propriedades prediais localizadas no territ6rio muni
cipal. que é o objetivo da norma.

Assim, para espancar quaisquer dúvidas a respeito da verdadei-

ra intenç~o do legislador constitucional, propõe-se a presente red]!
çi!lo,

QOEIRAASSII'IAIMA llATlIREZA DAEMEI'iDA:

D -:s:~~~~~~~~:::~~~~suprnM.

O - OMIssAo _Objellva ~tIlbeleCermatérlaapt'OYllda no 1"turnoe nio 1nduIdana redllçkl do venCIdo.

O - ERRO- Red8çllodo venddo que nio correspondll80 quefollprovado no l' turno

O - CONlRADlçAo - DlSposItMIf conndrt6nos entre si e sobre li mesma matenll.

[X] - ~~~E UNtiClAGEM - SanlIr \ido de IIflgu!lgem, .defeItO, erro mMlfesto I comglr, 04 de

Dispositivo Emendado - Artigo 22 do Ato das Oisposiç~ constitucionais Transit6

rias

corrija-se a expressl!o "estáveis", passando-se a usar a e~

ress§o "efetivados", ficando assim redigido o artigo:
Art. 22 _ SUoefetivados os att.r.'Ús servidores pÓblicos ci

vl!s da l.hllto, dos Estados, do Distrito federal e dos Iblic!pios. da ad'nin1.5traç~o

direta ou 8utárcp.Jica, que, na data da pro'IIJlgação da Constituiçl.to, contem pelo ~

nos c.1nco an05 de serviço público inlnterrtfjto, exceto nas tlSldaç1:5es.

EMENDA 2T00663-2 ~ ----, ~"'''--,
PJ DEPUTADO ALEX~E PUZVNA I (=,,/01188 J

Q(JEIRA ASSII'IAIMAIIATlIREZA DAEME!'IDA.

cu -:s:~s:u~o:m~~Kl~~ =:s:=~se~r::~~upr~$5m.
O - OMISSÃo - ObjeW/lre~tllb!feçer materílllprov/ld~ no t- tomes:J\lIO rnduld.!l M red&çlio do venddo

O - ERRO - Redaçllociovencidoque não coITl'sponda ec que folaproVlldono 1 turno

O - cONlRADlÇAo - OrspoMlVoscontrlldltooosentre $11'sobre II mesma molItena

D -~~ Ul'tOUAGEM - SlInar \ido de 1Jng~em, defeito, erro milfllresto11 corrlglf ou de

Suprimir o inciso VI do Art. 38.

JUSTIFICATIVA

Contraria o interesse nacional, sendo a greve e
as soct ecãc s Ind í ca I tnccncat íve í s com o serviço público, consoa~

te a melhor doutrina jurídica unlversl.

EMENDA 2TOO664-1 ~
ê'1 Con!'lt~tu~nte A-L-.t-n-Ic-o-FI-L-HO-----.,j ~:;A:;J

Q(JEIRA ASSII'IAIMA llATIIREZA DAEMEI'iDA:

c::!J - SUPRESStvA - Se rorde eIlpressOO ou ~1<'lYT1J nbo dt'verb l1l~r o s.mbdodo dISpositivo
Exllmplo no texto supllmlf o adverblo kNAO", pMsando 1'ISl:remenda modJficatM:! 11': n~o SUpreS5M:1

D - OMlssAo - ObJ~lM1 resta~lecer ma\l:n~ ~prov/lda no l'lumo e nao Incluldll 1'111 reda';lIO ciovem.'ldo

O - ERRO - Redi'lçllD do vençldoque nllo rorrl'5pond~ tiO qu~ fOlllprov/ldo no 1 turno

O - CONl'RltDlçAO-DtsposltJvos contr<ldltoflos entre sle sobre ti mesma mlllenll

O - ~~~~lJ',~E UNGUAGEM - S<lm~r viCIO de lmgullgem defeito erro mllmfestoa çomglr ou de

=------------=0------------,
Art. 33, § 4!!: Supr:lm:lr.

JUSTIFICATIVA

o pr~nc;(p~o a prevalecer é o que d1spãe o 1nC1SO XIV do

Art. 21, pelas cl.rcunstânc1as especl.a1.s de ser o D1str1to Federal a

sede da capl-tal da Repúbll.ca.

EMENDA 2T00665·9 .,_-'----------.., m-lMTA

[J Coostituulte ALT!buco mJI) 1[-n.07.88""]
Q(JEIRA ASSII'IAIMA llATUREZA DAEMENDA:

~ - SOPRESSrvA -Se for de ~s1Io oup~ nlIo devero!i !nvertfro srntldo dodlsposlwo
Exemplo no Wtto supnrnJfo 8dverb,O MNAOH, pMSlInclo 11 u'r emendamodificativa e l'l5osupressMI-

O - OMISSÃO - ObJl'tNarestll1>deçer maltmaaprovadano l'lurno e MOrndUld& nll recklção doven~

D - ERRO- RMl'ÇãodovenDdoquenaocotTespondllwquefolllprovadonol'tumo

O - CONTRADIÇÃ.O- Dt5pl)'ltM:lSrontrlldltonosentre si e sobre a mesma mlllena.

D - ~~~~ UNGClAGEM- SMllTvkIo de Ilngu~gem, defeito elro rrmllfeslo I corrigIr ou de

.!.I

A expreasãc que se pretende suprimir ensejo malévola inte!.

pretação de que una simples licença para tratamento de saúde, comp.!!

t áve I pela Lei 1711/.52 apenas para aposentadoria e disponibilidade ,

poderia impedir a concessão do benefício a Milhares de servidores,

o que não é o pensanentc da Constituinte Seria juat;o , por exemplo

que alguém que esteve hosp'italizado, no período de cinco enus , fosse

prejudicado ?

A medida, por outru lado, não permite nenhu-a acréc ínc ao

número de servidores já existentes, face a oportuno proibição do

er-t , 21 do docunento histórico ora em discussão e votação

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMEI'iDA:

~ - ~~~~~~~~ex; ~:~~;~; :x~~S:oo~~I~~op~~~=~~s~~~~~.s:~~n~:b~:s~~~::Plm~ll
O - OMlssAo -ObJelJ'oll restabelecer mJtcllo aprovada no 1 tumoe nác ll'IclUlda na redeç.ro do vencido

O - ERRO - 1«'daç"odo veoccc que n50 ~orr"'spondJ ae que (Cll:lplovi1do no I' fumo

D - CONlRADIÇAO -OISpOSllMlS contradltCIIlOs enue si e sobre n mesma mJI~n.l

O - ~~~:T~I~~E UI'IGUAGEM.- S.:IO~r viCIO ee lInguagem dercl'o eno mi'lnlrt.stoe çomglr ou de

Sup.'LU!I<!-~e, no A'!t 75, a 6C.g/LUltC. e.tpJtc.&.6ã:~'

§ ZQ - li. pa.'ta. 1L'1lll"/lndl1to d~.&e.t..6 all"~, Il:io 't;:'l'ol,ãvd

Em c.ol1~equ.êt1CUI, 6-<-ca p'U!JWúc.a<Úptt"!.tc do
§ 30 - li.. exc.eto qaa.n.to d vd<iliv..edade • "

JUSTIFICAÇÃO

E d~ túdú C('lI1VCJU.~ltt~ nUlJltc" II w..talAc.<.edad';. d:J!l ~.tlaH'l.C'~ de Tubu,t:li de

C('lnt~ da.UIH.ãO, ã: ~oU11d~hal1çl1 do que ~c di e.'rl t('d.'!t 0.,1, mti1tH'l.C'~ ao.s Tu.&w·::Lt.!>

Supc'u_o'tCj, ctc.e.to O~ CetUlll-UIta~,

Sem do --llli.lllIIJW:.btLt.d,t.i2. e.a. vt:tttial.d.:td.:., el1~'l!ti<Uca·~c. do tULta'l.W.d.ld~ da

l'·ouJt'l.O, qac. JtLeg~ <t.', CC't!.tM diJ1 o'l.d'l'1dJ'tc!t d:::. V~p~,t e. (!.:m.:tW 'lC!tJ.l,,,!tiívw

pC'l. bc.n!t e JUlftU'u)3 pi{bf.tco!l.

EMENDA 2T00668·3 ,~"' ---, ~"'''~P SENADOR JARBAS PASDARUlHO J êou1.se J

QUBRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

D - OMISSÃO- ObJ!L\;lrestabelecer m/lINI,1 JplO'oad3 no 1 'uma p n'io md""d.lna redJjilOdo venç,do

D - ERRO - Reda~50 do vençldoque n50 çcm:~pnnd3 ao que folllpm\rJdono l'lurno

O - CONTRADIÇÃO - DI~pcslLwos çontrlld,tolloS ~ntle si e ~obre ti mesm.'lm~to::r13

O - CORREÇÃO DE UI'iCiUAGEM- Slln.'lrVICIO de: hngu.'lgem,defeIto,erro m<lnlfeslo a çorrlglr,ou de
tetnlci!llegllllalwll.

3uprimLr a expressão. lOou em valor" do § 1~ do Art. 183 do

Projeto de Constituição lOB"

JUSTIFICAÇÃO

O contrato de risco t na foma habitualnente r-m uso

mundo, transgride o principio do monopólio estatal do petróleo,

vez que, e'n caso de descoberta de poço produtor, a ~etrobrás estaria

necessariamente associada a outra companhia, nneion:!l ou estrangeira,

na lavra.

Já o contrato de seM/iço co'"\ cláusula. de rlsco é diferente.

Não existe o perigo de violar o monopólio est:l.tal. A pctrobrác

ria o único juiz da conveniência de contratar terceiros. nenhum

res<"arciJ"lcnto em CO-lSO da ppsquisl'l infrutit"era.

QUBRAASSINALAR A l'IATUREZA DAEMEI'iDA.

~ - SUPRESSIVA -SefordeeJ(press&ooup/llavra.nSo~rlllnverterOSl:nbdodCldlsposIUvo
Exemplo no l!!Xto, sUpmnlro Ildverblo ~NÁo~. paSSi'lndo 3 ser emendilmod,fkattVõ!l e nao supll'5s1va

D - OMISSÃO -ObJebllll tf'Slllb!'l~rm<llefl3 aplovad/lno I~ lumoe Mo Incluldana red;,o;ao do venCIdo

O - ERRO - Red/lç50d:>venCIdo que n.'lO rorrespond3 /lO que fOlllprO"o)do no I' turno

O - CONlRADIÇÃO - OISPOSltJlIOS çontradllonosentre sIe sobre 11 mesmll malena.

D - ~~~~~E UNCiUAGEM - S3nar Vldo de IIngu:lgem,defedo, ello manIfesto li conlglr, ou de

,
r-- - - - - - - - - - - = o,

SUpJLul!-Ut tt etp.'l.C-Hão· "m.in~-! c.", do Mt. 1&3, .incc..&o V.



84

I .' -~ r I ~ I " \ r r "

I ,,,,,,' I ,-" .. , ••. , ,

,'.i;. !.'!;.!

I - . '~I.
, .... ' .' . .",

L_,....~.__:._..:_"'....:.... ~'--_'

I "
.'1 i , <,

I
':1

I

I

EMENDA 2T00673-0 '_""' --, ""----,

~'E~'"IQ PIOS J~7_88 )

QlJElRA ASSlriALAR A NATUREZA DAEMENDA:

w - ~~~~~~~l;:::~~:::o~~~~,a?;:~~~a:=:e~~::~:~upre!~~
O - OMlSSAO - 00""11\13 resbbe,"(';~r ma"'ll:!l o!iprol~<!a. '1"0 1-IIJ'11o eM:!' mcuadana !l!da~Ji" do ~enZldo

D - ERRO - p.,!:'>cl<Odo ver-c-deq'JI"I'~O' êlrre<:poncla.!lo que fOI ~p'0V8d" no t-turnc

O -~ COlVJnADtÇÁO-Dli1'Q:l'VM "',:m·.rajtonosl!n.l'e~lesob~"m~mo!lT'llt':ll~

O - ~~~~~~!~tr.~E UNGCJA'GEM - Sanar vu:'1) de hnguagem defeito I!ITO mamrestc a corp(jlf ou de

o - COl'fl'RADIÇÃO - DISpo!;jt./v05 contr~'llJflO5 entre si e sobre li mesma mAt~1lil

D - CORREÇÃO DE UNGClAGEM.- sanar vic,o de hngu31llm dtfert.o erro rnAnlft'sto11 corng ... ou de
tecrLcalegtslatNlL

..,-----------:-=0------------,
TiTULO VIII

DA ORDEM SOCIJl,L

secao 11

DA PRE'VlO~NCIA SOCIAL

Suprimir do rncrsc III do art. 207, a seguinte exoreessc

"., .de primeiro ou segundo grau ••• •

QQElR~ ASSINALAR 1\ NATUREZA DA EMEND"-

o - l:flqO - R..,;, ,~ 1 "'r", 'J ~U'" J('~r(e.! n,J' J\~qll\";ll~~fO "j ,\,1 lu','-'

0- C)"fTRADICA.O-c' I" ,\U~ ·'r'.d 'f ~,'-'f ~1'Vi!;I'3r "IJI'_' "

-,-- ----,.~, .~

l I' p.~~··al-'." 0:'~ â ~.,~. oJ', <,t J.I~,'~' c r, ll~'~ '•••• '''t~ "et-
"., "'ttIO ~."'t.l<-Ll 'd" ..~ <j1~1:11_<.t ,)",",.!l,:""__ '-'~ 'l' .~.\ '

to: ~·l i'L't 'lICA' cid'r d'-r~I'-;~'t • I
I r " e ; F , C , c , I' I
I Ú' nc 11.... 1 í,l.:dt ti, li' • r " i' ~l rfhl, lt t-l 1"\,d''1. <.t' ~(nd_t ar sv» J:t" ~,{J: í'o: I

~ .·~_=,r ,'\,1 1 f "".lI"t'''..!''1.1~~r"t~''C:'1'~ t<!"lI~oIJ.-1
";1 .!l..~I(I·. <t'JjA~;.....,-l',!o l~t.J\tI.211'~~"G'l.,cn"', .< < ''-'-

~ ',-' ':I~ _ ,,~- .1~ " • ' l!~ , 'd 1~ I ~, ~ ,-( •• " ~" I

,tr r j t(.l L. <I .,' ~ t, 'c .1. t ,~, \ ~ ,'h:"'l (,

o Ou\' tceutcee , n('\~ .. t1.r~, ê (/Ji' c v ~otdt{.'tttb j''t'gt''lU'l,J t,,'1(.! \.t. ~1.-...1 Ili~

\"<I'J.,'~jd.!'l.~'d!~"t,," "n"'."! <1H_\t'~1 ""~~I'I,,,i'f "h'lJ ,,-tt!.!

I
a -,,>~ t.!,." ~Jt;~~, "~/I'" t, r c • f r"" t~('r..vrc l"\f(('_

,:, -1< "'-'l'-" i",,','

"~" lll('C(' ~C' <.1,',d,l f,' '1'" '!,~ t~.l!ln"T,1 ~ ~ r.!~l I J t,2 / t J ~ ~ ,~f t

[:C:l.- ~ ',(JI.. "'~l't<1 (J t.-\~,:;,..L{' J,~t, it'l.'dl.' ~~t..tbel,c~'tã ü~ J.!'t!tJ.t'-'~ "~ rt~:~ "'t~.;1 \

_ a6!.',.'j ~'~ ,t .. '1_~~'1~;' &~_: ~ '~ll'lf"~ l.J """kjj'll1'td~" !§ :: I J t'~t 2,') ,

S!.!~r t--a-s.e no artigo 23 (das O!spo,;içõe:; transitórias), a eeoressãc s

am PlenárIo

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

w -~~~~;:~~~r:~ :x~::~oou~~~~a~~:~~~:~!s~~':~~~~~~:l~~~~~:~Nm~

O - OMISSÃO - COJtcll'.'lI r..sl.abd~"t'r mate la aprovada no I· turnoe neo Indu.da na rt&.ç~ do venodc

D - ERRO - R~"h;&" do v...nc,do q.e eee cc-resccoda 110que r~lllp'0Y3do no I turno

O - COI'fTRADIÇAO - Dt~POSl~OS contrad "'-'rlOS entre ~ll!".<;obre' il mc:ml&matéria.

D - ~~~~?~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de' bnguagem defeIto erro mMlff1;!oa corrigIr OUdc:

r.r-----------:C-.p-:-!~·~-V-,-,----------....,

DA ADMINI5TRAÇAD PlJE!LICA

seção II - DDS; servãoorec Públicos

Suprimi. do Inciso I. do art. 41 a seguinte expressillo:

JUSTIF'ICATIVA

• A árdua tarefa do professor em todos. os níveis de ensino,

: no planeja'llento, nz cor reação de provas e exercfcros , na e tuecão em pe
ríodo ootcmc e aos sébadcs , na cesçes tante tarefa de proporcionar o a1
canse ao saber desenvolvendo o raciocínio e a formação do caráter do
ctceeão, tcrnsocc-c útil 11 scc í eoace , nac jcs t í r tca 3 ot scr re ínaçêc de.'!

ta enenda ;aos pro f E s'Sores de nível super ror e pré_escolar.

EMENDA 2T00677·2 """"
(!J Deputado ,JOS~ LUIZ DE 5-4---------.) ~;;:m:ã]

QlJElRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA.

m-SUPRESSIVA - Se for de txpreuAo DU p~","" não Õ!:Vtlii lnVPrttro seouao do d'lSposllM)
E.>.l'mplo no teeo, $upnmlro Mlierblo ~HÁO". pauando a Ui" emenda mod/fl'C1llrnIe nlo suprtU/Vll

O - OMISSÃO -ObJ&A restabelecermeíena ~rOVlda l'IO Ieturno e MO IocluKÍilfia rtdaçilo do """flClIk,

O - ERRO - Relh;Ao do \tncldo que nio t:ouesponda ao que foi ap'OYlIdono 1· turno.

D - CONTRADtÇÃO_DJSpo~ cootrA.:Uor~fntreslel~oblellrmsmllmAl~

O - ~~:~J;~E UNGClAGEM - SArm VÍCIO de Ilngul!gem, deftito erro rmnlfulo A cOfl~lr, ou de

TiTULO II
DOS DIRE.IlOS E GJ\RANTll\S fUNDAMENil\lS

CAPíTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Suprimir do caput do art. 52 a seçuí nte expressãcr

••• aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

País •.. fI

JUSTIF'ICATIVA

JUSTIFICATIVA

QlJEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2TOO678-1 "'"" -,
PJ CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO J IIT;íi:;~~

o art. 5R -diz que todos sl'lo iguais perante 8 Lei, Sl!m di~

tioç:lo de qualquer natureza, assegurada aoo; brasileiros e estrangeiros

residentes no País ti inviolabilidade do direito 11 vida, 11 liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ••••••

Quando concedemos estes direi tos apenas aos brasill?iros e
e!>tTang~iros residentes no pais, estamos dio;c:.iminando odiosamente os
braSl.1eiros que, por um motivo ou outro, residem no exterior e talllbém

aos estrangeiros que se encontram legalmente em nosso país sem, no
entanto, nele res.idir.

a Brasil é um grande polo turístico. Dependemos para~
nosso crescimento deste turisr',o que aumenta dia a dia e se mantiver _

mos o art. 52 como foi aprovado, criaremol'> a insat1sfaç~o e inseguran
ça para estes turistas

Acreditamos que todos aqueles que se encontram legalmen
te dentro do territ6rio brasileiro devem ter os seus direitos resgUIlK
dados Esta discriminaç:l:o nlio se jU'5ti fica.

--- ~ -- -

Suprima~sei no artigo 216, §1""S~. a expresdo ·para o ensino

fundamental e médio".

m -~~'i:~~~::m~~~~~t'J.~I:~:::=:.H:c:c~~tuPtcuk
O - OMISsAo - Ob.ret.llarl!"StabelecerJnlll@ripllPl'Cl\lad&no l-h.mo e MO mduldl M redlçio do WTKldo,

D - ERRO - ReÓllçiodo venodo qtIt não =e~ponda 110 que folllprcMldo no 1· tumo

D - COl'fl'RADIÇÃO-~posltlYo5 conlfad,t600sflltreJle~I!.muma:mau:na

O - ~~~ UNGClAGEM.- Saner ~Io de IngUbgtm, deftlto. eno manifesto li COIJfglt ou de

JUSTIfICATIVA

r.r------------rncro'------------,
TiTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Suprimir o Inciso XXVI do 8rt. So.

QlJEIRA A5SINAlAAA NATUREZA DAEMENDA.

ti •• por acidente em serviço.

o - OMISSÃO -ObJetJ\lll teslllbeltcer mll!enilllprOYAda no l'lumo e não IncluídanllrWAÇk> do w:nc:,do.

D - ERRO - RedAÇiodo "enc.do que nw COITesponda &O que folllprowdo no l·lurno

0- CONlRADIÇÃO_Dlspo$ltIl'Os contTad,tÕOOStr1!f~,Jesobrellme5mamctena.

D - CORREç..\O DE UNGClAGEM - SCllllr \lido de lingUAgem. defeito erro manlfelto 11 corrigIr. ou de
IknJcale,\;l5labvc

A aposentadoria com vencimentos integrais aos servidores

públicos por acIdente em serviço na:o se justifica a partir do momento
em que qU;'llquer trabalhador que sofra um tlC1.dente após s@u hfnár10 de

expedlente quando se dirige â sua resldência, ou quando no gozo de su

as Merecidas renas, merecE' ser tratado COIfO se estives..e em pleno go

zo de 5f;>U~ dire!tn.. trabalhistas
Temos o dever de corrigir es.l a d[storçil1'o

EMENDA 2TOO675·6
l::J Deputado JOS~ LUIZ DE 54

SII tiAV,U'! AI !!FS

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o d.nPL'AtO 110 a'lt'!l0 ZU, S 6r: C '!."I'l!t-t.Üvo

J,í está. cOlltfdo I!t' A'tt. 'lI, XXIII, "a", J-'''~'j(H'! ,6,' ;ü'dü i1~

d.'lde Iltlcíea't é ~lIb'lI\ ttd.1 at' C(l'J!I'!.r~A", l~ <H'{drlftl! 1U(' a{ c!ltá

~cluZda 11 .e('('ae~Zltça,-, de umct US(I.l uucrl'a'!.

JUSTIfICAÇÃO

WNDA
2T00672-1 """"-------.) f'ILT."'O.-----,88

C DEPUTADO ALéRCIO DIAS , ClH!..: r:~8 J

E:J - ~~:~~~V~~ ~~~~,rn-;; :x~~:~~óo":!~\tap~:~I~=~~~~~~~~~se:'~~n~~~~~~O:~~~~W5S' a

c:J - OMISSÃO - ObJtlN~ re~I21bt,'{',('f n13lellll.:lrI0~a,b no I ll.lrllO e lUv l'lel, "ia 0.1r",d~"',o dJ~' nç, 10

c=J - ERRO - R~d~Çll() do vencIdoquI.'ndOcorresponda 1'10 qu<" fOlllP'O'<ildo no I" turno

:=:l - CONlRADlçAo - DISrO~lh.U· ccntl"d,tOI'rt~ !'l1lrto~, e SQbrl"am"~m" 0l3h..1I1

[=:=J - ~~~~~~~I.l~E LINGUAGEM - Salo"r "leIOde ilrtgu03gcm defel(o erro m"llll~~!o .... comg,r Cd de

EMENDA 2T00671-3

C

QlJElRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

m - SUPRESSIVA - Se for de el<presdo ou pal.a'orll nia deverAmvert.ero scnlJdo do d,~po~l!lyo
Exemplo no lula JupTlmlr o Mvtrb'Q NAO",paS5ó!lndo I ur emenda modlfit:ll!lv~ e n<lO SUpfl:~S,va

o - OMISSÃO _ObjelNA restAbtlet:iM matc:r~ lIprovad~ no I· turno e nào rndurda flll redação do Vencido

O - ERRO - Red&çio do vencido que nio corre~dllllOque rol i!lprovlldo no 1· tumo

O - CONTRADIÇÁO - OtsposltlYos contraditarlosentre sl e sobre 11 ml!5lTlll matiflll

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO dt! l,nguagem defello, erro m;,nl(eslo 11 cotTtglr. ou de
técnlca~glSlill.lva.

JUSTIF] CATIVA

o pequeno produtor conta apenas com seu pequeno quinhllo de

terra para garantir seu sustento e de sua família. Quando impedimos que

ele possa buscar através da hipoteca de SUtiS terras, aumentar sua produ~

ç§o e se desenvolver, estamos, na verdade. tirando-lhe o direito de dis~

por daquilo que tem como bem lne aprouver.

A manutenção deste dispositivo irá apenas dificultar a ab~

sorção de recursos pelos pequeno proprietários de teru, te'ldo em vista

que ele passaré a não ter nada para dar em garantia.

o objeti....o d~ supyessllo é tQtnsr o toistelnl!l. de bolsas de estudo
mais abrangente, contemplando nlo s6 o ensino de 12 r.: 22 graUS,lIIas ta!!!.
bêm o ensino superior, O nt:imero de alunos carentes, que estudam. prin

cipalmente 11 noite, nas Universidades privadas, é incl!l1cul'vel Nilo ê
justo deIxar tOdllo essa massa jovem, sedenta de saber e ansiosa por me_
lhores condiçi'}es de vIda, através do diploma un!verdt'rio r fora do b,!
nerido da bolsa de estudos,

Suprima-se o § 4\;1 do Art, 228 , do Projeto de Constituiç§o.

, QlJEIRA ASSINAlARA NATUREZA !lÃ EMENDA:

JUSTIFICATIVA

Em Plenário

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[K] - 8t1PRESStvA -Se fOI'de tx~ssio PIJ pllMa, nio dever' In~o KfIlIdo do d'osposlt1vo
ExempJo 00 texto suprimiro advotfbJo ~~M. papar do 11ser mleÔda modifk'ltIYaenio suprenr..

o - OMlSSÁO -0bJttlyai rKtlbdecer matl,y' ÇftlYIda no 1· turnO e No incluída na ftdlçio do vencido.

O - ERRO - Redaçio do vencido que nkr cormponda." qUI!" fQi&prOVldo fK' 1· turno

[i] - SUPRUSIVA -Se forde expmlio ou plIlMa nio devm Irweoo OscntSdodo dispodtívo
Exemplo no texto.suprimir o ..cMlblo ~,PMSIo<b li ~ Irntnda mocIfIcatJYII e nio~

D - OMJssAo -0bjet1va tmabdccer mllirla .pro-mOll no l' tIJnO t: não flduidI; 1'11rea.çio wvtnCIdo

D - ERRO - Redll)'Ao do venodo que mocorresponda /10que kli lpfO'mdono 1· turno.

0- CONTRADlçAO_DlJpocltlvDs contrldll6rlo&cntresle~.. mesmematirIL



a5

D - CORREÇÃO DE UNQUAOEM - sener vide di'! llngu~!l,om, d~(e!to, erre manlfgto ~ (omglr ou de
trl:n1'Z/l.lefllsl3l/Vll. EMENDA 2T00682·9

I: DEPUT ADI> JOACI GaE'

EMENDA 2T00685-3 ~= --, :-:-'::'~'~
{!J DE:PUTADO JOACI GOES J~~

supr Ime-ae , no ar t í cc 213, item r r , a eepressãc 11 e avafraçao de
qU'!Illdade"

JUSTIfICATIVA

o Poder Público. a nosso ver, não está devidamente eoaretnadc pa
ra avaliar a qualidade do ensino nas escolas particulares

Esta avaliação deve ser feita, em prlrreiro lugar, pelas pn.':prid-3

escolas e, em s~gundo lugar, pela sociedade en geral, e pela f!l'llília,
em particular que, cer tenent;e escolherá para seu-r filhos as escot as de
melhor níveL

Hoje esta opção pelas melhores escolas já é oer ref t aeer-t e fl)t .:ro3!
e tem obrigado a Lnã c La t Lva privad<l duma ccr-pe t Lt LvLdade mui t o sa Iu _
tal' para o ensino

EMENDA 2T00680-2 """' ........,
PJ CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO J [=J'"'ll/~;~'ã;J

QUEIRAASSINAI.AR A NATUREZA DA EMENDA:

o - OMISSÃO - ObJetJ,IllTes.tWe:!cer ma1eMllproota~J ro l' w.no" n!o lfl~,~ ~1l1Ul ted.!~il ~ d~ \en~ldo

O - ERRO- Pecbçaodo.enclr1oCl<J('r.J"crres~crt':Ja)qu,:rc'ap~~j:r;éll·l..lrno

O - CONTRADIÇÃO - O.sPCS1\hnS col\nd"~6nos "ntre si e sobro:i!I -ne~m!l -n::1Ú\a.

D - CORREc;Ao DE.UNGUACiEM - Si!lnllt viCIOde lmgullgem de!f~ll:J e"1,O m<!!lnJ~ i!I \"Olrg'1, ou de
tecnlcaleglSlll\lVlI.

SuprIma-se, no artigo 156, item VI, letra "e", a seguinte ex
pressão "dos trabalhadore!;" ~

JUSTIFICATIVA

supressão da express~o "dos trabalhadores" visa retirar da I
norma em quest1.'io o seu caráter discrlminatóno O sindicato, como o par
tido político, é importante na organlzaç~o da sociedade, quer se tnte
de sjndicato de trabalhadores Quer se trate de s1ndlcato de Qualquer
outra categoria, desde Que congregue p!!!HiOaS que exercitem atividade li
cita.

Discriminar a favor dos Sindicatos de trabalhadores seria ames
mo que discriminar a favor dos partidos poHticos vinculados a este
i!lquele seguimento socIal.

QUEIRA AS5ITlAUR A MTlIREZA!lA EMEID/\.

(TI - SUPRESSiVA - Se for de elCpressWoup~aVf!. não dMrillnvert~r o sen~do.:kl dlSpo;;l!lVO

&l'm?l.:r no teec ~upr.m.t o a';;lIeof!lO MNAO r~m:b a ser elTlen(h moa t,Cll!l\l3e náo s!.<;=re;:';.I":I

o - OMISSÃO -Obje'.lVlI restabeiecermeteriaaproiaJ3 'lO I' turno e rüc m~ !l.o~:!! lU f~daÇ~:;,l do \'Çfl':.I.:i(1

D - ERRO- Red!ç1iodovenC!doqoJe:l'\!o~lTespc~llaf)Ql.ebl~pfl,,.Jdon':llrumo

O - CONTRADlçAO-IM::'O~;\M;J contrlld:!tlllOsen~eSJe$Ob,ea~e:.rr]F'»eru

D - ~~~~E UNGUAGEM. - S~1t .1~lO de lm\J'"']G~"', d~re"C' elT:l 1'T'a' 'este ti cc ....].f 00 ce

Suprima-se do caput do Artigo 50 a expressão "sen distinçfto de

qualquer natu'reza'",

A suoressãc se impõe em nome, cob retuoo , da a ra rnaçao do
prif'lc!pio da i:;onO'"lh Que a exeresaãc ai 1n::luida creteooc , eQ'Jl/S!,

cedeeente , ce rcecer Com efeito, são inÚMeros o:; di ~posiUvas ::)~

t.Iocs no Projeto de ccns t i turçãc , ccnsaqraodo requí s í tcs , ret crns ,
cerecterIstIcas , sãtuações e: circunst2.ncias capazes de jU:;tif:1côlr
t rat ae ento legal d i f e renc Iado Da espécte poden ser r-eoc tooeuoa •

deot.re outros, os que t rat.ae do neocr , oa 'T'jll",'~r, 10 i.-jos~, c1'=! p<;l

bre , do deficiente. da empresa bras Ll ed ta de '.aDft31 n'Jcion3l, fa

oeo.rena empresa, das cocoerat Ivac , das regiõe~ subde ..eevo lv tcao •
r;IClS t rabathadores , dos néd í coa e dos aoaaeot.a rc s ,

E"l abono da ...uaressão ora propcste n.lLl t a a raecsa cone
tnJç;;io t rocad i Ibee--a de Rui aarboaa en sua Ora;J) J(J~ MoÇr:>'S'.
"A r eqra da tguald3da oão coeat-ve , '3,,!nJJ, ~m qvlnr'1J:" (\~:!J!,Jl~"':..::!.

te. aos desi']IJah. n~ ll"'Ô!dij) en ':We o;,e .;I":;i]'J.:I13('1 p)is Q'l~ trJ _

tar a i9'Jai5 co'!' desigClald3de, ou a dej!gJJ1is ,_;- !<;nlrj'3~" ..en<J.

d"sl'Ju'lldaje Flagrante e n~o igualdade real"

Jo~o Mangabeira, por SUd v'=!z, ao sustentar \) di ••nto d~

',jT!3 pobre 'Ii~Vd a um<l. pensão que a estreiteza de visao dos le~'-' _
leIos queria negar. invocou e.f'latQle France Thib3.,lt q,nndo vi?rg':ll

tou o princípio da ::!.Sono'llia jurídica cOf'lcebido f'l0 estilo dDS QU;
apregoam a manutençiJo no texto constitucional da ~.lCp't'esslio qUI?

aqui se deseja slJPrimir. "Todos são iguais perante a lei. No en_
tanto, puni-se o pobre por dornir no banco da praça p'Jbl1c3.c:lól1:
eS'rIJlas ou furtar um pão".

O verdadeiro espírito da 1S0nomi3 jurídica é ~nco'llpat!_

'leI com a manutenç~o no texto da Constituiçl}o de ulfla .:idvertência
que a nega

Q(JEIRA ASSII'lA1AR A NATUREZA DAEMENDk

o - OMISSÃO -Obj~tr.:'Ir~label--::errnatenaaprovada no t- turno e nao tncl.l Ó 11.:1red~ç .o Ó ~ ... -'00

D - ERRO - Pedação 00 Vl:nt.oo qu" Mo corre,POlldaao C;Ll~ fOlllpn't7l.b n'l l' t!.<mJ

O - CONTRADIÇÃO- O....po::.l!IVO:l .:ontrad.!.)!l~~ en.re ~l e sobre 13 ir!;::;',11J lTiJ'~r!.:!.

D - ~~~~l~.r;.E !!.1NGt'AC!J.l- SU3r \~ '0 ;;!~ f.ng'.!e'J~m j~',. I:> ÇTO 1T'3"lf~~b o ''ClT,.:?:' cu ,~c

SUDrim9m-~e do § 2!l ..:.---y ~ - do Artigo 62 ,J.S eecresnõec

•• '=!!'l cada. C.a~'1 ••• en )m1;!Oz••• , de c a s-s 'J m •• de
r-odo Que o dis!Josltivo fiQ,ue a~.Jil1l redigido'

§ 22 _ A ercposta será discutid:t e votada en dois tuenas , cOrtstd~

rendo-se anrovede quando obtiver três QuintoG dos vct.oo dos r cn 
brcs dos üavas ,

JUSTIfICAT!/,': i='Qlo mer-os tr ê s roaões e sLí t m e a rever da ~'J)i""'''

5]0 lU"! cqut se pnp1e

a) ::J cr íee.íro decoree jJ C'...t~r>Hn:f't, d8 c.'.JC qJJo~") "p voto <I f(~fo!.

na da constituição, neoutedos e s aoadcres reuoe-i-ee var a exercer
o p.Jder ccns t Ltuârrte de"!';,l:lCO. re act Iee- ..-t r13'"10 lirTl1todo,

Que hoje reat I ae-s na A~,C, Quando dBixu'll de 'J"'r seooc-rot, C lJ:"jJut~

OQS pua sereo, LquaIme-tt a , Cono;:ti'c.'Jintc,: nee se di~p '::1'Je Q Vl"'!

taç:Ll em ...eocr soc na CJrnra ~ r) ::;'~n13do d(:~:J :;: ..crtficJr \..Cr1'J8

a Drif'leira represent"1 a!i pOP'Jli3ççes e o ultiüo O'i EsbdoCi. O.::; De

putados e Senadores estâo votando o atu:!1 te do COl"i':ititucion'Jl co
(1'''' Con>;titutnte~, lr,deoepJjcntel"ent:! da r"pr8 ..e,.,t,ç10 P'HQ que 1"0
r.:tlll elelt'JS;

b) A segunda razso é que a oartir Ó lcgi'.:iIatura de 1890 Vem C"lInd:r

a express:ão r'lunerica do Senado na forrt'laç10 da "'lj~ero glObJ1 d'JZ

!fl~ ...bros do Congresso, e'3tando hojl;l r~rjuzirj!J a l1::lnoz de 11% que (

q ..d\,to os 72 Senadores repre~enta"l no universo de 5SQ pa:-13m·;nta

.e!;, com tendência a decre5cer. 81r"da nais, e'll rBzJo d'3 ~le/aç);)

do .."jmero dos d"p'Jtado.i aprovad3 pela r\.l,C Se n]o o:.;e fiz.er d ~u

pre:>sJ,o Of] re>;:OfOJe'"ldada, prr::f~rin:l'-':iQ "tC'oetH o qu~ a~ l;onstitul
çEies anteriores dispU$~:ra'n. trinta S8n<lC!a,e:J p'3~o::ar~o 11 ter o po

der de veto sobre a vontade de 529 merrbros di) Congresso - 42 Sen..!!.
dores e 4B7 Deputados _ o que constituirá absurdo inaceitável;

c) Uma terceira razão, de natureza ~ócio-polítlca. advert~ que, tli~

toricamente. a MaiS de reDresentar o::; ESt3dc<;;, o Sef'lCldo te,lI repr~

serotado os segnentos de opinião mei.:; con'ier'ladtre:; d:l sodedJde •
resultaf'ldo da! uma incorweniente po<;;zib!lidade de 1) E:xecutivo ve-

tar reformas coostltuciOl"lais através da influênch. que faclll"ente
e'<o?rceria sobre U'll3 p~quena fraç~o do Con']resso, pOIJCO mais de 5%v

que é qlJanto trinta Senadores repres~nta'll num universo de 559 me~

bros, porcentagem Que deverá cair CO'll o <llJmento do núnera dos deputlldo
QUEIRA AS5IriA1.A1l A NATUREZA DA EMENDA:

EMENDA 2T00681-1' """" ----,
(!J CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO J lTI!U~;~"ã;J

QUElRAAS5Il'1AlARA NATUREZA DAEMENDA:

m-~~~~~~:~~~~~~:lo~~~~~=~~~~~~~~rmwa
O - OMlssÁo -ObjetMI restllbtlear mlltêllallproYIIda no t·tumo e nio InctLl!dll fUI redaçAo do wncldo

D - ERRO- Redllçlto do vencido que MOtorrespondllllO quefoiaprOWldo no l'lumo

O - CONTRADlçAO - DuposllNos ConlrlldrtórlOS enlre si e sobre 11mesmll mateM

O - ~~~~~~~E UNOt!AOEM - Sanar \0100 de \ll1guagem defell.oCITO man[feslo 011 corrigir ou de

=------------=0--------------,
Suprima-se, no artigo 156, item VI, letra "C". a seguinte expres-

SA0 "sem fins lucrativos".

JUSTIFICATIVA

o - :~:~:~~:n~=oo~~~~~=~'.:=~se~~~=UPMSSwa.
O - OMlssÁo -ObJebVll restllbelecer methrill eprovark no I' turnoCnãoIndLlldll N redeçáo do venc.do

0- ERRO- Redllç/iodovenctdoquenAocolfe~daeoquefolapl'O'ndOllol·tUmo

O - CONTRADIçAo - D~po5l!JvOs contrlldl!6r1OS entreII e sobre 11 mesma maléria.

[i] - ~=,E UNGOAGEM - Sanar viciode ItngulIgem,defeito, elfo mMllfe:toti comg r, ou de

O adjetivo constante do Artigo 38, Inciso 111, deve ser

redigido no singular (prorrogável). por refer:r.r_se ao prazo de va

lidade do concurso público e nlio no plural. "prorrogáveIs" refe 
rindo-se R dois Rnos. como n::lo deseja o legislador pelo seguinte·
como o prazo de validade do concurso será de até dois anos, fica
claro que o prazo pode ser inferior a esse tempo _ um ano, por
exemplo. Em tal caso, um ano não poderia ser prorrogáveis,
prorrogável; logo o adjetivo refere-se ao prazo e nllo à sua dime,!l

s::lo.

EMENDA 2T00686-1 ..._. ~_._- ~~~r: CONSTIlUINIE Al.OYSIO 1EIXEIRA J (:w07/M J

Q(JElRA AS5Il'1AlARA NATUREZA DA EMENDA.

EiJ - ~~~~~ext: ~~~~I~ :x~~~~:o~~~-:~p~A~~~~e~6t~~~~~n~:~~~~:L~~~~~~~·~uPlc~S~2
O - OMISSÁO - ObJetlV~ restllbc!ecer m~len~ Ilprov.!d.l fiOl'lUtnop l'I::to mduda"3 ledaçal)dovencld"

O - ERRO- Redo1çao do venCidoquenào cOlfesp0f'id) 110 que folllprO'.ild:l 1'10 l·tumo

O - CONTRADIÇÃO-DIspOSItIVos conlrlldltonosenlre si e sobre o!Ime5mllmlllen<l

D - ~~~~w.~E UJIIGUAGEM- Sener vicio de !mguo1gem, defeIto erro ml'lnl1csto a cOlfiglr ou de

Ato das D15pOS1çÕeS Const1.tuClo)n:H5 Tr31l::atór1lls

Noart. 29. parágrafo muco. suprl1lla~se a segumte .expres~ão

li•• até a promulga!;ão da Const~tU1Ç1iO •••• "

ALOYSIO TEIXEIRAAUTOR: _=="'-=== _

A e!'lcnda propõe a sUpressdo de expressões no art. 29, p.lrZi-

grafo único, do ~to das DJ.Sp05!.ÇÕeoS Gera!z c Tr:m~at6rl,s ("até a pro-

NATUREZA. SUPRESSIVA

j)ESP~CHQ

E."IENDA N9 2T --"O~6~B6~-:=.I _

JUSTIFICAC1'i:o

"Art. 29 •••••••••••••••

1- ••••••••••••••••••••

11 - ••••••••••••••

In - Os decretos_leis que não t~verel'l sldo 3prec13dos pelo COIlBTCSSO
Nac1Onal. respe.ltados os atos prat~c3dos em sua vl.genc13.

o art. 29 deternuna

"F~cam rev0f;ados. a partn de cento e o1tenta d135 cb prO'm.llgação da

~~~~~~~~~~·1~~~~t~u:!>~~r1{~~ ~up~~~~J~~d~ l6~g~~1dot~â~r Ex~:
cut1vo competência 3ss1D313dapela Const1tmçJo ao Consresso t.JC.lO
n3l, especla1mente no que tanl:tc n
I - açio nõiliitit'1va,

n - aIoc<'tçio ou transferénc13 de recursos d~ qu,dquer espéc1C.
111 - os decretos-lel.s •••••••••••••••••••••••••••••••••••".

O parágrafo ÚI11CO deverá ser mtegrado ao art. 29, corno mC1SO III,
na forma proposta, sem nece.5s1dade das expressões. li••• até a promulguç:io da
Const1tul.Cão ••• " e ...... serão consúlerados reJe.ltndos ......

De.snecessár10 C['Je se d1g3 ser ébV10que só pode1'lser os atos prnt1_
cados até a prOll1.llgação da COnStltUlção. po1s ela os veda.

Tazrbéin demas~ada a declaràção de que serão conSIderados reJe~tados

os atos que no caPJt do art. 29 Jã são efet1v3Jl'lente revogados

A redaçiio passard .I ser a seglJIDte

Ir•• serão cons1derados "tcJe~tadDS ••••"

a de dois cargos privativos de !IIédico;
redigida:

JUSTIFICATIVA: Além de caracterizar a continuidade de injustificá

vel e intolerável discr!minRçlIo de tantas outras profissi5es, algu
mas médicas, inc1udve, n supressão do dispositivo se implle, tam 
bém, pelo que representa de potencial desagregador da imagem e da

eficiência dos prof"issionais da medicina.
Sabe-se. hoje, que uma das principais causas da. queda do

nível da prestaçllo médicR reside na pluralldade dos empregos que

os méd1cos têm que assumir para ganhar o rAzoável ao prrSprio sus 

tento. A má remuneraçlIo do médico resultaria, assim, do conheci 
mento de que ele pode ter vários empregos. dois publicos, outros

puticulares. além da possibllidade de trabalhar no próprio consul
tório e do exercIcio do magistérloM

A supress:io do dispositivo é uma illlposiçllo da moralidade

constitucional e da necessidade de desfazermos a sociedade corpor,!
tivista que se está edificando no BrasiL

QUEIRAAS5Il'1AlARA NATUREZA DA EMENDA:

Suprima-se B Alínea C do Inciso XVI do Artigo 38, assim

ITI -=-:~~::m~=o~~~a~se~~s:~:::=supreftlvll
O - OMISSÁO-Objet!'no reslabctecer malênllllprOYlrda l'IC) l·wmoe nlo lnclUlda na redaçkr do vencido

D - ERRO- Redaçiodo vencido queMO corresponda aoquerolaprolllldo not· tUrno

O - cONIRADIÇÃo - DlSpoSIIJvos contradst.6nos entresie sobre a mesma mll~M

D - ~=E UltGt!AOEM. - Sanllr \'fdo de ImguIlSmJ, dereRo, erromMlfesto 11COrriQ,r, ou de

EMENDA 2TOO684-5 """"--------, r;r-"'''---,
[!J DEPUTADO JOACI COES J~07.M J

A supressfto da express§:o "se~ fins lucrativos" tem por objetivo
principal eliminar do dispositivo um grave defeito, que é a evidente
incoerência, de que foi contaminado em virtude de posições extremadas,
carregadas de forte conteódo ideolrSgico

Realmente, partidos poli'ticos e suas fundeç1j!!t:, bem como entida 
des sindicais, nDo têm fins lucrativos por natureza E:m relaç§o a tais
entidades. portanto, a 5upressfto proposta apenas torna o dispositivo
constitucional em quesUl.o tecnicamente correto.

No que se refere especificamente às Instituiçlles de educaçllo, a
expressllo "sem fins lucrativos" poderá vir a ser interpretada de fo!.

ma a que a imunidEde resulte inócua. Na verdade, entender-se como al
guns e~tendem. que a imunidade em quesUlo s6 abrange as instituiçlles

de ensino gratultC', é anular inteiramente o seu objetivo

A atividade de ensino é daquelas cujo desenvolvimento é, induvid..!!,
sa e indiscutivelmente. de interesse publico. O E:stAdo. reconhecendo a
insuficiência do ensino publico. procura atrair as pessoas ao desempe
nho da atIvidade de ensino. tornando-a imune aos lmp'ostos

A Interpreteçllo restritiva, pela qual só as entidades "sem fins
lucrativos" devem gozar da imunidade, frustra. por inteiro, o próprio
objetivo desta, tornando-a inteiramente Inócua. Se lucronM M,nll.o s e
pode falar em renda a ser tributada. Pretender tornar imune a renda de
quem ntio lucra é como pretender tornar o gelo frio, ou quente o fogo.
Por outro lado, pretender atrair para o desempen ho de atividade educ!,
cIonal com a imunidade tributária, e condicionar essa imuroidade a au 
s!ncia de fim lucntivo, é pretenslio ing~nua e inútil.

O País necessita de escolas. E melhor abrir mio do imposto sobre
a. renda dessas escolas do que ver_se o E:stado obrigado a assumir todo
o Onus do ensino, com m ais escolas póbllcas, ou parte delas, com sub_

vençlles a entidades que se apresentem "sem fins lucrativos"
I e: preferível, portanto. a imunidade trtbutárla. que nada retira do

Tesouro póbllco. Apenas permite manter-se nas lnstltulç~es de educaçao
• riqueza por estas geTsda. decorrente de trabalho eficiente.

As ónicas restrlç1:5es aceiUvels, no caso. slo as já existentes no
C6digo Tributário Nacional, relativas a nfto distribuiç50 de resultados,
que devem ser reapliclldos, no paIs, na pr6prla ativIdade de ensino.
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JUSTIFICATIVA

- ccepet.e ao sresIcente cc Repúoll"Art.
encamLnha r

JUSTIF'ICAÇÃO

JtJSTIFICAÇ.'O

no desse bene Efc Io J~;méd~u~;~s~ ~~~l~~~~ê~~l~:O~~~~o~ n~~l\:Í~i~~:
c ISO I I!. letra b , nao fnz ta 1 d r sc r i mnacuo quándo d 1Z que c sen- 1
dor sere accsentuuc

_ ~ b I 30!> t r rntn anos de e Iet i t o exerc Ic ro em Fun ,
coes de êtag t e t é r-ro , se professor. ou vmte e c tnc o , $~ professora, com
proventos rnteg ra rs ,

vada nova lndicaçã:J do Presidente da Repúbl_c,::l, exa!.

cerá o cargo o Presidente da CO'1issão do Distrito F~

deral do Senado.

A Assembléia Nacional Constituinte, nas Disposiçi:::es
Permanentes, c:msagrou a 3utor:or.tia política. legislativa, adminis

tratlva e rin:nceira do Distrito Federal. Estll:beleceu, tarr-oém, qU;
a pnmeira el(Hç50 paro go vernador sera rea!lzada er.l 15 de nove,!
brc de 1990.

I - até trinta dias após a prcmu!.gaç30 dl:t!,

ta Constituição à ecccvaçãc do senccc weder aI o nE,.

me do coverneccr "pro .enccre" do Dlstr!to federal
que exercer ã o Poder Executivo ate 15 de mar ço de

1990

II - após a data fixada r.,:, .InC1SO er te cfcr ,

no mesec p r e zo e para idêntico p s ocec tsenco , o nome

do Governador que eserceeé o Poder E"ecutivo até a

posse do ccverncccr eleito nos t.erecs des t s Constl
t.u Lç ãn

"'J~ágt"nfo I1nico - Oconendo vacAncia do ca,!

go ou impedlnento do Govetnado!' e Gté que seja apr2.

Inclua-se nas uí spcs.içecc Transitórias'

EMENDA 2T00693-4 ~,, ---, ,,,
f? Constituinte f.1J\UllícIO COqn~A I ~O"l~;:=J

lliI - OMISSÃO- O~JetMi rC'~!~r nlJL..,1.-l ~pro\'~da no i-ueec e 1'50r1du.uJ na reJJ~.l:'l do 'lencK!:.

D - El'.nO - Ret!.:iç....c da vcncdc que rue ccrtespcrt.Ia ce qJl!: IClIeprovado r-c l" turno

O - COI\'1RADtÇ.ÃO- DlS-pos<!.Na5 CO/llmdtollOSenue ss e sobre 21 m~'lla mt;1Wll

D - ~~~TC'~~.......~E UNGaAGCM - S::n<lr 111<:" do:!Im!l..J(jen C!efm'o erro men 'CS10.: comglf ou <::e

o - S~PRESSIVA - s~ ror de l!:Ilpr~o 0..1 o1L",r", ncc aQ\ler::lnverter o tCIlliJo do dl$;:Jos!l.o
5l'1'1'plo l'o~"!o Sl.nnm"r o cda.rb c "1'lAO p~sso:rnOO!ll:ererren.;!;:rmoJ,;'_;:!J't1Cn.iQSll r..~s,v.l.

EMENDA SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇÃO

Não é possível, no caso de lncorporação, subthv1:
são ou desml:"mbramento ou formação de novos Estados delxar de se
ouvlr,medlante pleblsclto,a eopulação de todo o Estado.

Dal n raZ:lO de propormos a presente eme-ndn que.
retlrando ti. expressa0 "dnetamente Interessada" do parágrafo $0 do
art. 18, permltulÍ n manlfestaçào da populaçí:o de todo o I:stado

Dê-se ao § 3 0 do nr-t 18 do Projeto de Con at i tu r
cão a segumte redação:

"Art.. 18 - ••••• ••• •••••• ••• ••••••••• ••••

§ 39 _ Os Estados podem lncorporar-o;e entre I
S1 suhdlv1dlr-se ou desmembrar-se para se anexar a outros! ou for-

;~L~5~~sa ~~~~~~sd~upi:~~~~~~~:seFd~et~~:r::~~a~~~l~~~~:a~~~ da l~; [
complementar".

Em consequéncHI. flcam ellmlnadas as cxpressóc<:
"UI'I"etamente Interessada"

O - CORREÇA.O DE UNGClAOEM - Sanar VICIO de hoguagem defl::llo euc Ol<lllOlco~lo <l (0111[.111 ou 01"
kcnltllJegls\MII

=0 ~
,

EMENDA SUPRESSIVA
ué-se ao lnC1S0 IT, do ar t 220 do Projeto de

ccns t rtu rcâe a segu mre 'I"f'daçio
"Art. 220 - ••••••••••••• • •••••• • ••••••

II _ a des t maçâc de recur-sos pébl rcos pa_1
r-a a promoção prlOr.It5T13 do desporto educacional. fi _

Em consequênc ru Ercum el1mlnatlaS,15 exprcs sccs
"e. en ca sos espec It rccs , para a do desporto de a I'to r cnd i merrto'",

JUSTIFICACÃO
As ns soc racôes despcr-t rvas pro f i s s rcna t e devem

ser Independentes flnancelramente, ou. âs vezes, serem subv enc ronndas

e~~b:~p~~~~:c;à~~3dgsÉs~~~~ ~ii~e~~~~ ~~~~'I"f~~~.l;l::~p:n~~~~~~â~~e d~~
de s t mar r-ecursos , Já tão minguados e ccep r-omet rdos , par-o pagamento
de altos salárIOS aos prcr rsaaona i s do esporte'.: t an t ov 2ut,o<; gastos,
não raro abus ivcs , de suas respectivas aSSOC13çoes ou g'renros ,

Q{JElRAASSll'iAlAR A NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2T00690·0
e"J OlNSfI11JWn:RUY B.'CELAR

c::x:J - SUPRESSWA - Se for de expressêo ou ~]~OJrIl, nêc clt::w:lll 1fl'lf::11!1f o Sl'n!ldodo dlSpOsIll1JO
Ex~mp]o no teec suprsrur o ~dvelblO -NAO· passando a ser emll'nda moolh~l'lllVllll' II3r:I supn."ul"'l

O - OMISSAO_Objt'w...~1.llbel.:'cl'trTli'llell'l;'PIO\lo:rdllno I tumo e nao utchsd t na nde., .0["\,,,(1(11.

O - ERRO - Rl'd8Çàodo venodc quI"naocOfrespondll/10que foraprovado 1"-'I tUIl1t1

'::J - CONmADIÇÂ.O - OISPOS!WoS contredücnos entre SI~ sobre li mesmam~INIIl

U - ~~~:~~I~: UNGUA.GEM - Sanar ....CIO de ImgulIgem defl'~o erre mamtestc a ('Olrlglr ou deI
I

Os acordos mtemacícneas Iarmadcs pelo Brasa'l , em mat&nl1

de drrerto mrítlIDO, nem seepre contt"Jllllam o pr mcfprc da recaprccrdade, Por O!!.
tro lado, o serceôc eJCJ.stente ã marg!lll desses acordos segue nomas e COSt1.mleS

prõ'pnos. IaJJldJ.almente aceItos, que b31lzmna fll!xibI1idade que caractenza o

setor de t.ransporte tIlarítmo.
Por l~SO l!eJrn:l. melhor será adequar a norma constltunO!lal

ã real1dade predOOll1lante nesse setor. A supressão não acarretam qualquer pre

juízo para a apl1caçio do pn.ncípIo da reC1procu.1ade. po15 este vIgorará atra

vés dos acordos mternacJ.on:ns que o estJ.polarem, mdependentemente da sua m

serçia no cOIpO const.ituclOnal.

..... atendido o pr íncfpro da. recaprecrdade ••• ",

Suprima_se no art. 184. S 10•• expressão.

mulgaçeio da ccns t i tu í çêo'' e "sor-âo ccns i.derados rejeitados"} e a

clusâo do d i spcs í t.rvo resultante come inc í.ac ad rc-i c-aa I ao~ do me!;:

mo ar-t í qo A emenda inverte a proposta prcv í s t a no d r apos a t r- o. ne rxa

de ser ecci mda,

Pres rdent;e da. Assemblé1a Nacional Constituinte.

ccnst t t.u trrto ULYSSES GUI'-iARAES

Q[EJRAAllSIIWAll A IIATlJREZA DAEMENDA:

EM 12/07/88

G] -==~s::m~;;:ou~~::;:':;=~~~~we.
O - 0IIUSSA0 -0bjftM~ m.tfrS,l~ovadA no l' tumoe não InduSdllna redltçio do vmddo

O -I!JUl:O- ~dow:nddoqueniolXllTC!pOC'ldlKl~Joiaprow.donol·tumo

O - COf'f'J1tADIÇAO-Dl5poGItNos cooIrldlt6rios entresi e 5Obn:. mesma maliri&.

D -~ Ul'IGWlGEM - Sanar \'feIO de IIngtJ1lg!!m. defello. flTO manifesto a COfrigIl", ou de

EMENDA 2T00687·0 """" ----,
~ CONSTITUINTE FABIO RAUNHEITTl ) rrw~7;;;=J

QlJEIIlA ASSI'IAlAR A NATlJREZA DAEMENDA:

[U-~:.;=~~~=::-e::.,=~~~
O - OMIaISAo-Objetlva rutabdecn fMttM lIpfOIIDdlno l' turno e 0.\0 Incluldana rrdeçIo do vencido

O - mutO- hdeçio do wnó:b que Mo c:ormpondaao que foiaprovado no l·turno.

O - COffJVd)IÇÃO-[MpoeItlYOS contradlC6rios entresiesobre. mMmlI matffia-

D -~~ LJNQQ,\QI!M - SanarY\c:1O ~ rlll9~, dtf~.to .rro man!fHto ll. corrigir ou de

No art. 20. S li} supr1lll3_se A segumte eX'pressiío:

...... e de outros 'I"eeursos rrunernls ••• ".

JUSTIFICATIVA

Tanto a título de compensação fmanceua COllP na partIcIpação

005 'I"esultados da laVl"a, não vemos COIlO possa ser dt>vldo pagaIMnto aos Estados,

Dlstl'l.tCl Federal e M.lJncíplos.

A partICIpaçãO nos resultados da lavra. mantIda no S 10 do ar

tIgo 20 do ProJeto, hlstoncAIlli!nte. é exphcável C[)IID sendo 2 quant18 deVIda.

pelo concesslonarJ.o ao superfIcIÃno. em razão da perda do dnelto de preferên_

CIa deste (confome ConSt.ItUIÇão de 1946) ou amda com con;>eIlsação pelo CottS

t.rnngl.l!lento e n restTlçâo .mposta ao uso de sua propnedade.

Coniom! texto do ProJl!to. votado em prml!J.ro turno. a propT:1!

dade do solo será do superflCIárlo. os recursos tnJ..nenns, mclUSlve do subsolo.

incluem-se entre os bens da anão (art. 20 e lS:5) e a canpetênn.8 para leg151ar

sobre Jazidas. llllJlas e Olltro5 recursos mnenis será 19ualmente da Uruão(art 22,

XII). Por consegu:mte, somente o superflciár10 que tem o uso e gozo de sua pro-

pt;1edade turbada em razio da explornçio de substâncIas JJl].ne1'1l15 e a Ullão. propn~
tiTia dos rncursos llIl.Ilenus. são os que tem algan dneJ.to a ser ressarculo.

A nosso ver, a obngacão cOOIpUlsâna, elIl d:mbeuo e mstltuída em

leI de pagar ccxnpensaçio ou parcela do :result.ado da lavra aos Estados. Dutrito4
deral. TerrIoonos e M.tnlcípios. ora pretendIda, por nio se const1tun snnção pela

prá't1ca de ato llíC1.to. enquadra_se perfeltaJnente no Concelto de tnbuto

MSJJft. essa obrIgação ccnpulsón:l tendo todas as caracte'I"ístlOlSj
de t.rlbuto estarla a mcidn sobre o IllI!5m fato gerado'I" do lII'IpOstocobrado pela ex
plorncão das SUbSt.âncl115 Iftl11erau. representAndo liutintico BIS IN IIBI,além de si

nlflcar mais um ellCa'I"2D adlclonal a recai'I" sobre o preço desses bens: PT1J1lÃT10S.Is

50 certamente imbulÍ 25 exportações de mmerau, cujo preço é regulado pela con

corrênc18 mtemacIooal. e aumentaTlÍ o preço. no mercado interno. dos produtos m-

dJstnaluados que se vaiem dos XUJVl'rals como ~téna prc:.""'=":-. _

EMENDA 2T00689·6 """"' --, "'''~
f=J' rONSTl1tllN1r RUY DACI:l.AR J rrlli07/88 J

QUEIRAASSINAlAA A NATUREZADA EMENDA.

GJ -~=~~s:u::m~::~=IODU~~~á~~~~=n:,~:~~~u"rP$~a.
O - oMlSSAo -ObJl!lMI res~lecHmll~IJlIIlpfOYlldano I~tumo tonllo Inchndll Illl tl!d3Çol';) do \ltllCIÓfl

D - ERRO- RWnçkldoYmCldoquen30COlt~,pooda80quefolllprtl\'~1I1)I lUIIl'..'

O - CONIRADIÇÃO - Dtspo&l1Nos contrlldiorlO5 enln!,1 li! sobrell. mesrnll mllter~

EMENDA 2TOO691-8 ~MPJ CLl"lS1TTIITNTr HII\ Ih\Ct:LAR >----------,

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA E/'t\ENDA:

w - st.lrrn:SSIVA - Sl" ror de v.pre-ss..5o ou~' llwl1 n',o devcl" lnlll'l1"ro "enio,]!') do tl'~r"'-Io."l
&/'011,10 o....tl.l"XID "urnmll o IId~rolO "l'tAO p,]~~ndO;'lM'1 "",,,mIl 1ll00hf'("IU"'''' C li)' ~ 'I" ....;, ..'

D - OJl'lISSAO - Ot'Jtl<h' rl",!1lb..lccl'r m)kll" apllwadl 110I ILll'o e n~" Illdu dJ 11)I~-u..., I....<I.. \l ncltlo

D - rnRO - R<?dll~<lo do vt'oCldoque n.'.iocorrespondll ao qun fOlllptOVllrJO 00 J turnD

O - CONTRADIÇÃO -D'spo;,.,Lvo$ contrlldlL:mosentreSIc sobre 1'1nl"sm" m..h::u"

O - ~~~~i~'~l\';.l: L1NGUAGCM - S.:ln)1 \I1CIO d", linguagem dC!<.lto CirO IhlllU'oKl<> ,] ,omuIr t.u,l...

E'II:NDA SUrnESSIVA
Dê-sI:' ao § 40 do art. 18 do J'I'I"oJeto do Lonst .ttUt

ção a segulnte 'I"eda.ção.
"Art 18 _ •••••••••• •••• •••• ••• • •••••

§ 40 - a criação. a lncorporação, a (lI$ão e o I
desmembramento de MunlCíptos preservariio a contlnuldndc e ti unJdadt:::
ht<;t.órIco_cultural do amblcnte urbano. fll.r_se_ào pOI' leI eo;tddtlal,ú!lC'
decIdos os requISttos preVIstos em lel complementar c<;tadtl11, ~ d!.'pt'n I
derão de consulta prévln., ns populações, medIante plehu.clto" -

Em consequêncla. flcam ellmlnadas IIS Cx:plt:''''''õe~
"dIretamente lntcressadlls".

JUSTIFICACAO

Niio é possível, no ca.so de cl'l:u;ão, lncorporaç:io,
fusão ou dO$membramento de "lunlcípJ.os delxar de se oUVIr, meuumtt'
pleblsCIto, a população de todo o munlcíplo.

Dal a razão de propormos a presente emt-nda, que.
retl.'I"ando a e~pressão "dl'I"et.amente lnteressadas", do parágrafo <lO do
art.. 18, permItu:í a manlfestação da populaçJ.o de todo o MUJlll.íplO.

QUBRA ASSll'iALAR A NATUREZA DA EMENDA

w - SUPRCSSIVA - Se lor de expl~~i1io ou rcl"""iInão deverii 111'1eI1.:'r o ~""d,,, d"l dl~pO~IIM_'
Extmplo no texto SUrllllllf o lI~rb,o NAO" po:r~so:rndo li Mr coml'mb ffi('>tj,h~'l"<l' li"" ~\ll"'''>~'' I

D - OMISSi\O- Ob;etl\lo:r r~lilbek:l:l!r nlatellllllplovo:rd.tno I turno I! n~Q llldulWl1a rerl, .."" <.loh'ft('IU"

O - ERRO - Reu.tçllodo \leneldo que n:ia colrespol1da 110que for ap'OV1ldono I turno

O - CONTUADIÇÃO - [),sposrtlYos contrlld,tolloS cntre si e sobre 11 mesmll ma!er~

O - ~~~]~tJy~E UNGUAOEM - Samir Vldo de linguagem defello ello marur....to 1l o::o/llg,1 ou de

r;-r----------"'"".-------------,
EJ.IENDA SUPRI:SSIVA

Dê-se AO 1nclso IIl, do A'I"t 207 do Projeto de
Constltução a segUInte redação:

"Art.. 207 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

III - após t'I"in"ta anOS,no professor. et.após v1n-1
te e ...cInco anos.à professo'I"ll. pO'I" efetivo e:xerciclo da funçao de ma
glst.erI0" •

EID consequincia ficam elImInadas as expr~ssões_1
"de prll1elro ou segundo R'I"au".

Todavia. ao m~gor 2 realização de eleiçã::J para

l'landato tal'lpão, perm.ILu lanentável o'rli:!:sào no projeto ::.provado I
;:~::~::ç:~r::. r:~~::l~a~~:: governará o Distrito F~der<!l apõs a I

Poder-se-ia psnsar que o atual governador de\ :-sse í
permanecer no carga até a posse do eleito. No entanto. não é possí

vel Ele foi indicado peio PreSIdente da Repjb~ica cem base na ConE.,

tituição vigente, que não c::"'sagra a autonc'Ilia do DIstrito feder.a:

Assim, n~o há cono adMitI:- 2. SU3 f!l2.n.Jte.,o;~~ n<l cherr~ do Executivo

local seM a expressz. Mi!nlfestaçào constitucional q..le leaiti~e

situação.

02í a presente e"lcnda. Nela estamos cors.l.derando
que, até a posse do primeiro governador eleito, tereli"os dDis presi

dentes da Repúbhca: o atual e aqude que o substituirá aoSs 15

de março de 1990. Infellzfl'ente, não há como escapar ao processo ée

noneação até que ti autonOl'\13 se efetive na sua plenitude. Por isso

cont=.l"'OS COM a concordlinci;:J do ~l..lstre relator para st!nar t! ineg,i
'leI omissão.

EMENDA 2T00694-2 ......, --,
lfJ CONSTITUINTE MESSIAS SOARES J~~:;~

OOElRAASSIriALAR A NATOREZADA EMENDA:

[i] - =:~~_;~~~~~.~":o~~·p2ln:::=;áJ~;c~::~~:~upreuWL

O - OMISSÃO-0b,1!lM! te.!:tWe!&ff mattofiaAptOVlldlno l' tumotoMo rndl.lld.& na tedllçio do vmcldo

O - ERRO_ ~çllodovencldo 'lU!! nio CClm!spond.!ao '!UI! fol.prowdo no l' wmo.

D - CONTRADJçAo- Dt!pOl:ltlVos contraditooos entre: sJe sobrf:.&mesma rTli'llériA.

D - ~~~~~';.E UNGUAGEM - SlIn*, VIcio de lk1gullgl"m, dl!felto. l!fT/) manlfc5to a eOlriglr ou de

Fica suprimido do ftelll UI. Art. 207. Seção II. da Previdê,!!
cia Social, o seguinte trecho:

."Oe Primeiro ou Segundo Grau".

JUSTIFICATIVA

i\ supresslio do mencionado trecho visa contemplar os Pretfess.E,
res Universitários que foram discriminados pela matéria. constitE,

indo-se numa profunda injustiça a uma parcela de uma mesma catl!~

ria.

A atual ConstituiçAo é jUllta elll casos desta natureza quando,

elll determinadb trecho, prevê: "Funçll.es iguais, direitos iguais".
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EMENDA 2TOO695·1 ., --,
.....,"" ~~TA

(.J Deputado MAURIcIO NASSER ~07/~
O - CO RREÇÃO DE UNGIJAGEM -tSanllr VICIO de linaulIgem deielto erro memres.o 4 ccmglr cu de

lecrucaJeglslallVa. EMENDA 2T00701·9 ~o,P ANTWroCAAlOS 1a:;n:R-RCl-S-------' fSW~;~;=J

Q(IEIRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA.

~o ~

üê-ze :;'J art , 33 do Ato das Di:::!=:0;!ç525 Ccnr.tituf'i'II',i::. Trç;'1~it..~L;, G '::"- I
O",,'te r,',;'o I

"Art 33 _ Os juIz.e:; recerets de ':i~~ trat.r o § 2Q co art V" do! C~,(.L,I'Ji

ÇdOc, 1967, con a rt""ú3',,-ão osd:: peta E,:::nd3 na 7, de 1577, rtccn !I"l,I]:.tij"G «a tlL-1
l:"ridõ:i:, dg varas 1"3 secao Juo:Jici;1tia cara a qt.al tarvcr- stoc nr.....':O'ljêl~ eu t{. -1',.'_- :

Ó')!., na i"i::5t"?;,,~ Ó rn..n':i$t';''l.I:H:' 01 vares , fJro,:cd<>,-~-~d:;O d~~.:!.,=r.'i".l"tJ cl'l; .... !.'"~ I

tentes.

A presente er-enda vtsa a sanar ccntrcdlçõc entre o que dl'"ptie o <'lrtfgeo n, I,

do e-ejete, aprcvc íc em 19 turno, e o qoe díopõa o art 33 tios Obposiç<::en Con:ti'..u~

danais TrõnsittSri::l'"

/
"Art. 93 - lei cc"pIcr'\t~r dJ in!clOti'!,J do S'JIJr~.Q TrI!Ju'\11 ;:'ct;! '!"'lI. di,';P:;~i

ré sorce o Estatuto da ~'3,:!15trat)~ra, cce-rvsocs os se~'Jint€z preceitos

I - in{lre.:;~o na CSITe!!"d cuja c3rgj inicial ce.é o ce JIJiz sU!J~titu':'::, a'tn~1
vés tÜ corcarsc pLblico de pr.r aa c titulo!>, cem a pllrtic!.p.Jçr.J CLI 8.(,-"" rj:!o i'ir.://)g~~

~::::o:::~;;:~o:;:~;;:;:::~::~~~;:~~::;:;~;;~::~:~~~;~;;~:;;;;;~:~:::; ~:;;~:~j~
I

solodo:; no:; qU3dros do Pod:?r .JudlciJrio d3 Unil:o, do:> Eztados, dJ Distr1tJ ~~d.:ral e
dos Tr:>rr1tóTlos, dl~pOS

I "Art. 33 _ Os juIzes s'Jb'5tHulo~ dl:s qu!!dros d2 Poder Judicior1o da UniJO, d'J

Estados, do Distnta Fedorô1l C d:JS Torritórios, C:NC exerçam c3r!J'J::; io:õolado'", desde

que em exerC!clo há ll'::lis de CHICO anos, serl'ío p1'oi"Qvió~ p:lra Vü!Jl de entdIN'i:l i!JU3l

àqoJo:?!a e:m que servem e. na hipótese de inQ:dst~ncia de voga, proceder-se-oi ao dezdo-
,. bral'l:mto dos existentes.

/<

~ pordO"'o únlou • p,," ,f'ito da pnoç<" por ;;n',,".,""" O".,·" d: ,.r,l·
ço desses jui::p.!õ- ser1 co"'putado a p::Jrtir rj) dl1 da po:.,;!:! "

D - ~ll~:.:):~~~.~ ~~~~;,~::t~~e~~oo~f~r~:jp;~~~d:e~~S~~\~.~~rn~~~~~:~ ~~ ~~~'~ ~, I

D - o; ·S:::AO_OLji!e.lrC,t-l!;., l""rm31*'f"i:lr:mvbnol.tum')eI1'i:1"lCl'.lld.lI'':fcj1''~''''h\1',,',.

Li - E'l~()- F<!'.J:l,:'iod.3\coc,tl0'lU:'1 1t!ocon<!Sf0õ1dJ<:loQ!.crJl"pO;;;I!orn I'l'l -tc

[TI - c'JI ..... r,.JD!çAo-o""')j)·~t, ...c3 cc we.ucnc.. cnrre sre scbr, e mr-..roo m- ,IJ

O - é~~;~~:;~~t.\~~ lIr~Gt'AQC~~1 - Sanar \,'1) (1' 1'{"'JtI:3'J~"'1 d~r<"C' erro np,l' ,I:>" c- "':1. o....~

parágrago único - As conatttutcõee da.::Eslada.:: di'Jpor3a srore Gib..oçót~ .r..... 

Ioga'> no fJrbito de sua corpece-ctc

Embora submet1.dos ao req1.me m111.tar. as atrJ.buJ.ções dos poI1

ci!lJ.s m1.lJ.tares e dos bomhelros m1.11.t!lres é emJ.nentemente C1.V1.1. não

havendo razão para a crulção de just.1.ça próprJ.B. um dascab1.do f~ro

pr1.v.1.1eg1.i!ldo, que .!'lamente contr1.bu.1. pari!: l.mpeéhr o controle socJ.al

em relação a atJ.vidades que eX1.gem pl!!rmllnente e completa fl.scal1.za
ção da sac1.edade.

QlIEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

QUEfRAASSlhAlAR A tiATllqEZA.DAE.".:" '1:;'

SuprJ.ma~se o § 3! e a expressão do § 4!l "campe:~~u:t:~ Ml::.---j
litl"lr estadual processar e julgar os palJ.cJ.aJ.l'l rnJ.l1.tares e bombe1.ros

milJ.tares nos crJ.mes m1.1J.tares defJ.n1.dos em 1eJ. •• ", ambos do i!lrt.

Ul. I
JUSTIFICACXO

Suprima-se .. art. 106 e todos os seus parágrafos

JUSTIFICACAo

~ -SOPRESSlVA -Seford/!~l<rlr''';:lOOUplllllHa.n<:l::<dc\l!lIln\crterc~l'n:!-,
Exemplo no textc supnmso adverbro "MO p~slldc aSl'r"nlenr...l"\{"' t ;

O - OMISSÁO-ObJetMlrestabelecl'rm~t/!ruzprO'.i'l~ano I teme e rue n,l. ~iln.l. w:!~

D - ERRO - Rer;L,çao do vencdo qu, n-o rorre~p ....nda ec Il!.l"fOI~..,,\a- ..~

O - CONTRADIÇÃO - DI~FO,,'.\OS contree lei os eru-e ~I" scbrc ~ r"'"._~ ~

D - ~~~T:;;:;!J',~E UNGUAC,C.l -' ar VII:" O" Ir- ~ ~_,• ., c-

as tabeliões constituem hoje uma verdadeira casta, os verde
deiros marajás da República Alguns Cartórios rendem mensalmente :;

quantia superior a 100 milhiões de cruzados, rendimentos ne'n sempre

fiscalIz.ados pelo Imposto de Renda

EMENDA 2T00698·5 ~'~ --,
PJ CF.:PU1'AOO VIVALDO BARBOSA I G -0;7";]

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

EMENDA 2T00696·9, ~, --,
~ ) l:Jj1?~1'1ffJ

DE:-se ao artigo 52 das Disposições Transitórias a segJinte redaç~o e swpri

IM-se o seu § 112.

D - SUPRESSIVA -Se for de expressêo ou o~lavra nec deverá lI'lvertHo llMlloo do dlSpolllbvo
Exemplo- no texto suprlrtur o adveW10 MNJ\O· PlISsandO" ur rmenda mod,ficllMIe nao 5upreUIVa.

Q(IEIRAASSINAlJ\R A NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~~:~~~~~~~:n~ ~=:oo~~~~=~:::~~~:r~:C;~::~~~~uprmlVa
O - OMlssAo -Obj~!M'Irestabele<:~rma~1UI aprovada no l' twno e n!o Incluída lU fedaçào do vencldo

O - ERRO- R~llçAodo vencido que nw corresponda i!lO que rolllprovado no l·tumo

m - COl'rlRADIÇÁO-015posltN05 conltlldi\Qno$enlre sle ~brea mesma matetla.

D - ~~~~~~E UNGCJAGEM - Sanar vlclo de IlrIguagem, derelto, erro manlf~to li corrigir, ou de

[TI - OMlssAo - ObJetivll restllbelecermatériaeprcvace no I· turno e 0.\0 lnclUJda nll redaçêo do wnc:ldo

D - ERRO- Redilç6000 vefl(ldo qUI!não ccrrespcnde ao que fol11provadono I' turno

0- CONIRADIÇÃO-D1spoJlllVOS contrildltónQsentre si e sobre 11mesma matérliJ.

O - CORREÇÃO DE UrlQUAaEM - SlInllf vício de I,ngutlgem deíeeo, erro manIfesto 11corrigir ou de
téo'IIçak:glslillNa.

=------''-------'''"0------------.,
Insi::,a-se, onde couber, a expressão "FICAM ASSEGURADOS, NA FORMA DA

~~~'A~~S~::;o:sMi~~~~~~ioo~o~~igg; • DIREITOS E VANTAGENS conCED,!

JUSTIFICATIVA

Tal matéria foi apreciada, votada e aprovada pelo Plenário da As I
r;embléia Nacional Constituinte em sessão do dia 01.06.88, quando di
apreciação. votação e aprovação da arr-enda coletiva n9 2045, de auto
ria do ilustre Constituinte Bonifácio de Andrada, por 320 votos "5lM", I
sem prejuízo de destaques.

Todavia, ao redigir o projeto de Constituição (B) a egrégia Re
lataria da ANe OMITIU do texto correspondente a matéria em causa.

De se dizer que não aproveita ã nobre Relataria a alegação de
que r~ferida~ aeveu-se a fusãõ de destaques e emendas ,de vez
que nac havia qualquer destaque ou emenda com relação a aludida matê
ria, constante do art. 66 da prefa1ada emenda 2045 que, ao ser apro=
vada por 320 votos "SIM", repita-se, deixou de ser emenda nas suas
partes não destacadas para transforma.r-se, evidentemente, em texto de
finitlvame~te aprovado em 19 turno. -

Destarte! impõe-se que se restaure a igualdade de direitos entre
Defensores Publicos e membros do Ministério Público, de molde a que
fique assegurado, na futura Carta, o perfeito equil!brio que se pre
tende exista entre 08 dois pólos das relações jurídico-processuais.

Art. $I: - O mandato :ia atual Presidente d,) República é 00 cinco anos A e
lelçlIa e posse de se..! sucessor dat'-se-ão d,! conforrnldede com

regras dos artigos 79 e 84 ~sta Constltuiçã:J

A emenda a;arovada.deveria dngir-s~ a prever o m.1ndato do '3tual Presid,'n~e

da República emcinco t:ll105, COOlO era seu prOl5osito e a luta política q'Je se fez

em torno d:la Ao ficar a data da eleição e dl POSS!! do sucessor lnfringlU as r~

grns já !!5tabeledda3 no texto p!rmenente (art.79 e 84), acarreta"'ldo contrad.'.çgo'

entre o ato das disposiçoes transit6rias e o texto da ConstitlJição.

Os 8ju~tes no ter.po do mand.lto presidencial devem ser feitos no mandato que

se cara::terizou, po= todas as rnz~es e circunstâncias, como dt' transiçã1 e .,ão n:.

Ill:mdat<l do primaira presid~nte eleito pé10 pov:., que iniciará o período de n:m1ta1i
dade e estabilidlde da vidl pública doJ P!l!S, nã~ se."'IClo próorio procedt'r-se a ajus
tes ho seu mandato, d~ cu"lho popul'lr.

&.'iENDA N9 2'1" _0_"~6__9,- _

AUTOR. VIVALDO BARBOSA

NATUREZA: CONTRADICÂO

DESPACHO

D - SUPRESSlVA -Se fOlde expressão ou p~11IVra. nio deverá Invertero ~Ildo do dllpoMlVo
Exemplo: no texto supnmlf o adverolo *tfAO*. passando li ser emenda rncdl/icallva e n<lO .supresslva

O - OMlssAO -ObJellv3 restabelecer mllterl3IIprovadano l' turno e naolnduld" Ilil redaçao do venCido

D - ERRO - R@daçiodoVl':llClooquemlOconespondaaoQuefolllproYlldono l' turno

f!J - CONIRAOlçAO - DlSpDSltlYOl conlnldltonos o!nttesi e sobre" m"ma mllbma.

O - ~~~I~l/V~E L1NQOAGEM - Sanar VIciode linguagem, defeIto erro manifesto i!l cotrlglr ou de

O artigo 28 estabelece que a eleiçiio para Governe.dor será a
45 dias do término do mandato de seus antecessores e a posse em 1(2 de

janeiro.

O artigo 79 estabelece que a eleiçiio do Presidente da Repi

blica se dará a 120 dias antes do término do mandato do presidencial

e o artigo 84 que a posse é a 112 de janeiro.

D artigo 30 estabelece em seus incisos II e lI! que a ele i
ção do Prefeito é noventa dias antes da posse. que é a 31 de janeir~.

Os diSpositivos indicados não obedecem a um critério uni for

me no que tange aos prazos, o que se faz necessário. -

Para sanar a contradição propomos que no artigo 28 o prazo
ali referido seja 90 e não 45, que no artigo 3D, inciso UI a posse

se dê no dia 12 e não no dia 31 de janeiro e que no artigo 79 a elei

ção do Presidente se dê a 90 e não a 120 dias. -

l.!m3anábse cuidil!.1Jzaéos textos leva à cOl",:lu!.:;'" o.:. GJ~ 5''>0) "'C,1l;.;:,;'1ibrJ.»~, I
pelo rumos t:m tr~s pontos. I

12 _ O <Irhfjo 3' refere~"'i'.. t: cesd:::b...·1l'::'lto do v"~r<;, q~:;"".b t-:l é, J'.1r1:!ir.::>- I

Il'lmte, in'::I:'r:d.o A vocénci<l, no C3'ZO, é do carga e, aSSIm, <3..jte t! qU:J r;')~'! !.Br d·--r
d...brndo, jR'falS a vaga

2º _ Na justica f~d::rêll li qJf2 Cl:orrl;! ~ .. da juiz cc.!n "funçlie::; d:::- O:;U.:lso;it'Ji-·

çto ou auxilio e nâo d~ juiz sub::;tituto.

Nos termos d'l ConctituiçJo do 1967, com r:;:õ'iç':í? d~rj:l ~ela E- ....'Y.!"l nll 1, da

1969, o carçfJ imciel 1'1;) Jusli';<J F'ed:!ra1 era o de Juio! Fed",ral Su!Jslltt.lo

A partir da EII'cnd3nQ 7, do 1977, e:;te cargo inlct,ü foi c;:tinto, p.s,:an'J.)

a Constitulç:::o a vigorar CO:ll a seguint~ dl'ip')$i';;::o trünslt6rfa.

"Art. 201 _ Flcon transfoIIl".a:!'JS os t'l.tunb carg':!~ de juiz red"'r"l swb<:.l1luto

~emc<lrgo$ de juiz fodcral /l

Pa:-á;lr<lrO (['ico - O.:; juIns faé~r3h sut.l~til!Jt...~ fk;;'l .J.r,,"!";t!dJ.> pc:: c~::'.l.sI
aTa tran:;;fQm::d,Js. reSL:il<I1J, p::"t'll, a :õ'.nt.l9'Jid3.... :: ':1'::0:; ~t.J3!'!l jt (ZB~ T':;;;':l)~.,".

Conscqi:ent.:o.T",nte-, o ./.ngr,)sz'J na c3rr~irll d;-sC', atllCllr~"t.... , no CPT j'J d~ Jt~

~l. I
05 JI.J'Íze.:; re:d"r..1:; 5d':l ri';r"'l~ados libJ!,]l" C'" '111'13. ou p~ra ...S funçJc d~ :'_~éoti

tuil';1;J COJ 8'.Jyíl -lo (Cono;titulç;;o • .3rt 123, § 2'.1). {'.$ funç1jC5 d~ titu1::lr 'd-: 5t.~$tll

tuiçãú ')U ::.uxIho 13jo difo:lrcnlc.;;, 1"'35 o csq;':! imcbl c:LJ carreira ~ o rrO~IT'<;l e jr ~CO.

Juiz Fed"!ral.

Na JUStiÇ3 n:d2ral de 10 in5tt~c./.a n<io ext!>to•• pob, L'Il""J carrc1ra For isto,

n;;o h1 pro:roção dL Juiz FcdrW31 com tunçi::.::.J cc substüuiç;;lo GU <:l....l.Ílio P'H l ':;.HZ Fe_
d~ral htular d~ vara

O Projeto d:? Con:;Utulç".:O vc::n ce re~':ab::Iccer u ~1'"ind[J!l C2 Q'J8 o '::lr!Jo int

cial será o d~ Juiz ='JD~titutO (.art. In, item 1). O ouftcínia :;,<>rá clJ-:~.vúd.J 0::1' to-:
da a ma~!.strntl.lra de H! grau, in,:,lushe n3 Justiçú n'd~r31 A~~J.ll, pro'-'J1rr:da ;) Cer

to, os Juízes Federais S'flrJo !nicio11l"~nte no:ne:ado$ pJr<l o c:::lrg'J CCJuiz SuL$t1t'Jto.
I A tJ.tu1andade s'Jrd promoçJo

1J O Projeto d: Cono;hhJ!ç;:';or,Jo c-:;n.rlgrcu a fi'J .... ra d;3 j\.J1Z -eJ~r3~ 0:::,,1 f,.nr,.;:::: .... !
C'" 'iU!:lZtitUlÇ-;!O ::'J 'l'J"il1o. ~o~c prf.!visto na C'1n:;ttluiçl:l vi']:-rte (~;Il:t 1::'3, § ,;"') J

Em Cor.J..:?'iU2n~':'n, zpóo:: '3 ·pr....r.Jlg_;;]Q da Cart"3, 1"3 JlJ5t!Ç<i federeI O~OlI~l:':' a s~ç;Jlnt~ I

SitU1Ç8:0. I

a) JuIz.:s Fad;Iats lit.ul'll"(.'3 de: v,r"', \
b) Juizes Fed~rJ.L ':COl fun;~o d"3 S-b}..ltuiç;:IJ C.J auxílio. mH::lJ.àos na f'J=.r_~!

do ad..i'Jo 123, f 2'1, d..lCon....h:uiç;;':l. e I
c) Julzcc r_J:mn:; SU;):.Ututo':i (c"Jrg:l Inicial da carr"ira).

123, ~ 2~r:; ~:~.,::t:~;Drr:~::~t:: ;:~;D~~,~u~zp~:~~::ll1~:~:::; :~~O~:~'J~~' ~ I
porqu:: (.. inC'_"llp::ltiv.:!l co.., o princIpio g"raI a ':~r cos~rv::do no E.<;~ôhJto li:. r'wJi'jlrG~

tur'J, ó que ~p::n..l$ [l1..'AS s::b <..,c:.lt'=G~nes d~ juiz f~' !Q g:r<i!J.

ANTONIO CMLOS r'C"'''~R REtS

El00A 51s"F<E'=:Stvl\

AO PROJ::TO DS Ci!'.5TITUIÇ...'J rn PLE':P-ro. VQT'JJ l!': F,.<1t-:lj:) Tl!fi,1
(nos ·t~rfi'.o~ d.l I'lrt 11, § J:l d", R:?1>ol'J;'";o t. 'C 3'.1':)

EMENDA 2TOO700·1 ~,, .,

~ I &;;":=1

c::J - fltJ'r'C(;Sr.A - S.. fOIo:'e t(?!e~>i:o ou rJbw(l ni:! d::'\~rlllllW'rt(1 o Y'n~.!o C,)61 '''''-''O
E.>:cmr'o no t~to S'"'I nll!/" o ;1(,11 ..,'11:1 MAO r~~p"co", ~er .:menJ!l r>lCólleN 'e l,~-, ~'Jrrc~ ,"~

O - onlcsAo-Oh,t.'t.~af~bbcl".'.·m~<.-nJllpro\':hm:>l·tumucl1'QI'1dlldJrlr,"..\lJo;;l:;ld""\'fl("k'~

O - Er.;-:.O_ P<ld'çt'odlJ\~ Cl,IOl'lL!"~ocorre~pOI\"d~OQU<:bl<olllll"il.~n() I L (lO

O - COrlI:l/J:.'ç?O _lJj~OIJ"LI\C''' coNr, :llt;rlOStn' t "I ~ tcbl('>':;1T'.~1n;1 mó, 'l~

D - :;~;~f.~:l?t1 ~E: Uj',::lU,~c.Cl1 - ::""Il~" <ido (t~ :J'8U~f~Tl" à I:, ...., • r.l' m'I' ,

Presidante da Assembléia Nacional Constituinte.

_ Inexiste contradição entro o art. S9 e seu § 19 d
siçoes Transitórias, e os arts 79 84 d ' as 1)lSPO_

to "8" Visando corrigi_la, o ~utoresubS;i;U~a:te dPer~anente do ProJe
Pl - re <lçao aorovada pelo
i:nario no pr:meiro turno. sobre as questões do mandato' do atual p~e

s ente da R<;!publica. E. das próximas eleJ.ções presi2ienciais (art S9~
~, do Ato d.,ts DisposJ.t;õ~s ConstJ.tucionaJ.s Tr<tnsitórJ..a'"
do-lho, inclusive, o § 19) "', suprimi!!.

1 T:ata-se de modificação ~ ~, hipótese não prevista

:::~:l~:~çao das emandas para o segundo turno de votação. Dcdxa de ser

Em 12/07/88

Consti tuinte ULYSSES GUIAARJiES

DEPUTADO VIVAI DO BARBOSA
na CO'1 o::; rr.:':'n';i5 freie!;!:,"

a) O sub,tibJta (cnrgêl iniciol C'3C3rnnrj);
b) O tltul.-lI'" d9 v"lra ( por pro.'llOç;;:Q).

QUElM ASSINAlJ\RA NATUREZA DAEMENDA:

[i] .- SClPRESSIVA - Se forde eJCpress~o ou p~lllvr~ nao daveralnvmllt o sentido do d.sposluvo
EXemplo no texto, sUpnmlr o adverblo MNAO~ p~ndo i!l ser emendll modJllelltl\ae nllo supr"S~I\~

O - OMISSAO-Obetrnres~belecumlllen<1i!lprovad:'l.no I lumo/!rmolncIUldanared.llj;;;odo\eno~o

D - ERRO - R~Ij!O do venCIdoque nAocorrespondll ao Que rOlaprovlldo no I turno

O - CONTRADIÇÃO - OISpOSlllVOS contradltorl05entre sI e sobre a mesmO!: mllt~tla.

JU5TIF'ICAÇ;iO

A intençe-o é ir;p2d1r rL!ajuzles difcrc.l'ci':ld'Js p'l.r"3 c1v1$ a mlllt'ln:!;. TOl:'3

via, o rednçi;o dada: ao inciso llr;:mz,sibillta a. conceJ:,J:,"Jo d~ n ..ajusl'!5 I :15 l'«v('rc-

veis aos qu:o g"=>"1hsm IlIênos, il"~lah..HLnl"d') a rfJhc.~,;~,j Gd nortll.'2 P::':j1tr'~ ~tiC03 c",o·
tante do inciso V

Dai a d15f"\O:;iç3:o tron:itónB prcro::to CrI epígrnfe, de mWD a co:r.pJtibilizar

_3_c;ftu~os atuji$ JuIzes rr~cer<.lis r.Dro::dos .-,::\ forro.1 do orto 173, § 21], d1 Con.;tl

.;!UiÇ<;O vllJent~, cc'!' o principIo e ser f'i:l':lt"Jco na nOV:l Co:;ntitulçjo (O!t :tilI ih~~] I'

"Al:t. 131 _ o~ Cctnd'JS o-g"J.ni-':..r1:n sua JlJstip, o::;:::orw;;r;.o::; o; p:dncrpl'lS cs- 'I

l::lb'lecJd;j nesta Cor;:;tituiç'::o".
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Q{IE1RAASSINAIARA I'lATUREZADA EMENDk

JUSTIFICATIVA

Q{IE1RAASSINAIARA NATUREZADA EMENDA:

.;JUSTIFICATIVA

A -estabilidade con1'erida aos servidores publicos

-por este dispositivo, mantida a expressãc que se quer supri

"Illi.:r7 seria discrimlnatória para com milhares de servidores

e constituiria n:lo UllI benefício ou rlireito mas sial previleglo
para alguns e, cono tal, inaceitave1 na. constituição que se

quer justa.

SUpr!lIUl-Se do art. 165 Inciso I letra C as expressões:

• M' programas de rinancioKlento ao setor produtivo _

através de suas instituiçi:le.s financeiras de riOl!lO

eeãras de caráter regional, de acordo COI! os planos
rt!gionais de cesenvcãvfeento, li

Supriria-se, por correlato, o § 10 do art. 3~ das Di,!.
posiçll"el'ô Transit6rias.

Na art. 86, item XVII, da Parte Permanente do Vencido,

A EXPREssno "Procurador-Geral da UniDo" configura_se como erro.

considerando o disposto no artigo 1)7 e st:us parágrafos.

Assim, aquela expresslIo deve ser substi tuída por

n ADVOGADO_GERAL DA UNInO 11, a ~e$ma encontrada no § lQ

do já mencionado artigo 137.

Q(fEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T00707·8 """"' --,
f!J DEPUTADO ,]OS~ MELO J U';gYf]

Ql1EJllA ASSll'lAlAR A I'lATaREZADA EMENDA:

o percentual de três por cento que a nova Con!!;tituiç~o

confere às regioes Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já constante

da atual Constltuiçlio. configura receita IndIspensável dosEstados

de.stas·regio1Js.Se .antida a redação que se quer suprImIr, esses

recurso!> passariam para duvidosos "programos de financh!:racnto do

setor produtivo" e pior, através ~de instituiçlSes financeiras, ou

seja, bancos cuja tunçll:o e atuaçi'io'slio de outra ordera Que nlo par

t!cipes do bolo tributário nacional.

Sem diivida, esse percentual COIllO integrante das
receitas; estaduais constituem lIecanis.o nlo s6 da superaçlo

das desigualdades regionais COll'lO também de justlçlil, tributária
no novo sistema nacional.

EMENDA 2T00708·6
l? DEPUTADO JOSE: HElO AUTOIf:

o - StlPRESSIVt\ -Se forde upr6!lio ou ~1lVlll, nio devem /nwrtlNo senl>dodo dispDQl!vo
Exemplo.no Iexto. suprimI!o <IIcM:~ MtiIIO- ~ndo a S~ rmeocl.lmodir.e4!lvllenão sUP'fUSNL

D - OMISSÁO -Ob1e!Na restabelecerfNItl!;flIIa~ no l'tumo e não TncIIJldl na n:dlJ,ç!odo vendclo

[!] - ERRO- RedlIçbodownadoquenaocorrespondllaoquefol'llpfOWldono loturno.

O - CONTRADlçAO - Dt$p05ltlYOS conttadltol"105 t:n!te511': sobre li mesma mattna.

O - ~~~~E. UNOCJAQEM - SMat '«lO de Imguagtm, tkf~llD ~o mam[t:Jw a eat11gtr ou ~

GJ-:S:~~:::~~~~~:~~~~::::~~
O - oM1ssAo_ObjclMl.tutllbdecermMérlll~noIOllJrnoenioIodUldaMredllÇãodowneldo.

D - ERRO- RiI!claçãodownddoquen50corresponda110 que folapro'l'adono lo turno.

0- CONlRADIÇÃO_DtsposltNoS contrlldllóriostilUesle.~.mtsmamllttrla.

O - ~~~E UNCiUAGeM - Sanar VÍCIO de ingu1Igl::m, ádeito. erro mllnlfesto li corrIglr. ou de

Resulta, por consegu1nte, quI" a restrIçÃo ao capital estrangl!iro n3S llt1v.!,

dades de m1neraçÃo nl!:ste pAis o desl!.mpenh.adas através de empJ:esas aqui ors.!.

nu.das sob o impérloo da 11':1 branleira e sob o controle e a fiscaliaaçio

pernamente das autoridades noa vár10s plano. de poder, será um eVIdente

prajuízo p&ra a economul. nacional, c~o cresc1lllll:nto acelerado tem COlllO lJlM

de suas peças fundame.nt&l.s o rápido desenvolv11'CKmto naclonal da nossa po

~ tl'nc1alidade 1ll1neraL

QUEIRA. ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

Apluar da potencIalIdade do l!iubsolo b~asile1J:o. o segmento da 1Il1neraç.io &1;!!

da se encontra 1'11gnJ.ficll.n"·.llment.e aquÚt dI!' suas posll1.bilJ.dades no processo

.dll desllnvolv1t!ll!nto do pdl'l e, porranto, ptOpOS1ÇóeS ou estatlozantes e/ou

clar&l:lllnte reprl!:llllOraS da 1Il1n"'raçii.o como at:z.vid4de emprl!:sarl.al. traZl!m 10S.,!

Iturança &OS lnVestidores do sat.or.

'D:u,pollitloVO Enlll'ndll.do. 5 19 do Art. 182, do ProJeto de COl1lltlotUt.Ç'ii.o "li"

Supr1ma-lllt do , 19 do Art. 182, a exprellsio "da caplotal naC;LDl1al", hcanao

(I paragrÃfo COlIl a lIegu:z.nte rll'daçio.

'IA p~.qu1sa, a lavra e o aprova1talMnt.o dos potltnCloa:z.s a qua lôe r.fere es

te art1go llomente poderio ser efetuados ml!d1ant:lt aut:ori.zação ou concessão

da Unx.io, no :z.nteressa nacJ.onalo por bras:t.leiros ou r!tllpJ:esa braSlolel.ra, na

farma da let., que regulará as comh.çõ(!.s especificas quando esl:alll "lidesen

volverem ~ faixa de fJ:onte1ra ou terras indigli'.nas".

,JUSTIFICAÇÃO:

AD rli'.stringir 11 partl.cipaçio do capual estrangeiro nas atlovid'adl'!$ de pes

quisa e lavra ml.neral, o ProJeto de Consl::t.tu:t.çiio "ti" pr:t.va, lonapropr:LI.dA

mente, eslU! lu,tor de recursOIl ind1.spem:áveJ.s ao SI!.U cresclmentO. o qUI! lolll

portará.ltvidente.ml!'nre, em preJuízo para a I!'conomx.a nacloDnal e o dellenvolv.!,

til~to do 1'llis. Sá que mo dispomoll de capiuis :Lnt.I'!l:l10Il, públiccll~ ou pJ:':Lv!,

dos, sufloc1entlf-S pAr& os grandlul :t.nvest1mlmtall neceSllÁr101: i expansio da

mdústru de m1neraçio, de modo a atenderA ã der$nda de insumos lIIínl!:r.lls p.!.

ra a indÚst.ria e & lIgrJ.cuItura,etI1 quantlodades c&da vez I:Ialoores.

to, alternadl.umnte,~~, tantbên, para o caso de an~, que a es
colha seja precedida de elaJ:oraçoode lista tr!pllce (art. 121, p. U., inc. I);

c) oorma especial (art. 113, § 19), restrita ã Juatiça Federal, prevê a~

de JtÚ%es Federais aos 'Xribunaia ~icnais Federais, net:ade px' antiguid.:lde e

zmtade l=Or merecimento, W!.S SJ.JEITAA ESXl!Ji1l., IM 'IOroS OS CA9JS, E, PO'Em.N'IO,

~ so casoDEANrICIDD>\DE, A~~ DELISI'A TR1l?LIcE.

Calsi.dera.rd:M;e que a n:mna.~ afasta. li. ô'l.~ da mrma ge

nl, :tacil é conclui:r que, JX) âIrbito ea Justiça. Federal, as~ aos 'tribu

mis ~ionais, MESM:l EM CAro JE 1INITCDJDAOE, restam adstritas ã pr~ e1Mora

ção de um lista trIptice, exigência essa que toxna letra JIOrta a alte:alância en-

tre os critérios da antiguidade e cb merecimento. De:nUs, se subsistir a rorIt:radl.-,
r;io entre 0015 P-'"eCeitos do rtnSlO texto ccnstitucional, instaurar-se-ã o incÊrio

Ih :;peqlle.xi.dade ou o tratmnento d.iscr.iIni=tér1o m relação ã Justiça. Federai, p:J.r

quanto o que diz tm'I disp:lsiUvo <art. 98, in:::. lI) resta desdito px' outro ou, pe

lo~, conflitante o::maquele (art:. ll3, § 19).

O ideal. consistirli, cercerecee, em se c::c:nsagntt" o princ!pio da ar
te.rnârcl.a de critérios, apuraOOo-se li. antiguidadê ~varmnteatravés das fer

IraS habituais úr.:rlor tmg;:o de serviço 00 C<U'9'de Juiz Faieral, mrlor te!rp::I de ser

viço M nagistratura Dl1 geral, ne10r telp::I de serviço públlm em geral) e~

d::>-se autcmatic3Irente o nnis antigo da lista de juIzes, so eJ.al:oração de lista 

trIp1ice e lIptto'U'l:lo-se o merec:1JT,ênto pelas fol:lMs que o Eat1:l.tuto da Magistratura

vier a estabelecer (art. 98, inc. lI, le~ "o").

Para BMar o pccb1ema, prop5e-saa pruente emm::la sup:ess1va ec

J § 19 do art. ll3, renunera:n:b-se o § 29, o que rZo afetarâ. o critério para o ~"'OVi

menta Cbs ~~ destmatbs '?- me'IIbros do Ministêrio Públlcn e a aCM::.gacbs, eis que
a sua situaçW já se ecba c:1efin1da. ro are, 99.

, -

l'reocupa. poJ:tanto,qullapretexto de aumentar o controle dos brasileiros sE.

bre os recursos lIl:LneraloS do pais. se pl!:nal1Ze severaIlie.nte o setor, retl.r 

dando e rl!t.r&:mdo o conhec1mltnto e o :Iprovelotallll:'nto racloonal desslls re

cursos e comprometeodo, ",m coosequi!nci&o & soberan1& nllcional:

[!] - ::s:~s:s~O;:;~s:Kl~~==::~~r::e~::=~~sup~
O - OMISSÃO -0bJet.Ya~matérlll~ no It turno e nlio Induida na redllç&o do vencido.

D - ERRO- RedaçãodoWl1Cldo que nAI:lCl:lITHPOl'IdllllOque foi aprovlldo no l' turno.

O - COmRADlÇÁo-~ contradrtóriolt:ntresiesobreaml5lTlllmatcm~.

O - ~~~: UI"lO(JAOEM -SlItlatvl'clO de nllgu~ defeito. CiIl'O mllO,re.'110 li comglr ou de

/----------------,: :~;","""C;.-,-_i~,.c,..:.'"

EMENDA 2100705·1 ~-------.., Er;";~"
@ DEPUTADO JOSE MELO J l,tL O ?JiJ

-''',...:

,,"

EMENDA 2100704·3, ,--_, =~"~

PJ "'CNADOq LnUQTVAL FI/lPTI"TA ' " e.a-.7.19~

EMENDA 2100703·5 --, ~"----,

~ SENADOR LOURIVAL BAPTISTA J.~19~

o da.apc aa trLvo em questão, tal como aprovado, em primeJ.ro
turno, pelo Plen.árJ.o da Asserr.bliha Nac1.onal ccnsta.tau.nee , ampede

~: :p~~~:oe~e~~~a~m~~~~:~ ~;~:.: ~:C~~;:~ia~~z~~S~i~:i~~dJ.c~~~d~
decretando, por outro lado, a extJ.nção de redes atualmente e.'<1.S
tentes, que têm desempenhado papel extremamente re1eva.nte na as
sistência médJ.ca no Pais. , -

As supressões propostas obJetivam VJ.abl.ll.zar a eXJ.stência
de taJ.l5 redes, fundamentaJ.s para suplementar as açõf'ls de saúde a
serem desenvolvJ.das, em nIvel local, peloi!; E1>tados e pelos Hunlo
cipios. -

SuprJ.ma-se do Art. 203 as expressões "únJ.co" e "com d.:.re
ção única em cada esfera de governo" e dos demais dispos1.tivos
onde as exprc!s8óes se refJ.ram a S1.stema dE:! saúde.

o dispositivo, tal como redJ.gido, estende a vedação da
acumulação remunerada de cargos às "fundi'lções mantJ.das pelo Poder
Público". '

A inclusão dessas ent.1.dAdes não parece razoável, tendo
eM vista que se tratAm de pessoas Juridlocas de dloreloto pn.vado le
a circunstância ~e receberem recursos do Poder PúblJ.co não lhes
retira esta qua1J.dade), em geral de origem exclusl.vamente prJ.vada.

Com5tJ.tulo~ portanto, evidente cOntrasenso, J.mpor-lhes
como entes prJ.Vo'ldos, restrição que somente deve existJ..r para enti:.
dadas el'ltatoaJ.s.

AasJ.m, o que pretende a emenda proposta é 1mitar a v~
dação ia autarquial'l, empresal'l públ1.cas e sociedades de economJ.a
mJ.sta, como é da tradJ..çáo constJ..tuc1.onal bras1.leJ..ra.

m - StlPRESSIVA - Se for de c.>pmss50cu palavra, nio deverá Invenefo swUdo co dISpoSItivo
, Eltemplo 00 tece. $OprImir o ~rblO ~NÃOM. paullndo 11ser ~~.moclllic&lva f; nllo $upr~SSlYa.

O - OMIS5ÂO-ObJl!ll'r.lrl!Sl!lbclecetmllti:r1IlaproY~no l'~mocnAo~dwdanllred4çãodovcncldo

O - ERRO - Re~ão do vencido que Mo correspooc1ll &O que foi IIprovado no 1° tuma. •

O - CONTRADIÇÃO - OIspos.llIvos contmclitohosentre 51e sobre a mesma rrntérItJ

O - ~~~I~~E UNGUACiEllt O:::"ruII' wlo de llnaUAClent, defl:lto,erro maniks10 a corrlglt, ou de

Q{IE1RAASSINAIARA NATUREZADAEMENDA:

JUSTIFICATI.VA

Há, pc!e, que oerertr às con!ititulçâoe~ estacoaíe a tarere de co,,?::ttbnrBr ;

sttueçces concretos, por ventura exrctentes e1I sua esrero oe ab-lb'Jiçu!:'s, rclaU,/2-1
mente à rorma do art , 98, r, co Projeto e não manter o G':.la prcter-ôe o mspcstc m
art. }J oes lJispo,;!gtjllS ccostttuctonets Trlln9it6rw~ que se contr:dlL Co."l o supre c!
taco arUgo UI do Projeto.

EMENDA 2100702·7 ~PJ SENADOR LOURIVAL BAPT-I-S-TA-----,-,-,-.-,-,') tJE~;;a:J

Q{IE1RAASSINALAR A I'lATaREZADA EMENDk

Eis as razõã3 que jlJ'JtH'lcSIn u presente emênr1~

, .
,
.~ -~~~Zu::~:~:::~~~p=:~~~=:;~;~~upreSSlVa
O - OMISSÃO -Ob)CtMl restabelecetmalétl.a~ no l'tl1n\O t não I~uída nl!redação do Vfl\cldo

O - ERRO - Re.b;ão do Vl'nddoque não com:spond4 ao que foiapr~ no I· turno. ,

O - CONTRADIÇAO- Dlsposruvolicontraditonos ~tre si e sobel:a mesma maténa.

O - CORREçAO D~ UNGUAGEM - SanlIr \'>CIO de lingul!gt:m, ~feltO. ell'Omanlfelltoli CQlTlglr.ou de
• lécnka l@SllSl"""".a. '.,

I-------~----

W - SUPRESSIVA - Se forde expressãoou palmrrll não dC'VCtilinVl'rter o sentJdodo dlSPOSllNO
Exemplo:no telttO supnmlr o.adve~1O ~NÃO~ pllUllndoli ser ~flldll mod,flC,,11Vl1 e n;\o ~upr(!ss,va.

O - OMISSAO-Objell"'l:Irl!StabeI~cermlltentlaprov~d.!Ino 101llttlO'enkl~ndUldi'ro~SodovenCldo

0- ERRO- RedllçiodoVl!r1Cldoquen5oeorrnpooda~qUl!fOlllprov3donol·turno.

. O - CONTRADlÇAO-O~~ conltlld,l6rlO!lefltreslesobtl!amnm;,;mllleM.

D - :;~~~~Il;;E UNOQAOl!M. - SlItll:lr vfCIO dI: linguagem, defl!,to erro mlltllresloi'l corrigir,ou dI!

QGERAASSIHALARA NATCIREZA DA EMENDA:

Suprima-se do art. 22 das Disposiçi5es Transit6rias

a expxe!>sl!lo:
• ~a data t1a prOllulga~o da r:onstituiçl!o ti

Dispositivo f!mendado. Art. 23 do Ato das Oispo'SiçZies COfl'stitucJ.onai'S Tran'!i!tóriaos

COrrija-'Se a reda~ do Art 2' do Ato das Oi'Spoc:;içi5es Constituclo
0315 Transit6rias, suprimindo-se do texto c!e'Ste artigo a expres'Stío "na data do: 'Sua

adtlissão ou", fJ.canóJ o trecho 00 Art. 2:3 com a segJinte redaç~o

" ••• Prevalecer~o para o servidor PÚblico as normas em vigor duran

te sua ativldade no serviço público••• "

JU5TIF'ICAçnD

A express:lio "na data de sua admisdo ou", tem o efeito

de excluir, de forma que para o objetivo est<lbelecido no artigo ou

prevalecem as normas em vigor na data de admissllo ou prevalecem as

normas ~m vigor num determinado período de ahv1dade, e neste ult!

1110 caso, pt'evalecendo as normas em vigor num determinado período

de atividade, ficalll excluidas as normas em vigor nos demais perío

dos de atividade.

Nestes termo'5 a 'Supre'S~o "na datl!! de sua

D - SUPRESS[Vt\ _Se rorde expressãoou p.,]avra,não deVl!rll lnwrtl!ro Sl!nlklodo dlSpCZlllYo
EJemiplo no texto.supnmll'o ~1O ~NAO~ pa!l5.lndo a,tI'~~mod,flc:atMl e nho supresSW8.

O - OMlSSÁo - Objl!llYlI f'e.'ltabdt:Cti" mlltf:MIIprOVl'lda no l' fumo e Mo Illduldana rt:daç.1i:o ciovencida.

D - ERRO - Redaçãodo veOCldo que n30 correspondi!ao que fCllllpra.'3do no t· turno

O - CONTRADIÇÃO- OJ5po1lllvos contraclltooos mtre si e sobre I rntSmllmateM.

o - CORREÇJ\O DE UNGC1AGEM - Sanar VICIO de bngullgl!m derl!lto ~rro m;m,festo li comg,r, QUde
teatJCakJ:l~1I

I
- t

DEPIITADn JnSe MEl n

Por todo o exposto, propugnalllOl!i pela. supressão da expressio "de C3p1tal o,!.

cl00al"

ti]-:s:~~s:u:::=o~~~~=s~~~~se;~~:~~up~wa.
O - OMISSAO-ObJl!tMs~t1'IWnaaprDY3dano lo turno e niolndUldaNl redllçio dovenoclo

D - ERRO- Redaçiodovenodoqueniocorrespond.!lilOquefolllpto\lllclono l'tlImo.

O - COl'fiRADlçAo-~ contnldItonosenns!~sobreamem'lllrTilltl!M.

D - ~~~~ UNCiClACiEM - Sanar vkIo de IlngulIgem,deft:lto ltrro mllnlfesto li comg,r, ou de

EMENDA 2100706-0 ~, --,
@ Jr0?Wl

Vem do longa. data a idé!a de se r~zar o segurrlo grau da Jus

tiça Fê:ler.ll, restamo vib:lriosa no âmbito da Asserrbléia Naciona3. Coostituinte,

que li. ccnsagrou nos artigos ll3 e 114 cb ProJeto a ser apreciado em scgJndo tur-

,JUSTIFICACKo

SUprlma-se o § 19 do arti9=l 113 d::I ProJeto, renl.tilerancb-se o atll.'Ü § 29 a:ID:I p:l

:rãgrafo único.

o exama acurado dos mencic:lMibs d~itivos rell2l.a que, d--..nC:e cs

quatro quintos da cal:gOB nos Tribunais negi.cnI:tU FederaU;, a serem provido!3 II\'l'dl
.mte prO"OÇ5o de JuIzes Federais, Imtade deVt!' s&-lo ror ant1gUidxb e rrotade ['or

mer~to, tod.wia° "Em~ os cnsos, i'\~ ser! precedida de eld::or.l.ç'oo

de lista trlplice Jrclo 'l'ribln.!11, na fo:cnn da lei" ~ (§ 19 d:J art. 113).

Ora o:nstitui~ à:l direito pl):l1ico brasUeiro que as vagas

ms tribunais de se.gúrilo grau, .reservadas li. inteqrMtes &. nngistmtura Coe carrel
ra, aejAll\ proord'tidas p:lr antiguidade e p:::lr ~illlento, al~te. 1"1cl a.

II'!SM. ~dlciío, ª-.l\9senb1iHa Nac10Ml COnstituinte preservou dito critério em 00-

r
tI:os dispositiW5 (art. 98, ID:iso TI, art. 121, p.u., iuo. 11.

Confrontamo-se os preceitos já aprcva.à:ls, roserva-se que:

a) 00Dt\!\ gêral prl!'Jê o ~!IO de tMqlst:ra.cb!> de c::u::reiIa aos tribun'ili; de segun

00 grau~ .:mt:.1.gui&de e px' tm-~to, a1terMdarrente, ~~, p:rrém,
para o =se. & ant1qu1~, que a C!icolha seja praced.ida Cc elal::o=t?0 de ~

ta trIpllce (art. 98, J.n';1ro II);
b) nxrra~, :restrita ã ;;J'ust!ça do T:rabüb:>, preve a prcm:::ção de JtJÍ<:es tb

T:ral::e1ho ao5Tr~ i03'ioMis d::t Trabalho p:r,antiguidade e p:lr nerecilnen-
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.JUSTIFICAÇÃO

Outras questões que ficaram indete,E

O prazo de 180 (cento e oitenta)

CONTRADICAO

3.

4.

la) l.

dias outorgado ao Poder Executivo,' para deliberar a .seu excl1!

sivo talante sobre a forma de atendimento dos precatórios nas

duas alternativas possrveis (pela forma ~revista no artigo 37

das Disposições Constitucionais e Transitórias ou na discipl.!

naa'a np artigo 105 e seu parágrafo 191 implicaria
l

no caso de

opção pela forma prevista no corpo permanente em manifesta a,!!

tinomia com o disposto nd parágrafo 19 do artigo 105, que

"SEM PREJUfZO DO ATEfJOI,..lE:MTO DAS

REQUISICOE.S QUE DERAM. ENTRADA A PARTIR DE 02 DE

JULHO DE 1987 E RESSALVADOS OS CRl=:DITOS DE NAT!!

REZA ALIMEf4T,AR J O VALOR DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

PENDENTES DE PAG#1EtlTO QUE FORAM APRESENTADOS AT~

lº DE JULHO DE 1.987J INCLUSIVE à RE/1ANESCErnE DE

JUROS E CORRECÃO ~lotlETÁRIA .. PODERÁ SER PAGO.. E,..\

MOEDA CORRENTE.. COM AT~ALIZAÇÃO ... EM PRESTACOES

MIUAIS.. IGUAIS E SUCESSIVAS, A PARTIR DE lº DE

JULHO.DE 1989, NO PRAZO MÁXIMO DE 8 (OITO)

ANOS POR DeCISÃO EDITADA PELO PODER EXECY

TIVO ATr::\ O FlNAL no EXERCfclD EM. QUE. fOR

PROMULGADA A CONSTITUICÃO."

requisições que forem apresentadas após a2 de Julho de 1987 e,

desde que opte a entidade pública devedora pela ,alterhativa de

atender os precatórios anbigos no pra;;o .de 8 anos~~ .ss
riam~~~ ~sse período ~s ~equisiç~s que, fore~

apresentadas após 02 de JUl~O de 1987 com manifesta contradição

eptre textos Já aprovados que estabeleceram a~ cronológica

para o atendimento das requislções e a obriaatoriedade ~ ~g~

~~ precatõrios~ deram~~ partir ~ 11~ 1E11::2.
~ .2.~ 22.~ seauinte Não há possibilidade de se

atender precatórios re,=entes sem se pagar os mais antigos.

oDtiem,de apresentação ilas requisições é fator cogentemente inl:O,!

to para,: seu atendinento (cfr. art. 105 "caput" do proJeto de

Constituição (ai I.

J.!!ULEHAIIB
CONTRAD ICAO

1. Sem a eesearve do atendimento das

- ,
cer, espancando dúvidas e futuras disC'"nc:c:i)es COM. c~aTP1:a. esses

prevê por expresso o pagamento da requisição 'IlO exercíoio sul?

sequel'1te, das verbas consi'3nadas no orçamento e aecorrentes.

da apuração em 19 de Julho do ano transato. Ou seJa. O pr~

2. De o.u.tra ,parte indaga_se quais

precatórios pendentes de pagaJ,ento na data da prOMulgação da

Constituição? Estar pendente significa não ,esta:r;- reso~viC3.o. N~

ta hipótese todos os precatórios não pagos ou atendldos parcial

mente estariam pend;'!'ntes. Ocorre. contUdo I que na sisterática

da atual Carta Magna que o ProJeto não modificou, os precató-

minadas no texto e que poderiam enseJar dúvic.as e perpleXidades'

são as que dizem respeito ao prazo de a (oito) anos e o paga:nen_

to da primeira parcela. o que realmente ficou definido nos tr.!

barIlos, preparatórios fol que o prazo de 8 anos seria contado }:.

partir ~ prOlllulqação 2e Constituição e a primeira parcela seda

paga a partir de '9 de julho de 1989, da! a razão de se esclare_

rios que deram entrada até 19 de JUlho, deverão ser consignados

na Lei Orçamentária do ~ seguinte e nele obrigatoriamente P,!

gos. Lego l os precatórios que deram entrada~ II ~~~

~" não estarão pendentes de pagamento porque terão

valores consignados no orçamento de 1989 e até o final desse ano

pagos, Esses precatõrios, portanto, somente estarão pendentes

de pac;!arn.ento em 1989. Então ê muito mais lógico e coerente 1

que desde logo se aclare o que é realmente pendent~ ou seja. as

reqUisições solicitadas até 01 de Julho de '987_e nJio satJ.sfei_

tas (cfr. parágrafo 19 do art. 105 do ProJeto de Constituição

ponto.s, retificando_se a redação anterior enseJadora de interpr2
taçõe.s equívocas.

seguinte redação:

Dê-se ao artigo 37 das Disposições CO,:stltucio_

nais e Transitõrias do ProJeto de Constituição (B) _ 29 Turno,

D - CORREÇÁO DE UNGUAGE/I1_ Sanaf ~Io de nnguag~m, dere.tc, erro manlfesto a corrlg,r, ou de
lecrtJc:aleglS!atJva..

/ta Que so nretende com a partíclp:o.çà::> de ~indicatos n3 ...:.~

dlcação das l:r.stas tríplices para os tribun,us e nao exelu~r do

processo, aqueles que por ;!lotivos da própr~a estrutura simlicnl não

esteJcln alJ1da organJ.zado5 em federaçõ€s" Não poder~' ser ouba a

explicação, Jâ que o::; dndicatos todos p::rt.lc.lpam da indicação para
os juízes classistas das Juntas de ConcilitH~ão e Julg<l.'llento. ndo ten
d~o por seu ladQ, l1esse' processo, acesso às f !:deraçães. -I

f'arágrclro ún.lco, do art.. 121:

~!l.21If.lE.n&E..Q.

PiU/lEIflO - a rcd"1ção qLC ~e pretende Modificar intJ.tulo.J de magiE.

trados apenas o.. Juízes de carreJ.ra l sabEndo_se Que

após a nomeação e posse, todos os integrantes da Corte SdO môgl~

tradns.

SEOJXO'J ~ Manter a retlação_ atua.l do inciso 111 e adr.l.ltlr_se o El~

J.n idem na indicação, UMa vez que as federações ja ~:o con::.titui_

~sindicatos. A forroa de ind:r.cação com essa reda;r;o, ahás,

favoreceria de naneira absurda as federações Ql!':. possuem dezcml~

de sindicatos filiados, em detrimento daquela; que pl;rlã tipicida

de das categoric:s que represental:tl Jl~O reu,el'l, às vezes, .neJ:l lO

s.ll1dicatos.

A intenção do autor da redação acIma fol. pxata'flento es

ta que se pretende aclarar COM. a presente Emenda. ES!:J3 lnform<lç~o.

~nclusive, foi trazida ao Plenãrio da Constituinte, Quando s~ votou
o dtsposltivo l pelo próprio Pelator da COlilissã6 de Sist:;lrnaUzaçdo,

Oeputado Bernardo Cabral

Assim, os dabe í tos do eroprc.gado se tcrnen mer tes e

.ínerIcaentes sempre qoe o mteressedc nac os ut aLr znr dent.ro de

dois anos contados da data em que esses direitos t enhem s rtíc vl,2.
lados. a não ser Que haj a outro prazo fixado, excressenente , ns
le~l contado o prazo da caêoc ra da v...cfação do 'direito SUbJ2t.l.vO.

Ocorre, todavia, que o ProJet.o de cons c i tvreao , di~

pondo sobre a prescrição t r aba IhLs t a , veao a ee tebe Lece r ar!' seu

art. 7rJ.. item XXIX. o seçumte ,

r - Juize~ do Trabalho, escolhH!l'lS por prOO'lOçdO, ~A
ternadament.e por c:nbguJ.dade ~ mereclmento;

II - Advogados c membros do MlnJ.sténo públ!ro do

Trabalho l obedec~do o dJ.sposto no artigo

IH _ Classistas ind~cado!i em hstas triphce~ pelas

diretorias das federações e Sindicatos ltlorganiz<:dos 8õl federaçe,es,
com base te-rritorial 1'0. região de :represent2tJ.vid'lde do tribun.,L.

Art Os magistrados dos Trib~na;l.s R~ç;ion,,!s do

Trabalho serão:

"XXIX _ ação com prazo orescrí.c i cnai de e

a) Clf1CO anos, quanto a crérneos resuâ tantes oas r c
fações de trabalho, para o t~abalh(jdor urbano, -

b) até d01S anos após a ex t Lnç ãu do ccnt r ato , quan

to a créditos .r esuj t antes das relações de traballto, para o t r aba-,
lhador rural;

o - Qj\jISSÁO - ObjetIVa restabelecer]ne!Cna /lprOYlI~a. no l'tum.:> e r-ao 1l1clulde. l"1I red.::rçdo do vencd:;l

O - ERRO- Red1:;:dO do ventldo que n<lO cOITe~pond,l co que !'oI<lpro'lIdo00 1"turno

W - COl'\TI!ADIÇÃO_be.POS1U\'OSccnt1Jdltonosenlresl c sobro:l a mcsm<.> nlilo!,'rl/l

O - ~;rli:.~~~i?t~!:. Llrr~Uo\G!:f' - Sanar \rJelore llnguegem do:lfelio erro mlUll(c'ô,o a cel'-':;lO, ou de

São estas. p01S, 110 110$SO entender, as razões que
justl.rical'l a presente enenca,

Como se pode obsenvar , a ser aprovada a ar Inca e do
a eem XXIX, um fato que venha a prejudicar o trabalhador no anfcIo

de sua vida elilpregat.ÍcJ.a, por es eeofo , poderá, se ele permanecer

t raba Ihando na mesma enpresa , ser arguído a qualquer tempo, as to

e, ate mesmo decorridos vinte, trinta anos, o Que çarar i a um ver
dadeiro oesencont rc no ânb r to dos ccn rjLtos t r aba lh.í s t.as c provE,

carae turrulto na v.ioa das empresas, Que ter raa de ~ualdar, ll,def!

ru caeente, todo .... os documentos referentes ao", seus empreg.:tdos.

A respeito do assunto, é de se transcrever o pensa

mento do consagrado nest re v.OZARr VICTOR RUSSOIlIWO que, com acc..,E.

ta, afirma:

• "O fundamento de prazo prescr í.caonej. tão curto (cJ.~
co anos) deve ser encontrado na circunstância de mtereasac , vl'ya

eentc , ao Estado a SOlUÇa0 meoaate dos conflitos Lr ab a Lha s t as ,

que são conflitos scma l s e que poden ameaçar a estrutura de sua

organização. Alias. a vida moder-na cor re muito oecress a O D~r~.!

lo, por J.S50, em gt:lrul l mcfxr-a-se para abreviar os p r azcn de pre~

cr Iç ãc Só ass i -i se ccnsc Lroam, oe raru t rvaueoce , as Sl.tu<:.çó...::. e

~ó assim se assepui a a harmonia cc Ie t ava " (~IOZr;RT V RUSSO:~:U:O,
Comentarxcs à CLT, ll!! Ediç5:o. oaq , 54) o

EMENDA 2T00713-2 m<o_., -----, ~'""::::-l

[TI DEPUTADO VIRG!LIO GALASSI J Cw07l:W: }

c) cinco anos, ate o Lamdt e de dois ancs após a ex
Unção do contra to, nas demais lesões de direi to orig1nân o dns
refações de trabalho, para trubaj.necor urbano ou rural."

QOElRAASSJNAl.AR A tir\TUREZADP EMENDA

o ~ SQP?ESSIVA - Se lar de ellpn~sslIo ou ~vra Il<l"'O de''f:tal'lverter o sentido do dlsp0$l\IVo
Exemp.!ono texlo, SUpNl1lr o oov<:rb:l .NAO~, p;)~~ardo a ser emLnG~ moc:lliI:41_i1 e 11.10 S\.o')f~3!>l'3

EMENDA 2T00714-1

l-J VIPGILIO CAI.ASSI J tS1i:~~;]
QUBRAA8SI~ANAT(JREZADAEMENDA:

o - SQPRESSWA - Se for de expressão ou p~lavra não deverá Invertero sen!Jdodo dlsposl!JYO
ExemplO'no texlo, suprimir o ll.dverblO 'NAO~.passandoll. ser emenda modificativae nao supressNlI

'O - OMISSAO-Objetlvarest.llbefcC'l:rmatérla aprovad.1no 1°tUlnoe MO Im::lt/lda na redação do vencido.

O - ERRO - Redaç&>do ~hddo que n50 CQIT~ponda tiOque foi aprovado no 1°tumo

GJ - COMRADlçAO_DisposItrvos contraditorlosen!resf e sobre a mesma rnaterla

1
A Consolidação das Leis do Trabalho, ao cUld<lr da

prescr!ç-~o trabalhista, dispõe em seu art 11,~.

"Art. 11 Não havendo dlspoSJ.ção ~special em centrá
.rio ~esta Consolidação, prescreve eM. dois dnos n di
relto de pleitear a repara;ão de qU..llqu~r fJ.to i;;
fringonLe de dispositivo nela contJ.do " -

Suprin<lm_se do üen XXIX do a:L'tlgo 7'i do PrOjeto de

ConstHu1ção (8) - 2e J:urro, as alíneas A e B, bpl" cono a palavra
~ constante da alínca C.

Suprimir, no artigo 137 da nacee Permanente do Vencido, o

GJ - ~~~~~~~~~~ ~==KJo~At;:~~~ve;ás~~V:::~::~ii~:~e~~~JpresSlVa
O - OMISSÃO - O~etIva restabelecermetena aprovada no l'.turno e nêo JIlclUlda na reda"ao do vencido

O - ERRO - ~edação do vencido que nâo ccrresponda ao que (oIaprovado no r-turno

O - -CONTRADIÇÃO - DleposlllYOs conlrad1t6nO;S entre sl ~ sobre a mesma roetene.

O - ~~~~Te~~tN~E UNOtIAOEM - Sanar vicio de llll9uJgem, de(elto, erro manifesto a COl}"lglr. 00 de

Q(JElRAASSINAIARA NATUREZADA EME!'lDfu

EJVIEIIIDA 2T0071()..8, ~ ,
PJ Constituinte AÉCIO DE BORBA J~~~?Jfl

QlJEIRAASSINALARA NATUREZADA EME!'lDA.

Justificação

A Advocacia-Geral da União detén, por forxa do que d~spÕe
o "caput" do art. 137, o poder de representar a üna ae , JUdicial e
extrajud.icialmente e dli! exercer as at~v1.dades de consultoria e asse.§.

scxamentc Jurídico do Poder Executivo. ;. execução da dãvada atu.va
da União se insere nas atividades Já re(eridas no "caput" do artigo,
não merecendo a Instituição que a nesma se j a instalada trazend~ co!!.
sigo uml'quisto" odioso e discriminatório, uma vez que a competencia
Itdeferida"l pelo § 39, é tão-somente uma das atividades da Advoc!!,
cia-Geral da União.

CWI1pre â lei complementar, quando dispuser sobre a org,!!.
nização e o funcionamento da Advocacia-Geral da unJ.ão, refle.tir s2
bre a ccnvendêncdu ou não deste confronto, Já caxaccexaaaãc no te~

to constitucional, entre o Advogado-Geral da União e o Procurador
Geral da Fazenda Nacional, posto que , se mantido o § 39, tornar-se
ã inevitãvel tal choque. de poder.

EMENDA 2T00711-6 ~ -----, ~"~

fJ Constituinte AÉCIO DE BORBA J ~07/sa J

Dentre os impostos mun1c1pais que 1nc1dern sobre o solo urba-

:opr~:~~~~;~~1:~:d:/~t~~;;1~~ri~~J~=~a:: ~c:s~~~~~ç~~e(:;deos~~P;~;r:~:~~o
fIO tempo.

ExiStindo no Bras1l ma1S de ~.OOO mun1e1pios, que terão a
eompet.ene1a para 1nstltu1r o 1mposto de que trata o Ine;1.so ;U do Art..l.87 do
l'roJcto de ConsC1t.u1çã"0 (B), a redação deste arC1go deve ser clara e 'Pree;Lsa
para evitar multiplicldade de 1ntcrpretaçôeSo"crmaneeelldo a redação do vene1
do ,haverã , 1ndusive, a poss1b111dade de lntcrpretar o 1!Ilposto refer1do no I!l
eiso 11 eOlllO um novo lmpostO d1st1nco do.s estabelcc1dos no Art.162.

contradição.

Dhpos:h:ivo Emendado. 'T:l.tulo VII , Cap:l.tulo lI, Arr.187, §49, In!:.:l.so :IIo

Corrija-se a redaçno do Ine1so 1;1:do 540 do Árt 187 do Pro- J
jeto de constitu:l.ção O», inser1ndo entre as palavras ":unposto" e "proRres- I
fl:l.VO" õl expressão "sobre a propr!:edade pred1al e terrl.torl.õll urbana"l !;I.l:.ando
o Inc1so I:t eom a segu1nte redaçao:

11 - It:'lpost.o sobrc a propriedade pred1al e terr1tor1ill urpa- I
na progress1vo no t.empo,

I aÓ"lissão ou" é n-cerettve para que não haja c.ontra11çfu entre o disposto no "caputu

do Art 23 e o disposto no ocréqrafc Ú'1.lCO deste ~Sf"Q Art. 23, que deternina a r~

visão dos direitos dos servidores DÚbhcos Inat.ivcs e pensionistas e à atueí.ízaçãc
elos proventos e pensões a eles devidos, a rm de ajusta-los ao disposto~

~. isto é, a fim ele ajusta-res ao disposto nos ôaverscs artigos da ccnstrtut.,
ção e não 50rr.enteao Art 23 ao qual pertence o parágrafo único. Observa-se, por_
tanto, o conflito, porque 58 pelo "caput;" podemprevalecer as normas em vrçor na

data de admissão, ficando exchndas as normas emvigor durante outros, períodos de
atividade, pelo parágrafo único deverão vigorar, também as nOI'l"35 dos vários artã
gos da nova Consb,tuiçãO aplicáv815 ao caso.

Al'án disso, deve-se observar que a supressão da expressão "na data

de sua eoussão ou" em nada afeta o Art. 23, tRIla vez que "as normas emvigor duran

te sua atividade no serviço públlco", incluem '''as normas em vaçor na data de sua

admissão"

Alémde eseoca para correção de linguagem, esta emenda é, ta'Tlbém,de

o - :~~~~~~~~~~ :~~e::!~~Oo~~~~p~sa~::tas~~:rn~:e:~~;;~~s~=~upresswa
O - OMISSÃO - ObJelM1 restabelecer mllteria aprovada no l'lumo e oao IllchJldana tedllçllo do vencido

O - ERRO - Redaçao dovenCIdoque nlKl CClrresponda ao que fOI aprovado no 1°turno

O - CONTRADIÇÁO-DlSpOslUvos conlradltOflOS en;b'eSIf: sobre a me5mamlltena

[8J - ~~~Te~I~~E UNGUAGEM - Sanllr l/)C10 de Illlguagem defeIto, e"o rnllmfesto a corrigir ou de

E/I'lENDA 2T00712-4 '"""'_l!J DEPUTADO VIRGtUO GALASSI -----------} fl2lI;;;~

cu - :;apRESSIlli\ ~ Se for de expressá::lou p~ldvra. noo d:!Ver.:llnvcrter o ser:.do do d.:;pos tr'O

• .Exelllpla;no texto, SUpllnlr ? ac!v<.rlllo J'lAO ~pas..anó;) a se. emcndJ m~,fic"IIHI e n~o SJpre~5"'il

O - Ol'ussArJ - Ob}ellYa Jes'abc!ecer male,l.l apro'!ada.no l'tumo e mo Ind.:.dllna 'cd~>oo tio \~l'lCldo

D '- tnno - .Red.:ç.::o do vencido que n<tocorrespondJ ao 'lu" foIapIO\'3do1'0 l° turno

D - CON1'it1DIÇPO-OlspoJl,tvoo contrarJ:Or.osenlre sI e sobre a mesme m,;:'cna

D -, Cn~"l:ç..)o DE L!HO{lf"GCt<1_ Szonarvoclo de J.-l~U<lgem defero erro m;m festo a cçrrl';l", O'J Je
I~CIlicaJegl.>I<lt."'i1
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L
%0 ~tullt"itl. COlt\O se o art.iSo 105, parágrafo 19 da parte pe;r;ma

nence do Projeto não existisse, possi.bJ.litando o absurdo de

suspender uma obriçaçâo impostA pela Constituição, deferindo-se

pi'lra OUtro exercfcí.c oimplelllento de satisfação cogemtemepte e!

tabé-leeida ati;: o f.inal de 1988.

por essa razão a deeisíÍo do poder

E;ltecutblt:l deve ser toma.da atê o finAl do ex~rcic1.o em. que for

prOlltulgada a ConstituiçÃo (198$), o que viria concilió!r o que

fO~ aprovado na parte pe.nnanente {parágrafO 19 do art1go 105) I

possibilitando-lhe ou~ gJ! precatôrios até 2.~ S2. MeE.

~ pela apuração pro~edidA em 1Q de Julho de 1987 cu optar

p«lo pagamento em parcel.as li. partir de 1989.

:l::stados-Melllbros e Municip10s, como empresas privadas de cujo o capi-

::~ã~ ~~~~~~; :ait;~~~:mi~~~:1~:r~::~=~; :~b;~~~~~~~_se a cr-t en-.

A Constituinte em seu pt'ime1ro turno de votação, a pretexto de pre
eerveo- o. S!s'rEMA 'rELt:BRÁS, restringe a concessão de serviços pÚbl1":
ece de eeaeccmcnreaçêee tia êmpreSa!'l sub controle a.c1onário estatal"~

Contrariamente ao t:>t:'opósito de seus aueeres , rêt'er1do dispositivo,
na verdade, extingue c Sistema '1'E'LtBRÁS ao permitir a exploração dos
l!:erviços por empresa!! estaduais e municipaiS sem vinculo nlgum com
ia TEL:E:BRÁ~, ao se.vedar concessão a empresas privadas, mesmo que as
Sociadas ti TELEBRAS.

Além de extinguir o vtcer-aese Sit~ma T:E:LEBRÁS, o dispositivo do In
ei60 XI do Art. 21 do Projete de Con6titulÇ á.o "B", ao vedar o concur
se dos particulares na eXI:lloraçio de um serviço público de presta.çãõ
econômica, sobrecarrf')ga 01$ orçamentos públicos no lIIomento em que o
Pai!; enfrenta uJI'la da", piot'es cl:'1ses econ;;miea~ de sua história, sem
meios de atender as euaa mais I:Il"emel1tel!l, essenciais e inde!egáveis o
br1gações., -

Suprlt11im:lo. come se propõe, Q dispositivo do Inciso XI do Projeto
"5" de Comsti tuição mantem_se! o regime consti tuc rcnat sob o qual f'o
ram criadll!5 a EMBRATEr., a TELoE13RÁs e as várias concessionárias _ to
das e~presas genuinamente.nac1()nais _ que promoveram, nas duas últi
mas dêceeae , o extt'llordinario surto ~ cesenvctvamencc das tereccmu- I

nicaçôes em ncaac Pais.
, A pl'esente emenda não ecnt rer-í,a QS idéias dos acordos retcce , en
tre autores e lide:-es, quando do H turno de votação, antes atende,
plenamente, o pr-cpcetec dos t\utore~ das diversas emenda.s acreeeneeeas
porque mantem_se o Uatatus QuolJ, elllltndas que Objetivam, segundo con
signado em suas justificativas, vreem pr-ec tpuameritie , preservar o sãs
tema 'I'ELEBRÁS. -

Justifica-se a medí.da por entendermos que a hlRção neoessl-1

ta do concurso de todos. nacionais ou estr8ngeiros.que queiram lnve!.l

tir no pai& e propiciar o seu desenvolvlll1ento.A área de m:tneraçâo é

llm~ das que mais demanda grandes somas de capita1.s pa1'a explor~çãD I I

adequada e racional .das jAzidAS, de sorte que seria extremamente sa

lutar que o Brasi! criasse condições para que o capitAl estrangeiro

nflu:l.sse dI! forma abundante neste Setor. O Art. 181, do Projeto, dá

ao E~tAdo QS condições necessárias para o eremvc contrõle e prcue 

ç-ão ee nossas riquezas mlnerais,de sorte que estaria conjurado Qual

quer possibilidade de prejuizo para oa interesses nec í enaí s por ou

tro lado, ao longo do capitulo I do 'titulo VIl.abuncllml as norm.1\S pr2,

tetivas das empresa brasileira, da empresa brasileira de capital na

~ionl'l.l e dl'ls cccper-etavee ,» ~e bem demonstra a desnecessidade da pr

teção E!.Ja supressão é pr~!.'J,.

EMENDA 2TOO720·5 """' ---,
f? ConstituInte TELHO KIRST ) U;;/FJ

DESPACHO

vr senec erinrner cont r ad a çôe s , o autor ad i t a expreasões

modifica fJrt\:ws constantes da redação aprovada em prImeiro cerne para

o art. 37 dillS DU;poslções 'rrcns í tor i as

1>,. emenda em exame é sUbstltutlva, tupôeeee não previs t a n,11 cc..
cc r euecêc d;1S emendas para o segundo turno de oeeacso DCIXil aI! ser ilc2
Lha.da ,

Em 12/07/88

ConstJ. tuinte ULYSSES GU! {AMES

PreSldente da Assemblê.ta Nac;Lonal ConstitulOte

EMENDA 2T00715-9

(?Del'. \.I-E'- Rt>rG "" ";; ""'OR-'-~S ) ~o;]fJ
QUEHlAAsS1NAlARANATUREZA DA EMENDA

GJ - ;:,=~~~~:n~~~:o~~~~·P=~~~;\s~:~~n~~~~~::~:::a~~~~uprwl\a
O - OM.lSAAo -Ol:llt-uYtll~"~''Kmllll!rlllaprow=dlIno l' hlmo e tlào II\clulda nll red,:,ç.!:o éo \~lltlc.'"

0- ERRO_ Redai;o!o downcldoqlJl: nãocDrrt'5{XlOdlI oroquefotlIpre'oildo no I' turno

O --COti'Ilt!..D1ÇÃO-~ contradlU!tlOSe!ltre sle tobre il mesm~mll\~rnt.

O - ~~~~z UNGClAGf:Pl - Sl!nllr víCIO d~ Illtguagem, /:k(l!lto erro mMI(esto li eOfriSlt, cu de

=-- =0 -,
Supr1.ma~:5e do Ci!lptlt do art 1'1 a êxpressão'« HunJ.cípJ.os"

a Mllnic!p1.o nSo 1.'tlteg-ra n Têdernção, portJ.uanto é uma

eontJ.dlldê estatal J.nterl1a cUJi!l Sl.tu~Ç30 Jurícl:1.clI é l.ntCl.ramcnte dJ.

vertl;, das un~daetetl da f'cderaçíjo que, segunda l'1 nossa melhor trat1,!.

ção const:1.tuc1.onal, são os Esti!ldos, o D1.strl.to "Feder!.'ll e os To<:rrl.

tón.o.!'l. Os nlUn1C:LPIOS 5lio, de fato, parte :l.l1tegrante dõ:!s U~ll.dedcs

dll li'ederação.

EMENDA 2T00716-7 """' ----,
e'J DEPUTADO HERÁCLITO FORTES } ~~;~-;=J

m- ~;'~:~~~~U::I~ :::.::oO~~I;~~:~~ás~~~~~n~~~=~:,,~;~~~~upr~slva

O - OM!SSAo - ObJáI'>'.Il 'l!Yabelel:~r ma~rla ~ptOVllda llQ 1- turno ~ nao mcluidll na redaç"o do ytnCldo

O - ERRO - R'edllç!io do YtllCldo4Uenia cwrespondll.30que (OI oJprowu1o tiO l'lurna

O - COlfI'iVú>lÇÃO-~lth"OS c:onU1ld~tnUer.le!>Obre.mt!.malTla\~"~

O - ~~~~E LlNGUAGE1l\ - Sanat VICIO de hnguag~m lkrello Imo mllnlre~lo II comglt, ou de

r.'''--su-p-r,'''-m-'-_'-.-d-o-Ar'''-t-.'''-''''l-d-o-p'''-r-o-j.-'t::~B-"-d-.-c-o-n-'-"-'-U'-.-="-O-O-d-'-'-PO-'-'-O-.-m-'
BtlU Inciso XI, dito o seguinte.
"XI - Explorar diretllJfl~nte, ou mediante com:esaãe a emprt!.sas sob CCn
troJ,e acicmário e5tatl'l1 o!\: /Serviços telefônicos, t~legráfico~, de
tratlslI'lissÍío de dado!"! e demais !'lervi~os pÚbl icos de telecomul1icaçõ!!s,
Q,sseaurada a prestação de serviçoS de informações por entidades de
direito pt':lvado att'avé~ da. rede: pública dI!'; telecomunical;ões exp~ot'B-

da pela União;". •

JUS'l'IFICATIVA:

o~ serviço!!; públicor:; de telecomun1cllçÕttS, de!"!de t;ua illlp1B.htaçilo no
Pllí~, sempt'e foram explora.dos por empresas pr:1:vada$ ou por entIdaQet:
estatais, municipais, esta.duai!! e federais, mediante conces~ão cio p~

der pÚbliet:l, &egun'Cl.o 0& pl'eceltoS e~m..titucionais Vig,entes l;L par'hr
de 1.891. •

Em 1.9701 a Lei r'JI 5.792, de 11/07, instituindo li. poli tica de expIo
ração dos serviços pÚblicl:l1S de telecomunicações, determinou a cr1a:
çÃo da TEtEBRÁS, socJ.edade de C!'conomla m!!lta, controla.d.:a pela Uni~D,
c::om a finalidade de 'lprOIll()Ver, ,9través do, sub~l,diá:t'"ia!l e' assooiadas,
a e:ltplOrllc;;âo de l!l@!rvlços PúblicoS de: telecomunicações, no J3rasll e

nOA:X~:~~:~~;.árJ.a.'" eontJ-o]ad.Q!'f acioná.ria, tecnologicll e 'administra
tivM!@nte pela TELEBRÁS, 1$e cal"acterlzam como empresas estatais. ja
a.s "aSlSoctada.!!", tanto pot!em ser empresa~ ell:tatals. controlada!! llor

EMENDA 2T00717-S """"
P ~roRIES

QUEIRA ASSINAuJt ...NATUREZA DA EMENDA:

o - ~~~pl~~~~~~~rn~~~=o~~~';D~;A;:~~=~~~:~::uprmlYB
O - OMISSÃO - Obj!tNarestabeleeermateneaprOl/lIda no 1"'uITlO ~ nac lnduldll na redaçec do ...encoc

O - ERRO - R..daçao do yencldoqu~ riSo cOlle~po!1d" ao que fOIaprO'oado no 1 tumo

Q _ CONlMOIÇÃO - Os,poSIWoS~pOtradltotlt>s eoue SIe $Obrl!a mesma malena

O - ~~~?~E UNOUACiEM- $IIMr 'viCIO di! Ilngu~m dl!fello erro manifesto 11 COrT[glr, ou de

Dê-~e ao art. :34 00 Ato das Dlspos~ c:onstituclooa1s Trarl!:atêrlas a seguinte :I!
<laça0,

Art. 34. ~to n.i:l~ as kis o:npler.entares relativas &:J Mini,!
t.ério Público e ã Mt.ogacla-GerlÜ da U1úão, o Ministério PWliro federal, a Pro
euracbria-Geral da Fa2enda Nacional, a!5 consultonas Juridicas d:>s Ministérios, as
Procuracbnas e Depart..;frentoe: Jorlc4cot de autarquias federais o::rrt ~ta@o
própria e os ID3liJroo das Proc::uraCbnas daS Universidades func1aciooais ccntiwa:mtt
a exercer suas atividade?s lia área &s ~vas at.ribuiçães.

=I>'IeN;1lJ

A presente Sren:ia visa sanar tentracUçia d::! texto, atr~ da _ illclusio
das Procut"aebrias das Universidades 1'lnxlacioo.:u.s entre M que o:::.ntinuarao a exer
cer suas auV,Ldades na área & ;represa-,t;.ação da União, erquanto riio aprovada!! as
leis t:r.:rIPll3ref"ltar&. rolati'lffiS ao Hitúst&rlo PGbl1m e à Mvogacla.-Gsral da Unioo.
sem a emenda, e$taria criada dllõCJ:im1l'iiaÇão ent:.re as Univet'Sidirlôls fundacionais e
as aut1i:rquicas, ferinb a l~is1~ anterior que garante isonania entre OS~
tas de Cdtg:lG entre nas instituiÇ005 oftCJ.ais de eJ1S1nO.

EMENDA 2TOO718-3
t!J SENADOR ODACIR SOARES

QUEIRA ASSlNAL\R A NATUREZA DAEMENDA.

~ - SUPRESstvA - Se ror de exptes~~ ou poa1tlvra não devera ln...etter {'I stntíoo do d,spos.lIvo
EJr.emplo no texto SUprUlHt o lId"C:IDIO MO" pllsstlndo a ser emenda modlflt"a\lYa e 030 suprt'sslV8

O - OMISSÃO - ObJt'I,...a '(>51;:lbde~N m~lt!113 ~pJovlldll no I tLlmol! nDO mdUld" ntl rt!d.v-ão do vencido

O - ERRO - Red"çao do venCl!k.lque n30 Cotll;spond,:,.!IO ql.M! fOI aprovadono 1 lurno

O - CONTRADIÇÃO - OISPOrollNos contrlldltotlOSentre tI e soDr~ II mesma matella

O - ~~~~~~f?~E UNGUAtiEl>\ - SlInllr VICIO de lmgua9~m deltlto erro mllmlesto li COl\Igu Ot.r de

Suprimir o item Il e o Pará.grafo único do Art. 190 do Projeto.

Jusi tificativa: A Reforma Agrária. é uma aspiração da grande mai~

ria da sociedade brasileír>!i·O Ar>t. 190,~, prevê a desapropriação

por interesse social para fine: de refOrma agrária. O Art. 191 define 'I
os or1 térJo9 cara~te:rjzado!!'es .do cumprJmento da função 50c1a1 da ter

ra. Tais c rlterio!S vão do aprOVeitaMento racional e adeqUado da ter

ra,Q utilização adequa~a dos recursOS ne.turais '& pre!!.a,rvação dI) meio i

ambiente, à observ~ncia das di5posiÇÕ~s regulamt:!ntadoras das r@lações

de trabalho e à exploração que favoreça. o bem-estar de proprletário~

e tr;abalhadores. Uma. Pf'opriedadE! produtiva cumpre o primeiro item do

-art. 191,que não esgota o ConCElHo de função social a que o Projeto

se refere,O Parágrafo único do mesmo artigO de:stoa do principio geral

ao tratar dif...rentemente II prob)émát1~a da função social para a pro 

prieõade produtiva, sem ac~nar !;:om a J;>csslb11idade d~ desapropriação'

caso e,,<;a ftlnção não seja cumprida, É iníqua a existência de dois pe
sos e duns m&didas,intolef'~V,el Mte o principio de i:;;onom1a

EMENDA 2T00719-1 "''''' ..., 1'1""""""---,
f1 SENADOR OD/l.CIR SOARES } Cu·7 .;'8 J

QUEIRA ASSINAuJt A NATUREZA DAEMENDA.

GJ - ~~~ESS:~xt:~~;~~ ~X=o~AÂI~YTJlp:'~~6$@~V:::n~:e;=:Uv~~~~uprmwa
D - OMJssAo - 0bJWv1t ,~Jrl:rr rmlll'1/.!1 ~prDvlldll 00 ,.turno eMO Io~hlldl> f'1l redllçllodo -..enodo

0- ERRO- Redaç/lodoveneldoquenl>O('Ortt~pondllaoquelolllpro...adono l"tumo
O - COrtrRADlÇÁO- DIsposIbvos contr~1tonos enue si e sobre li meSrM rmtl:'tl1l

O - ;~~~~~E UNGUAOEM - Smw \IlCtO de ooflu~em, deftlto, erro rnanlfe!to 11 cor'~lr, ou de

Suprimir no § li, do Art.182 a expressão ••1 por brasileiros ou empJ'~

Sa.l; brasileiras de capital nac1olial ll •

m-l1.UPRESSrvA -Se forde upteS$io oup.s.vr.nio dtwri kwmcfoKnlkto do rItposl\No
Exemp«>: no kX\O, suprmIf o .cMrbtO ~f'i,i,o~, pa$UtIdo. fet' IITIIndIirn<XIfielt;... c nio~

O - OMI8SAO- Ob.teWR teSlllbeIecer mMétllla~no l'wmoenio~a na~iodo~

0- f!RRO- Rcdaçiodoverlodo~nioeOfrupondaaoq~lQI~noloturno

0- e()l'tlRA[>lÇÁO-DISposIlrvos O)rllIadil6riosenlresle5O!»'elmumamat~riI

O - CORREÇÃO DE ImOUAGrM - Sa~ w.:1o de hng~ dtfelto,erro rmrtlf«'o• c:orrIglr.ou de"""'.-..
=------------=0'------------,

Art. 82. mcfsn lU
Suprima-se 00 inciso 111, do art. B2, o seguinte texto:
". • ou indIviduais • ~. inclusive e. quesl:lJe.s judiciais ou _d_!

nistr.tiv.s·
lexto resultante da emenda proposta:
"Ao sindicato cabe a defesa dos dlreI.tos e illtere5!ie~ coletivos·

da cateQor1a.·

JV5TIF ICATIVA

o inCisó m deve ser eent Ido , »ee com a ressa!va df! qUf! IilO Sindicato
caberá B defesa dos direitos coletivos da cat.gori8, mas n.lIio a defesa
dos direitos individuais.

Nlio tem sentido que uma organizaçlio, necessaril1l1lente Ulll ente cole
tIvo, tome dec1s~es soare direitos individuaIs ou 8SSUIni' Iwa defesa pe=
rente o poder Judiciário ou li Adrninistraçfto Pública.

Os direitos individuais !irio vinculAdos à personalidade das pes-
soas l'l, como tais, inalienáveis. r extrl!malllente grave permitir que UIlt
ente CI:l1etivo possa d,íspor !lobre direitos individuiHs de seus associa
dos, novidade que certamente nlia possui precedentes,

Essa supre 55 fio restaura os princípios

EMENDA 2TOO721-3 "'""" ""---,PJ CONSTITUINTE PEDRO CANED::l ----------,J trlli071S8 J

Q(JEIRA ASSIIWAR A NATlIREZA IM EMENDA,

G:J -:s:~~::::=~tWr~~::::::=.=~~suprnIIw.
O - OMtsSÁO-~tJ'IlI retlllbdtetr matérlaaptCMldano l'lUmOenio lodukin~ ~ãodovcnCldo

O - .eRRO- ~ilOdoytnddoqJ,lf'nDo cOJt.tJPOl)dllaoquelot llpflMlclo llO l·turno.

O - cOf'fTRADlÇÃO - OtsposltNol cootrdt6ríos~e si e wble a l'MJma mateM,

O - ~~~~r:: UNCiUAGEM- san/lt \icb de linguagem,drftlto, erro rnaniftsto 11 conIsllr, ou de

,
EFo!ENOA SUPRESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO, Art. 67 e § único ~ ATO DAS OISPOSIÇOES

CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS

Suprimam-se o art 67 e seu pl'lt:ágrafo único Q'o Ato das DispE!.

sições ConstituclonaJ.s Transitórias

JUSTIF"!CATIVA

o Brt 67 do Ato das Disposlções Constitucion-ais inn!t1t6rl

as altera, substancialmente, o espírito do art. 215 do Projeto dI'!

Constitu!ç[l\o.
A redução do art 215 e seus parágrafos, inclusive o 5Q , tem

um conteúdo de l.mive'I:salldade e SLJa melhor eXPlicitação po-:Je, em lugar

do art 67 citado, ser obJeto de lei ordinául'l ClU comJ::l1ementar t dado

que devem ser Ilconslderados os sistem'llS d~ en!;lno fedeI'al, estadual e
lIlunicip31 ~ os recursos aplicad:ls na forma da art 217'1.

leia-se Bindõe. o artigo do Professor ).liguei R~õllt': Júnior,
"Emendar pau. Remendar", publicado na "folha de SAO PaOlo· de 07 de

julho corrente, ~. "Nas Disposiçõe!; Transit6rias determinou_se

que SD~ da.!; ]'eCIHtas destinadas li educaçã"o devem ser llbllcadas pelos

públicos no ensino dI! 12 e 22 graus. Com 1sso obriga-te A UnHio a in

vestlr no 12 e 22 graus, em prejuízo das universidades, -

EMENDA 2T00722-1 "'""" -, ""---,
[!J CONSlIrUINTE PEDRO CANEDO J ~/07JB8 J

ITl-~:n~:~~~~~~~~~~~supr-
O - OMls$ÃO _ObjetIYll rutabek:<:lI!'rmatelia~ no lo Wno I! Ilk:t kldt»diI 0lI rw.çio do YII!'n<:xb.

D - amo- R~çaodo~ldoquenão.~aoque.fol..,,~nol·tumo

O - coN1AADlÇÃO - D1S~lIV05 contrlldllonos~e si e $Obreli mesmamaténa

O - ~~E UNQaAGEM - SaoM YIclodt !lnQl»{lrm,tJekào, emJ l))anJfn!o. c;pnlgw',ou de

r.r-
lPOO

,

~ ATD OAS DISPOSIÇOES CONSTlTUCIONAJS E TRAN5n6RIAS, AR!. 20 PARAGRAFO
l]NICO.
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JUSTIFICATIVA

QlJE!RA ASSI!'WM AI'IATlD!EZA DAEMENDA:

Não é prudente f1xat' o prazo para revisão do texto
constituciona.l. As ancvecêes contidas no ProJeto podem fazer oom
que se torne neceaaâr-i.o proceder à eevasâc em prazo maas curto que
o prev i aec , outrossJ.m, não se deve excluJ.r, de plano, a poss1bl.
Ladade de formar uma Assembliha neva.sere com cJ.dadãos eleitos ex
clus1vamente para ~al fUi\. Ademal.s, a suçresaâc proposta.. não ~1",

pede que .a AssembleJ.a nevaecre venha a sex const1tuída por membros
do Congresso Nacl.onal.

JUSTIFICATIVA

Supr1.fl'a-se o art. 25 do A1;o das OU;po!lJ.ções Constltg

Cl.Ona1S e Trans1tóruls.

JUSTIFICATIVA

Art. 30 - DT: SuprimJ.r o artigo.

QlIEJRA ASSIlWAA AI'IATUREZA DAEMENDA:

[!] -~:~~~:m~=~~~~:o~'~=~~~~~~~Sslva
O - OMlssAo _ObjelMl restabelecer mllléna eproVllda. no l~tumo r:nJioIncluídll f\/I rt&çio do ~ncldo

O - ERRO- Redo1çi)O do ~nodo que nAocorrespondllao que follprO'Ji'ldo no I' turno

O - CONlRADJÇÁ.O-OlsPOSllNos contrlldJtoOO§ eeue si e soore I mtsm.l maténa

O -~~ UNCiUAGEM - Sanar IIIclode linguagem defello erro m.&rllfe$lO 11corrigIr,ou de

EMENDA 2T00728-1 ~'"
f"J ConEltJ. tUJ.nte'-E-R-V-'N-eO-NK-U-S-K-r------,J gu~:~;]

O - CO RREÇÃO DE: Ul'lCiUAGEM - Sanar viCIO de lmguagem defenc erro manlfe.'>!o a COl'flglt ou de
tknlca~lItJva.

=------------=0.--------------,A propol>'l'!:ó., se apxcvada , perr.ll.t1rá àqueles entes J.n~f"rvir na ê1,!!
~rlbuJ.ção e venda d'" produtos aj.aeent.ac i.ca de foma mU1to empj.a , !: sn
badc que o abes tecamencc a Lamennàr é hoje feJ.to pela macaetava prJ.vã
da e, ~PJll6!ntarmE"nte, pelo Estodo. A redação, conforme propos~a, df.
vf'xã enee j a r é: anver aeo do processo v1gente, na mf'od;r.da em que da ao
poder Públ1co psta ccmpeeêncae , 1StO é, con fexe-e Lhe o poder de cu rdar
da mat.ér-i,e E:Ili 'toda sua p .. ténsâo, o que poderá ser altamente preJuõJ.c1
a L <l l1vre erpresa p ã cDntunJ.d3êe. -

sueeama-ae do 1nc1~O VIII do artJ.go '3 do Pxc je tio de Conl1't:ttuição
(B) a segu1.nte expressão: "organizar",

Passa o refé!r1do 1ncJ.SO, as!>J.m, a ter a seguinte redação·

Art. 23 - t compe trênca.a comum da umãc , dos Estados, Distr:x.to F~

der-a L e dos YU.:l1CiP10S:

viii· .:'f~~;~t~;·;·;;~á.~~i~· ~g;~p;~~ã;~~·;·~. ~b~;t~~~~~~t~·· .~i~
mentar -

Ma1S: n50 se d aqa que nur-a socredade democrática, onde 05 orçãcs
ancubí.dcs de mvestnqaçãc têm nas deníincras e anformca recebrdoa um me
ro Eonto de pdrtid.J. para sou trabalho, o encrunatc possa Lncobri r a de
r açec z.nz-eapcnaâve I ser i.a descrer do suposto êc í co de que se devem 
revestir aqueles org.ios.

A dcs t acur- ainda, o s lmí Le entre o ancnnnatc emba aado na responsê

bilidade e o "off the record" tão comum no relacionamento entre aJo,
nalista e a fonte no 'Processo de produção da notícia.

Em conclus<1o._uma mantira anôni'l'a vele menos que qualquer outra,
mas uma verdade ananima nunca deixara de ser verdade. I

lill-~~~::~~~~o~~·=:~~:~5e;~~S~~~~

O - OMlssAo -Objetlva resUlNlec~m&l!:ni'laprovada no I' turno e nãoInduldana redllçãodo vencido

O - ERRO - Redação do vencJdoque nsc COfTtspoodll ao que foiaprovadono l' turno

D - cOl'fJRADlÇÁo - DlSpO$IIWOs contrlKfrtónos entre si e sobre 11mesmll mllten1l

D - =~~E UNGClAGEM - SlInar Ylciode Lngullgem,derello, r:ITO marnfeslo 11 comglr,ou de

""-----,L-_==~ ~J tJ!L07 sz J
EMENDA 2Too725-6

I P JONIVAL LUCAS

JUSTIFICATIVA

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou

emprego na administração pública clvil direta ou indireta.

A partir de 1986 a licitude desses cargos ou e-npreqos vem
sendo questionada, especialmente em daccr rêncfa do parecer SGR 5-011,
de 12/2186.

Em ccnsequêncâa , médicos militares com mais de 60 anos de

idade e com 20, 25 e até 30 anos de serviços pres teoos a órgãos púbh.

- ccs do meio CivÚ~ destacadamente do INIloHPS, vên sendo pressionados I
no sentido de optar por uma das duas situações, isto é, civil ou ml.

lHar

Em face do exposto 8 Constituinte tem se mostrado se-rsfvej

ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo ti figura do

direito adquirido desses médicos", conforme pode se ver pelos avulsos

pUblicadOS nesta caaa desde de junho de 1987.

Considerando entretanto que a leg:llidade de tais cargos 0:.1

enpregos vem sendo posta em dúvida pelo par-ecer acima citado (SGR S.

011 de 12/2186); ccns í oerandc que foi precisamente o aspecto dessa

'legal1d.ade que o parágrafo único dp artigo 20 das Disposições Trans!

t6rias ressaltou como condição para qoe o médico civil ou militar po..:!

Si1 continuar exercendo cum.üat í vanente os 'mencionados cerqos ou e'llpr!.

gos, e considerando ainda que o termo legalmente não altera a 51 tu!,

ç30 ccns t í tuc í onaI do médico civil, recomendamos a supressão da pal,!

vra "LEGAU1ENTE", a fim de que seja preservada 8. figura do direito

adquirido do médico milita!", em ccnt Inuar exercendo os carços ou e!!].
preços que ora exerce na administração pública direta ou indireta

Suprima-se a palavra "LEGALMENTE" do texto do rn spcs í t Ivc

acima que passará a ter a seguinte redação

Art. 20 ••

§ 1101co _ E assegurado o Exercício cumulatlvc de dois cargos
ou empregos privativos de Médico que estejam sendo exercidos

por Héd!co Civil ou t.lilitar na Adninistração Pública direta

ou indireta.

Constituinte M1I.NSU[''í'O OI: LAVOR

EMENDA 2T00723-0

P
QUEI'lAASSINAV.RANATUREZA DAEMENDA:

W - SUPRESSWIt. - Se fOIde C.l::prC'ss.áo ou p;:Il.:lvra n!lo dc~erâ lI\~crter o ~ntldo do d,Çpo!'IUVO
úenlplo no texto SUplllnlf o adverb,O ~tiÃo, p.!l!WIndo a ser erneooo1 rno<Mirallva e não $Upre~SlVa.

O - O!>1ISSAO- ObJetll'ar~stcl>elteer malerJaIlplO...ada no J"turno e nllOlncluldana redJçao do \'e-ncldo

O - ERRO - Red~;.!!o do venCIdoque n:10corrcspond...010 quI:'folllprovlldono 1 lumo

O - COrllRJ\DIÇÃO - Dl~p051IJvoS conlIlIdllonosentre si cosobre 11mesma mlller.a

O - ~~~~~~: UNGUACiEM.- SMllr \IICIO de IlOgullgem defello erlO mi'lnlfestooi colrlglr ou de

EMENDA 2T00726-4 """' ~ ."'-----,
PJ Constitu1ntê M"RCOS LIMA J~/07/88 J

QlJE!RA ASSINAV.R AI'IATl1REZA DAEMENDA:

(K1- ~e~:~~~~::,~7~u:oou~~~i'lp~~=~6s:=:n~se=fi~~:~~uPrmrti'l

D - OMISSÃo - Objeuvllrest..3bt'lecer maleni'li'lprovl'lda no l' tumo e não mcfuldi'l na rNlaçi'lo do venCIdo

D - ERRO - Red"ç"o do ~ncldo que nllo cOrJespondll ao que fOI aplO'o\lIdo no 1 UJmo

O - CONTRIt.DIÇAO - Dl$posrtlVos conlIadrtarlO5 enlIe SIe sobre a mesma matl!rl<'l

O - ~~~I~~E UNGUAGEM - Sanar ...,CIO de llllgui'lgem ddello erro m"nlfesto i!I comglr ou de

/+. estab11J.dade conter rde aos sezvrdorea de que t.re t.a

o artlgo aupr-amandc ccae pr1v11églOS madnnes Iveas num estado d~

mocr<it1.co.

EMENDA 2T00729-9 '"""' --,
f=J DEPUTAOO AlEXAAURE PUZ~ J rr;~T;;J

QlJE!RA ASSI!'WM A NATUREZA DAEMENDA:

m- SUPRESSrlA - Se forde o:plessbo ou p~lllVTi'I nba dever~ InVl:rter o Rnlldo do dlSpDSllNo
ú.emplo no texto wptlmu: o ftd~Jb,o "N/I.Q ,pusancklll ~f~&modil1.catNII e MOSU;lles.çtvll

A establlidade conferida aos servidores de que trata o

artigo suprimendo cria priviléglos inadmissíveis num estado demo
crático,

JUSTIFICATIVA

o - OMlSSAO - ObJe!JYi'I resbbelecer mllleflllapro~ada no I' turno~ llIIO lnclu,di'l ni'lredi'lçàodo vr:ncldo

O - ERRO- Redaça" do vencidoque nao cOllespond"ao que fOI i'lpro\"dono l'turno

O - CONTRADJçA.o - OlSPOSl!.lVOS conlIi'ldl\On05 entre si e sobre a mesma mater!ll

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SlInar VICIO óe lrigulIJlem defelto elTo mi'lmfestoI COlrlglr ou de
IéaUcIl.legclâlvll.

Supumir o Art 24 e seu parágrafo lÍnico do Ato das Ois
posições Constitucionais e TranSltórias -

0726-4"lENDA N'? 2T _~=~

DESt'ACRO

NATUREZA: SUPRESSIVA

AUTOR: MARCOS LIMA

Estando os comhustíveis e lubrificantes sujeitos ao impo$to

estadual sobre circulaçi!io de mercadorias, os dispositivos supri

mendos estariam ensejando bi-tributação

JUSTIF'ICAÇM

Suprimam-se do artigo 162 o inciso UI, o inciso II do § 22

e o § 3 2 •

g:!!.2!.!.!.!.~!!.!!Y~

O prazo máximo de eento e vinte d1as para l1cença,
sem remuneração, visando ao tratamento de intoresse particular do
Deputado ou Senador, n5.o oferece sustentação plausível, sob o ponto
de vista do hteresse público

Ao contrário, tal lim1te acarreta umcl séne de in
covenientes, conforme ex~mplif1cações que sequem·
1) licenca sem rel1luneraçao para acompanhar orolongada doença de 1'11
quém da famíha;
2) licenca sem remuneração para curso de aperEeiçoamento técnico ou
científ;Lco;
3) licenca sem remuneraç50 para os trabalhos de ci:lmpi:lnha ['olltica.

Nesses três exemplos, entre out;.ros, a motivação p.:::t;:
ticular da licença poderá ultrapassar o prazo íatõ11 de canto e vin=
te dias. No cnso, rostará aOp.:lr1amlmta.r ou a pordll do mandalo, por
forca do inc150 Iil do urtigo '56 cornb1.nado com o 1.ncu;o 11 do arti
go 57, ou a rcas,;unç'D.o do mnndüto, que boarE. dividldo coro causüs
part1cular<"~s j..lstas Q lnadi5veis

N50 se trata, portanto, de acobertar parlamentares
que se alegeram em busca de regalii:ls o de imunldddes e que não fre
quentam o Congresso, alegando falta de tempo ou da lnteressa. Con
tra csses, por certo, se voltou a "mcns lcgH;latorls" Mas u (l:.'perJ.-

enc1a demonstra que s5.o eles exatamente os que não pedem l1cença. Pre
cisam,não apenas do mandato, mas do seu "exercício". E suas ausências
e omissões terminam por serem custeadas pelos cofres piíblicos.

Creio qUQ a duração da licenca sem remuneração do parIa
mentar poderá ser confiada aos regimentos das Casas Legislativas e aõ
espírJ.to públlco de suas respectivas mesas diretoras.

C9ngtit!ll"te QXIOMU PINTO

EMENDA 2T00730-2 ~"" ---;
f? J~:;:;]

QlJElRA ASSI!'WM A NATUREZA DAEMENDA:

[!] - :~~:~~~:n~~~u:oo~~~~i'I~~~~.;=:~se~~fi::~:uprmlVi'I
O - OMl5SAo -ObJ/!1.l1'arest..3berecer mllterlaaprovad3no I' tumo e nllo fncluldll nll redaçãodo venCido

D - ERRO - Redaç/lodo vtTICldo que filiO tonesponda ao quefOlllplOWldo no r \Umo

O - CONTRADIÇÃO - DlSpo~IL'VOs con\.l'adltor~s enlIl'SI~ sobre 11 mesma mateml

O - ~~~~E UNGUAGEM - Si'lni'lr IIIclo de lmguagem defeIto,erro manifesto 11 comg" oLlde

Em 12/07/88

o autor pretende a. .supressão de trfs d.lSpositlVOS, sendo dais

corr~latos {art 162, IIl, e. B'tt 162, li 19, relat~vos ao ~mpae;ta

sobre vendas de cOJflbustive.l.s liquidas e gasosos ti. van?)o, e:.tccto 2.
ltSlo dle&(,lll e outro n50 correlato (art. 162, § 25', II, pert10entlo

ao ;r.mposto sobre transm1ss5q "lnter v;r.vos"). De\-cm i,ttr obJeto dto"

proposLçÓCS dJ.st1.ntas, uma vez que entrt:! aB duas prlmelras e d Sf'

gunda supressão ineXlstG correlação (Regllllento Tnternu da Mbell\blen

NaCIonal Constitu1nte, art 23, § 2Ç'J AdmltE.-Se o seu acol1nm0nt:.

apena!> para o~ dois prrnêlro5 dlsoositivo!: indIcadQ::; (art 162,IIt

e art~ 162, § 391.

QUEIRA ASSINAV.RA NATUREZA DAEMENDA:

o - OMISSÃO - ObJcuvllres~~bclecer m~\crJa llprovadano \~ luma e n30 mcluldllnll tedllçao do vencIdo

O - ER.I:?:O - Rcdill'i10 do V"Kldo que n30 concspomb;ro que fOlllPlovlldo fiO l'lumo

O - COMlRADlÇAO _Dl5posltr.'os conlIlldllonosentre si e sobre a mesma mllte/la

O - CO"UlEÇÁO DE UriGW\GEM - Snn1lf VICIO dt' !Ulgu~m, <kIetlo e«o mamt~5I-o a tomglt ou ~
tecTlIcllkgls!ll(n.oa,

EMENDA 2T00724·8 ~"" --,
P Constituinte MANSUETO DE LAVOR JG~/ããl

JUSTIFICATiVA

XIV - exercer o comando supremo das Forças Armadas a

De-se ao te)tto do inc~so XIV do art a 86 do ProJeto
de ConstJ.tu3.çâo (B), a segUJ.nte redação:

-Art. 86 ••••• a.a •••••••• a •••••• aa ••••• a ••••• a •••••

o termo "armas· na expressão "promover oc Of1

ciais-genera1.s das três armas" não define com exat:l.dão o conJunto
das Forças SJ.ngulares, podendo ter seu sJ.gn1ficado confund1do em
face da conce1tuaçáo de ";u:Jllas e serviços" que ocorre no vocabulã
rJ.o têcnJ..co-m~11tar. Por outro lado, a expressão "nOl:llear os sl"'us
comandantes" poderá restringJ.r, de forma 1nadequada, 11 po~sib~l1.
dade ~e nomeação dos of~c1.a~s-genera1.spara os cargos de comanda,
dJ.reçao e chehil que lhes sao privatl.vos.

ConstJ.tu~nte M~RCOS LIM"

EMENDA 2T00727-2 """" ---,
P )t=Y%~j88]

Con$tJ.tuinte ULYSSES CU! .fARÂES

QlJE/RA ASSI!'WM A NATUREZA DAEMENDA:

D - OMISSÃO - ObJ~tJvlllle~lat:>eleCl!r mllteni'lllprovadi'l no I' turno li! nio Indt.nd.111i'1 redll~ho do vencido

D ~ ERRO - Redi'lçaodo venCIdo qu~ nllocOllespondi'l1lO que fOIi'lplovlldo no 1· turno

D - COf'fTRADIÇÃ,O - DLsposilNos conlIadltélflos entre 5ie sobre a mesma ITllI!el1ll

~ - SUPRESSlVA _ seforde expressãoou ~Mi'I, nio dever' 1flVl!r\er o senlldodo dlsposllJvQ
Exemplo no texto supnmlr o IIdverblo NÃOM pa~ndo 11 ser tmendll modlfJCatMI r:mo Supre551Ya

PreSidente da Assembléia Nacional Const.l.tu1ntE

..,-, =0. ,
Suprima-se do inclso IV do art. 59 do ProJeto de constituição "B"

a expressão "vf2dado o anonuna.to".
!!!!gX!!:~g~Ç.~Q

A livre manifestação do pensamento de que trata o inc).so, estará
gravemente l1m1tada, se permanecer no texto constituc1onal a P;:Oib1ÇãO\
pura e simples do anonimato.

pode não parecer simpática a defes<l da circulação do pensamento
i:mõn1mo,

SenS1b.l.11za muito mais a tese> ']2 responsilh111d<'1dc ~ ssum1da e da
coragem daqueles que enfrentam riscos D 1.ncompreensões dC'sde tiS fogue2:.
ras da inquJ.s.l.ção até ,il'> sanções ar1ministrat.l.vas da bUrocnl.cJ.iJ. estatal

Mas é preciso c.lertar para o fato de que o ;t.deal nem se"llpre se en
caixd no r<!al. Existem mot'1entos na hJ.stórla de qualquer povo em que a
verdade prcc~sa snr dIt" r"C!!:lmo que n50 sOJa pelIa boca dos heróls.

Vi:11e destaca,!' a importância, mUJ.tüs vezes decis1va para a elucidf!
ç5.o da fatos 1nvest1gndos pelas CPIs ou Comissões de F15cal1zacão ti!

Controle das duas Casas do Congresso, das denúnc;t.as que lhos chegam
sob a fOl:ma verbal ou documental.

Note-se que estes informes ou informações constituem matéria-pr1
ma da um processo de invcstigaç50 qUl? SC.' desenvolvo em provello dn so
ciedade.
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Por isso, p'C'O~"D$ que t.aJd apenas c-a ncrra básica, valida rara todas as
categcrces , e que os dl.srosJ.hvos õete drfer-ancaados sejam suprurrnôos A norma
biisaca que sugerurroe é &-J').VdCõt dos er-tagos 4J. e 207 e deve ser cerrtada no TITu
lD VII! - ffi ORDIM SOCIAL:

QUEIRA ASSII'IAlARA I'lI\TCIREZJ\ DAEMEliDA:

"Art. 207. t asseguram apcserrtadcrua , r-os terras dJ. rec., calculando-se o
benefic).Q so'l:re a r..sh.a OOStrínta e seas V,lt:mDS palârlOS de centrib\llção, cor
rigldos »cretercesente mês a mêse cc-rproveca a regularldade dos reejcstes dos
saiêrccs di! contrlbw.çâ:o de rro:b a preservar seus valores reais e cbedecadas as
seguintes ccrdaçêea,

I - aos sessenta e cmcc anos ôe Idade , IEI'a o homem, e aos sessenta, JBI'8
a Il'ulher. reduzubs em cinco anos o Limrre de idade para os trabalh3cbres rurais
de ambas os sexos e para os que everçan as etavadeôes em regJ..lTle de econc-aia farU
liar, neste l.rcluídos o produtor- :ruml, o garorpearo e O pescados ertesanei.t -

II - após -tcarrta e cmcc eaos de trecetto, ao homem, e, após trinta, ã mu
Iher-, ou en te.:yo inferlDr, 5<:: sujeatcs a trabatfc sob ccndicôes especaeas , pre
juõaccaie ã saúde ou arrtegrudade fíS1Cil, ôefsrudas e.""l lei.

IH - J:Ot' invaj.adez per-anente , decorrente ce acidente e:'1 servaço , nolêe
taa profissional ou cbença grave, co-itegícse ou inccrável especafacadas em. ter,
com proventos xrrregraas ,

rv _ compulSOI'J.amente, no caso õcs servaôcres pJblicos, aos setenta anos
de adade , com proventos propcrc.ioreae ao 'tenpc de servaço ,

V _ aposentaibrla proporcacrea, apãs trinta anos de trabaTho, ao hcmem, e,
apSs vinte e ClIlCO. ã nr..l1her.

§ 10 _ Pare. efea'tc de aposerrtaôorde , e assegurada a contagem recíproca do
tempo de contr'~bw.ção na adlnJnJ.stração púbhca e r;a ~t=vJ.dade ~vada, rural e

~~~~:n:,q~:g~cb.~~~~~S;=~~:ci~~~:. social conçensar-se-

§ 20 _ A le~ cb.sfOI"ásobre a aposentàdcrda ,em csrgos ou e-pr-egos pÜblioos
terrq:crãrJ.Os.

§ 39 _ O terço de serviço púbhco fe!l1eral, estadual ou JTiÍs1J.Clpal será com
putado J.Irt:egra1mente para os efeatoa de apcsentedceae e dl5JPr1iblhdade.

§ !lo _ A leJ. estabelecerá as cetegcrcas profísSlonalS que pcõerêc obter
aposentadoria em 'tempo de SeI"VlÇO mfer'J.Dr ao estJ.pulado ro JIlCJ.SO lI.1I

EstabeleClda esta rcrna lÉS:lca, os dema~§ diSfOSi!ivos do Projete ~de Cons-
t~tuiçãa (B), que tratam dúerentemente a rnateria, SeI'aO supr=dos, -raae caro'

: ~: ~~: ~~: ~i~'~s~'''aos t"rlllta <mos de servJ.ço";

: ~: ~g7da~~~~~~es TransitÓI'las, inciso V. ( :

Alé:n da supressão dos disposl.t).vos contradüórlOs, sup,r.unir-se-ão, :~
lJém, aqueles que, eni:ore rão confhtantes, tratem do te:ra formas de aqulslçao
da apo:sentacbr':ia" em outras p:3rtes do texto const1.tuclonal.

o - SUPRESSIVA -Se forde expreu60 ou p':!avra,n30 deverá1nYerter o sentJdodo disPOSitIVo
Etcemplo.. no texto. supnrmr o advérbio "Nt\0". pil$Slll1do a ser emenda modíflcatlYll e MOsuptesslvll.

D - OMISSÃO-Objetiva lestabelecer mmerlllaprovada no I· lume e não ItlCkJfdll na redaçao do venCIdo

O - ERRO - Redaçliodo venddo qUI:não COIresponda ao que rol~provado no 1·turno

rn - CONTRADIÇÁO-D1sposltJvos contradll6rfosentre sIe sobre a mesma malena

D - ~~~~~E UNGUI\OEM - Sanar YlCIo de linguagem, defeIto,erromatilfesto a corrigir,ou de

=--:;:-::,.-==c:-;,.-,.--:-=--,-=o,.-..,----::-----:'7"--,-----,
~ O terra lI;fornas de aqUJ.síção da. afOsentadorlau aparece em vários d:lSp:lSJ.t1.-

vos 00 ProJeto de Ccns'b.ttu.ção (8), receOOn<b 1:rn:tamentos dl..ferencmoos de ac0r
do cem a categorJa profJ.SsJOnal.

Por isso, proJ0ID2s~ 1;aJa apenas uma norna básica, vãhda para todas as
categorJ.as, e que os chsposJ.tJ.vos dela d:1ferenc:t.ados seJam stlprJJllJ.dos. A nonra
básJ.ca que SugeI'lllDS é deI"J,vada dos artigos 41 e 207 e deve ser l"'dIlt1.da ro T1'nJ
LOVIII - M ORDEM SOCIAL

"Art. 207. t assegurada aposentildoria, nos ternos da lel, calcuJarn:b-se o
benefi'C10 sobre.a mê:ha ~s trprta e seis últim::ls salárlOS de cont"ribuJ.ção, CO!:
rJ.g~dos rronetar'lClIllen!e_mes a nes e COTIpfOVada a regular:Ldade dos reaJustes OOS
salãr10S de contrJ.bulçao de mxb a preservar seus valores I'ealS e ObedeCldaS as
segulntes oondJ.çôes:

I - aos sessen~a e CJnCO anos de idade, para o honEm, e aos sessenta, para
a rwlher;

II - após 'trmta e CJ11CO anos de trabalh::>, ao romem, e, apÓs trmta, ã mu-
lher, ,\ ~

III - p:lI' Jnvahdez pemanente, decorrente de acJ.dente en serviço, IlOles
tla prof~ssional ou doença grave, contag1Osa ou :lnCurável especifJ.caõas em le).,

IV - cempu1soriamente, no caso dos SeI'Vldor-eS pübhcos, aos setenta anos
de idade, c::m proventos llltegrais ao temp:>de Se.."'V1ÇO,

... V - a;:osentadoria proporc~onal, apSs trmta aros de trabalho, ao homem, e,
apos vmte e ClDCO, a mulher. -

§ 19 - Para efeJ.to de aposentadorJ.a, é assegurada a contage.lI recíproca do
tempo de o:.,trJ.bu~çãa na adnJnJ.stração p\Íbl:lCa e na ahvldade pr~vada, rural e

urbana, hipótese em que os cllversos sistemas de prev:LdêncJ.a socJ.a1 canpensar-se-
-ão fmanceira'OOl1te, segunoo CI").térlOS estabeleC100S em leJ.. ,

§ 29 - A le.l. d~sporâ sobre a aposentadOl'la ert cargos ou empregos pUbhcos
temFOr'árJ.Os. •

§ 39 - O teJlltOde serviço pÚblloo fedeml, estadual ou mumcipal será rom
putado integra1nlente para os efe1.tos de aJXlsentaó:Jr18 e dlsponlb111dade.

§ l+CJ - A leJ. estabelecerá as cate~ias waflssionaJ.s que podereo obter a
posentadoria oom ~dade ou teJntO <le SeI'VlÇO mferJ.Dr aos est;L~lacbs nos lnCisos
I e II deste artigo, desde que SU]eJ.tasja tmtallo sob cohdJ.ções especlaÍs, pre
]udiCJ..aJ.s ã saúde ou mtegr'ldade fíSJ.Caf

E:stabelecl-da esta nonra básica. os derais disp:ls~tivos do Projeto de Cons-
tituJ.ção (B). que tratam <b.ferentemellte a rrateria, serão su~imldos, ta~s corro

• Art. !lI, inCJ.so III, letra b),
• Art 98, mC1SO VI, expressão "aos t"rmta anos de serviço";
• A..'"'1:. 207, :lnC1SO I, CX}X'essão "reduzido ert c:mco anos •••• pescador arte

sarlal", -
• 1\..""1:. 207. :lnCJ.SO III,
• 1<-""1: 60 das Dispos:lÇÕes TranS:L'tÓr>laS, lllciso V

AIé.. da. supressão dos d:LsposJ,tivos contrad1.tÓI'lOS, supt'JJlllI"-se-âo, tarlbêm,
aqueles c..le, eII'.t:ora não ccnfhtantes. tratem do te:na li fornas de aquislção da a
p::lsentaeb:-ia" em outras partes do texto constJ.tucional.

EMENDA 2T00735-3
llJ CONSTITUINTE Jost PAULO~SOL

JUSTIFICATIVA

QUEIRA ASS!NAIJ\R A l'lJ\TUREZA DAEMEliDA.

tos necessários. UFfl país como o Brasil, onde a media real da lnfl! I
ção osc i La entre 23% e 25% por cento, ereve as taxas de juros a um

p a t an-ar de cer-ca 70% ecama da inflação Satieeos que as t e i s que

regera o mercado financeiro sequem est r at.eaerrte o codiqo coeerc Ia.l

rnai s anhgo do íl'Iundo: a oferta e a procura lnfe1iz~ente, esta
a f Lrmaç ãn não se anl rce ao Brasil, que por não ter uma economia d~

finida, não pode oferecer para o eepres ar Ledc e o mvest rocr , a 9!
rantia da aplicação de seus recursos com a devida segurança de

Laquroez , Nossa economa sempre foi "gerenc.lada" pela ecnçãc de

"pacotes" com o. mtuí to de baixar a inflação, a qualquer custo

Este procedimento foi muito comum nos governos oca-ée , e , ate a9.2

r a , ainda não tivemos um governo, que ao ascender ao Poder , levas

se um programa econômico que fosse capaz de reduzir a inflação, e

ccnsequenteeente o. combate ao "deficit" público A alta dos juros,

não ten orlgem na "ganância" dos banqueiros I mas na falta de uma

política que reduza os investimentos de custeio e que "abra" o Br!

si;\. para o investi.mento externo. Infelizmente. sabemos que nenhum

capital transnacional arriscaria Lnvés t ar em um Pais, sem ter cer

teza de seu futuro. O Brasil, que nos anos 70 era "a Futura potên

cia mundial", hoje esta reduzido a una "s Ino les promessa" I

perspectivas bastantes sombrias.

Entendo que o texto constitucional não deve, de rorea a Lquma

limitar o valor dos juros reais, pois vale lembrar que a Lei ne

4.595. em seu art. 401 confere competência ao CMN o direito de

limitar a taxa de juros.

Dessa forma, ê que solicitamos deste plenário a "aprovação de

nossa emenda svoress I va

O texto, da forma corno está I'etl:J"gJ.do, permite o ~ngresso

no servlço público através de Um concurso públieo para carreiras

cUJas eXJ,gências de qual).ficação ~rOfJ.ss~onal seJa' mím.mas como

mero trampolJ.m para, poro mecanismos ~nternos mUJ.tas vezes escu
sos, se at~ngJ,r cargos mais especialJ,zados.

QUEIRA ASSII'IAlARA l'lJ\TUREZA DAEMENDA:

Querer fazer vistas grossas ao "empreguismo" recente represen

ta não só aJudar na sua plena consolldação, como, pI'J.ncJ.palmente, eI!.

fraquecer o instituto da concurso público afinal, de que adlanta afiE.

mar o concuI'So públJ.co em um disposJ.tJ.vo e em outro estab:l.11zar ser

vidores que a ele não se submetera'l\? t o mesmo que estabelecer um

obJetivo e no :t.nstante seguinte J.I' contra ele.

Da mesma forma, por este d~sposit~vo, nada ~mpede que alguem

~ngresse por concurso em Um órgão .IX", onde não há groande concor

rênc~a, e ).sso sirva cono Justiflcativa 'Para admissão em outro
órgão sem ual uer concurso

Suprima-se, no artigo 38, J.nc.J.so 11, a expressão "primeirall.

JUSTIFICATIVA

No momento em que a Assemblél~ Nacional Constituinte tenta res

gatar o InstJ.tuto do concurso público como a única forMa de J.ngress;

no serviço públJ.co que permita a esijabl.lidade, nãd é 'dJ.gno que com

pactuemos com o passado recente de imoralidade, consagrando com a es

tab:Llidade a todos aqueles que ingressaram por outras vias. -

[X] - SUPRESSIVA - Se for de eJlpressãoou palavra,não deverá lfWerter o senIJdodo dISPOSI!NO
Exemplo no t~ suprumr o advélblO ~i'lÃO. passando a ser emenda modificativa e nao supresslVa

O - OMISsAo - Ob}etrnrrestabelecermalenll aprovada no I· (urnoe não lnc!uidana redaçao do vencIdo.

O - ERRO - Redação do vencidoque não cOllespolldaao que WIaprovadono l-turno.

O - CONIRADIÇÃO - DIspoSItivos conltadltonos entre SIe sobre a mesma matéria

O - CORREÇÃO DE UNOQAOEM - Sanar vicIo de linguagem, defeito erro man.resto a comglr. ou de
tecnlclIleglSlawa.

[TI -~~~~~~~~:n~~~de:::~~~~a~=e::=:n~se~==~:~~~upresswa.
O - OMlssAo - Objetivarestabelecermatemlaprovadano l' turno e não lnclwda na redaçao do vencido.

D - ERRO_ Redaçào do vCll("ido quenâo colTespondaao que foiaptovado no l-turno

O - CONTRADIÇÁO - DISPOSllNos contradltono$entle si e sobre a ml$lTlllmatena.

O - ~=r=E UNGUAGEM - Sanar vicio de IUlguagem,defeito, erro manifesto a corrigIr,~u de

=------------=0-------------,
Suprima-se o art~go 22 das D1Spos~ções Transitór~as.

"''''---"""".!.!.!==.....""''''-'''''''''''''.!.E.. .JJ e:r;/077;]
EMENDA 2T00733-7'

PJ CONSTITUINTE GEOVAH AMARANTE

Com a estabilidade o servidor adquire o direito de
permanecer no cargo e só poder ser dele afastado mediante inquér!
to administrativo ou condenação Judicial~ Fernite-lhe, ainda,
manter-se servidor mesmo na hipótese de ser extin!o o cargo, c!,

so em que ficará em disponibilidade remunerada, ate o seu adequa
do aproveitamento em outro caJ:go (art~ 42, § 39).

Mantido o artigo, ficará inflex!vel a polltica de
pessoal do governo, tolhendo-lhe a possibilidade de proceder a

dispensas eventualmente necessárias no combate ao déficit público.

~~~~~~~m~ ~~~~e~~~ ~~zs:~~~~a~~bi~~~n:~d~a~~;n~~~~~r~~(~rts~er
22 e 25).

DT: Suprimir o art. 22 (estabilidade aos 5 anos) ~

Suprima-se o inciso XIX do Art. 7Q _ Projeto "8"

QUEIRA ASSINAl.AR A I'lI\TUREZA DAEMEliDA:

Contraria o interesse nacional, sendo a greve e
associação sindical incompatlveis com o serviço público, COE
soante a melhor doutrina Jurldica universal.

GJ - ~::pe~~~s:~~:I~::=O~~~a~a:~=ás~v:~~se~~:::~~~~upresshra
D - OMlssAo - ObJelJvarestabelecermater~ lIplovadano 1· turno e nao Indulda na redaçllodo vencIdo

D - ERRO_ Redaçllodo vencidoque nãocOflesponda1IOque Wlaprovadono l·lumo

D - CONlRADIÇÁO - DlsposrtlvOs contr~lonos entre SIe sobre 11mesma matena

D - ~~~~~~~E UNGUI\GEM - Sllntlr VIcio de IlngUllgem, defeito erro manifesto 11 comgir ou de

Q(JEIRA ASSINAl.AR A I'lI\TUREZA DAEMEliDA:

supriMir o inciso VII do Art. 38.

JUSTIFICATIVA

A aprovação deste inciso pelo plenário da Assembleia

Nacional Constituinte. n1:l0 representou o consenso do cole

giado, que motivado por Ul'l pronunciamento sentimentalista

aprovou este dispositivo.

Quero ressaltar, Que a legislação atual, prevê uma

licença de até três dias, facultada a sua utilização por

parte do genitor. Elevar este dispositivo a norma constit..!::!.

cional n1:l0 parece-nos necessaria.

• Dessa forma, é que encaminhamos pela aprovação da

aupressão.

EMENDA 2T00731-1 """' , M"--,
t=J ConstJ.tu1nte MARLUCE PINTO J~7.Bj! J

GJ - ~~~~~';~~~m~ ~~=~o~~~~a~:e~áS:7:~n~:e~~~~~:UPteSSJVa
O - OMIssÃo - Ob;elJVillestabeJecer metcneoproveda no I" turnoenão jnclUlda fUI redeçeo do vencido

O - ERRO - Redeceo do vencidoqoe nec ccrresponce ao que fOI aprovadono 1 lumo

0- CONlRADIÇÁO_DISPOSllNos coreececoos enue Sle sobre a mesma ffialtflil

O - ~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de J!Ilguagem defeIto erro manlfesto a cornglf ou de

Q(JE/RA ASSINAl.AR A I'lI\TCIREZJ\ DAEMEliDA:

o - OMJssAo -Ob,tetrnl resUlbelei:er rn*ntI aprOVlld4no l' tume e MO lndulda nlI redllÇÃO do vencido

D - ERRO - R~ÇilO do vencidoque Mo CorreSpondll30que foIl1pto'/ado no 1· turno

D - CONTRADIÇÃO-DsspoSl1.tYOs contrad/tonosentre SIe sobre ll.meSmllmlIternl

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - 5lIntlf\'feio de llngullgem dererto erro manlresto 11 comglr ou de
lécnk:ll.leglsl&Jvll.

EMENDA 2T00732-9 ""'"e'J Const1tUJ.nte -Df-L-,-O-B-RA-Z------.j ~:;:$J

EMENDA 2T00734-5 ""'"
PJ CONSTITUINTE GEOVAH AHARMH-E------------,} ~:;;;]

ATO DAS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS E TRANSITÓRIAS

QUEIRA ASSII'lI\lARA I'lI\TUREZADAEME!'IDA:

[!] ~ ~~~r:s:~-;,~~~;~~:Jo~~~~ap~~~=:~::~:~~~pressm.

O - Olt\lSSAO - QbJelJva restabeJecermatéria DptoYllda no l' turnoe No lndwda na redaçAodo venCIdo

O - ERRO - Redaçllodo venodo que nãoc:onesponda ao que foiaprcwadono l' turno

0- CONTRADlÇÃO-DlSposrtIvos contrlldítônosentre $1e sobre a mcsma maténa.

O :-~~~~E UNOUl\GEM - SlInar1Ifclode Uoguagem, defelto.erro mllnlfestoa corrfgll',ou de

.wroll ~[I,>,TA
o:>NS'ITIUINI'E J05t PAUlD BISOL J ê-n-07.;=--J

QUEIRA ASSINAl.AR A I'lI\TUREZA DAEMENDA:

E/I'IENDA 2T00737-0
PJ

o - SUPRESSIVA -Se for de expressãoou p~avra nllo deverliInvertero senlldo do dispositIVo
Exemp!o.no texto, suprimir o Bdvetblo ~l'iAO-. passando 11 ser emenda mod!fkatívll. e nao supresslVll

O - OMlSSAO - Objetivarestabelecer matena aprovada no lo turno e não Incluldana redação do venodo.

O - ERRO_ Redação dovellCldo que nãocorresponda eoque fOI"provado no 1· turno

[!] - CONlRADIÇÃO - DISpoSllNo$ COfltr~!Ór1OS entre si e sobre 11me5n;lamateml

O - ~~~~~~tIv~E UNGClAGEM - SlInar VIciode hnguagem, defeito. eno mamfesto a cOlrIg!r ou de

QUEIRA ASSINAlARA I'lI\TUREZA DAEMEliDA.

Suprima-se o § ~I!, do Art~ 197 _ Projeto "a"

GJ - ~~:~=~s:u~c:.m~~:;:00~~~~lI~:=~ás~~V~~n~;e~~::lJ:s~~~:upresslVi'

D - OMlssAo - ObjetIVa restabelecermatena ilplovadllno l~tumo e náo locluidaM redaçeo do vencido

0- ERRO- Redaçao do vencIdoque nllo corresponda ao que fOIIlplovadono )'Iumo.

O - CONTRADIÇAO _OlSPOSI!NoS contradlloflOS entres! e soble a mesma malelJa

D - ~~~~~~E UNOUAOEM - Sanar VICIO de linguagem defeIto erro manIfesto 11 corrigIr,ou de

JUSTIFICATIVA

A fixaç~o da taxa de juros pelo plenário da ANe, em 10 turno I
resultou de uma votação, onde não foram prestados os esclarecimen-

r.r-----------=o,----- --,
O terra "fomas de aqt1:Lsição da 8JXlsenta&r:t.a 1l aparece em vários cb.SJ:Osit:l-

;:sc: ~e:t~:C:~~~~i: recebenOO tratamentos diferenc~dosde ac:or-

Art.22. São estáveis os atuais servidores públicos civis da Un!

ão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administra

çlio direta ou autárquica, que, na data da promulgação da constituição,

contem pelo menos cinco anos de serviço público, exceto nas fundaçi:les.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos ocu
pantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem
aos que a lei declare de livre excneraçãc , cujo tempo de serviço não
será computado para os fins do "capu t " deste artigo, exceto na hipóte

se de servidor.

2- SUPRESSAO HnEGRAL DOS PARAGRAFOS 22 e JQ - ITEM VIII.

",JUSTlFICATIVA,,<

EMENDA 2100744-2 """'~==- --,3CollStituinte ROBERTO JEFFERSON PTB/RJ n(iArw-J
Q(IEl1lA ASSINAlARA NATUREZA DAE'ME!'IDA:

~-~~:~~=~=lOo~~~~=~~::~=n~;e~~::=uprenlva.
O - OMISSÁO - ObJetro'a restabelecermaténaeprcvede no r-turnoe nAoIndUld.!ll1ll.redllçllo do ~nddo

O - ERRO - Redaçeodo ~nodo que nec COlTl!sponda ao que Ioleprovadono l'lumo

0- CONTRADIÇÃO-Dtsposrovos COlltrlodit6rlos entre sre sobre a mesmametêna

O - ~rn~~~E UNGUAGEM _Saflllf \lfCIO de ImgulIgem, defeIto erro mllnlfestoli corrigir.ou de

.1JSuprima-se a expressão ••• "e co~Oituem um sistema único· ••• do
Art. 203, o qual ficará com a seguinte redaçãb: •

"Art.20J- As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede re
gionalizada e hierarquizada, organizada de acordo com as seguintes'
diretrizes:·

SUPRESSIVA

OSMIR LIMA

NATUREZA:

AUTOR: -"""''''-'-=''-_

ENTENDEMOS SEREM AS MATE::RIAS CONSTANTES DOS § 22 e 30 BEM

COMO A EXPRESSA0 CONTIDA NO ITEM I, MAIS APROPRIADAS PARA
LEIS ORDINARIAS, NAO DEVENDO SER MATERIA 00 TEXTO CONSTITU
CIONAL

NECESSARIA SE FAZ U!-lA OISCUSSAO MAIS AMP}-A SOBRE OS ASSUNTOS

POR SUA NATUREZA E ABRANGENCIA.

E.'iENDA N9 2T --ºl.!l=!L-

If objetivo da presente emenda, l'iuprlmir a expressão ININTERRlPTO.

JUSTIFICATIVA _ A expressão que pretendemos suprimir poderá ser causa

dora de injustiças, entre as quais, a do funcionári~ que conte com lÕ
(dez) anos dê serviço público, digamos em uma Prefeitura. e que há 3
ou 4 anos passados tenha feito co~curso para ingresso em serviço pú
blico Estadual e tenha sIdo alinitido nesse novo serviço ap6s ser exE.
nerado do serviço anterior e que entre e cenrssãc de um e adní.ssãc de

outro tenha um interregno de 24 horas, pelo texto aprovado ele não

será beneficiado.

JUSTIfICATIVA

Suprima-se a expressão "dever do I;stado" do art. 201,

o qual ficará com a seguinte redação:

"Art 201 _ A saúde é direito de todos e asseguredo me_

diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença ••• "

• JUSTIfICATIVA

Sendo a assi~tê~cia à saúde uma atividade essencialmente de caráter so-

~~a~r6pr~~s~~~i~~~~~~t:md~~:~;~av~r~~~~i~~o~~n~~~i~f~~;~~~e~m~o~~~~mP;-
introduzidas no texto constitucional, visto que o presente artigo desce
imcompreensivelmente, a detalhes de especificação sistemica que deve -
riam ficar a cargo da legislação ordinária. • •
Enquanto a Constituinte discute a criação de um sistema unco de saõce ,
bem COIllO a sua regulamentação e operacionalidade, o poder executivo '
(nec, n294657, de 20.07.87), já o implantou e regulamentou, vindo assim
reforçar nossa posição que o assunto não precisa, nem cabe, constar do
texto constitucional, podendo, perfeitamene, como está, em realidade,
regulametnado através de legislaçiio ordinqria.
O que se deve buscar é a otimização dos recursos através da intograçfto
dos sistemas públicos de saúde.. de forma a evitar o ~au aproveitamento,
por que não dizer, um despedtc ro de recursos, Já sabidamente escassos.
No entanto o que a Constituinte consolidou, no texto. fol. a nutlstitul
ÇdO dessa idéia por outra. bas t arrte diferente em sua fi!osofia e prin
crp.ícs e A institucionalização de um Sistema tlnico de S3ude, 9us preten
de concentrar na estrutua Estatal todas as eçoea e organizaçoes que en
volvem o complexo universo do atendimeno médico ess í stêncret ,

Faz-se mistér, tambéll,entender-se que as atribuiçi5es e diretrizes es- I
tabelec1das ao Sistema ünãcc de Saúde ( Já vigente no sues, implantado
pelo Poder Executivo, sem quaisquer consultas ao Legislativo). tenderão
a descaracterizá-lo, fazendo com que deixe de ser um Sistea em si, para
teens rorean-se em um orgão ( como já está ocorrendo em alguns Estados)
e, então, teremo todas as atividades do setor Saúde atreladas a uma gra
de Estatal, see 8 ceeteza que os problemas ora existentes terão garanti
das suas soluções. •
Finalmente, vemos que o "caput" do artigo se choca com seu inciso I,
verdadeira Incoerênc.í , pois se o sistema é ürücc e as ~es e os servã-,
ços integram uma rede hierarqtlizadl'l ( o que subentende ordem hIerarquI
aaoae , portanto, su50rdlnaçao de poders, graduação de autoridade, etc.)
está claro que o comando também será único. E,aí, outra incerteza, pois
se o sistema é único, nele estarão incluidos, logicament, os serviços
próprios das empresas estatais e, também, das organizações militares,
etc., o que certamente, virá transfomar esses serviços, que atua Inenee
funcionam a contento, em meras parcelas de um sistma incerto e pouco'
viável, com serissimas consequencias para seus benficiários.

Q(IEl1lAASSINAlAR A NATUREZA DAE'ME!'IDA:

Declarar a saúde como um dever do Estado, fazer

menção a dever igual para o cidadão e a fam!lia,corresponde a alçá-la

B condição de função pública, estatizando assim toda atividade rela
cionada com a prevenção, promoção,preservação e recuperação da saúde,

seja em termos públicos ou indivIduais. Também o cidadão tem o dever

de zelar por sua saúde e a de seus familiares e a família, comô célu

la, deve cuidar da preservação do estado de higidez de seus cOMponen
tes També'll cabe ao E5tado este dever, Mas não deve constar cono

está no texto porque nâo é único e ne'll excludente, como a redelção in-
dica. •

Melhor agiu a Constituinte soviética ao considerar o

cidadl'io e o chefe da família.,como responsá.veis pela saúde, eximindo.

o Estado da responsabilidade pelo indivIduo, antes,obrigando-o à cll
operação e ao trabslho em prol da saúde coletiv'1.

Não deverá constar de nossa Consti tü!çiio um mero cha

vão de propaganda de grupos estátizante.!l. que por inócuo e desprov!

do de sentido,sequer figura na legislaçiin dos paises onde o regime

oficial é totalitário e nominalmente socialista

w -~~~=~s:u::m~~~b~~~P~~~=~~~:~5=presH.
O - OMISSÃO - ObJetr,ra restabelecerrnetenalIprovadano 1· turnoe não lnclurdana redaç60do vencido.

D - ERRO - Redeçeodo vencldoque nec COITC$pondll110 que foll!lprOYlldo no It tume

D - CONTRADIÇÃO- DISposItIVos contladltonosentre si e sobre I!I mesma mlltf:11lI.

O - ~:e~~E LIf"IOUAOEM- Sanlll'vldo de IlIlgulIgem defMo, erro manifesto li corrigIr,ou de

DESPACHO

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE DO ITEM IV _ ART. 39 _ TITULO III - CAPITULO VII,

A EXPRESSJ:l.O:

SENDO O IolANDATO ELETIVO UMA DAS MAIS NDBRES IolISSOES CONFIADAS
A UH CIOADAO E:: INJUSTIFICAVEL A EXCEÇAO.

A COMISSAO DA ORDEM SOCIAL JA HAVIÃ FEITO A SUPRESSAO EM SEU

ART 20, Ml'iS NO BOJO OOS SUBSTITUTIVOS VOLTOU A CONSTAR.

ENTENDE!-lOS A EXCEÇM COMO PENALIZAçna PARA QUEM EVENTUALMENTE
EXERCE MANDATO ELETIVO.

QUEIRA ASSINAU\RA NATUREZA DAEMENDA:

constiã tuant;c ULYSSES CUI.'lAflAE5

" ••• EXCETO PARA PROMOÇAO POR MERECnIENTOII.

Em 12/07/88

QUEIRAASSINAlARA NATUREZA DAE'ME!'IDA:

Pr(lsidente da AsseI"lb1éia Nacional Constituinte

A emenda pretende a supressão de três d.1$positivob. {art.l97.

X, parte final, art. 197, § 29 e art. 197, fi 391. De acordo

as normas reg:Lmentais, as supressões prcpcseae d!Ver:Lllm ser cbjetc

de emendas d r at.Lnt.aa , uma vez que entre elas xnex i st.e ccreetecêc

(art 23, fi 29, do Regimento Interno da AssembléJ.d Nacional cons

m t.udrrt.e l , AdMite-se o seu acolhimento apenas pare o pr merro õ rc

pcs í.eavc indicado (art. 197, 11

EMENDA 2100743-4 """' --,
l!J OSMIR LIMA J ~;;A;J

EMENDA 2100742·6
f!J OSM'R LIMR

lE:l- SUPRESSWA _Se forde uprtMAo ou p~'avrll nse deveraInvertero unlJdo do di$po$llJVO
Exemplo no texto supnmlr o lIdveW10 ~NAO-. pllSsandoa ser emenda modlnc;,.lJva e nec supresseza,

o - OMISSAO - ObJe:lJVZI restabelecermatena eprovadano r- turnoe não Incluld,!na redaçllodo vencdc,

D - ERRO - Red~ç,}o do vencidoque náo ccrtesponda ao que rOl aproVZldo no l' turno.

D - CONTRADIÇÃO- OISPOSllJVOS contllld,t6nosentre si e sobre a mesma matena,

O - CORREÇÃO DE UNGUAOEM - Sanar VICIO de lIngllllgem defeIto erro mllnlfe.sto a COrrlgll'. ou de
tetnlcllleglSioova.

PDS/SC

XXVIII - Seguro contra aciàentes do trabalho, a cargo do

empregador sem excluir a Indení zeçãc a que este está obrigado, QUando

ocorrer em dolo,

• Art. 7fJ. São direitos dos tnbalhadores Urbanos e Rurais,

além d~ outros que visem à melhoria de sua ccndíçãc social:

CAPiTULO II

ClOEIRA IISSIlWM A NATlIREZA DAE'ME!'IDA:

Esta nova redação do inciso XXVIII tem como finalidade

supressão da excressão s OU CULPA.

JUSTIFICATIVA - Ocorre que a vigorar o texto aprovado no 1Q (primei _

rol turno, o empregador além de pagar o prêmio do seguro compulsoria

mente, ainda ~erá nos casos culposos levado à justiça para pagar inde
maeção comum. -

I:: l6gico que havendo dolo na ocorrência do evento (eci
dente do trabalho), deve o empregador ser punido porém, nunca, quando

a culpa estivar presente através de seus prepostos e funcionários.

Veja-se O exemplo

Uma empresa com grande número de empregados, na qual
15 revfsões e manutenções das máquinas, equipamentos e locais de tra

balho são feitas por outros empregados, colegas dos que trabalham no
pr6prio setor ou equipamento.

Um dos empregados da manutençlIo esquece 01,1 deixa, por
desleixo, um fio desencapado ou uma peça mal ajustada e um operário,
ao trabalhar, sofre um acidente

Ora, o empregador (empresa) nem participou da manuten
ção e nem desejou e muito mencg.ecrrtrtrrreu Intenc íonaãmente para que
ocorresse o acidente mas, pelo contrário, até pagou empregados de man.!:!,

tenção para manter em ccndrções os equipamentos, máquinas e locais de

trabalho, e poderá ser levado a juízo para indenizar o operário aci _
dentado, por ter agido com culpa, em virtude de falta (ação e/ou omis

silo) de um outro seu empregado. Ora, ao pagar o prêmio do seguro acd-,

dente o empregador (empresa) transfere à seguradora os onus e respcn
sabilidades pelos acidentes ocorridos, ficando exclu!do dos mesmos.

Agora, porém, o constituinte, sl'!m encontrar base

tradiçao jur!dica brasileira, eis que nenhuma constituição assim

expressou e a jurisprudência do Supremo Trlbuna.l Federal consagrou a

responsabilidade do empregador epemas nos casos de dolo ou culpa gra_
ve, esta equiparada a dolo, vem trazer uma inovação.

Nunca houve reivindicaçáo sindical por inclusáo de

culpa na indenização acidentária, eis que o próprio empregado sabe que

sáo seus colegas os responsáveis pela manutenção, revisão e conserva
ç;io das máQu1.nas, equipamentos e locais de trabalho.

I:: interessante ressaltar que ninguém atentou para o

fato, como se ele fosse normal e com antecedentes na legislação bras.!,

lelra, quando o contrário sim é que é verdadeiro.

Nunca a legislação brasileira aceitóu ou impôs are!,
ponsabilidade do empregador pelas indenizaç6es acidentlÍrias nos ca
sos de culpa, mesmo porque o seguro contra acidentes do trabalho

compulsório e obrigatório.

EMENDA 2100740-0 ""'"
e'J ARTENIR WERNER -----------,J rr;L:;A:ãã]

ITl-~~=~~~::U:~~~~~:~~~-:=:~~~JUP"nsNL
O - OMlsGAo - ObjetMl restabelecerIlllltériaepIOYllda no I'lumo e não~dlllde na rcdaçio do vencido.

0- ERRO- Retbçiodo vencidoque náDCorrespondallOquefol.llprOVlloono I'tumo.

O --: CONTRADIÇÃO- DlSposrt"'o.!l COfll.radl~íIO;I eree si e sobre a mesma ma~na.

O - ~~~E UN:OUAOEM- Sanar VICIO de 1ingullg~m. defeito.erre memíestc li COlrlgl/", ou de

EMENDA 2100741-8 ...""' ---,_. - r;r-~"-----,

t:J OSMIR LIMA êu.07 .M J

QUElIlAASSINAL'.RA NATUREZA DAEMENDA:

[D - SOPRESSWA - Se forde v:pressllo ou p~!lrvra nio de'.er" ~vener o sentldod::.dIspOSItIVo
Exemplo no luto 'llpnm1r o adverblo ~N.o\O~ pBMllndo a Rr emenda modlficlllNa e nao supressMl,

O - OMISsAo - ObJelNareslllbelecermlltl"rltl aprovtldllno l'lumo e nllo Inclllldana redaçãodo vtncldo

D - ERRO - Redaçio do venCido qlle nao correspond/llloque fOlllprovado no I lumo

D - CONTRADIÇÃO- DlsposrtM;r!'> contrad,torlOs enlJe51e $Obrea me:.ma mateM.

O - ~~~~Te~l?~E LtNCiUAGEM - SamIr viCIO de ImguDgem, defeIto erro manifesto a corrigIr.ou de

SUPRIMAM-SE DO ART 197 - CAPITULO IV, AS EXPRESSOES E PAR,t\
GRAtOS:

l~ 1TEH I, A EXPRESSA0' " ••• SENDO VEDADA A ESSAS INSTITUI

ÇOES A PARTICIPAÇAO EM ATIVIDADES NAO PREVISTAS NESTA A~I

TORIZAÇAQ" •

[R:J- SUPRESSWA -Se ror de I!l(pre5~ ou palavra nãodeveráInvertero sentido do dlspoSltrYo
Exemplo no lexto suprimJro adverblo ~NAO- pas"ndo.::er emenda modlficlIlNa e não sup(<!SSIYll.

O - OMISSÃO - ObJelNlI restllb~l~cer m~terla lIprovadano l' lurnoe mo lndlllda na redllçilodo V<!flcldo

O - ERRO - Redllç50do ~en~ldo que nao cOll'espondll ao que fOlllprovlIdo no l' turno

D - COt\'TRADIÇÃO- DI5pcl5l!JvoS Contllldllonos <!ntre si e sobre a mesma malena.

O - CORREÇÃO DE UNGClAOEM- Sanar VICIO de linguagem d<!felto erro manIfesto a corrigIr,ou de
tecrlkaleglslatMJ

SUPRIMA-SE DO § 42 - ITEM IV - ART. 150 _ CAPITULO lII,
A EXPRESSM'

" ••• DIRIGIDAS POR DELEGADOS DE POLICIA DE

CARRE'IRA".

JUSTIFICATIVA

ENTENDEMOS QUE A EXPRESSA0 TIRA DOS GOVERNAOORES O DIREITO

DE ESCOLHER LIVREMENTE O SECRETARIO DE SEGURANç:A E SEUS AUXI-
LIARES NA AR A A P A

EMENDA 2100746-9 ""'"
f=J CEPUTAOO JOAQJI-M-'-M-OC-I-SC-O--------,) rr;:~;=]

ClOEIRAASSIlWMA NATUREZA DA E'ME!'IDA.

[i] - :';,n:~~~~~a:m~ ~oor:~~~ap=::~!s:~::n~:e~=:~:~~~pfes~
D - OMISSÃO - ObJetlV1I r6L!1be1ecer m:atenaaproVllda no l' tumo e n10 lncluldana red~çllO do ~nCldo

D - ERRO- Redaçio do venCIda que nllOcorresponda;,.o'lue fOI lIprovlldono I'lumo

O - CON1RADlÇÃO - DlSpOlI1Ivos conlJadoonosentre si e sobre li. mesmll ma'et'l~

O - ~=E UNOUAGEM - Sanar vfdo de Imguagem, defeito elTomanifesto a con,glr, ou de

~rima-se, integralmente. o parágrafo único do artigo 111 do Projeto 00 Const!
tuiç~o (B) (redaç~ para o 212 Turno).
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O - C O RRE ÇÃO DE UNOc.L\GEM - Sanar VICIO de Ilngullgem, df.f~ito, erro manUew> a corrigir ou de
te01kaleglSl.1I.Mr

JUSTIFICAÇJ"O

o Sl..tlerior Trib..ll81 de Justiça será L.JIIB corte nacional e nlkl U1l tribu_

nal federal, tanto qJe, n:asua eatpOsiçll:o. constata ~sentlargadores estaduais 
Existindo 05 futuros ixibu'lals Regionais Feoerets , a estes deve caber o exercI
elo do Conselho da Justiça federal, COIIl a supervistlo acilldni5trativa e orçesen

Uria á:l próprio tribLnal e da Justiça Federal de prlrreiro grau a ele afeta I!!

fU'IC8 a l.fII.6rgIo estranho. O artigo Q.Jl!stionlldo QJ4!bra a autonomia 005 tri~

n:ai'S, tXlOS~da pelo projeto.

Ao art. 52, inciso V, do Projeto de const í tutção
-(8)- 22 turno'

Suprimam-se as seguintes palavras" •••• e pelo '
voto de dois terços de seus membros•• ,."

o processo legislativo nâc deve compreender a elaboração de "leis

delegadas". O congresso existe, principalmente, para Leqd s Ie r , O

Presidente da República, no sistema pre!lddfi!ncial.ist~,Já é chefe de

I:stado,Chefe de cevemo e.Chefe de Partidos. O instituto, por sua

natureza antidemocrática, mormerrte no pres1denci'alism", deve ser

repelido

JUSTIFICAÇAO

211 turno'

Suprima-se a palavra - "cidadão".

EfIIENDA 2T00754-0 ~~' ----,
PJ OONSfiTOIN!I'E J<AROOIITlES GADELHA ) rr;:y~;,WJ

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

A supressÃo proposta funda-se no fato de que a redação do § 311
do art. 204 do ProJeto de Constituição (:13) leva a disto.r~õe'" na man~
tenção 9 no avanço doe eerviçoB de saÚde preetaôoa no p,rls.

É eabido que capitBi8 de procedência 6l!1trangeira, como 00 oriUE;
doa da Organização MundiaJ. de SaÚde (OXS), da Cruz Ve~lha 11 de ou
tros organismos similares, contribue. COlll a causa da saUde -.mdial e
particuIar:mente com n braoJ.leira.

Exemplo é a Fundação Oswaldo~ (FIOCRUZ) e]l. suas r-ecentes
pesquiSAS e descobertas co. a AiDs, f:Ul2nciadas e. grande parte com
capitais de procedência estrange:lra.

QCIEIlAASSINA1AR A NATlJREZA DAEMENDA:

QllEJRA ASSINA1AR A NATlIREZA DAEMENDA:

EfIIENDA 2T00755-8 ""'"
f'J Constituinte FRANCISCO 'B--El/J-'...-r-H------'} ern:~;~;;J

Acrescente_ue, para corrigir erro de técnica legis

lativa, o llieg~inb~ parágrafo, que no texto constituirá o §29 do art.52
renumerando-se o atual § 29 para §39~

[!] _ StlPRESSIVA _Se rorde ppraÃO ou palavra, No devtfi lrIYtneto 5eIlIkkrdo dlspolltlvo
~mplo; 00 klllo suprimWo advflblo ~NÃO-. puundo a ser m'IIOdaTnOlifícalMIr:nia supreswk

O - 0M1SSÃ0 _ObjelMl restIlbdK:umatmaIpt'OYIldanol' turnoe nio llduKla nareda~io do vcnodo

O - ~O_ R~~60 do "UIodo que nio CClTespoodlIlIO que loIlptDVado 00 1" hJmo,

O - CONJ'RADIÇÃO-Dtsposdlvo5 ~entre.e~eatntsmamalhJa..

O - COReÇÃO DE lJl'tGtlAGM - Sanar 'VICIOde Iíngu~. Ólrtllo eRO ITlIfllfesto a cotrIgIr ou de
1écnlcI1tgi51A\tvL

"A l!lOção será subaetida a votaçio do plen-ª.

rio após a audiencia, se necellsária, de Co

miSsões Técnicas, podendo a c:ritfério de15=

tas serem convocadas titulare.lÕ de cargos

ou funções de quai_quer nivei$lO.

r.r--------:;--""""----,-------,---,----,
supriJlla-se a expressão ..~ capitaie lO do § 39 do artigo 204 do

ProJeto de Coneti'tu1çio (B)

D-:s:~=~~~='H~~~~~
D - OMISSÃO-ObJetIva restabdecermalEna~no l·tumo er\iollduktl nII ~iodo ytf}ddo.

O - amo- R~&odo'Vf:nddoquenio~~ ao que JoI~oo 1· turno.

O - COI'mlADlçAo-~ contracIIt6tIosermsle.oorellrnesmarnaténa..

o - ==1:: LlNGUAGE/ll- s.nar VIcio de lInguaeem, dt:fI'ilo, mo mlll!festo a corrIgr, ou de

~DA 2T00752-3 ~~ ---,
Senador Constituinte CHP.GAS. RODRIGUES

Q(JEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DAEMENDA.

Ao utigo 52, inciso LXXIV, do Projeto de Const!
tuição -(8)_ 20 turno.

[KJ - SOPRESSIVA - Sf' forde e:XJlfeWioou p81l1Vfll, nao devfiá Inverter o senbdo do d.!lf'OSibvoExlmplo no tex(o suprllllll o Adverl."o NÃo pllMlndo li ll'!1~mendll modlficlltNlIe:n/lO ~uprl,sfya

O - OMISSÃO - ObjelJVII resll'lbtlecer ma\érlllllpfovllda no l'lumo e nlio mdulda na ledllç~(l do vencodo

D - ERRO- Red/l~j)Qdovencldoqut'n"ocorrespondalloqlJefolaprovadonoI" turno

O - CON1RADlçAO_D~1'OS ~Qntllulrtorlo5 enlte51e sobre Am~a matena

O - ~~f2~~E UNOUAGEM - S3.n3r ViGIO de Iíogu~m d~relto erro m<'ll1lfeslo II coni!l'l ou de

JUSTIFleACAO I
O mencionado art. 7!íl, caput , diz Que "são drret tos

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhE!.
r ra de sua condição social «, os previstos expressamente nos 34 inc!
scs do art O inciso xxxrv, por sua vez, estabelece "igualdade de'
direitos entre trabalhador com vínculo eepreqatIcão e o trabalhador'
avulso" Entretanto, o ora citado § l!íl discrimina odiosallente os tr!
balhadores rurais, ao estabelecer que os "dlIeitos sochlis dos tra
balhadores rurais previstos nos incisos" Que menciona, «serão disc.!,
rn Inauos em lei, que os adaptará às pecul í er rdades de sua et ivddece''

~DA 2T00751-5 ~~ ---,
Senador Constituinte CHAGAS RODRIGUES

Suprima-se o SI", cf taco ,

Ao Art. 72, § 152, do Projeto de Constituiçiio,-(a)-

A aprovação pela Câmara dos Deputados, de moção

de censura a Ministro de Estado, não precisa ser "pelo voto de '
dois terços de seus membros". Ministro de Estado que não tem o a
poio da Câmara dos üeputadoa , n110 merece ser mantido por nenhum •
Presidente que seja democrata e respeite a üasa dos Representantes
do sovo.

Q(JEIRh ASSII'L'MRA NATUREZA DAEMENDA.

~ -~~:":'~ex;~~::=o~~~~ve;'s:;~=':~=~~esSN8
O - OMISSÃO - ObJCUVlI restabelecer matétlll aplovada 00 I IUI110C' não loclulda na redllÇ"itO do V"flrKJrJ

O - ERRO - Re~a(,j do vencido quI' use com:spoudll 80 que lOliJPI'oviKlo 00 I umc

0- CONlRADlÇÃO_DlSpOloltlvos ~on\rBdlloóOSenlteslesobfellmesmllmll(ell.D

,D - ~~~~~~E UNGUAGEM - S«illr VICIOde IlnguIQml. dl':rf'lto, erro manifesto 11~OIlJglr ou ~

EfIIENDA 2T00747-7 """"'~-----, r;r-"'''
PJ~!«lCarlos [EL oosm FHVW.. J én.07;;=J

[[]-==~~~c;:~~~~~=:.~~~
O - 0MISSÃ0-0bjctiYI ~rNt&iIaproyadanol'uno eniolnduidtl nar~ôowncldo

O - DftO_ Jüdifio do W11CXlo~nio coovponda AOqut Joi~ 110]01lJmo.

O - COlfl'RM)tÇAo-Dcspo5IbvOs~ mlreSl eJObtea mesma lTIltén&.

O -~ LIltQtL\GEM - s-Jar vIdo de Ilngoigem, ddf:llo, erro InInIftsto a corrlgU'. ou de

QUEIRA ASSINAlARA NATlIREZA DAEMENDA.

EfIIENDA 2TOO748-5 """" --,
PJ .l?oqJiol carlos 00. BlSCO-- ) cr;:;.;=]

a pedido de su>resslo oesse inciso visa B I!!xtinçrlo da f1
~r. do laudhúo que ~5 prejuí:zo5 tnz ih pepulaçlo de baixa renda. oetJPilnte
du regiões ribeirimas.

NIo coovétIl à sociedade brasileira que se mantenha h:l
inciso gerador de Orus pera pessoas menosfavorecid_$ financeiramente

Depois de atingidos DOr;;tO$ de exc~lio, dePois de

passados pelo crivo da Justiça e absolvidos ellI processo regJlar, com sente:!!
ça transitada l!m JulQ'Mi::l, é lnacred1távfl'1 qJe nlo venhacltais servidOres f.!
zer jus '0ressarcimento dos prejuízos desde • data da PUniçllo

Por $O_ ve~, o novo texto constitucional estabele.
ce : .. ALEI NM PRE:A.OlCAAA O DIREITO Al::QUIR[OO, O ATO ~lDIOO PERfEITO
00 A COISA .J.LGADA", 001' isso resma, pedioos a supressllo do parágrafo 1!íl do

aludldo llIrtígo ~ da:s d!sPOsiça'es Constitucionais TrôlllSjtórias

SWrlAúr do Art. 20 O Inciso VIl: li Os terrenos de l'JIIaI'ima e seus acrescidos"

Q(JEIRh ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

rn-:S:~.~::m~=oou~~sc~=r:.S::::~~:suptnlfv~
O - OMISSAO-~~mattriA.~no l·tumoeniolnduldana~dovenddo.

O - ERRO - ~ do wnddo que nio com:sponda aoquefoii!prDYlIdo no l' turno.

O - CONTWlDIÇÃO - OtspoWYos contradil6rios ~,i c sobre a rne:slM rmtwa.

O - ~=E UNGUAGfM - S&nar ~Io de Ung~tm. defl!1tO, erro manifesto a corrigIr ou de

QUEIRA ASSINAlARA NATlJREZA DAEMENDA:

= nxrc --,

9.oriml:r do Art. ~ das Disposições ConstituciOllllis Tran$it6rIas o S 152 :

• D di!lD05toneste"artigo sánente gerará efeitos financeiros a pa~tir da

praJU1goçll:o di; Const1tu1çlo, VEDMA A P&ltERAÇAO DEQ.W.Q,ER ESFÊIE Dl
CARAm RElROATlVOIO•

EMENDA 2TOO749-3 """" ---,
PJ ~ÍJl Carlos w. OOSOJ 1tWW. ) êT2~~~

m-=~~=~~~~:5C~se~~~~
O 7'" OMIssAo - Clb,riIwrotabdce« mawrilllpl'O'4da no I·turno e nio Induldana ndação do vencido

D - ERRO - R~io do venodoque nio cornsponda ao que forapr~ 00 l' turno

O - COI'\llL\DIÇAO-DtIpoItlNos conlradltooo5 tntrr II e sobre a mesma meteria.

O - ~=E UNGUAOEM - Sanar""=10 de~. defeItO erro milfltfestoA comglr ou de

St.Orirlir do parágrafo 1Í1ico do artigo 22 do Ato das Disoosiçi5es CoostitlJCio.
0815 Transitórias a expresslo " ou e. emissão".

Trata-se ele tnQ aberraçlo conceder estabilidade a
lnúlneros.ft.rICionários ~ contam COOI cinco anos e un dia. de trabalho, etl _

(J.Janto CJ,Je outros (J.Je j' contiMI coml113i5 de dez anos de serviços Drestados
de cargos eIll CCdliss~ i!lejilllmargil'lllli~ados e nIlo rel:eblltn tal privilégio,

JUSTIFICACAQ

Para propor açlJo popular não apenas o "cidad'ão"
deve ser parte legítima. O direito deve ser assegurado a qualquer
pessoa, físlca ou jurídica, em face dos altos objetivo!; da ação '
Popular. E como se sabe "qualquer" significa também "l:Iessoa inde
terminada". -

EMENDA 2TOO753-1 ~~----------, m-:;:-"'''-;;;,
) Senador CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES [:n-07-8B 1

o :tncho V e seus parágrafo.. do art. 52 do
Projeto de Constituição têm o caráter quase parlalRntarlsta.

SeJ'J:l embargo, são disposiçãea de elevado aI
êance constitucional que se hatll'w:mi:l:am com o esplrito do projeto, d';

dar :relevância e eficácia às funções fiscalizadoras do Congresso Naci,g,
nal.

;()ocura_se, ~a emenda, cercar das nece!:
sãri~s cautelas a aplicaçio de dispositivos que pod~ tllU: graves reper_

cussoes na vi~a polltica nacional. Nada melhor do qu., se necilrssária ,
Audiéncia das Comissões 'l'écnicas da CÃmara dos Deputados.

Alim disso. COlll. a emenda, sio estabeleci _

das nOmZlS para aplicação da moção de c.nsur.. , a: qual no texto nada pr

ve até agora sobre seu processamente, o que constitui erro de técnica
legisl<itiva.

A audiência das Comissões ':récnicu da Cima
ra dos Deputados> instruirá Jnfl1hor as moções de censura, pois nOI1Mlllle;;;

te os pronunciamentos das Comissões Técnicas s~pre se revestu de pr;;
ficient:::ia li!: Justiça. -

Q{)EIRhASSII'L'MRA NATUREZA DAEMEI'lDA:

EMENDA 2TOO750-7 m'~' , r;r-"'''~

Senador Constituinte CHAGAS RODRIGUES- éur07/88 J

Q(JElRA ASSII'WARA NATUREZA DAEMEI'lDA.

UI - ~:n~:'~~~~~::X:.::IO~~I~:l~is:~=r::~fi~:~~~upl~UIVl\

O - OMISSÃO - Obj.eWI res~k!c('{ mllem' llprovôdllno I'turno P nao Illtlulda nI1 r~dllçao do \'en~l(l(J

O - ERRO - RedM;1IO da VfflCIdoque' náo correSpoIldai!IO qUl foi llpfOVItÔO no I lurllO

O - CONTRADIÇAO - [MposlUYr» <:onltlldllorlos~ntrt 51e sobre I ~~m.l~rla

[X] - SUPRESStvA - Se for de 6p1l!lfJIO ou pllllWrll, não dtverâ Invel1efo senbdo do dllp05lbvo
bllllplo' no~ suprimir o ~lblO ~NAO~ pH5.lI000 11Itr ln1endll modi"lClltNlIP nllO:WPfe~51V1I

O - OMISSÃO - Objt!Jlla '6tab~I'C:l'rmllte:lilIaprO\l#da no .-Iuroo e n.!lolrn:luldll na rwtlç<lO do wnclClJ

O - ERRO - Red.l;âo do \'llltldo quI' nao ~orresponda ao que fOlllpl'Q\iKIono. lurno

O - ComRADlÇÀ.O-~ rontrlldltorlOSwtre: ~l e:sobre a mesma mlltella

O - ~~:~~~E Ul'iGtL\GEM. - 5M31 VIciodl': ltngu"gem, defeno, erro m;vules(o 11eoulglr, ou dt'

Ao Art:.~ 61, inciso IV;

Suprima_r12 o inc..iso IV, menciona.do, referente a IOlei8 delegadas",
e~consequent.emente~o art.. 70 ..

Q(JEIRh ASSIIfA!AAA NATlIREZA DAEMENDA:

[X] - $UPRESSIVA -se forde expctUio ou palMn, nio dtrtrt Invmero Knbdo do disposftWo
~pIo. 00 lmo. supnrnlr o adWrbIo ~rWT. pasurxfo li K1 rrnrndamodJlic.waC')')io~

D - OM.lSSÁO -ObjetMl nstIIbdf:m rmtirla aprovada 00 lo turnoe nio nduldl nn rcdas"io do .....ncldo

0- etRO- Redllçiodovmcldoque niocorrespondlao que foiaproyado00 l.wmo.

O - cOl'f'fJltADlÇA.o-~ ~rnlrtsleJdl{eamesmamatlrla.
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D ~ CORREÇÁO DIS U['{GJlA.OEM - Sanar vício de linguagem, defeItO. erro tnlltlJfestoa corr/g!l'. ou de
tecn.ealeg.mllv:1.

tJUSTIFICATIVA D - COnREÇÁO DE UI1GUAGEM - Sanar \lClO de lmgu<lgem, defeito cnc rnanlre,!;to 03carr.s r QU de
t~C1Jcll.leglsbtl.,1

.JUSTIFICATIVA

nr t , 184 - § I!:::

SupJ:'1mJ.r no texto do parágrafo Ir! a palavrCl' "tlarítJ.I"'o".
f:Lcando o novo te).to anaam redJ.gl.do:

- Art. 184 - A LeJ. dl.sporá sobre:
I - c ordenação dos transportcs aéreo, mar;ÍtJ.mo e tez:

restre;
11 - III preeernnêncae dos eeeeecces nacacneã.e c naV::LOS

de bendeaxa e regl.stros braSJ.leJ.ros c do país ex:portador ou J.r'1porta
dor,

m- ~~~~~~;~::~=o~~~~=:s:=:n~;:~~:lJ~~s~~upresSlV!l

D - OMISSÁO -ObJeuva resbbelecer rnaleriallproV!ldllno I' turno e nllo lnclwdan!l redllçáo do venCIdo.

O - ERRO_ R~çllOôcvtnddoGue~~d&wGue{c\aprem.dGnol~t\lmo

O - CONTRADIÇÃO - OlSpo&IliIIo5 conlmehtórN)S entre si e sobre 11mesma ma16ml.

O - ~~~~~~E UNGUA.OEM- SMlllr VICIO de IlOglll1gem, defeIto erro manifesto a comglr, ou de

QlIEIRAASSI!'lALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o texto atual, basicamente, atende aos -políticos, que desejam saber

o que consta deles no StU.

O "povão" entretanto foi esquecido e que está muito mais creccunadc '

em saber o Que consta dele no SPC (Serviço de Proteçdo de Crédito) ,qual

o parecer emitido no seu cadastro para empréstimo bencer-Io , etc

JUSTIFICATIVA
No transporte terrestre e aéreo ancernacacnoaa a ordena~ão

obedece tambéM a eccrece fJ.rmados pela UnJ.ão o dentro do prJ.ncJ.pl.o
de recrpeecaeeee ,

r!tl.MO e ~e~~~~~~eIn~~ ~~~~~~ol~~J.~e~~~:~s~sa~:r~~:~~~~r~~so~~~~~~~
apenas para o transporte mar;Ítl.rnO anternacaonaf , uma vez que 3S re-

gras são ~~m~~~mi~:rd:m~~~a~~:n~~~~i~~;o"do parágrafo 12, o art1go
184 ganha sua real d:tmensão,ao 11l.vés de ater-se somente a um dos mo
dos de transporte.

EMENDA 2T00763-9
l!J DEPUTADO ARNALDO MARTIN~

III - o transporte de granél.s;
IV - a ut~l'l.'ZaJ;ãc de eeeeeeecões éc penca e outras.

§ 12 - A ordenação do transporte meemecaenea cumpr.!.
rá os acordos fJ.rmados pela Unl.ão , eueneaec o prl.ncípl.o de xec.rpro
cidade.

QlIEJRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIFICAÇJ:lQ

[TI - ~~~~~~:~~~~:oo~~~~~:~~:=;~~n:::~~~pressM.
D ~- OMISSÃO -ObJetl"ll. restabelecer m.Btér13 8provlld! no l' twno e moInclulda na red!lçl.o do vencido

D - ERRO_ Red.!Jç60 do vencido que não corre~ponda aoque rolllpromdo no l' turno

O - CONIRADtÇÃO - OtsposllJl.'Os ccntredacncs entre sI e sobre li mesma mat"rl1l

D - ~~~~E UNGClACiEM - Sanar \llclo de llOaUllgem,eerenc. erro mentresrc ti corrIgir, ou de

JIT Suprimir da letra ,!, do incho :;:In do Art. 52, a exp reasac de en

tidades governamentais ou de caráter público, ficam/o com a seguinte re
dação: 

L.XXIII - ccncecer-ee-é "habeas - data" a brasileiro:

a) para assegurar G co~hecimento de inforMaçOes relativas à
à sua pessoa. constantes de registros ou bencca de dados.

EMENDA 2TOO762-1 ",,00

l'? COMTITU!tHI:' OEPUH'-D-D-,-",-,,-,-DO-Ms-p-r-n,-«---"j rru-.~;:MJ

=-----------=0'-----------,

Suprima-se do Parágrafo Único do Artigo 20 das Dispos!çõe!ô 9!.

reis e Transitórias o termo "Legalmente".

Há~~ na redação do <'I.rtigo 11% do projeto, visto

que a simples requi!'liç5.o de informações, como consta da cedecãc , ind2,

pende de qualquer autorização do poder Público brasileiro.

O que se objetiva no arti90 186 é lôlvitar constrangiMcnto a

pessoas físicas ou Jur{dicas brasileiras por parte de autoridade jud!.

cia:l ou administrativa estrangeira.
Para tanto basta acrescentar a e ..pressão "2 atendimento ~",

que faltou ii redai;50 do artigo 186, por um evidente lapso, sem o que

o dispositivo perde seu sentido e seus efeitos.

QUEIRA ASSINAL\RA NATUREZA DA EMEND'"

A disposição legal cUJa supressão se prc

tõende é data venia confusa e contraditória, afetando até mesmo a cla

reza das letras 1\ e n do mesmo inciso.

Com efeito, as letras 1\. e B referida!i re

gulam respectivamente o prazo prescricional nas eecteeacêes resuttan

ees respectiv<illlente de reclamações trabalhistas dos trabalh<tdores ur

banos e rurais. Estas disposições que abarcam todas as hJ.póteses de

reclamação trabalhista, na cidade e no campo, não deUI1r.l margem para

as estranhas "dema La lesões de direito originário das relações do tr!.

balho, para trabalhador urbano ou rural".

A sup~essão iIcpõe-se a bem da clareza do

texto constitucion."l que não deve conter disposições ambíguas ou con

fusas.

QlIEJRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMEI'lD'"

~: Acrescente-se a expressão "2. atendimento ~" ao artigo 186 do

projeto, que passará a ter a seguinte redação:

"o atendimento de requisii;ão de documento ou informação de ",!

tureza comerc.ial, por autoridade administrativa ou judicial estr(!ngei

ra, a pessoa física ou' jurídica residente ou domiciliada no PaIs de:

penderá de eueceãeacãc do Poder competente."

EMENDA 2T00760-4
P'lOEPUTAOO CARLOS CQTTA AUrOll

m -~~:~~~~;=lOout=:s:=:saS::r~~~reulva.
D - oMIssAo_ObJCln':lfeslabde~mlltmllaprO\llldllnol'lumoeniolndwdllnllredllçiodo\l'l'llcldo

0- ERRO- R~daç~odovenCldoqueniioco~pondllllOquefOli!lprQ\llldonol'turno

O - COriJRAI)lçAO'_DlS~bYOll ~«ntreslesobleamesm.BlT1lI~

O - ~~~E UrtGOAGEM - 5mulr w:1ode linguagem def~1tO erro manifesto a corrlgtt, ou de

o - ~:~:~~~~~~:~~~~:a~~~~~=~te-;:,~n~~;~~:~:a~UPfCSSlV~
O - OMISSAO -Objebvll restabelecer rmterlllllprovmno t- turno e nao incluída na redaç.lo do \I'l'fl~ldo

0- ERRO_ ROI!doç60do\lI!flCldoquen60=spoodo!!~quefolBProv,'l;doooI' turno.

O - CONlRADIÇÃO - OISPC$IINOS conlIiiditonos 1:I11Il! si e sobre a mesma rnatena

[i] - ~~t~~E UNGClAGEM- Sanar \llC1O de IlDauagem defeito erro manifesto a corrigIr ou de

Acrescente-se, para suprir omissão, UI!I pa-
69 das Disposições Transitórias:

"Os dispositivos desta ConstJ.tuii;ão que di
ponham sobre matéria eleitoral não terão
aplicação no que contrariarem as normas
atualmente em vigor, para as eleições de 1
de novembro de 1988".

JUSTIFICATIVA

rágrafo ao art.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

E.'iENDA N9 2T -,O!!!O",7S,-,7",-:!.' _

Merece ser suprilll1do o art. 37 das DLS

pOl1ções Transitórias. pc a s o mesmo estabelece Od10S0 e estranho pr1v-:'

liig10 em favor do Poder ?iibh.co. 

Os drb1.tQ$ do roder Público cesuteen 

ces de sentenr;~s jud1.c.1.ai!l devem ser pagos no ano ser;u:a.ote. sendo que

para e s s e f1.I11 o orçamenl:o conta com do talião cllpec1fica.

• Permitl.r-se que este dêblto venha

ser pago em 01.1:0 anos, como prl!V11lto no .4'1:. 37. ê eterOl;r.ar o pagamen

to de uta cr~d1to do qual mU1.tas ve ee s os bll:nef1.C1ãrlOs são peS$Olll!; po:

brC"ll, que as vezes, atraves de medidas como a desaproprull;ão. perdem'

grande parte com a totalidade do seu patr1.môn1.o.

O art:Lgo const:Ltui a aud a um a nd a r e t.o

a neen tnvc a que o poder l'übllco prolllova 8tftos l-ndiscrl.tnlnados, sobre

tudo atrave51 d a desaproprl~o, pou: prafy'O:llmente não serã responsável
pelo patamento. ,

~ • Alem dlsso, o seu parâgrafo único ao

perm1tir a emusio quase l.odu.criminada de títulos da dívida públl.ca

para pagamento dos precatêrio" Ilarã~um fator gerador de l.oflação.

O d1Spos1t1.VO aloda se choca com

pn.nc1pJ.o geral que 1nforma. a desapropr1ação, que i o da prévia

Justa 1nden1zaçio em dinhel.ro

AUTOR: FRANCISCO BENJA:Ua

Suprl.ms-se o Art. 37 das D1.sJlosições 'l'rao.sitórl.as.

o presente ProJeto de constituição trouxe

importantes e profundas âncvecêes em Matéria eleitoral, tais como

voto para o menor com 16 anos de idade e eleição em dois turnos, in 

clus!ve para prefeitos em municíp:l:os com mais de 200 mil habl.tantes.

Preve-se que o atual ProJeto de Constitui..

çli:o será promulgado em 07 de setembro de 1988, podendo, tal data, vir

li. ser adiada.

Quer promulgada a 7 de setembro, quer pos

teriormente, 11 aplicação imedia.ta de suas novas disposições constitu 

clonais tumultuaria inevitavelmente o pleito que se avlsinha, gerando

conflitos e intermináveisAisputas Jud;4.ais.

NATUREZA. -'0"'"=:r5"'5"''"''- _

o -=:'~~~~;~~~=oO~~~~~lIrDse~~~n~~~:~~::pres1/V8.
~ _ OMISSÃO -ObJetNlI restabetecer meténa lIprcMlda no I' turno e Mo Indu.da na ted4ç60 do venCIdo

D - ERRO- Rl!daçáo do vencido que mo corresponda ao que foi.BprO't'3do no I'turno.

O - CONlRADIÇÁO - OISPOSllMlS conl1lldltorlo$enueSIescbrea mesITUI mattll&

O - ~~~~~E UNGUA.GEM- Sanar VIcio de ImgUllgein,defeito, erro manIfesto 11comalr, ou de

.-:-r-----------""'"'------------,

DESPACHO

O autor pretende aditar par.:igrafo ao art. 69 das Disposit;ões

Transitórias do ProJeto "B", abrangendt:! matéria ná,:! apreciada nt:! pri

meiro turno de votaçào (não aplic<lç-ão de dispositivos da Constituicão

sobre matéria eleitoral no que contl:artarcfl as nor{l'tlS atunlment~ en \'!.
gor para as eleições de 15 11.19881.

Tal hipótcSlO' não üncontra aMparo nas normas reguladoras do 29

turno ae votação. Dcl.~~ Q(. ser ncollnda.

Em 12/07/88

ConstJ.tuintt.? ULYSSES GorUmli.Es

Presid~nte da Asset".blél.a Nacl.onal Constl.tul.ntE'.

EMENDA 2T00758-2 """' -,
[!J Constituinte FRANCISCO BENJAMIM J~.~T;;'ã;J

QUEIRA ASSINA1An A l'lATUREZA DAEMfliDA:

o -=~~~~~~~~~~o~~~=:s:=~~::~~sIva.
O - OMlssAo - ObJellvafcstBbelecu mllltila llprovada no l' turnoe não InduIdll na redaçio do venodo

D - ERRO- RedaçAodo vr;nddoque mo Wlnpotlda ao qlW:folllpnm.wnc IOlllmo

c:::J - COl"fl1tADlçAO-D~ contRldl\&ios~siesobre4mesmllmatérlll.

O - =~~~~ Ul"IGUA.GEM. - Sanar \'feio de \JngUllgClTl, defeIto. erro manifesto a cOlilglr, ou de

..,.,.----------""'"'-----------,
Supr:i.ma_se a leb=a. "C" do ~ncisco XXIX do

Art. 79 do Projeto de Constitui~ão,

JUSTIFICATIVA

A palavra LEGALMENTE tal como está aplicada. tem fustigado os

médicos militares que estilo vendo no atual texto do artigo 20 das Oi~

posir;l:les Gerais e Transitórias, a negell;~o das suas pretensões que vi

nham sendo reconhecidas por esta Constituinte.
E por que?

Porque o cargo ou emprego Que os médicos militares ocupam nna

admlnistraçtlo püblica da área civil, vem sendo quesdonado exatamente

quanto a SUIl legalidade. fIlorlllente p~lo Parecer CGR 5-011 de 12/02/ 86

e foi prec!sametne a figura dessa legalidade que o artigo 20 das Oi.!

poslçlles GeraIs e Transit6:rles ressaltou como condição para que o mé

dico civil ou Illilitar possa continuar exercendo, de direito. o segun

tio cargo ou emprego Que de fato vem exercendo no meio civil.

N!o resta dúvida Que o temo LEGALMENTE permitirá novamente in

terpretaçl5es co~,tra II licitude do segundo cargo ou ewprego do médico '

militar, sem alterar a do médico civil.

Por outro lado, a retirada do termo acima. citado deixará o te=.

to multo mais objetivo quanto ao seu pro6sito, distante de tel'gi'ler!'>a

çl5es futuras, permitindo que o pem>amento desta Casa seja interpretado

com fidelidade e aplicado em plenitude.
Em face do expos1:O, recomef'ldamos a supress!io da palavra LECAl

t~ENTE do texto do parágrafo Único do Artigo 20 das Disposições Transi

t6rias.

EMENDA 2T00761-2 ""00' ---, ~"-::::J

l:J DEPUTADO GILSON MACHADO Jwt!P J

Q.{IElRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - OMISSÃO _ObJClJ\lIlIt'S13bdeCMmalNl.J tlprO\llld.!l no i' luma e não illc!ufdilna redllçao do vt-nC1do

0- ERRO- Redllçãodovencldoquen~ocorrespOndlll!.oquefolllprQ\l!ldonoj-Iumo

O - ComaADCÇAo-DISp05ltiYoI conllIldItork»enlresi e sobre 11mesma IT1lIténa.

Suprimir no § SI:! do Art. 159, a expressão do rôtulo ou dos anun_

cios, ficando Q. referido parágrafo, corrigida a redaç~o C5ubstituindodos

por ~), com o seguinte texto:

Art 159 - §.;~ ~. ~~~. ~;~~~~~~. ~~~~~t;~~~~~3~~; •~~~;r~' ~~~~~~;': I
além do p-reço final, o valor discriminado dos

trlbutos que sobre eles incidiram

JUSTIFICAcno

Esta emenda possibi1l.tará uma dlminuiçiio da inflaç!iot porquanto

que o preço final do produto já estará fixado no mesmo,

Será o t~rmino das máquines remarcadora!õ de preços, principalme!!.

te dos supermercados e das farmácias.
Podemo ... inclusive exemplificar COM o caso dos cigarros, cujo co

merC.lante somente pode cobrar pelo novo preço t os maços quando termina

o seu estoque antigo e passa a vender os maços ·que já contenham o selo

com o novo preço.

EMENDA 2T00764-7 ""00 -,

t:J DI::PUTADO ARNALDO MARTINS Jcr;;~;=]
QUEIRA ASSINAL\RA NATUREZA DAEMENDA.

o - ~~~~~~S:C~::; ~:I.:~oo~~~~~p~:t:se~~n~:e~~~~:lJ~:~~~~Uprl!ss1va
D ~ OMIssÃo -ObJ~lJ't"3restabelecer IMten~ Aprolltldllno I' turno e não Incluld~ na redação da venCIdo

D ~ ERRO - Redaçao do venCIdoque não COItespond.!J 110que fOIapro\l3do no l·lumo

m - COMtRA.DlÇÃO - O\.!Opos.l.JIIQ!:. o:mtrMllnno!l-rntre. s1e sobre a mesmo!!m~ten.!l.

O - ~~:~~~LI.~E lJNCH1AGEM. - Sanar vlc~ de iloG~gem dtfeJl.o erro manifesta a coma,r ou de

.-:-r W<>O' ,

o incIso II do Art. 3D tem que ser adaptado. a fim de que n~o te

nhamos cont;adlçlIo com o incisa !II do mesmo artigo e, nos casos de mu

nicípios com até duzentos mil eleitores. com o § 1" do Art. 79.
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Sugerimos a seguinte redação;

Art. JO - .
tI _ eãeíçêo do Prefeito ~ do vrce-srerettc, de acordo como § lI:!

do Art 79, sendo aplicadas todas as regras .do referido art,!
go, no caso de Ill.Illlcíplos com mais de duzentos mil eleitores;

t ôr-a.e a graduação dos amposecs segundo 11 cepac adade econôrmca do

tribu:Lnte.
O acorjun-enec da emenda não encontra amparo nas ncrrras regu

ladoras do segundo turno de votação. Deixa.de ser acolhida.

.Justificativa

o arquipélago de Fernando de Noronha possui enorme valor ecológi_

co em razão de sua fauna I'larinha, de JIlodo que há muito a cceumt.,
dade científica e ambiental pleiteia a criação de um Parque NadE.
nal Marinho pelo Instituto Brasileiro de neserwo.lvmentc Flores
tal.

A manutenção do atual texto do Incíao rI do Art. 30, além de ter problema
relação a data das etetcees e da posse, virá a causar flJJitos problemas jur.!dkos
Fl'lJnlcípios comaté duzentos mil eleitores, porquanto que, de acordo como texto, o
candIdato a Vice-Prefelto não terá que estar registra:1o como candidato a Prefeito

Em 12/07/88 Portanto, acreditamos que a manutenção de sua condição de Territó
rio representa Inequívocaeente melhores ccncãcõee para sua prese;

vação ecológica, posto Que a responsabilidade pela gestão ambien':'

tal caberá necessariamente aos_órg~~~!!!;:...._

ccneta tUinte ULYSSES GUI:.mRAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

EMENDA 2T00765-5
{!J DEPUTADO ARNALDO MARTINS J ~;;~-;;=]

QUEIRA ASSINA1JIR A lIATOREZA DAEMENDA:

rn ~ ~~:~~~S:~~~~~~lOo~~~a~~~ve;âs:v:~~~=~:~~s~~~uPte$SWa
D - OMlssAo - ObjelJvarestabelecer metene aprovada no l'lwno e não Induld.ll naredeçêo do venCIdo

D - ERRO- Re~bo do vencido quenêe corresponda ao quefoleprov;)ljo no I' tumo

D - ~ONTRADIÇÃO - Ol5poslt/vos contradltonos entresi e sobrea mesmamatena.

D - ~~~~E UNGUAGEM - ScnllrVICIO de boguagem defeIto, erromlmlfes!o a c:omglr, ou de

QUEIRA ASSINA1JIR A lIATOREZA DAEMENDA:

o - ~~~~~~~~~~;~~;~~~~:oo~AA'~~~p=~=~:~~se~=~~s~~upre~Wa
O - oaissso - Ob,lttlVa restabelecer matéríeeprcvedano lolume e néc lnchndana redação dovencido

[TI - ERRO- Redaçllo dovenCido quenão correspoodll &oquefoicprovado no l' fume,

O - CONTRADIÇÃO - OISp05llNos contrllàlt6rlos entre51e sobrea mesma metena,

D - ~~~E UNCiUAOEM. - sanee VÍCio de lingullgem, defeIto erro fTWIlfes!o II corrigir, ou de

QOEIRA ASSINA1JIR A lIATOREZA DAEMENDA:

[i] - :~~:~~~~~~~ ~=o~~~~~=~~6~r;v:~~n~:e;~~::~~~upressrva
D - OMISSÃo - ObJellva restabelecer mateJla aprovada no l-turno e nãoIndUlda na redaçeodovencIdo

D - ERRO- Redaçoo do venceo quenãoccrresponda ao queIolaprovado no l'turno

D - COl'iTRADlçAO - Ol5posll:vos contraclltorlos entresi e sobrea mesmamatéria.

D - ~~~I~E UNGUACiEM- SanarviciO de lJ~ullgem, defeito, erromMlfesto 11 corrigIr. ou de

=----------=0------------,
SUPRIMA-SE O § 19 do Art. 99 das Disposições Transitõrias do
Projeto de constituição, relativo ao 19 Turno, a ser discutido
no 29 Tw:no

JUSTIFICAÇÃO

Suprimir do parágrafo único do ArL ao, a expressão ou oVice-Pre~

s!dente. salvo ~otivo de força maior, ficando a seguinte redação:

Art. ao - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fiX.ê.1

da para a posse, o Presidente não tá.

ver assumido o cargo. este será de

clarado vago.

Dê-se ao § 112 do artigo 234 a seguinte redação:

"São terras tradicionalmente_ocupadas pelos -íodio5~"ilS por eües habi

tadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades pro

dutivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais n! I
cessários ao seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física

e cultural, segundo seus usos, costumes e tradiçõpC';~" I
JUSTIFICATIVA

A Emenda que propomos é sup:essiva porque o texto do § 19 , do
Art. 9, fere o Poder Judiciario , representa uma eeneença a UM
pré julgamento de fatos pretéritos, impedindo que aque!e Poder,
decida com independencia e soberania, com toda a abrangencia das
decf.sóes ,
O texto, além do mais, substitue iniquidades e absurdos do Art.
181 da Constituição vigente:" Ficam aprovados e excluidos de
aprecia~ao judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da:
Revoluçao de 31 de março de 196'1l assim co~o :

JUSTIFICACAO

Da maneirá como está redigido o texto em questão no Projeto de

Constituição, estamos dando o direito constitucional ao Vice-Presidente

assumir a Presidência nos casos do Presidente não haver tomado posse.

t.embren-se do problema suscitado quando o Presidente Tancredo .N~

ves não tomou posse?

Quando se exige maioria absoluta para, a e le ição do Presidente da

República, me parece um absurdo eentee-ee o texto do Projeto, porquanto
que, o Vice-Presidente tomando posse, ele automaticamente assumira a
Presidência, face o artigo 81, cuj a redação é a seguinte' I

Art. 81'- Substituira o Presidente, no caso de impedimento, e s,!!

ceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

Caso a presente emenda seja aprovada, este dispositivo constltu-l
clonal permitirá ser estendido aos ücvernaocres e, principalmente, aos

Prefeitos, evitando-se que fortes candidatos venham a ser eleitos e dei_I

xem de tomar posse, assumindo os respectivos Vices.

Ao redigir o §112 do art. 234, oriundo do §lll do art. 269 aprovado pe

lo Plenário, em 1" turno. por 497 votos, na sessão de 12 de junho d;
1988, o Relator modificou a flexão do verbo "Utilizar", que no texto
aprovado estava no particípio, acompanhando o verbo "habitar", este

também no particípio. e ambos qualificando, juntamente com os adjeti
vos "imprescindíveis" e "necessárias", as terras que, no conjunto ~

constituem a definição dada as "Terras t rauí c í cnejnente ocupadas PI'_

los índios". A flexão dada pelo Relator, apenas ao verbo "utilizar",
ccaccenec.,o no presente do indicativo, alem de romper a concordância

geral do texto, PossibiÍlta que na aplicação concreta do dispositivoI
constitucional se dê ao fator "utilização para atividades produti_

vas« uma apreensão temporalmente estática. limitendo-o às áreas que

estejam em produção no exato acnento da identificação de determinada I
terra indígena. Isto excluiria glebas que sejam igualmente ubliza_
das para etav.í oaoes produtivas em outros instantes, em prejuízo do

espaço .que a Constituinte decidiu garantir às populações indígenas. II
Por outro Lado , se há razões para retornar o texto à forma original,
não ocorre nenhum motivo pelo qual apenas este verbo _ "utilizarll _

devesse sofrer a modificação que lhe deu o Relator.

A preeer ce Carta para ser considerada democrática deve ser harrnõniO

I
com todcs os poderes e ninguém pode impedir a livre defesa e o
pIei to ao Poder competente de tudo aquilo que julgar Justo.. . -~------ ---

EMENDA 2T00771-0 """"-- ---, r.r-"'''
l!J Constituinte HUSSA DEtlES J Lll/rr;=J

QUEIRA ASSINALAR A lIATOREZA DAEMENDA:

D - SUPRESSIVA - Se forde expressão ou palavra nec deverá Inverter o sen~do do dlSposl\No
EJlemplo. no texto supfllrnr o IIdverblO 'i'V'.D'. passando c sere,:nenda modificativa e nêc supresslva

W - OMISSÃO - Objetiva restabelecer rnetenaaprovada no 1·turnoe nboKlclUlda na redação dovencido

O - ERRO- Redaçao dovencido quenaocorresponda ao quefoiaprovado no I' usnc.

G - CONTRADlçAO-DISpOS!IivOS contra,ht6nosentreslesobreamesmamalena.

O - CORREÇAO DE UNGUACiEM- SanarYK:lo de lmguagem, defeIto, erromanifesto a corrIgir. cu de
tecmcaleglslalrVlI..

JUSTIFICATIVA

ARTIGO 151 § lI!

QUEIRA ASSINALAR A lIATOREZA DA EMENDA.

r,,--;D""-_s:C.7a:::o:-7it:::.=m7I:::17d:;:0:-:Car:::t7.-;';;.C-::a ~~'-u7in-t-.-r-e-;da-çC:.-o,--------,

"II - A primeira investidura elA cargo ou emprego público de
pende sempre de aprovação prévia ela concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos
em comissão ou as funções de confiança declarados em
lei de livre nomeação e exoneração ,»

JUSTIFICATlVA:
A redação ostentada na versão do Projeto destinada ao segun

do turno traz em si mesma uma supressão indesejável de um advér=
bio que se de un lado pode parecer pleonástico, por outro tem,se man
tido, un extraordinário efeito psicológica no sentido de inibir inclina:'
ções que, na prática, desmereçam o intuito constitucional de ins
titucional1zar o sistema do mérito no serviço público. -

Traz também o Projeto um item __ o item IX do artigo 38 -_ que
põe por terra qualquer bom desejo quanto ao saneamento do serviço
público nos três âmbitos da Federação, principalmente nos Estados
e Municípios, onde ainda capeia o nepotismo e o afilhadiSIIlO. Aten
te-se para o fato de que. com redação muito Mais parcimoniosa, ã
Constituição de 1967(e E!IIenda n2 1) não conseguiu conter o venda
val de nomeações sem concurso. feitas COIll base na express§o "salvo
os casos indicados em lei" que consta do § 2.0 do seu art. 97.

Urge compensar a omissão. bem COlA0 urge suprimir o iten IX,
se é que se deseja sinceralnente implantar o sistema do mérito no
serviço público deste sofrido PaIs.

AUTOR' MUSSA OEMES

NATUREZA: OussAo

• O jjrasil é um dos países com rnaior patrilnônio espeleológico do
mundo, devendo o mesmo ser objeto de ampla tutela constitucional.

Para que isto se opere é necessária a supressão ora proposta, po~

to que a referida proteção deve se estender a tqdas as cavidades

espeleológicas.

Justificativa

QUEIRAASSIriAU\R A NAT(]REZA. DA EMENDA:

Caso o texto seja rnantido,estarão desprotegidas as cavidades' de

interesse ecológico.

Suprima-se do Artigo 20 inciSO X a expressão '"de interesse cient!

fico ou turístico".

EMENDA 2T00768-0 m= "'-,

~ Deputado FABIO FELDMANN J {Dlli:;;ã;]

GJ - ~~~~~~~~~S:::~~ :x:::;:o~~~~ap~sa~~~~~~V;~~n~:e~~~:~:s~~pressr/a

O - OMISSÃO- ObjetJva restabelece. matenaaprovada no l·turno e nac mclurda ne redeçêo do vencido

O - ERRO- Redação do veacoc quenec cQrresponda ao quefOlllprov"do no l' tumo,

O - CONTRADIÇÃO - Dl5posttJvos corKrlldltonoS entreSI e sobrea mesmamater~

O - ~~R~~~~E LINGUACiEM- SllnM vicio de linguagem, defeIto, erro manlfeslo a comglr, ou de

'-- --'J tTW'.;~~

Os ill'postos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão gra

duados segundo a capacidade econômica da contribuinte. A admlnistr~
o-ão tributária, especialmente para conferir efetividade a esses ob
je.tivos, poderá identificar, respeitados os direitos individuaIs e

1l0S termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades ecE.
nÔI'lJ.cas do contlrbuinte.

Essa em.enda propõe tornar mais clara a obrigação do legislador de
respeito a capacidade econômica do contribuinte, pois, do modo que

o artigo está redigido dúvidas poderão surgir com relação ao tema.

o -~~~:~~~~~s:;I~~ ~::e~~o~~~~lIp::~=:~v:=r::e~~~::~s:~~~uPfessMl
D - OMISSÁO - ObjetIVa restabelecerrnatene eprcvada no 1· turno e nec InclUld.ll na redaçãodovencrdc.

D - ERRO- Redaçec dovencido quenãoconespcode ao quefOI aprcvado no r-turno

O - CONTRADIÇÃO - DtsPOSltiVOS contfndlt6noS entre51:.sobrea mesmamlllena

fXI - CORREÇÃO DE LTNGUACiEM '- Sanar v[elO de llllgu.llgem defeIto, erro ~lIlUfesto 11 comglt" ou de
~ t«n1C1!1leglSllltNlt.

EMENDA 2T00766-3
~ Deputado FABIO FELOMANN.>moR

E'lI 12/07/88

DESPACHO

Visando sanar omissào de matéria não incluída na redação do

vencido, embora aprovada em 1Q turno (a palavra sempre, no inciso 11

do art 38 do ProJeto "B") I o autor modifica a redação do dispositivo

emendado

O acolhJ.mento da emenda não encontra I pois, amparo nas

mas re~ulador..ts do segundo tUrno de votação. Deixa de ser acolrida~

o - OMiSSÃO- Oblel!'.a reslllbelecer mateTla llprovadilo no I'lumo e nAoInclulda na red.llçllo dovencido

O - ERRO- Redaçoo do vencido que nao correspond.ll ao quefolllprovado no l' turno..

0- CONTRADIÇÃO-OlSposltivos contradtt6nosentre si e60brea mesmamllterla

O - CORREÇÃO 'DE UNCiUAOEM - SllnllrviCIO de linguagem defello. erromanifesto 11 comg!t, ou de
teoucllleglslllWlt.

[TI - SUPRESSWA - Se forde express!oou palavra nllO deverá Inverter o sen~do do diSpoSItIVO
EXemplo no texto, supnmlto advelbJo ~NÃo~. passando a seremenda modificatIVa e oiiosupressm

EMENDA 2T00769-8 """' ---,
PJ Deputado FABIO FELDMANN J rr=u;;1ãã"]

QOEIRA ASSIliAlAR A lIATOREZA DAEMENDA:

FABIO FELO'IANN

CORRECAo DE LINGUAG~INATUREZA' _

DESPACHO

Cum.pre enfatizar que essa e~enda de coneção de linguagem foi pro_

posta pela AS50C1AÇ1l0 BRASILEIRA DE CONSULTORES TRIBUTARIDS, ent1d~"!.

de sem fins lucr'ltivos, congregadora de advogados, administradores,
contabilistas e l1el'lais profissionais ligados ao estudo de problemas

tributários, na pessoa de seu presidente Waldir Luiz Braga e de seu
membro Luiz- EduardO-Schoueri.

E"IENDA N9 2T ..JL07Lll6"'6-"'3'-- _

f---------------------- _

Consti tuinte ULYSSES GUI'1ARAES
A fim de tornar rnaJ.s clara a redaçào po art. lS1, § lQ, • do

Projeto "B" I o autor~ o mêrlto do dispositJ.vo, tornando obri9~ Suprima-se o artigo 17~ ___=~ -"Pr'"'."'si'"d"'."'nt"'.'-'d"'a'-A"'s'"'s"'.m""'b.l;.éia Nacional Constitu f nte
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EMENDA 2T00772·8 """"--------, "'''--:-I
~ COMtitulnte UUSSA DEHES ) ~l/O!m J

EMENDA 2T00778·7 """' ---, r.r---"'''-
P Cemst1tu!nte Ol:T~ AZIZE J êu.07eBll I

QUEIRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMEND.... EMENflA SIJPRESSnA GDER!' 4SSINALAR A NATUREZA DAEMENDs;

m-SUPRESSWA -se forde expressêc ou plllllvri! nac deverá [nw,rttr o Rnbdo do dl~~!IYO
Exemplo no tece suprumr o advérbio ~NAO •p~ndo II sér emeoce modlncauvll e não s.upre5~lva.

O - OMJSSAO - Objetiva reaebetecermatena eprcvada no i- turno e Mo ll'ldlllda na rt'daçoliodo vencdc

D - ERRO - Redtçlto do Vl!nddo que nêe correspondll ao que folllprOVloo no r-turno.

D - COl'fiRADIÇÃO - D.!posJlriO& conlrlodrtótm entre$I e sobre11m~ rmWIa.

D - =~~~~E UNGUAGEM - Sanaraclo de linguagem, defeJ!o. erro manifesta Il corrlgr ou de

No al"'t I qo 30.

o - OMiSS~O -O_J''''''.:l r<;stE!Xlerfrmatena aprovada no t-tumc e não Indu da na redllÇl!odo veneidc

D - E!l.RO - R"llaçaodo vencoc quI' nao corttsponda ao que rOIaprovadono I' turno

O - COhTRADIÇAO-D15po!Jl1YOs contladllórlos entre st e sobre e mesma matér.ll

O - CORREç.,"O DE Ul"lGUAGEM - Sar-ar \lÍtIO ce Inguagem defe to, erro mJlUfestoa 0:011'l91r. ou de
tt-rruCiJk:-rr.s'JL'~

Suprima-se, do § 4Q r in fine. do artigo 41 do Projeto de
Constituiçtlo (B). 8 expreSS!JQ'ii'ii'ã""7orIl8 da leiOI.

JUSTIFlCAÇJW

Illtl'Il"'t'Q'H' di .10 dr a s (uni .\tII.,II.1 l'ol;tllt.-.1I!"'111_r, • <.

!)dl Justlflt'i'ir-<,(' e <;upl"'f'",,,,ào do "Er rnt a

td de IniCIO do<, eiendzrt o e ('I 1'1 do I.J"f In'.

DisposItivo. !!uprl.1r: Dlspos!çt1es tuns1t6r1Qs ...
Art. 49 e I!õBU$ p.dgrafos ICl e 2-: Concede quatro anos p..!
ra lo! nec.icl"lnlizClr,Bo e f.'Jr!v!leola eert8!S Il!neradous, 1s,,!!
tende-as;

QlJElRAASSIIW.AR A NATQREZA DA EMENDA:

o texto constitucional €'iI discuszão clasdflcou os di
reitos sociais entre os funodJl'entais

Doutrinariw.ente, 0$ direitos e garant1:35 fund2l!1entais
sempre disseram respeito ~s prerrogativa!> fundamentais do cl.dad3:o El'l suas
relações COOl o Estado, exprimindodireitos absolutos que, citando Pontes
de Miranda, <intecede.t'J o proprio Estado, COl"lO princIpio regentes da orde'il
política ("Comentáriose Constituiç:lo de 1946", ed 1%.3, 4!2 tomo) As

garantias fundamentais do indivíduo visam inibir a ação do Estado, ao pns.
so que os direitos sociais, trabalhistas, supi'iem ;:I atividade progresdv<l di

Estado
Assim, O~ direitos fundamentais proprlarrõ!nte dito:; ~~o,

de fato, sU'1ceptIveis de aplicar;2ia imediata e reconhecimento judicial ( o
texto constitucional, aliás, nem precisaria relterar exprcssarrcnte isto) ,
masos direitos trabalhistas, d.:vem ser, como regra gl;!ral. colocados en

prática, gradativa e progressivamente, mediante lei, regultlI'lentação ou ação
do Estada, e não do Poder Judiciário, UM vez que se tratam, de modo geral,
de regras constltuciona1S não dotadas de eflcáCJ.8 plena

Ora, sobretudo emface Ó'lS cra:fic:bs j.rllclais preAstas10~

to encIJ..ro.Bs1!b,~!e dntre elas o d:nmim::b,~to chfrú.n;:ã:f', as gmnI:ias d:s

dimitr::lSf~, reles 1rrpttpr.ima1te~ as dam:!=t; dire1tm&clais C1J tIa

1:a1hJ.sI:as,~ a ter un sentido processual, visando atender situações especl
ficas que envolvem até aspectos materiais e econÕlllicos relacioo.r;do$ CorJ d~

minada pessoa ou grupo de pessoas. Sltl.e';õ=s estas Cl2. ra~, nrll tem a \oS" o:m

tq.eles dtIeJ.tose gmnUas fl.J'l::brml:ais ptqJrUJra1re dites, Sl:bunmrcq.s cb.Jtr.lrE!rio nais r!
gm:ro

ona re::f'SSfct:d>: re9.pI"Itrur Il5te dlep:S.U..o dJ tert:o o::rGt!h.clcm1,

PJiso:m tal s.pmssãJ <q.e1.es dJ.reltcse gmntias milirEnte f1.rd3;(ntafs, Jm 9.S prépria ra

tureza,rmclaOO:rãJd::ter~1Jrojmta,3:I~q..eC6ci:mllscl!reita3, aIrctlq..elm

prcprisrmte~ ro titulo q.e trata ch; dJIeitro e g:'rm1tias.~ rib D=ItErlo aos

c::am::ter.íst.kas, dJ.ferm:e. ros ctstes..E p;dmo dili3r ri! ter essairre::tnta::pl.k:<.çã:J 1lTrolata

q.e se pretf:n:h, cria'rlJ sltt.e;x:e:; dJ.fIccls p;rraa ro:n:m1a c:bR;ili; o:noun to:b e p<ralq..e1es
q..e taten ~ili~ p:lr ativlâJ:Es prc::d.Jtlva<;

Usa das M8iS IMportantes conqu1st8S nesta AssnbUta N,!

clond Constituinte foi, no art. 182, 5 111, depois de lutas que re.on
ta,. ia Const1tuiçlo de 1934, reservar a brasileiros ou e.presas de ci
pital nacional os recursos lltiner81s. ChegaDl a esta Constituinte, di
todo o Brasil e dos .eios l'Ia!s diversos, lIanitestaçtses de júbilo.
Igualamo-nos às naçi5es desenvolvidas que conseguiram liberar-se do c.2
lonialismo mineral.

t.ançendc água ne fervura, nas Disposiç15cs Transit6rias,
alguns Constituintes, a pretexto de reduzir pressões muito perigosas,
tomaram duas medidas decepcâcnantes ,

Prille1ro - Concedera. quatro anos para a allenaçlo d.
açlles, qUAndo o pri5prio C6digo de Nineraçlo concede ue ano para
titular da pesquisa transroraa:r-se, ou transr.rir 0$ direitos, ••
titular di 1Il.vu. A dilata;lo pua quatro anos causar' transtornos
• prejuIzos consldedyeis tltalaentll injustifIcados.

Segundo _ Dispensara. empresas estrangeiras, que indu,!
trial1zea aim§rios ell territ6rio necrcnet , de IlSsociuelll-se a cap!
tais brasileiros. E lnace1Uvel.

JUSTIFICATIVA

suprimir o parágrafo ,g do Artigo 52 do Projeto de Constituição (8)

JUSTIFICATIVA

I:iJ- SCJPRE5SJVA - Se lorde expre~ ou ~iWI'iI não dew;rã\n'<'trter o ~nUdo do dIspositivo
'Exempkr no lmo supnrmr o advéJb\o '1'\1\0". plssando a ser emenda modlflcaWZl e nlo supressl'll

O - OMISSÃO - ObjelNarestabelecer mat~r111 flproWlda no 1· turnoe n~o IneJuldana red.llç,so do vencldo

D - ERRO - Redação do venCIdoque nao correspondJ 10 que foIaprovadono I· turno

D - CONlRADIÇÃO-DttposttJvos conltaditonosentres[esobrclmesmamllterla

D - ~~~~E UNGUACiEM. - Sanar vedo de l1nguagem.defeIto.erro manlfestDI corrigir.ou de

JUSTIFICATIVA

'rzxto ----=lEMENDA SUPRESSIVA

No i1rtlgo 47,do ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSI

TÓR IAS. supr- Imo)-<;t' o) pd tevr-e "prr('nt"l;".

I

E/.lENDA SUPRESS1VA

JUSTIFICATIVA

Com a sua pY'omulgação, {lhVl.,t1ll'n\-('.; (\,1.1 '1\1< .... f ... :I.l

prE"ssão c di str I bu I ÇdO prevI !lotas no drt Igo l"'l'f(,l"'l'nr I <Ido.

QUEIRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA:

Não $(' entl'nde romo Indlspensavt'1 d palavr.l ~. quI' untl'

('('de, no texto el<'lborddo l'In 12 turno, a Con<;tltulÇdO do 81 ilsll

É umel ~I"'rnda sugostão $ubml't td,l ao t''(eltnl "('\H I 1\lU.'" d.1 A'

sf'mbl~la Ndt'ton1l1 Cono;tltulnte

EMENDA 2T00777-9 """" -, r.r---"'''-
(!J CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL J êu/07las

[TI -:s:~s:,:::~~~~=:~~S:=Iic~:::otlvosupressMI.

D - OMlssAo -ObJetNa restabf:le<:ermaltrlaIproY8da no 1· turnoe nba Indulda na redaçÍlodo venCIdo

D - ERRO - R~çio do WflC.oo que não cotrespooda 1lO que foi iIIprovado no 1· tumo.

0- COl'fIR1d)IÇÀO-Dd.posItrvoI. conuadJt6nos entre si e sobrc I mt:$ffil mmrla.

D - ~~~DE UNGUAGEM - SanM VIciode~ defello, erro manifesto 11corrigIr. ou de

ltldlt'adol, ampliando-se aS!lolm ü po .... du Ildadl'" dl" dJll nVI'I htm(>n

to dl'" outros r I os no e ...püço dl' tempo prrv Isto p(> Io f'"put do

artIgo.

No art 190 7t, Ato das DI spos I çõrs Const Itur I ana I o; Tr,ln'il It~

rlaSI suprima-se In-fine ti palavra "nova"

QUEIRAASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA:

QUEIRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA

Na Rf"g,.io Nordeste pl cdcen nem r Ios st"m (tlllntuç.:io pvt ('IH •

m -:s:~~~~~~~Io~~·.:::=:~v=~tt;~fi:w~~~upre5~lVa

D - OMlssAo - ObJetr.lI restabtlecer m~lerla Iprovada no l'lumo e não lnduld",na redaç.w do vl':ncldo

D - ERRO - Redação do vetl<:lOO que fIa0 OOllespond/lIOq~ foj.apro..~do no 1 turno

O - coNlllADU;AO - OtspoS/tlVo5 contrOJdltooos entresI esoble li mesma mal"lh1

D - ~~~~ Ul'iOUAGEM - Sanar vicio de linguagem deferto erro milfllfetloa conlglr. ou de

EMENDA 2T00776-1 """" 171:"":"''':-::1
(!J S~nador MAURO BENEVIDES Jéu· 07.88 1

m_SUPRESSIVA -5efordeexpJ'ess&ooup~3V1a~odcvelllln~eltelO~(!Ilhd(JJJ,j, f'JJllvr
Exemplo nc tI!do ~upllmll o Ildv~rblO ~NhO~ passaudo li ser (,",M'd" m..ml'l' lI.. I' IMI ~"I "',s" ,

ElI'IENDA 2T00775-2

~ Sen.dor MAURO BENEVIDES

D - OMJSSÃO-ObJetNate5~lec@rmalellaaprO\l.1ld:l110 I ILJIl10tna"lllrl'Jldlllll_l, I\"'J \11 ,i

D - ERRO_ R~d""!IOdovenclooqu~n1l0l;Orrespoud.l'''qui IOlllltIU..lol·lI" I h,m,

D - CONTRADIÇÃO - OlSpO!lItJvos contrt1ldltonos entre"'Ie sobre t1l ml'~IIM ltlJ1l.%1

O - ~?: LIl'IGrL\OEM - Sanar VICIOde 11IlguZlgem deleito t'UIJ marulcsto a 'oulga OI! de

A norma que se pretende suprimir cria a Advocacia Gera!
da União, com funções de representaç30 judicial e extrajudicial
da Unifio, e atribui_lhe atividades de consultoria e assessora
mento jurídico do Poder Executivo, conforme for disposto em lei
complementar.

QUEIRAASSIIW.ARA NATlIREZ.\DAEMEI'lDA:

m - IKftEIaIVA -se rorde expIU5bo oupalma. nIo deYeri~ o.mUdo dod!lpoe/llYo
ERmplo:no ." auprVniro IldWrbio "f'W)~, pUNndo 1lItfcmcndll moclIftClltlva e nio lUpl'f'UfYa.

0- OMIIIlAo-ObldNalfttlbdecerrnat&illaprowdanol'hmoenio1nduk!llnlredlçAodovmc:ldo

O - ERRO- RedIçio do venddo que não COITesponda 10que foi~ no l' b..lmo

D - cOl'RRA.DlÇAo- DeIposItr.oos c:ootrlldt6nos entresi e30bre I mesmamalfria.

D - ==.!! lJr(OtL\OeM - 5anar \oido de IIngIJlgem,ddelto, erro mDnli'tsfl) I conigIJ. ou de

Trata-se de uma onerosa, inútil e perigosa inovação no

~~i~~~~ d;~ng~~~~c~~~:~s. brasileiro, sem precedentes nas consti-

É onerosa, porque o ambicioso e amplo leque de compe
tência proposto para esse novo órglio da Administração, por certo

~~~~~~t~;ám~i;t~~a~o~e~~~~a~e~:n~~~~~:o~ei~;:~f:;li~r:n~~~~~enç50,

É inútil, porque, na realidade. o novo órgio passaria a
exercer as atribuiçi5es que já estlio sendo exercidas com profi
ciência por outros órgllos, como li Procuradoría Geral da Repúbli
ca, no caso da representação judicial; a Procuradoria Geral da
Fazenda Naciona~, no da representaçlio extrajudicial; a Consulto_
ria Gera! da Republica, no da consultoria jurídicaj e as Asses
sorias Jurídicas dos Ministérios, no do assessoramento jurídico.

~~r~~~im~mPg~~i~s~~ ~:~:nhaA~~;~~~~~a~l~o~ ~:~agr~nd;~n:r~~~:~~~~
tes funçi5es, poderá servir de instrumento ç1e manobra de eventuais
detentores do poder, com con.... icções menos pat-ri6t1cas.

As consideraçi5es Orll. colocadas sugerem a indagação se~
guinte" a quem aproveitaria, ml atual conjuntura po1!tica a
transformaçl!io da Consultoria Geral da República num Super P~der
exclusivamente submetido ao Presidente da República a custa do
esvaziamento do Ministério Público Federal, justament~ agora que,
~:i~rn~:la t~~Í~ac~3~U~~~ional, ele terá maior independência para

A permanência do texto do artigo 137 constitui uma
agressio &0 princIpio dos freios e contrapesos (de Montesquieu),
porquanto, enquistado na Constituiçlo e sendo seu titular nomeado

~e~~~~:~:~~, aoonu~~p~~_~~~:~ ~~~~~~i~~~arS~:m : d~:;~:~~~~~:odedo
qUl!lIl nlo tem cOlllpromlsso COlll o povo, nl!!m co. os de/llais Poderes.
mu que será seMpre dócil Aquele que o tem nas mlos _ em suma um
Super Poder ao serviço exclusivo do chefe do Executivo e' sem
qualquer dever ou controle em face do Poder Legislativo.

N30 será isso ri mais patente negaçlio do princIpio
da autonomia e do equilIbrio dos Poderes? Nilo estará sendo res
taurada, sob o disfarce da Advocacia da Unilo, a supremacia do
Poder Executivo e o pleno arbítrio do Presidente da República?

A expressão é desptcãenda , uma vez que o teor do dispas!
tiva reflete, em termos necessários e surãcrentes , o objetivo de
garantir 8 ecurvatênera entre a remuneração dos servidores ati
vos e 05 proventos dos inativos, resquardanco estes de perdas
ocasionadas, quase sempre, por leglslaçlio posterior discriminat6
ria. Com efeito, é justamente através de artifícios dR leg1s1ã
çlio ordinária que se tem processado e alargado a insuportável de
fasagem que hoje se verifica entre os proventos da inatividade e
a reauneração da atividade, em cargos ou runr;l:ies equivalentes,

'ainda que de nomenclatura ardilosa ou solertemente alterada. Por
tanto, insista-se: a elilllinaçlio da expressão assegurará a corre=
ta Interprebacãc teleo16gica do dispositivo. enquanto que a sua
manutenção pcderã ensejar, ao legislador ordinário e ao Poder Exe
cut Ivo , eventualmente tendenciosos. tentativas de distorcer õ
seu real sentido ou alcance, para, desse modo, torná-lo Jnõcuo,

"'------------=0'-------------,
~~eg~~I~~~~ei~:v~od~I~~i~g~v137 e seus parágrafos, da Seçio 11,

Suprima_se o artigo 137 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

cIpio da fe~:ii~:d~o_P:t~;~~~i~mc~t:~;v~, c~~{;~i:d~o/:~~s ~~;t
nistrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa
g~~1t~g~~;e~rH~;i~~sd; ~~~:t;~~in~;~~:~fi~ue elCtrapola em muito o

envolve eei~:le~A~~;~,d~fi2:~s;ei~~!~:S~:~aea ~~~~i;o~osq~:no~i~
~a~~~c;ni~~~~i~~çg~ f~;~:, - n~~~a~r~: lI~ri~if~~~f~~a;:~~~a f:de;;;~
~~~:~~~:~~ldoo~f~I~~é~\~r~~~f~~~r~:d~;~i: da República,' órglio in-

=------------''''''0------------,
EMENDA 2TOO774-4 """" , "'''~

(=J Senador MAURO BENEVIDES J~ 07 .88 J
suprimir do § 111 do Art. 46 do Projeto de Constltuiçlo (8).

A expresslio: n Ou mais de setenta"

EMENDA 2TOO780-9 """" ,
~ [Ep lWa tmEA num Jrrw;;;0

Q[JERAASSIIW.ARA NATlIREZ.\ DAEMENDA:

[!] -:s:~~~~~:x=°~~~~'st~:~~::~lIpfeSsM
O - OMISSÃO- Ob.feWa restabelecermatérlalpfovada 00 I· turnoe nao 1nc:IuKla na redaçirodo vencido

0- ERRO- Redaçiodo.veneldoquenãocorrespondal(lq~foilplovadonoI'turno

O - CQNlRADlÇÃO - Dtspt»ltNos contradItorIo.s entresi e sobreII1ltSl11A mater1&.

JUSTIFICATIVA

A supressl!io proposta pretende corrigir uma grande injust!

~a, aue o texto aprovado impi5e as populaçi5es de vários est,!!

dos que ficarlio sub-representados na Câmara dos Deputados.

Senado uem annte o e uilIbrio dlL.f.f}I~.!!p~~Aº-.! .._

QlJEIRAASSIIW.ARANATQREZA DA E1'lENDA:

o -~~:~~~:n~~~:~o~~~~~~:~'s~~~~~~~:;;:~~pr~
O - OMlssAo- ObJetrJales!.Zlbelecer matena aprovadano 1·turno en~o ,ndulda na redação do vmeldo.

O - ERRO- R~çio do venCIdo quf' nAo COITesponda ao q~ fOlllpfOvado no l' turno

IKJ - COMtRADlçA.o-D!sposltJYos c:ontradiebriosti1t1esiesobre.mesm!lmZlleda
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O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM ~ Sanllr~ de l,ngu3gem derell.o erro malllfffiO• corrigir, ou de

""""' .......-
E>ElIJA~ llMRADlÇAll

O Art. 18, § )2 passa OI ter li. seguinte redação- n Os êstaocs .podemIrccrpcrar

se entre si, subdivIdir-sI! ou oeseerorar-se para se anexarema outros. ou ror
eeren novos Estados ou Territórios reoerars, eedsante a eorovaçãc das popula 

ções ctretenente interessadas, atravr:1s de eteorscatc, ouvidas as respectivas'
Asst'flbléias Legislativas, e o Congresso Nacional, mediante lei ccroteotar''

..1IST1FlCATIVA

S:\o antinêtnicas as otsccstções contidas nos artigos 113,

pArágrafo 3". e.50, parágrafo 5'2, do projeto de Constitulçllo, aprovadas em

l~ turno AntlJbllic!JS porque excludentes no QUe respeita ao prccedieentc 1'2
latlvo à Irccrporaçãc, subdiVl~O. desmeflbramento e formaçl§o de novos Esta

do,

Diz o Art 18, parágrafo 32 que "Os Estados ecoem lncD!.

porar-se entre si t subdivida-se ou desmembrÕlr-se para se arexaren 3 ou

tros, ou remarem novos Estados ou rerrrtcrros federais eedisnte aprovação
da populaç1'o diretamente mteressade , atreves de plebiscito e do Congresso
Nacional lIlediante lei cOII'Plementar.

Ja na secção qJe pertine às atribuiç15es do Congresso NiI~

cional, leciona o Art SO, V, ser ca rompetência exclusiva do COI1Qresso
N1cional. "aprovar ti írcorpcraçãc, ti stbdivis1'lo ou o desll'elli:lramento de áreas

de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Asserrbléias Legislativas".
Há, portanto, QUe cOCl'Patibillzar os dois textos E isto

se há de fazer acolhendo este último entendimento - do Art 50, V
COOl efeito, tem ele por si ti tradiç:io nacional, em todas

as const1tuiç5e:. republicÕlnas'

r. Na de 1891 - o Art. 42 dbpurha.
"Art 411 _ Os Estados podem incorporar-se entre si, sub

d~se, ou desmel1".lnar-se, para se anexar a outros,
ou formar novos Estados, mediante aquiescência das re~

tivas Assembléias tegisl3tivas, emduas sessões anuais

consecLJUvl'ls e aprovação do Cangrt?sso N3cional".

II Na de 1934 ~ o Art. 14 tinha redaçll.o idêntica'
"Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir~se

ou óesmetrtJrar-se, para se anexar a outros ou fomar no

vos Estado, mediante agul.escência das respectivas Assem
bléias Legislativas emduas legislaturas sucessivas e
aprovaçáo por lei federal"

III Até mesft'O na Carta de 19:307 se manteve, no Art. 5lO!:
"05 Estadas podem Incorporar-se entre si. subdividir-se

ou deSlOOll'brar-se para ~nexar-se a outros, ou formar 00

novos Estados, mediante a aquiescência das respectivas'
Assenblêi~s Legislativas, emduas sesslles gnuais consec,!:!

Uvas, e aprovaçllo do Parlmento Nacional".

Acrescentou-se parágrafo ünico determinando que "ti reso-
luçlo do Parlamento poderã ser submetida pelo Presidente da República ao pl!.

bisclto das populações interessadas".

IV. Na Constltuiçll:o de 46 o Art. 2S!estabeleceu, na mesfl'lS linha desde 91:

"Os Estados podem incorporar-se entre si, sLbchvidir-se

ou desmeatlrar-se para se anexarem a outros ou formarem

novos Estados, mediante voto das respecti",as Asserrbléias

Legislativas, plebiscito das populações 4nteressadas e
aprovaçllo do Corw.;Iresso NaclOClllI".
Este o texto mais corrpleto porque exi~inOO a <lprovaç:io

das AsHc!tlléias. Legislativas, o plebiscito das populações int~ressadas e a

aprovaçlo do Congresso Naciontl1.

EMENDA 2TOO781-7
(!J [Ep tt5C'R~ :num At.m:lII:

QUEIRAASSIIWAR A NATUREZA DA S'IENDA:

m- BUPRE8SrvA -Se fordecxprts&kl ou I*m.niodcvdt/nvmtroxotSdododilpolltWo
~ no lb1o, IUpnITlfr o.-dYtdtkt ..~..~. -er r:mmda modlflCllUYa-enio~

O - OMIssAo-Cll:t;letM~mM:naolpf1Md.nol'UnoltnioInduIdlMrMltçiodoVtflddo

D - fRRO - Rcdaçiodo 'o'tnodoque não c:orruponda.a que:folaprovado no 1"turno

O - CONTRADlçAo_~ contr'cIl6nosmll'l!sieIObfe4lmesmamatériL

D - ~~~~ IJI'(OUAGEM - SaIJ&fIoioode l/nguagl!rn.deftlto. e1rO manIfesta .. corrigir.ou de

:'''=._.U:_···_~_·I
JUSTIFICATIVA

A vigorar o termo expresso aclma, 85 Organizações Polici

ais..J.Ulitares perderl:lo a ~tência adninistrativa que, à luz dos reg.Jlamen

tos disciplinares, os ColI'IBnclantes de lklidades e serviços exercitam normalllll!fl
te contrl;l aquelJl.5 que nfto se adaptam ao regiro e ll1pOsições da vida policial_
mUtar.

Praças can menos de l.JIl ano de serv!~o passar:fo a ter
garantia de S\Ja graduaçik) através de processo jUdiciár.io, tornando in6c:tJos

os regulamento!; que posslbiUtam a ill'lediata e efJcaz açll:ode clmlndo, objeti

vando preservar 11 disciplina e ;li hierarquia, pílares de nossas Inst1tu!ç~es

Além disso, as PoHcias Militares conservam ti; mesma es
trutura hierarquizada das fo~as Amadas, sendo, tf!xtuallftente,na Constituição,

Forças Auxiliares I Reserva do Exército Brasllelro.
Ao inserir-te, no texto constitucional, 11: 8l'lOOl8lla a QJe

nos referiros, atenta-se contra a villbi1idade estrutural das Organizações

pol1c18is...Ultares e, por extenslo, contra a do próprio Exército, a q.JeIll /:l5
FOI'ÇI:$ Aux!1iares podemser incorporadas.

Certamente ~ n§o seria conrJ.lÍvel lJIll!I tropa QJI! IllEIntiv~

se, flIIl seus ~rtéis, pelottSes de praças sem condições de exercer o serviço

polici81...rrllitar, I9J8rdarK:fo deciSÕeS judicisis que, tardando anos,~ ain
da atentar, elI seu desenlace, contra o esplrito dos r~lamentD5 disciplina 
res e contra a autoridade irqJe5t1onável dos C~~es e Chefes.

Acrescente-se ainda o fato de que a maioria dos Estados

n50 possui Tribunal de Justiça "'ll1tar. Dal, a ~ompetência eatebetectoa pela
Emenda passama aos Tribunais de Justiça Estaduais, que, eercê dos esforços

que oeseovotveo, já se encontram abarrotados de processos no aguardo de oeci
sões,

EMENDA 2TOO782-5
f: I:EP OSCAR COORE:A :KlUOO

QUElRAASSI!'IAL'>R A NATUREZA DA EMENDA:

cu - ~~p'i:~v~~:~:m~~~rV::o~~~I~~l:::t:s:V:~~n~=::~~~t~wa

O - OMISSÃO - Ob:ltt:varestabelecer materla IproVlldano 1°turno f nio IncIUlda na Ttdlçio do vencido

O - ERRO- Rrdo!lçiodo venodo que não <:orrtspoodaao que foieprov~do fIO I· turno

O - CONTRADlÇÁO - OISPOSl1.1VOS contreônoncs entre si e sobre li mesma matdla

O - ~~~t~'~l.lv~E UNGUAGEM- Sanar vida de IlOgu~gf'm. dl'~lto, erre manifeste iII corrigir ou de

EJ,IENOA SUPRESSIVA

V-t6PO.s.(.t-tvo I!.ItH!l1dado. aU. 111, I, g,.
SupJullla-.st. a. l.etu S. do .cnccs c I do alr.t.111.

JUSTIfICATIVA

O -t"-"t-ttuto da. tl:l.'oca:tõ1t.c.a &O,{. 1t1!.t.c.1tado da. compttil1c,(a do

SupILUIO TJt.-tbul1al. õJt.giio de c.úpula do PoáM. Jud-tc,{.á1l.-to. Rla:~, pott

lapAo, pI!.1I.ma.nec.l'!u lia t".ompl!.t~llc.c.a do SupM..WJ! T.ou.bul1dl de JU6t-tça.

ccucede v -tIlAt.c.tutc deAta nl1tU/l.cza a U~l tll..dmnal., ctn! d,,-tlt:!:.

mel/to da06 l'Jutll.o06. ~ l>u&l.'eJLt('J/ po.\. c.omp./'cto ti: dt.l.'Hiio d" &tUlÇQC6 que

60.(. llpll.ol.'ada poJtque, a. COn.t.c.ltlla..'l. a. atual. .s.c.tuaçã.o, o Supc1l..WIl. TJi..{.bunal.

de JUAt-tça t("Lt<2 o podell. de. (tl.'0C..::1Il'. a áec,(.06ã.o dI!. caUl>4lt que a Caltl>t-ttll:!:.

eco 1I.e.H/l.l.'CU p'Vl'.a. a ccmpeti'.ltc.ta e,,;clllHva do Sup1l.elllO TlLdm.lut!, ou pa1La

a de outlto<s TIl..c.bu/t<t.c.ó SupM,(.(Jll.e~.

EMENDA 2T00783-3 =~' ---,
PJ OSMUNDO REBOUÇAS J crnn;~~

QUEIRA ASSIf'iALAR A NATUREZADA EMENDA:

c:J- ~~~r;::~~~Jlt::~~~~I~~ ~~:=o~~~e~~~:~s~~v::~S:~:::=~upttssrJll
O - OMISSÃo - Obj!'IWZI restabelecer matella IlprOVllda no l' turno e n10 Illdulda na Trd.açli() da vrne:!óo

O - ERRO - Redaçito do ~ncldo que nllO correspondll ao q~ fOIaprowdo no l' (urna

O - CONTRADIÇAO - DIsPOSItIVoS Contradltonos~ntrl: si e sohrt e mesmlllTllttffl.!

O - ~:~~:?~E; UNGtL\GEM. - Sanar vielade IlIlgUllgtm dderto erro mllrnfesto a corrlglr, ou de

f!.J "'"0' _

õupnJla-s~ o arl:. 17 do ATO DAS DISPOSIÇÕES TR.AliS1TORIAS

Justif1.cat1va: O Terrltõr10 de Fernando de Noronha não pode ser

tratado como parte coaua de um E.tado da Federaç.ão.

Sua função;; II:lIsenc1almente de defes. avanç ...da do tltrr1tõrlo naC:1O

nal, cendo, por 1550, ullIa 11ha que deve ficar ~lIitrlt1talllente 11gada

ao Governo Federal.

EMENDA 2TOO784-1 """' --,
{!J OSMUNDO lEBOUÇAS J~~T:;=]

QUBRA ASS1NAJ.AR A NATUREZADA EMEl'iDA.

rn - 8UPRESSWA -Se forde expresdo ou pahlvr.a, n60 deW!f'á k1wrtero :H'nlldodo dispolllr,oo
Extmplo. no l6to., s.tJpI.m.r o aMIblo M!'V.OM. pu~ndo a Rr tm!'Otk modillcawe li! Mo suprt;s_

O - OMISSÃO-ObJetlVll te:stllbeJtcer mateoa~ no )*tumo e molnduida na r!'daçllodo VI!flCJdo

O - ERRQ- Redllçlw~ venodo qu~ n10 corrtspondllllO qLll! fOI.apIOV3do no lo turno.

O - CONTRADIÇÃO - DISpOIItlYo5 contradlt6r1olfntre si e sobff a mesma matéOlI.

O - ~~~~r:: UNGUAGEM - Sanar vk'1ode linguagem. defeito.elTO mllmfesto iII corrJQIt. ou de

~.
Suprillla-se o f 39 do art. 197.

.Ju.tiflcatlva~ No seculo XX. a boa pr.itlca da r-oli'tir::a ~(!onâluca

recolllenda que lIe dê: a1lUtna f1~"lb111d.de ao trata~

menta da taxa. de Juros, seja na le1 ordinária naSl norlllas decisârlas

d.s autor1dades 1D0neeir;l.as. A f1xaç.io permanente e... 12% i u.a "';1.0

1êoc1a ao funl::}_onamento do ml!!rcado f:Lnancltiro nacional e l.nternar::U:l

nal, um engelH;;amento que serJ.a capaz de paral1$ar ou 1nflll'lIlal1Zar

e:xageradamente • economia, estimulando o ág10, o mercado paralelo,

as praticas' de rec1prOcldade e outros de atol condenável ••

EMENDA 2100785-0 =~'-=::::-:--:-:- ---,
~ Constituint.e OSHUNDO JltJlOUÇAS ) p:rn:~T~

QUEIRAASSI!'IAL'>R A NATlIREZADA EMENDA:

D -:s:~~~~o:m~~~~~~~=~,=~se:::tJ~~~~WL
O - OMISSÃO _Objetiva r~tab!'ltc!'rmateM llprOYlldll no I"tumo e n10Incluidarnl rrdllç60 do vencido

O - ERRO - Rt'dollção do vencklo que nAocorr~spondoll ao que foi aprOV&do no lo lUme

O - CONlRADlÇÃQ-~ contr~lt6riosmr!' si e sobft a me:sma mateoL

O - ~:~~E UNGClAGeM"':' Sanar vrclo de Jonguagem. dtfclttl. erro m~nlfe5to & cttrrlglr. ou de

supritla-s~ o itea XIX do art. 79.

Juatifl.catl.•• : Trata-se.de u•• liberalidade exe•• siva e onerosa n.

nova Constituição. A licença j1i. assegurada i &•• t.ant.l

!lio "aya .ar .atan.iv. ao ••rido.

EMENDA 2T00786-8 """' -, "'''~

e'J OSMUNDO 1tE!OUÇAS ) tr'll".7. B8 J

QUElRAASSIJ'IAURA NATUREZA DA EMENDA:

~ -:~p~~~:~~:::;=~~~~ll~=:~~::~;e==:o'~uprMWe
O - OMISSÃO - ObJf:ll~a reslab!'\@('trma!~r!a ~prOWlda roa 1· turno e neo lncluldana reda~iIIo do venodo

0- ERRO_ R~iodov~nCldoquenioeorre:spoodlllloqUl!folllprovadon.ol·tumo

O - COl'iTRADIÇÃO - Dl$poWvoS contndltbrtos tntrt 51e sobre 11mesmaITlltltríll

O - ~:;~~~ UNGUACiOt - seoer vicio de hn9ua~. dde,to erro mll,ufesta a corrigir. ou de

'upnma-.. o I 2. do e r e , 177. I
JUlõtl.fiC'at:1.",a: t 1nad.ilõsível que o Podrl:' Públlco o neceSllõl.cando \

de detertl11_nado bem ou s"'Y'viçoo recuse o forn"'cl. ...en

to de UmA etllpt'esa brl1511eira por não ser esta de caplt.al nlll;10nal,

agne r-andc um 1t1lportante eegee e ec produtor d a e e cnoe r a Esse p r oc e-'

d1mento poderia prejudicar a qual1dllde e elevar 01 preços; dos b en s

ou l!il:t"Vl.ÇOS adqu1.t"idos, o que sl!;t"1a UID entrave Ãs; at1vldadel: dos

õr&ãos púbheo&.

EMENDA 2T00787-G """"-------, r;r--"'''---,
f!1 D~p - JOSÉ ULISSES OE OLIVEIRA I êwD7/pP J

Q(JEJRA ASSIIWAR A NAT<JREZA DA EMENDA:

m -~~~:~~~::;~U:Kl~~~:::S:::~se=~~upr~HlVL
O - OMISSÃO - ObJl!!l"'" r~tllbdecer mattnll apfOYllda no 1°turno~ náo lneluidefU1 rl!dllç"Cl do vencdc

O - ERRO- Rl':dação do""'ncldoque nao coru$pond.a ao que foi ilplCM'ldo no lo turno

O - CONlRADIÇÃ.O-~ contr~mre:Aesobre .. ~amatet1oll.

O - ~~E UNOCL\GeM - S,1llIf VICIO de bOGUllgem dtkrto.. erro ml(llfl!stoa comgot ou clt

ARTIGO 241 o termo " ••• atuais.. " e as e;>tpr~ssDes ". • sobre a folha
de salários ••• " e .... existentes à data da promulgaçillio da Consti
tuiç30."

JUSTIFICATIVA:
Com as supressões ora propostas ~5te dispositivo ficaria com a se
guinte redaçilo.
"ART. 241 _ FICAM RESSALVADAS 00 DISPOSTO NO ART. 200 AS CONTRIBUI
ÇÕES COMPULS(jRIAS DOS EMPREGADORES DESTINADAS AS ENTIDADES PRIVADAS
DE SE:RVIÇO SOCIAL E DE fORHAÇAo PROFISSIONAL VINCULAOAS AO SISTEMA
SINDICAL"

A incluslio deste dispositivo no texto constitucional vi50lJ illlJ)edir ~tual pre~

tensll:o de se estatizar os serviços sociaIs e de fOm&çlio profissiCíl81
Ocorre que, a par desse lOUVlÍvel objetivo, sua ~Çllo - tAl como COIl5tado pro
jeto - permite interpretaçlles Mbíguas, que podelII CDnóJ.zlr, inclusive, l!lO IIrtte:n
dimento de ~ o legislador constituinte pretendaJ "edar 8 criaçlo de outros ser
viços simllares. 'bra, seria verdadeIro absurdo [JJI! • nova carta 1nstituisse una iõ
reserva de mercoclo"em favor do SESI/SfAAI (UQJSTRIA), do SESC/SENAC {CGERCIO} ,
além do SENtIR ( AGRICtJ..Tt.RA), criado pelo artigo 69 das Disposições TrllllSit6rias.
Há setores importantes da ecanomiR brasileira - CíX110 o dos transportJ;ls e das ins
tltuiçães financeiras _ que há llUitOS anos pretendem constituir seus própriouü
viços soculis e de formaçl!ío proflssional. $30 setores qJe além dos milhões de l!l.!
pregos e,Je geram e de .sua expressiva participação no PIB, estio perfeitamente
organizados Bll termos ct::trElEAATIVOS, nada justificando qR sejMl in:pedldos de
manter serviços equivalentes a iI(JOOles qJe há mais ele 4 <(JJatro) déCOO8S $lo de
senvolvidos pela indJstria e pelo CCllllercio.

Pode-se 8dAitiI:', para iIiII'!lJ'I'lIl1tar, q.Je se discuta R oportt.rúc:ladt l! a l:tXlVmü6nci.
dessas iniciativas. Mas tal discuss!o deve_se dar ao nível do Processo legislati
vo ordinário, tlAo se concebendo CJJl! a constltuiçlIll da rept)Jlica vtde l1l1l.1nomen
te a criaç!o daqueles serviços e I!IItltertla lR!1t&s de trabalhadores à Q1rgem de
seus benefícios.

Além disso, a suPr~ssão do t~ma".~. Atu-ls ••• " e 00 exPresslo " ••• sobre _ ro-

:~aC:S~i~~i:lJi·:ll:;:~;C:-~~:;~~~~~~l:r~~:;;r~ra~::
50 do tetpO.
Aliás, o próprio art. 200, emseu inciso I, já prevê a possibilidade de se ins
tituir contr1buiç~s,não npenos sobre a folha de sal.ários, mas taJiJérJl sobre o
faturlJllleOto e o lucro.

Q(JEJRA~ANATUREZADAEMEllDA:

O -~~~~~~~í;:::r:.~~~~
, D - OMISSÃO -- Ob,ICÜW restabtkcecmatérl.aIproWIdI 00 l' turnoe Mo IOduIda 0lI redaçio do Y'tIlOdo

D - fRRO - lQdaçio do vendcbque nio pxrespondI AO que rol~no I' turno.

O - COrnRADIÇÁO_~ contrlldlt&ioccnttetle:sobN:amesmamalin&.

I]] -~~ 1.U'f000GEM - SanarW:Jode JnglJl~ &rki'lJ flTO rTlIOIfato a corrfgt'. ou de

ART. 241 - ADOTE-SE A SEGUINTE REOAÇA:O:

"ART. 241 - F"ICAM RESSALVADAS 00 OISPOSTb NO ART. 200 AS

AluAIS CONTRIBUIÇÕES CO"'PULSDRIAS DOS EMPREGADORES SOBRE

A FOLHA DE SALARIOS, OESTINAD"AS As ENTIDADES PRIVADAS DE
SERVIço SOCIAL E DE FOR"'AÇ~O PROnSSIONAL VINCULADAS AD

SISTE"'A SINDICAL".

JI,ISTIfíCATIVA

A PRESENTE EMENDA APERfEIÇOA A REDAÇ~D DO PROJETO! S08 TR~S ASPECTOS:

A) ELIMINA ERRO FLAGRANTE DE CONCORDANcIA, COLOCANDO NO PLURAL O TERKJ
"DESTINADAS", QUE SE REfERE A "ATUAIS CONTRIBUIÇOES" E QUE. EVIDENTE

MENTE, N15:0 PODERIA SER GRAfADO NO SINGULAR COIoIO CONSTA DO PROJETO;

8) ACRESCENTA A PREPOSIÇM "DE" ANTES DE INF"ORMAÇj{O PROF"ISSIONAL" PA_

RA ACENTUAR O FATO DE TRATARE"'-SE DE ENTIDADES DIfERENTES, VOLTADAS

UMAS AO SERVIÇO SOCIAl- E OUTRAS A fORMAÇÃO PROFISSIONALi

C) SUPRIME A EXPRESS1\:O F"INAL: "EXISTENTES- A DATA DA PROMULGAÇI5;O DA

CONSTITUIÇAq". QUE, PELA PONTUAÇl\:O ADOTADA, SOMENTE PODE REfERIR-SE

As "ATUAIS CONTRI8UIÇOES COMPULSORIAS". ORA. OADJETIVO "ATUAIS TOR

NA ABSOLUTAl.lENTE DESNECESSÁRIA E REDUNDANTE A EXPRESSXa CUJA SUPRE~

sl5:o ORA SE PROPOE.



QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

~ -~~~:~~~~~~::Z:OO~~~~8~=:~áS:~~~:raS:~~~:u~~S~n~~SUpreSSlvll
O - OMlssAo - ObjetIVa restabelecer matêna aprovada no l'turno e NO ínclurda na redaçac do vencido

O - ERRO 7'"" Redaçoodo vencldcque não corresponda lia que fOI aprovadono 1"turno

0- CONIRADIÇÃO-01SposllJvos COfllrllchl6r1osenlIeslesobreumesmamalérla

D - ~:el~E UNCiUAGEM - Sanllr viCIO de linguagem, defeito,erro manlfeslo a corrigir. ou de

, I"""""5lJPRESSIVA

SUPRlMA.-SE ARl'. 38, IN:ISO V - O TERM:>"p~~"

ólUSl'IFICATIVl'
O SE!t\"IIXlR POB!.IOOBRASII:E:Iro ATINGE, 1ITl1MJAEm'E, 'I1ILVEZ O sm tAAISBI\-r-,

)li) N1vEL DE ~uro-ES'I'IWI.. PEAANIE A SOCIE:IWlE, O SEmlIOOR APRESEm'A-SE OU 1:: APPESEN
'.mro 01'-0 O GAANIE RESPCNSAVEL PEL1\SI'1W.Ç'i\o EXJ::tt:t.'lCA 00 aars. Atb' DE !'VIL REMJNE
RND, "9IJ. Til.EINADO, lolALJlSSISTIOO, O SERVIOOR POBLIcn CIVIL E 1<'ILI'mR E: lffi'dILHl\D'J
PEW pI(íPRIO PA'mÃrl - O G.:NE:mJ - SENOO A ONICACATEGJRIA PROFLSSIOWIL A TER SE.'l.iS
VENClJlfNI05 crn:c.ELMX:G SCB OS fo.mS DIFEREmES~, 'IOiX5 U'I':AJCEDEN.l'ES.

O AffiUJ'l;ENl'ODE QUEO SERVlOORPúBLIco E: DESPREPARAOO, NA VERIYlDE, g orr
LI1J\OO P/lRA F:SCA'UrE'JI.R O fo'AU M'fOIJEl'l'1l!JEN rosSEPVIOO~ JJi EXIS'IENIES, A a::Nl'R1\
Tfoi".ÃO IP.RIX'!JUIR DE ClUI'KG, O A!'l>DRnHA''tENIO, O NEPOI'Is.~'O. O CDNQIAVO Cl\DA. VEZ QUE
urVl At1lDRIDADETRAZ~ ESTR1INOO }.(5 (lUADOOS D1\ REFAmcro PARAocupAR UM Q\Jm

~~:mr~.PJ\SS1\NlX) W l'TESTAro DE INO:::MPEItoc!A 1>m SERIlICORES DE CARREIPA

~C; f:'.q)RES1\S BRlISILEIPAS, 'I'1DAS coo ErICIE2,,'mS, Tf1.I'ICtt5 OS sms
CAflC:QS 0ClJI'ArQ; PORFUNCIC'NMICE DECAFFEIPA' J\SSIt-l 1:: MP. PETroBRlIS, NOB1INCO ro BRA
SIL, NO BAN.Xl CENrP.1lL E'1'C. J\I.CUNS ORC'-J\ns D.J\ 1'Ir.Mn1IS'rMC"ÃO DIREI'A, ccec A ro::cEITA ra
DEPAL, O I'I'1IJW'A'I'Y, l\S FOP('J\S }l.~Jl.~, rrrv 'lDOC6 OS Cl'oP1XS 0ClJPAD:GPOR INI'EGRllNl'ES
DE SF.USP1<ÚPRIOS Q!Ji'lDR:S.

NÃOSE JUST.tFICA., PORI'ANIO, A fw-.11I'ENÇÃO to 'IERl'D "PFEFI:P.ENCIAV1I:NTE" so
CITJ\OO ARrIm, CDNSlDERA.-SE~ çUE, WlNI'IDA "rnL Pl\I1I.VR1I, O JlRTICU SEP1\ nccco.
PERDENDO OUAIroER SIGNIFIeP-JX) SUA~JI~ NJ TEXTO CONSTITOCICWIL.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

[5?J - SUPRESSSVA - Se for de expres!>áo ou palavra nãodeverélnverter o senudcdo dlSPOSllJVO
Exemplo no texto,suprunlr o adverblo "!'IÃOM. passando a ser emenda modlncallva e mio supressrea,

D - OMlSSÁO -ObjelNll restabelecer metena aprovada no p tcmc e nao mchnda na redação do vencido

D - ERRO- Redaç&o dc venadc que não ccrrespcnda ao que 101o!Iprovado no r-teme

O - CONTRADIÇÃO-DISPOSlllVOS contradJt6nos entre sI e sobre a mesma metere.

O - ~:~~E UNGUAGEM - Sanar vicio de linguagem, defeito erro manifesto o!I corrigir, ou de

EMENDA SUPPESS!VA ISUPRPUI.-SE O APl'. 141 E i'OOA H'\.Tt::RIA DEI:OiU?Elm:E - ESTAIX'l DE DEf'ESA

JumFICATIVA

O E5'I1IOO DE DErESA S1JFGIU N:JINICIO~ roNSTI'I'llDll', FOI OBJEIODE
~"lJ.!Ea:GAS~ SUPRESSros, NO Em'A."IDJ, PERVINECE, SCB~ INJUSTIFICAD::Gj

1:: INJUSTITICADA SUA PRESEN:".A NCtTEX'IO~.LPO~ J1. EXISTE lJ'I
SI~ DELEIS ORDIN1íRIAs SUFICIENIE PARTI. A~ lJ.lI. ORDEM SUA PRESEN:A, n
TAIl'lENTE, LE'JAPA A At1roRIlJ.lI.DE alNSTITU1D1\ A FP.2ER USO nIDlSOUJ>'INAD'J cesse PODER
PARASUFOCAR~ DE W\.c;sACIRCOOSTANCIAIS,OCASIOOAIS, Z.1ENORES. IJ'-V\C'RE:IJE DE
tJ.l 1-'EDI1INO SnIDICMO SERÂ Kn'IVO SUFICIfm'F PARAÇ(JE A AuroRIDI\DE LAN:E 00 ressa
REX:URSO AtJroplTARIO E I'l:RIG::GO. CI'IE-Sr:: coo EXE}lPID A 'l'ENIM'IVA DE PCSSE 10 DIRE
'ronDE tJ.1 HC5PITAL PSIQUI1.TRIOO CARIOCA. FOI NF:CESsARIO, 00 ENrENDII-'EN'ID Ilt\ ArJI'ORI
[W)E GC'iVEIW\."'J:NrAL, REXXlRFER]i,. AJUDA 00 "URlJIU" CDNI'RA CS OOENI'ES M::NTAIS PARAC'J\,.
RAN'I'IR A POOSE00 DIREroR

DE oorroLhOO, as OONSErHQS DA nEPOBLICA E tE DEFESAN\CIOOAL SÃO OOC..M:s
~: a::NSUL'I'I\US, SEl-lPODERPARADEcrDIR SOBREA UPORI'UNIDADE DE DECFEI'ACÃO
00 EST/lOODE DEFESA. 'IOOOS SllDEl"CSDAS DIFIctlL1:Y\DES DE SE REUNIR, E'>1 CURIOPRAZO,
A 1"'AIORIA ABSClU.1rA. D:l5 l-IE2''BRJ5 00 <nlc.:RESSONACIOWL PARA DECIDIR SooRE O ESTAOO
DE DEFESA DJ:!l!ANIO ISSO, A AUroPID1IDE POLICI1\L E l'lILITAR 'I'EPJ\ N'PI.C6 PODERES PJlAA
'l'UOO FAZE'Q, POIS TUrO sERIi PERMITIOO PRTSCiF5 SE2JI FIAGJl1\NI'E, SEM 1l,CUSACÃO E SEM
PPO'J11S, IlJlS"'A tJ}( COI-'UNICAOO DI\, AUIORIDJ\DE JlO JUIZ. CENSURA INDISCRtMINII.D.J'I, VIOLQ~

CIA, OJERÇÃO E ml'INIIllIf'ÃO mNERALIZADII.. TUro s::m O WINI'O DA.CONSTrrorÇ'ÃO.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

~- ~::~~~~ext::~~~~: ~~~00~~;;:~p~~:=~6s~~~~~n~:~~~n:;:~~::UPfeSSNa
D - OMISSÃO - Objellva restabelecer malêna ~plovild/lno 1· tumo e não mduldll tul redução do venCIdo

D - ERRO- Redação do vencl::loque nao corresponda ao que rol iIIprovadono I·lurno

D - CONTRADIÇÃO-DIspositivos conlIadJt6rlos enlJ'e si e sobre a mesma maténa.

D - ~~~~I~~ Ul'lGUAGEM - Sanar vicio de IJngu~gem defeito, erro manifesto a corrigir, ou de

- SlIPRElSSIVA ~_ I
~OARnOO ~~:.::~ES ~I~
A DES'I'INAÇ'ÃO to~ DEl"ERtWm) DEOOOOmA DEVE SER RES'XRITA I

]i,.CDN.."ERVACÃO E lQ.~ DE SUA ECClI.CX>IA. Q01'II.OOER OOTRA DESTIN7IC'.N:l 'l'1lAlU\ a:tO
RESULTAOO A PESTRUIdiD IW)UE[.E SANI'UARIO EXJJIfcrOO

SOB ESTE PONI'ODE VISTA, CDNSIDERP.-SE QUE O llR;lUIpmOO NÃO Pro\'ER1i, A SI
~. lJ\o PODEMCRIAR REOJRSC6 PAPA J\t1l'O-StJSTENl'M-SE.

O ESTAIX'l DE IlE:RNA.~UOO, aMl AS mw.rS UNIDADES DA FEDEW-cÃC'l, rsTJi. D"
POBRECIOO E CARENTE SOB TOIX:S CS ASPE::1"CG. SUAS PRIOPIOODES SÃO TloNrAS E TÃO UR
C'ENI'FS QUE A AGRFí',AÇÃO DE FEIWINOODE NORONHA M SEU 'I'ERRITÕRIOSIGlIFICJlR1\ UJ-'A
SANr.P.IA DE SEtE RE'CIJilSCG PARTI. A 1"1Ib't.1I'EN:PD DAS IIHl\S OU A DESTRtlIC'ÃO to AI(lUlP~
UOO, VISANOO SUA TRANSFOIlM!\Ç'.ro Dl I(iLO-DE 'lURISKl REUr1\VEL. AS Dl11\S AIIlERNA.TIVAS
si\o INOESEJ1\VEIS.

O IDEAL, PORI'/lNIO, :E: QUE FERNi\",'ID:} DE NOPOmA a::Nl'It\'UE OJMJ F:5Tf., UM
'J'Ef'flI'njRIO FEDERAL LtGllOO A UNIÃO E PRESERV1UXl PARA ga,IpRE

QUEIRA ASSINAl.AR A NATUREZA DAEMENDk

J8J - ~:n,~~~~ext:::~::; ~~~vs~o~~~ap:::::~v:~:n~:~~~~6::~:~~i~uPlesslva
O - OM/ssAo _ObjelJvo!l restabelecer malena aprovada no I~ lumo e nao Indulda na redação do venCido.

0- ERRO- Redaçao do vencido que niio corresponda o!IO qlle 101aprovado no I'lumo

O - CONlRADIÇÁO - DISPOSltJVOS conlJ'adllorlo5 enlJ'e 51e sobre ~ mesm~ mo!llMa.

o - CORREÇÃO DE LINGUAGEM. - Sanar VICIO de Imguagem deleito. erro manlfeslo a corrigir. ou de
tknJca ieglSlatrva. _ '~ ~

g~5lJP=IVA ISL1PRIWl.-SEP1lRI' 190 -M,REfOR'>'A~

ólUSl'IFICATIVA

l\~ UMIVERSAL, ENIENDIDAE ACEI'I:A POR 'I'OIXE, ~ QUEO INI'ERE5SE INDI
VIW!'IL ,);ll,Ml,IS Pa:lEPA PPEPCNDERAR roERE O INTERESSECXlIiE'I'I\U. NI'IM, POF..I'1INI'O, t I
lNsuscm!vEL DE DESAProPRIAC'~ T1INIO O l1\TINFONoro CX'MJO lAINIFCtIDIo Sf4J llE'SPCN
sAVEIS PErA BAIX1I. POO!XX'iio E PFODUI'IVIDADE DA mtlRA. BPASILEIRA. 1'S CHfu:::lIFAS DE
IAZER, em: CERCAl-I AS MIDIAS E <mANDES CID.l\IlES, PJOITJ\S VEZES :E1iI N:M: DE 'IEfCEIRJS,
TA~ DEVEM SER IN:ORI?QRl\Dl\S /la I'F0:F:5S0 PKlIXl1'IVO ou DfSJiI'roI'RIl\IYIS PJoPA EFEI
ro DE REEUFtmAGRl'íRIA.

A ES'I'Rl1IURA n1ND~ MOüCAE~,~ 00 resrcco CDI.CNIAL,
amE PP.EPaIDERAVJl."I AS CAPITANVS, os GRANIES LA'I'lFONDIoo, ~ uw. DAS RESR:NS1i.\'EIS
PE1JlS DIFIct.JLI:l1lDES to BRlISIL A'1UAL. O CDN:E:I'IO DE TERPAPFüOOI'IVA E: oasonoE
SEPVE Tlib SOf1ENI'E P1\RI\ProIEGER ESSES IA'l'IE'Ot'lDICS. ATt os c.FANDES DESERI'CS PODEM
SER CCNSIIlEFAIX)5 CtY1JTERRA prooUI'IVlI, DEPENDE APEN1IS 00 PCm'O DE VISTA.

EMENDA 2T00793·1 """"-------, !'T""""7"'.::-::l
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QUElRAASSINAlARANATUREZA DAEMENDk

o - OMlSsAO-ObJelNa restabelecer matena Ilprovada no 1· turno e n50 IndoIda na redação do venCIdo

O - ERRO_ RedaçAo do vencdc que MO corresponda ao:ue fOI aprovado no 1· turno

0- CONTRADIÇÃO-Dtsposwvos contradJtofios enae si e sobre o!I mesma malérill.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - &n~r vldo de Jmguagem. defello. erro manifesto e comglr. ou de
tecrncillegl5li11trva.

Suprima-se integIalmente o § 39 do Art. 27.

JUSTIFICATIVA

Nem mesmo a Carta Constitucional, atualmente em vigor, o:!:!.

torgada pela Junta Militar, teve a ousadia de cassar ou Iestr~!:.

giI a prerrogativa das Assembleias Legislativas, no que se Ief=.

Ie ã competência do Eoder Legislativo Estadual para exercitar a

iniciativa das leis que fixem vencimentos e vantagens dos seus

próprios servidores e Iegulem o regime JUIIdico dos mesmo.

:s incrivel que o § 39 do art. 27 tenha sido inserido no

texto da Constituição, ora em discussão e votação, com a final!

dade eatccenha de ;restringir as prerrogativas do Poder Legislat!

vo dos Es eaõcs-memísrcs ,
Vale Iessaltar que a Constituinte houve por bem não só

manter como também ampliar essas pIerIogrativas das duas Casas

do Congresso Nacional.

Afigura-se-nos incoerência absurda não se manterem, para

as Assembléias Legislativas, as mesmas prerrogativas Iesguarda

das para o Congresso Nacional, no que tange a matéIia pacific';;

mente ccnsLãeruda de economia ãneezna das Casas Legislativas.-

Ora, da mesma fonna que a Constituinte se mostrou ciosa

em manter e ampliaI essas prerIogativas do Congresso Nacional,

devez-La , no mInimo,deixar a cIitéIio do constituinte estadual

essa matéIia "interna-corporis" das Assembléias Legislativas.

Como não o:fez, a solução ser-â a supIessão do § 39 do art.27,

a fim de que as futuras Constituições Estaduais possam, obede

cendo aos princIpios da Lei Maior, dispor livIemente a IeSpe!

to de assunto do seu peculiar inteIesse.
Se prevalecer o §39 do aIt. 27 do corpo da Constituição,

como foi apIovado no 19 turno, a Constituinte estaIá pratica!:,

do discriminação odiosa para com os legislativos estaduais,vez

que o art. 60 do texto constitucional dispõe:

,,~ da competência exclusiva de cada uma das Casas do Con
gIesso Nacional elaborar seu Iegimento interno e dispor sobI; ar

ganizali:ão, funcionamento, polIcia, criação, tIansfonnação ou ex:

tinção de cargos, empregos e funções de:: segs seIviços e fixação

da Iespectiva remuneIação,observados os paIâmetIos estabelecidos
na lei de diIetIizes orçamentárias". .-

Como se vê, se, no âmbito nacional, o legislativo continua

com as pIerIogativas para oIganizar} da forma mais abrangente pos

sIvel, os seus serviços administrativos, por que se negaI ao Cons

tituinte Estadual essa mesma competência?

QUEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

~ - SUPRESSIVA _Se forde eJqJressiloou p~lMa, Ma deverã Invertero senboo do dlsposrtrvo
Exemplo no texto suprImIr o 6dvl!rblo MtihOM•

passando 11 ser emenda modl6c~l/ViIIe nao supresswa.

D - OMISSÃO -ObjetJva restabelecer mateM ~provadano 19 lumo e MOIndwda na redaÇillO do vencld~

D - ERRO - Redação do vencrdoque nãocorresponder !lO que foi~provado no 19 turno

0- COHIRADIÇÃO-DJ5posrtrvos contrtIdllonOSentreslesobreilmesmamateria.,

O - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar vl'do de IJnguagem, defeito erro manifesto a comglr, ou de

Suprimir do § 19 do Art. 182, a expressão: .. por brasileiros ou em

presa brasileira de capital nacional".

JUS T I F I C A T I V A

COm liheIdade para todos e:lq:,lorarem, a exploração

ainda est.ã aquem do que () Pais precisa. A Iestric:ão não se Justifica. P
reciso fiscalizar a atividade das empresas e não. de-c-.f-.f_:':_ ~-

99

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

~-~~:~~~~~~o~~~~=:=n:ase~~~~~~pressiw.

D - OMISSÃO - ObjetMl restabelecer maténa. iIIprovadano 1· tumoe MOlnduldo!lna redllçao do vencido.

O - ERRO- Redaç~odo vencido que não ecrrespondaao ~ue roli1prov~do no 1· turno

0- CONTRADlÇÁO-OssposrtJvOS contIlldltonosentreslesobreamesmarnatéflill..

D - ~~~~E UNGUAGEM. - Sanar VICio de linguagem. defello, erre ffiIlIllfesto a corrlalr. ou de

Suprima,se do inciso xvrrr , do /l.rt. 70 a expeeeeâc "com d:!:!.,

ração de cento e vinte dias".

JUS 'T I F r C i.. T I V /l

A norma é de cunho ordinãIlo, devendo, uma vez estabelec!

do principio da 'flicença .emunerada a gestante", ser Ierqetida ã Lei

OrdinãIia as de-naLe condições inclusive fixação do tem!,o. oeseeve

-ee que o texto é ~aIantido ã gestante e tecnicaf'lente, ao nascer a

criança, a gestante deixa de sê-lo e se torna mãe, sendo inócua como
condicionamento-de au:lt.i:l:io"'aos primel!ros,.ãias·ila criança nascida.Na

prática, nescc período de d:iseussão. já se tem certeza de que, este

prazo de cento e vinte dias, tem sido fator de descriminação de en

prego a mulher. cueneae dispensas ocorreram, e até o cúnulo de
exigiI atestado de ligadura como conõí.cãcnanenec para se oferecer e!!

pIegos a mulheres férteis. ~ matéria de !.eg:Lslação OIdinãr1a, no que

tange ao prazo de duração da licença

EMENDA 2T00796·5
fJ LUIZ SOYEl:I. AUTOll

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

I:EU -SUPRESSIVA -Sefordeexples.sAooupo!l!avr~~odever6lnvelterosenlldododlspo5ltrvo
Exemplo no texto, suprlmlr o 4dverblO "NAO-,passando ~ ser emenda modllic~\MIe não supresslva

D - OMISSÃO -ObJelNll restabelecer matena aprovadano j- tumc e~o1ndurda ne redllçl'iodo vencido

0- ERRO_ Rederçãodovencldoquenllocorrespondo!laoquerol~pfovadonor-teme

D - CONTRADIÇÃO-DJ5poSltlvos c:onlro!ldll6nOSenlreslesobreo!lmesmo!lmatérla

O - ~~~~E UNGUAGEM. - Sanar VlelO de Imguagem defeac,erro manlfeslo a corrrglr, ou de

SuprimiI do Art. 79, inciso xvr, as expressões "no mínimo" e 'em
cinquenta pOI cento".

JUSTIFIC1\TIUA

A remunerac:ão de hora ext.ra tem sido, ror mais de

30 anos, objeee de Convenção Coletiva de Trabalho, chegando al

gumas a cem por cento do valor real. Entretanto, isto se dá na

medida da possibilidade de cada setor da produção absorver esta

carga 1:: lógico que deva superar o valor da hora extIa, porém,

não se deve fixA-la, nem como balisamento mínimo na Constitui _

ção 1:: matéria mutável, podendo em algumas concições e em deter

minado te-npo, por razões sociais, vir a ser proihl.da em dispo
sição ordl.nária.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

~ _ SrJPRESSIVA _Se for de expressão ou ~ll\'fa nwdevellÍ mverter o senbdo do dlSpOS1WO
Exemplo no leno supnmlr o ~dverblo "NAOM

• pllSSllndoa ser emenda moolncalNiI e nllo supreloswa

D - or,lIssÁo- Ob;clll.a restabelecer malelJa ~provada no 1·turno e não IndUlda nll redllçiio do venCIdo

D - ERRO- Redaçao do vencido que não corresponda 1l.0que foi aprovado no I" turno.

0- CONlRADIÇÃO-DJ5p05llJvos ronlJ'lIdJlonos enlJ'e si e sobre a mesmamat!rla

O - ~~~~fe~~E UNGUAGEM - Sanar Vldo de IlOgull.gem.defeito, erro mllnlfesto a cornglr, ou de

SUprima-se o § 10 do art. 31 do Ato das DisposiçÕes Cbnsti-

tucialais Transitórias.

ólUSl'IFICATIVA

A grande conquista dos trabalhadores, na feitura desta Lei

tmor, encontra-se Justanente no art l20,~, do ProJeto de Const!wição "B" ,

que manda deslocaI para a Justiça do Tral:alho O processo e Julgamento de todas as

questões que se Ielaclonem can os contratos de trabalho, inclusive quando, de um

dos lados da relação processual, se eno:ntran entes de direito públioo externo e

da adninistraçâo p.íblica,diIeta e indireta, dos Municipfos, do Distrito Federal, dos

Estados e da união.

A noma que se Pretende supdmir, inserida em Di5pJsl.çÇes

Transitórias, nega esse princIpio na medJ.da em que pretende ~e o mesno seJa apli

cado apl211ds nos casos futuros. sabe-se que a Justiça Fe::Ieral tan sido, ao longo do

temp~, madrasta para o:::m os empregados. A manutenção desse § lO do art. 31 signifi

cana uma punição e UM castigo para os que denan:lam, atual.!ro2nte, OJntra o Poder PÜ

blic:o. Estarlam:'IS dGsvirtuardo, ce:apletamente, a intenção do Constituinte de corri

gir um erro ao rre.s:o tanfO em que o:meteriam::s uma inJustiça flagrante!
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A. supresslo pretendIda tem por fim ~armoni~ar I
• atuaçlio dos órgftos responsáveis pela segurança pública e fazer JU!.j
tlç. aos bravos soldados do fogo.

I rem pela introducão:~*k1~~'=~t~~~~: se~
cretlzada, ocasJ..Ônarã enornes PJ;e)u!Z05 para o ~uem prcdutor rural, "eía que
scr-lhe-ão fechadas tcàag as pcetas para cbtençro dos recursce necessêcícs 00 .f!
nancaaemto de sua atividade produtiva.

CllJEIRAASSI!W.AR A I'IATlIREZADAEMENDA:

Q/JEIllAA5S/I'!AIARA NATUREZA DAEMENDA:

~ SUprinla-se do § 19, do art. 60, do ProJeto de Ccnstituiç&"
a expressão"••• ou dos blocos par1arrentares•••n

JUSTIFICAÇ/D

A :representaçoo do P'JlJO se dá, nos temos do artigo 17 d:I
PmJeto de CoostJ.tnição, per in\:emédio dos partidos p::llíticcs que wanifestam,
FOr sua atuação, a \/altade pooular.

Even~te, esses partldos ,;xdem se aglutinar em blocos
parlamantares, formando coallzces originadas por obJetivos oolítioos em ccnm, Es
ses blocos parl.airenl::ares, no entanto, são neros fatos politioos cajo caráter
~l.tãr1o não Justifica a sua JurldiclzaçOO e I'IUito menos a nível o:anstituc::i2

Entendatos, pois, que a sua inclusão na Constituição das rre
sas do Coogresso Nacional, das Casas Legislativas e das canissões permanentes nãõ
ccntnb\U para o exercfcío da ôerccracaa, p::dend:I, inclusive, criar dificuldades
para esta trefuantel:) enfraquecillento do partido político, individua1Jrente o::nside
rado, este sim um fato Juridioo quE! deve ter assento na Constituiçii:l. -

EMENDA 2T00804-0 """' --,

f? SE1WYJn MERWJ cm<lS ) PTPI:;;=;

IKJ.: ~~~=~~~:::~~oo~:t;.:~::=A~:,~se;=~:;:~:upresstVlI
O - OMISSÃO - ObJetlVll restabelecermaene Ilplovadano I· turnoe Mo mdUldana redaçãodo vencido

D - ERRO - Redaç3Q do vencidoque mo correspondaao que folapfbvadono 1·!Uma.

D - ÇONtRADIçAO - Dl.Spos:lJVOs ccnuadtcncs entre SIe sobrea mesmametere,

D - ~~~~E UNGUAOEM- Sanar l'lCIO de Itrlguagem. defeIto,erro ITIlln1festo u corrlgll', ou de

ALFREDO CM1POSAUTon, _

B."fBNDA MP 2T 08D1-5

~

Entendaroe; que a cc:nsagração 00 texto o:::nstitucional de ma~

ria da árb1ta da lei penal que, de alguna forma, tende a sub:reter em naicr grau o
Cl.dadão ao p:der arbitrã:rlo õo Estado, -pepresenta ~ave. QlUÍV(XX)e el.etientaJ:: 0J9:.
era-senso do ponte de vasta juridioo.

'roma-se necessãr.io refletir, antes de tlXlo, sabre a necess.!
dade de lirm.tar o Estado em sua faculdade de punir, não serdo outro o obJetivo de::.
ta &enda.

Proibir amstia conf la.ta , ror outro lado, o:m o texto aprova
do 00 art. -19, vrr, deste Projeto, onde se cCll5o:lgra a atribuiç50 do Ccng~su N.:lw.~
nal para decidir sobre sua concessão.

Pil'la1.rrelte, ao Justlfie.amos a supressão das elipressOOs aeJ.
na, vem-roa ã ler-brança passado recente de luta peta anistia arrpla, geral e i~
trUa, afinal ser-ente alcançada 1P presente m::nento constituinte.

EMENDA 2T00801-5
flSEWlOOR ALFllEOO 0\MP05 AUTal

QUEIRAASSI!W.AR A NATOREZA DAEMENDA:

~-~e:~~~~;~U::~~=0~~6:;~::::ASl!~:se=n:~:=uptCSSIV~
O ~ OMfssAo _Objeliva restebelecer mal!rlallprovada no l·tUfTlO e nae lOeluldo na redaçêo do vencido.

O - ERRO- RedaçãQdo vencidoque 0110 ccme~pondll ao que foiaplovadono I' Lumo

O - CONTRADIÇÃO- DISpoSItivos contradJtonos enuesie sobre li mesma malena.

O --~~~~E UNGUAGEM- Sanar yfdo de fll1guagem. defeito,erro manifestoa ctllTIglr. ou de

r:T------------""O-------------,
s Suprlnlam-se dos incisos XLIII e XLV, ib art. 59, as expt:e§,

sões "••• inafJ.aocãvel e inprescrltivel ••• " e, do inciso XLIV, do nesno artigo,
as eJ<pres5Ões " •• : inafiançãve!s e insuscetíveis de graça cn.anistia •••"

~!:!.~!!E!~~~!!!.

As normas em vigor, oriundas do regime autor.!,
t ãr.ío , éstabelecem o tempo de cinco anos, não se justificando agravar
a situação do servidor Militar, exatamente no momento em que se estry'
tura uma nova ordem Constitucional voltada para a consagração dos
direitos e garantias indIviduais e para a afirmaç'ão da democracia.

portanto, não há qualquer argumento que possa
dar um mfnimo de respaldo à disposição Que se oretende suprimir.

A sua supressão é a úúca forma de permitir a!
guns avanços, em relação às imposições do autoritarismo.

Seja. suprI.ido I) Inciso I. do Parágrafo aQldo

ARTIGO 14 e. por vIa de ccnsequêncãa, a expressão ·SE CONTAR MAIS DE

DEZ ANOS DE SERVIÇO~ constante do InciSI) lI, dos aesees parágrafo

ARTIGO.

~-:x=::;:~;:,~:=cu~~=~s:~~~
O - OMISSÃo -ObJelMI restWdecerJnllléna.ll~00 l' turno e n!o k1t:luida M redaçio do vencido.

0- ERRO- Redaçllodovmadoquenklc:orre5pondl1llOquerol~nol·tumo.

0- COI'fIRADIÇÁO-DsspclSltiYos contradit6ri05entreslesobre.mesmatmlteria.

O - ~~E UNQUAGEM - &nar W:b de 1lnQu3gern. defeito. erro lNII\lI'esto A COlrigu',ou de!

EMENDA 2T00799-0 ""'" rn-::-."";-;;;:;,
gJ J}Pf' 1kr/lo RéJF?7&-:/ ) êllrtJ1/ffJ

CllJEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

OO-:~:~~~~oo~~:=n~se:fi::S~upr~
O - OMJssAo - Objetivarestabdcccrmatcua aprovadano 1"tun'IOe não IndUlda na redaçãodo vencido.

O - ERRO - Redaçaodo vencde que esc eonesponda w que rOlaprowdono l' tumo

0- COmRAOfÇÃO .... Ol$posIllvoS c:ontrac:htonas entresf e sobrea mesma metere.

O - ~~J?tlV~E UNGUAGEM- SIllW vicio de hngtulgcm.defeIto,erro manifestoa comgll'.ou de

Seja suprimido o parágrafo 22, do Artigo 148.

~!!§.!!.E!~E!!

O INCISO XXXVI, do Artigo 52 diz:

"A lei não excluirá da apreciação do Pode~ J'y'

diciário lesllo ou aflleaça a direito";
Já o Inciso IXIX, do mesmo Artigo 511l,diz:

nconceder-se-á "habeas corpus"~ que a.!.

guém sofrer ou se achar ameaçi;lda de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

Além do texto Que se pretende suprimir se r!

ferir genérica e imprecisamente a punições disciplinares, sabemos que

a expressão carreta séria Prisão Disciplinar.
Ocorre Que a prisão disciplinar pode-se dar

em consequência de ilegalidade ou de abuso de poder,devendo ser obj!

to de apreciação pelo Poder Judiciário, por se tratar de lesão a di
reit.o.

Ademais, os tribunais hoje não têm-se esqu1v~

do de apreciar habeas-corpus nos casos de prisão disciplinar, mesmo

sendo as normas em vigor exatamente iguais às Que a nova ordem Con~

tltucional pretende reeditar.

Assim,s supressã:o se faz urgente não só para
carpatíbiHzar; o texto, mas também para inlpedir futuros conflitos entre I
poderes, para proteger os cidadãos mllltares de todas as formas de

arbitrariedades e para criar condições favoráveis ao cumprimento da

~:a...._~?nst!t1:ição:_ ~ _,__ • _ I

NATUREZA:SUPRESSIVA

DESPACHO

A emenda pretende a supressão de dois d1SPOS1t~vOS (art. 59,

XLIII, e ecc , 59, XLV). De acordo com as normas reqaneneaxs , as

pressões propostas deveriam ser objeec de propo:Hç'àes d1stintas, uma
vez que entre elas inexiste .correlação <Reg1mento rnterno da AssembléJ.a

Nacional Constituinte, art. 23, § 29). Admite-se o seu acolhimento a~

nas para o primeiro dispos~tivo ind~cado {art. 59, XLIII}.

Btn 12/07/88

ConstituJ..nte ULYSSES GUI.-iARAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T00802-3
~SEN1\OOR ALFREro CAMPCS AUTOR

Q(JBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~~~::::~exl:~;~~l~ :x~e~~00~~~ap~~=~bs~~v:~n=~~:~~s~~~UPre5SlVa
O - OMISSÃO-- ObjetIVa restabelecermalem aplovadano l'lumo e não IIlduwana redação do vencido

0- ERRO- Redaçaodo vencidoque nao correspondaao que fOlllprovado no l'lumo

0- CONTRADlçAO-DIspo!õllJvosconlradllouosenlresle sobre a mesma malena..

O - ~~:~E UNGUAGEM- Sanar VICIO de Imguagem,defelLO, erro mamfe~to a cOlTlglr. ou de

~ 1000'-- ,

Supnna-se do item XXIXdo art 59 cb ProJeto de Cc:nstitul
ção a expressiD " ••• e às respectivas representações sindicais e asSOC1.atiVas•• ,,-

Q(IEJRA ASSI!W.ARA NATCIREZA DAEMENDA.

GJ -:x=~~~~~::::~=oo~~~~==:~~~~~n~se;~~~~s~~prCS$M.
O - OMfSSAo - QbJe\nla restabelecermetena aprovadano r-turnoe não Induldana redaçec do venCIdo

O - ERRO- Redilçaodo venceo que nêc correspondaao que folllprovadono l' Lumo.

D - CONIRADlç,\O - DlSp05ltJvoi> conlradltonosentresi e soble 11 mesma matena

D - ~~~tlV~E UNGUAGEM - Sllnllryfdo de Itrlgtulgem, defe1!o, erro manllesloa corrigir.ou de

r.:r----------='--------------,
Emenda: Suprima_se do § 29 do art. 25 do ProJeto de constituição a e~

pressão "a empresa estatal, com exclusividade de dJ..stribuiçãon •

JUST1P1CA'1'lVA

Ocorre, em primeiro lugar, o uso inadequado do vocábulo "distribuiçãd'
em geral adotado para descrever a distribuição dos derivados de petro
leo, gás natural, etc. '1'anto assim que no art. 183, inciso IV, utill
za-se a expres$ão "transporte, por meio de conduto; de petróleo bru=
to, seus derivados, e gás natural de qualquer origem",para descrever
a atividade que constitui monopólio da União.

Da fonna como se encontra redigido o § 29 do art. 25, poderiamos vir
a ter também o monopólio da distribuição do gás de cozinha e. moderna
mente, do gãs para fins automotivos. Não parece ter sido essa a inten
ção dos constituintes. Há, ainda, um segundo problema de Indole con
ceitual, decorrente da limitação imposta ao regime de concessão exclü
sivamente em favor de empresa estataL EstarIamos, nesse caso, dian=
te de uma nova forma de monopólio, o que não foi, igualmente,a inten_
ção dos const.ituintes.

Mediante emenda supressiva, eliminando-se a exprêssão "empresa esta
1.al, com exclusiv1dade de distribuição", estar-se-ia atendendoo l
piel. to dos E!>tados federados e e1J.minando a inconsistência reaaciO-\
nal. Este, pois, é o obJetivo da emenda apresentada.

4-------'--....'1e-------- - - - - -- -

EMENDA 2T00800-7 .".,, ----'-__--, "TA

e'J TJ...,f" ar/Lo (?A/>?&q ) ~/&i}ifJ
QlJEIRAASSINAlARA NATOJlEZA DAEMENDA:

r-vl _ SUPRESSIVA -Se forde expre$SIIO oup~ n30deverA lIWertero S\:nlJdo do dlSposúlYO
IA..J Exemplo"no texto. suptlmtro edvétblO ~NÁo-. passllndoa seremendarnod.rlCllI.MI e não supreS5Ml.

O - OMISSÃO - ObJelNa reslabelecermateM aprovadano l' turnoe não Inclwdll na redaç&o do ~nddo.

O - ERRO - Redaçw do venddo que nIiocorrespondll. ao que fOlaptovado no l' tumo

0- CONIRADlçAO-'-Dl.SposltJvos cootradilórlosentre sJe sobrea mesma mal!na.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM- Sanar VÍcio de bnguagcm,defeito.erro manlrestoa corrIgir.ou de
~caleglSlalJVa.

SEJA SUPRIMIDA A EXPRESSltO A EXECUC~O DE,CO&!

TANTE DO PARAGRAFO S2,DO ARTIGO 150,ND QUE SE REfERE n DESTlNAÇliD DOS

CORPOS DE BAH8EIROS MILITARES.

A supressão ora profOSta se faz necessma para chnJllJ.r o
confhto de oornas que se está verificando entre o disr;osto no item XXI do artigo
59 fi! o chsp:lSitivo ora errendado.

O iten XXI do art. 5... contén urra pre1/l.são genénca, asse'3!:!
rando que, SCtlCnte guando outorgada, a entidade assOCJ.ativa ou sinchcal represen~
rã o seu fÚia:!:l emJuízo ou fora dele

Já o itan XXIXdo art. 5'" estabale09, ccxto obrigiltónil, il
participação das entidades acuna referidas na úscal1zaro.-ão dos direitos aul:.orais

Ante o confhto, UITa das norrras terã que ser alterada. E,
tend::l en 1/l.sta o fato de que o rnandar'ento do J..tem XXI do artigo 59 é de cunho ge
ralo !lrphcarOO emprincípio ccnstituC:lOnal, de-.rerãprevalecer sobre a do item
XXIX, proceden30-se, dessarte, ã sU!,Jl:essão de expL-e5sãoconfl~tante J..nscu1p1da no
~ten XXIX do art 59.

Q(JBRAASSI!W.ARA NATOREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T00806-6 """'.----:-c,..-,:------, ~""--,
PJ C:;<b, @.. ~ ) 'uJ07/88 J

Q(JEIllAA5SI!W.ARA NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~~~~~~~~~~::~=o°':~;;P:~=:s:v:~~n~:e:~::a~upreS$wa
O - OMlssAo - ObjetIVa restabelecermateM aprovadanol' tumo e nao mdulda nllredaçaodo venddo

0- ERRO- Redaçãodo venCIdo que n.iiocorrespondaao que fOlllprovado no I" turno.

O - CONIRADIÇÃO - DlSP051tJVOS contrlldll6nos entre si e sobre li; mesma mateM.

O - CORREÇÃO DE UNaUAGEM - SllnllrVlc10 de Itrlguagem defeIto,eno rnan:festoli cornglr.ou de
técrucaleglSlaWa.

~Y.§.I!E.!~!!!!.!
O novo texto Cc:mstltucional, ao consagrar !

tribuição própria a.os Corpos de Bombeiros H!lltares,ifarã com que nas

diversas Unidades da Federação eles passem a ser Corporações disti.!!

tas das PolIcias M11i tares, o que trará grandes benefícios à segura.!!

.ça pública.
Os Corpos de Bombeiros M,(litares, tomando pOl;'

base o Que ocorre no Rio de Janeiro e no Distritfo federal, onde são

Corporações inljepenljenles, p<!orticipam do Planej'amento ,da coordenação

e da Fiscalização, além de inúmeras outras atikidades vinculadas à
Defesa CiviL

Portanto, não há raz~o para que o texto Con.!

tltucional restrinja a sua participação à etecuç?!otO Que poderá aca.r

retar confrontos e conflitos desnecessários,em Pt"ejuizo da população,

que precisa e quer segurança.

EJ - ~~p::-~;-,~~~~I~ ~x~~~:oO~::A~~llp=~~::v::~n~:~~~~:~n~~upresswa

O - OMISSÃO - Objetivarestabelecermatenaaprovadano 1~ lurnoe não mduldana redação do venCido

O - ERRO- Redaçãodo venCido que nao colte~ponda ao que folllprtlVado no I' tumo..

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSlllV05 conlradllonos entresi e sobre a mesma metena

O - ~~~~~~~E UNGUAGEM- Sanar Vldode linguagem.defeito erro mamfestoa conlglr,ou de

SUprina-se o inciso XXVI, do art. 59, do ProJeto de Const1tu!

A proteção à~ proprieàaãe familiar eno:ntra-se aeVJ.~
rrente resguardada no art. 70 e seguintes do có:1igoCJ.VJ..l Brasüe1ro.

Ato das D15pOS1ÇõeS Const1tucionais Trans1tónas

No art. 29, parágrafo único, suprima-se a expressão:

" ••• ~ até a prooulgaçâo da ConSt1tuição ••••"

A redação passará ser a segulIlte

''Parágrafo ún1CO. Os decretos-leis que não tiverem SIdo aprecIados

pelo Congresso NaCIonal serão consIderados reJeItados, respeitados os atos p~

tIcados em sua vigêncIa......

JustIficatJ..va

G l1IlpOrtante a supressão da expressão 11•••• até a prooulgação da

COnstJ..tu1çâO•••••'*, pol' desnessãria, urna vez que eld proibe a assmatura de de-
cretos_leIS o Presidente da Re libh •
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E.'lENDA N9 2T _0"'B"'1"'"-"'2'- _

to de emendas. eeneacaa vanas situaçoes de Omlssoes no que foi aprovado no 19
turno, para as quais sugere a apresentação de emendas, portanto. cabe a emen-
da de Omlssão no que fOl aprovado no 19 turno.. •

EMENDA 2TOOa07-4 I
(!J Deputado NOEL DE CARVALH;;rn-'---------'J ~.~;;ãã] .

QlIEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

[EJ - SClPRESSIVA_Se forde exp~ssio ou pcLnTa. não deverio mvcrtero sentidodo dlSpo$JUYO

ElIemplo no texto.suprlrmro lIdverblo ~NÃo~, pas~do li ser eme~ modIfIClllro'lI e No supres.si\ra.

D - OMlSSAO - ObJelMIrestabelecer I1UlteMllPJOVlldano r-turno e n50 IIldwdll M re&ç/io do vencido

O - ERRO - Redeçao do venecc que mo cerrespcnda ao que foiap~do no 1· turno.

D - CONTRADIÇÃO .... DlSposrtJvos contl'lldt6rlo5entrcslesobteamesnulJmtena.

O - ~:e=E UNGtlAGEM - SlUlU ~clo de linguagem defeItO eno manlresto li COrrlglf. ou de

taveas que tenham concurst pub Iaco , Na forma aprovada no 19 turno (Art 49 e I
seu SUnlco) o dlsposlt1vo se upka euva tawcm aos serva.deres es ceveas não con
cursados (Art.22 das DJ.SpOSlÇOCS Trans1tõnas do Projeto de ConstltullSiio e 
Art.177 das Duposiçoes TranS1tónas da ConstitulÇão de 1967) A estes serv,!.

dores est:3ve1S não concursados. oriundos das refer1das Disposiçoes Transitó-I
r1as,aplicSIll-se os d1spositlvos da.d1sposiçoes permanentes iflclUS1ve o que
tinha sldo aprovado no 19 turno como Art.49 e seu §Unico. que. se persistlr
a lIlodlficação do Relator} dedxaeaa de se aphoar aos serva.dores estãve18 não I
concursados, porque foram transformados. o Art.49 e seu §l1n1co do 19 turno,
pela redaíão do veneado , em parãgrafos (19 e 29) de um a rtn.go (Art.42) cujo
"Caput" so se eptaca aos servidóres eeeeveas med1ante eeneuese pübllCO. e
como o "Caput .... os par'ãgrafos.

A'"'rcdação dos Ul9 e 29 do Art.1i2 do veocadc , se permanecer.
prejud1carã a tm.That-es de servldoresfederalS.estadu8ls e munacapeIs , p01S
cr1ara-dois t1pOS de estab1ll.dade: a dos servadores concursados, que. será
uma estab111dade com as gareneaes expressas na Constltuição; e a dos eervadc
res não concursados, que será uma estab1hdade V.llZla, para a qual não se apli
cam as gaeentaas expressas na Constituição.

AUTOR

NATUREZA:

LUIZ MRQUES

CORREÇ1i.O DE LINGUAGE'"

DESPACHO

Art. 3D, inciso VI (supressãva ea parte)

VI _ Inviolabilidade dos Vereadores por suas oplniDes, pal~

vras e votos no exercício do llIandato; EMENDA 2TOOal0-4

PJ CONSTIrUIIltE una MAROUES ""'"

Apesar de classifl.cada como emenda para correção de Lfnqua-,
gem (art. 187, § 49, 111), o autor pretende sanar omissão do próprio

texto aprovaão em 19 turno, hipótese esta não prevista na ccnceí.eua-,
câc das emendas para o segundó turno de votação Oeixa de ser eccmr.,
da.

JUSTIFICATIVA QUEIRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

or1TULO lI. ::

CAP1orULO II

Insira no artigo 'VI a expressão MORADIA, ficando assim red:I.gido: •

JUSTIFICAÇXO

Pres1dente da Assembléia Nacional Constituinte.

A lntenção COm q..tc f 01 lnser1do este hmlte e boa. vez que cUlda de que

o benefíClo de que trata o caput do artlgo 53 não se extenda além dos parâme

tros e!otabelcCldos nos seus 1nClSOS I e 11

Entretilnto, a forml1. de redação e dúbIa, gerando lnterpretaçõel> contrad~

tõrias.

OUEIRAASSJiw..o.RA NATURÉzA DAEMENDA:

Em 12/07/88

Suprlma-se o inciso IV do parágrafo 39 do artIgo 53 do Ato das D1I>POSl-

ções ConstltucJ.onals Trans1tõrlas do Pro:Jeto de Constltull;ão "B".

o 1ntulto de at1nSlr rJ.gorosamente ãs mlcro e pequenas unldades producl

vas ruraIS e urbanas ~st5 resguardado TlgorOS'l'llente pelo lnCl~o 111 do par5 :

grafo 3 0 que cetermlna "LJam excluídos dos belleríclOS os mutuãrl0~ que dIS

ponham de outros reCUrsOS, alem do estabelecimento. da casn de. moradla e dos

lnstrunentos de trabalho c produçiio

QOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMEI'IDA:

.constJ.tuinte ULYSSES GUI-l.ARAES

EMENDA 2TOOa12·1
~ SCMDOR~lAhSUETO DI: LAVOR

Q - SUPRESSIVA - Se fw • s-exprc-\s;io ou p~lavra nao deveraInverter o senudc do dlsposlhvo
Exemplo no texto supnrmr o adverblo MNAO-.passando 8 ser emenda mooilirallVll e não supresslvlI

U - Of>t1SSÃO-Ob,ehva r<"..!.lbdccer m~lclla aprovada no t-reme e nec Inc:1uld" na redaçao do veacnro

D - ERRO - Redeçao do vcnedo que nao corresponda ao que 101 aprovadono i-teme

D - CONlRADIÇÃO-DlSpOSlllVOSccntredaoncs entre st e sobre a mesma malena

D - ~~~~~I~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de Imguagem,defello erro mamfeslo a cOrrigir ou de

--_._---- -_._----------~

EMENDA 2TOOa13·g ""'"
[!J CONSTITUINTE IVO CERSOSIMO-----------,J ~:;~§l

D - ~~~~:'~~~::: ~~s:oo~~;:lIp==:se~e::,::e;=::~:~~1.lpresslva
m - OMISSAo -ObjelMl restabelecermalérlalIprovadil no I' turnoe não induIdanll redllçàodo venddo

D - ERRO - RedlIlSi.io do venCIdo que MOcorrespondllllOque rolllprovadono l' turno.

0- CON1RADIÇÃO-DlspDSlUvOS contradltonos enllesle sobre li mesmll matéria.

D - ~~~?~E UNGUAOEM - SlInM vida de Iingullgem, defeito, erro manifesto a c:olrlglr. ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

Disposit1vo Emendado: T1tulo VII, Capltulo lI. -Art..187, §!l9.

SupritDa-se da redalSão do 149 do Art.187 do Projeto de Consti
tuilSão (B) a expressão "subutlhzado ou". -

JUSTIFICAÇÃO I
A expressão "subut1.l1zado ou" deve ser suprianda-

nada ao texto, porq~; :~~:u~a: ~:;~:r: ::~~~~~~~z~~~~ ~:~~~r~an~:la~~~:~:~r:aqUI
afetando todo o texto do §49 Att~187.deverá ccncearcae, para f1ns legais, as 3(
tres) expres seés, solo urbano "não ed1flcado". "subut1.llZado" e"não utlllzado"
ou as expressoes "não edif1cado"e "não ut1.llzado", caso sej a supnmida a pala
vra "subutuIdaado"; Como. portanto, estes cencea.tos são relativos e não absolu
tos. p015 t.erão as suas def1.nllSOCS na rea federal, a palavra "aubutn.Laaado" e
1nutll, p01S mesl'!O sendo sUE,r1mida, a lel federal poderá conceituar, pllra flns
Iegars , como solo urbano "nao uta.Lfaado" aquele que seja subutilizado, bem como
poderã, a rea federal, caso seja mant rda a palavra "subutllizado", ecneeacuar
como tal um solo ainda menos ut a.Lazado , Jã que, alclll de ser subjetiva, a eonee
tuação e ret ac rva ao que a Lea estabelecer.

2 Porque a supressão da palavra "ou" 'r etnxa do alcance do

:~;u~~ã:r~cl~, t~:t::~~~~~ l:~~i~~i~~~'P~T:U:S s~m:~:l~e~~~:~~~o; ~:r~~~:i: ~~~~
ralS, tendo em vista que para estes últJ.llIos a desapropriação das benfeitorlas e
paga em dlnheuo. Não e razoavel que uma ConstltUlção que estâ sendo escrlta ~

tendo como um de seus fundamentos a 19ualdade, sel'! dlstlnlSão de qualquer nature
za, venha a establ;lleCl;lr tamanha deS1~lIaldade de tratnmento entrl;l o 1mõvel urba::
no e o :unôvel rural. -- - ,

O prâprio Relator Bernardo Cabral dlZ na apresentação do ven
cado (pag. IX), que preocupado com a necessidade de tratamento igual1tãrlo para
d15poslt1tvos const1tuc10nais s!fllelhantes, suprimiu, nas a11neas "c" e "d" do
1nclso III do Art.4l, a expressa0 "na forma da le1". para dar a aposentadClria I
proporcional do servldor públlco, tratamento 19ua11tãrlo ao dado no Inclso V do
Art 2~7. ~ara a~aposentadorla eroporc10nal do trabalbador da inlcíat1va priva
da. Nno ha porque, portanto, nao aprovar esta elIlenda

3. -Porque deve~e considerar que a supressão da expressão "sub
ut1lu;ado ou", que representa a ret1rada dos moveis ed1f1cados do alcance do
549 do Art.187, e necessãria para evitar que a expressão "subut1lizado ou" 
venha a ser tna1S um deslstimulo aos lnvest:unentos da lnlc1ativa Privada no lIlell
cado :unobl1!ãr10, pois estes de51stimulos e a consequente redulSão destes 1nves
tunentos. sao as pr1nclpais causas do "deflClt" de hab1talSoes, alem. de ocasio
narem o desemprego or1undo da desatlYação do malor mercado de trabalho.

S de se observar também, que .a manutenlSão dos lmovelS edlflca
dos no alcanc! do §49 do Art.187 elIl nada benefiC1a li Po11t1ca Urbana, ao mesmõ
tempo que e}."p~e milhares de_pequenos proprletárl0s urbanos, que tem uma única
PEopr1(!:da~e, a des.'proprlacao por tltulos de dlvlda piiblica. com urna lndenlza
çao que nao tem a pbr1gaçao de ser preVla nem Justa, baseada apenas no fato de
que a proprJ.cdade f 01 conslderada como i1subutlllzadau.

f8] - ~~~:~~~~::~o~~~II:~~á~=er:=~:~:~~preswa
O - OMfSSAo -ObJetMl restabelecer mlllenilllprOYllda no I· turnoe não Induldllnll redação do venddo

D - ERRO - Redaçãodo vencidoque não corresponda1IO que folllproYildo no I' turno

O - CONlRADlÇÁO - DlSpoSlbvos c:onlnufl16nos entresi e sobre8 mestnllmetere,

O - ~~~~~E UNGUAGEM - sanar vido de ltnguagem.defeito, erro manifesto .Il cOrrigir. ou de

D - ~~~~~~~~;~':~oo~~~~::=s:~:~s::~::=pressJva
D - OMlssAo -ObJellva restabelecerm81~na 8provadano l._tumoe não Iflduldanllredllçãodo vencIdo.

O - ERRO- RedlIç.;o do vencidoque não correspondlll!Oque foiIIprovado no l' turno

O - CONlRADIÇÁO - Dlsposrtrvos c:onlJlIdi16nos entre sIe sobre a mesma mlll&Ja.

~ - ~~T~~ UNOUAGEIo\ - Sanllr VICio de fingullgem.deft1to,erro manlfeslo JJ corrigir,ou de

CONSTITIJINTE LUIZ MAROUES

D1spos1tivo Emendado T1.tulo VI. Cap1tulo I. SelSão V. Art.162, 519.

CONSTITUINTE JUIZ HARmmS

A Inviolabllidade dos. Vereadores deve revestir-se do

carácter efetivo como Que os ilustres constituintes a preconizaram
desde os trabalhos da Sub_Comissão.- A restrlçl;o ora suprimida é ccn

trad1t6rla porque, na prática. anularia a inviolabilidade. Para fins
de responsabllização as fronteiras municipais inexistem, assim como

não há judiciário Municipal.
O Vereador é homem p.:iblico do mesmo modo que o Deputj!

do Estadual. imune às pressões locais suportadas por aquele, vitima
de coações e atentados que tem ido até à eliminação fisica. Como ho
mem público sua atividade não pode restringir-se à circunscrição do

Município, uma vez que os diversos problemas de sua comuna dependem
de ação junto aos poderes federais e estaduais. para não falar-se
dos que extrapassam as lindes de sua circunscrição, como os relati

vos à poluição, às vias de transporte ao abastecimento e ainda os de
natureza social ligados a migrações e, em suma. a estrutures de Amb,!
to regional ou mesmo estadual. Ainda na sexta-feira p.passada os jo.!,
nais de são Paulo noticiavam a condenação de um Vereador da Câmara

Municipal paulistana em processo movido pelo Prefeito, o que dá bem
a medida das coações que um edil pode sofrer por parte do Prefeito,
cujos atos deve fiscalizar, e demonstra a necessidade de garantir-s.!!,
lhe a independência mercê da inviolabilidade plená, sem restrições

discriminatórias

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Supnma'"'8e a redalSão do §l9 do Art.162 do ProJetp dr! constitul-1
ção (8). rentmlerando-se os outros parâgrafos.

JUSTIFICAÇÃO

O prõeno Relator no parâgrafo f1nal de sua apresentação do Pro
Jeto de constituiçao (8) chama atenção sobre o confI1to entre as normas esta
belecidas no Sl9 do Art.162 e no 149 do Art.187. que tratam, ambas. do IPTU
prOl'lreSS1Vo, no pnmelro com alcance ~r!ncrJ.co e no sel!,undo como uma sans.âo.
Sendo o IFIU progreSS1Vo um dlSpOSltivo cr1ado para promover a ut1lu:alSao so
clal do solo urbano. deve pcrmanecer a redação do §49 do Art.187 e ser supn
tDida a redaçiio do §l9 do Art 162.

EXlstlndo no Brasl1 malS de 4 000 munlclpl0S, que terão a corope
tene1a para lnst1tulr o IPTU progress1vo. a redação do 519 do Art 162, ampla
e lmpretasa, certamente provocarâ uma multiphcldade de lnterpretações. poden
do dela resultar efeltos outros que não a utll1zação do imâvel urbano com 
fl1\S 50C181S.

[81- ~~~~~~~c;::~:.eS:oO~~~~8~==~As~~:~n~S:~~:~:~:upresslva.
O - OMlssAo - Objellvarcsl8belecermat~na aprovadano )' turnoe não Induldana redaçãodo Vl:ncufo

Q _ ERRO - Red"çao do vencidoque nlio c:orreSpondllllO que rolllprOVZldo no l' tumo.

O - COrnRADlç,\O-OLsposrtMls contrlldrtórios entre si e sobre li mesmamatena.

O - ~~~~E UNGOAGEM - Sanar VICIO de linguagem,defello, erro manlfeslo li comglr. ou de

EMENDA 2TOOaOa·2 """'--------, r.r--"'''---,
lU ) t-ow07la!! J

li

QUElRAASSIlWARA NATUREZA DA EMENDA.

D _SOPRESSIVA -SefOldeexpress.Sooup~II,NodcvmlnverterosenlJdododlSposItrvo
Exemplo.no t~ supnmlr O &M!rblo MNAO", passando li ser emenda modilicatMle ni.iosupresslva.

O -. OMfssAo - ObJel.Na restabelecermlltl!naIIprovadano l'tumo e não mdUldIlna redlIç50do venocIo.

~ - ERRO - Redaçãodo vencido que MO conesponda 1IOque foiaprovadono l' turno

O - CONTRADlçAO - DLSpos!trYos conlraditooosentre si e sobre li mesma maléna.

O - CORREçAO DE UNGUAOEM - Sanar viciode Ilngullgem,defeito, erro manifesto li corrigir,ou de
téaucll leglsllIUva.

D1Sposit1VO Emendado Tl.tulo UI. Capitulo VII, Seção lI. Art.42. U19.~9.:.~ :3

Identlfique-se o §l9 e o 529 do Art.42 do Projeto de Constitui
ção (B), como Art.43 e Parãgrafo Dnico deste artlgo. respectivamente. na fo~1
ma abaixo. identlfics.ndo-se o 539 do Art.42 como seu Parãgrafo DlUclt.

"Art.43 - .oservJ.dor púbhco estável sõ perderã o cargo eIl1vir
tude de sentença Judlcial ou medlante processo adllllnistrat1vo Cll1 que
lhe l>eJa assegurada l1IIlpla defesa.

Parágrafo tJnico - Invahdada por sentenlSa jud;l.l:ial a demlssão
do serv1dor estãvel. seri ele re1ntegrado. e o eventual ocupante da va
ga reconduZ1do ao ca~go de origem, sem direito a 1ndenlzação, aprovei
tado em outro cargo ou posto em d1sponlb1Ildade".

JUSTIFICAÇÃO

O dupoutivo eonst1tuc10nal etlendado foi aprovado na votação
do 19 turno como um artlgo (Art.49) e seu Parãgrafo Un1co (§Un1co do Art 49).
.A mod1ficação lntroduzlda pelo Relator na redaião do venc1do, que transfor
mou o que f 01 aprovado no 19 turno ClIl. d018 paragrafos do Art A2, modJ.f2.ca a
abrangenc1a do dJ.SpOS1tlVO. que desta forma $Õ se ap11ca aos serv1dores es-

DlSpOSltiVO Emendado: T1tulo VII, Capltulo 11. k~.t.187. 149, Inciso III

CorriJa-se a redação do Inr so III do 549 do Art.187 do proJe-,
to de Const1tuição (B), 1userindo entre ..s palavras "com" e "paRamento" 11 ex
presssão "previa e Justa 1ndenização (''' flcando o trecho do InC1So da seguTn
te forma: " ••• COlll prétJia e justa uultnt.::ação e pagamento ••• " -

JUST FICM .,

Sem a correção propo~L.. nesta emenda os lmovelS urbanos edlfl
cados ou não. poderão ser des ,propnados com pagamento em tltulos da dlv1da
pübllca. sem que a 1ndenizaç'=, seja, necessariamente, prcV1a e Justa, ou se
ja, o lmovel poderá ser desap i'TJ.ado por um valor, em t1tulos de div1da pú
blJ.ca, que não seja o Justo v...~or e que serã debnldo posreriormente li lmlS
são de posse no lmõvel

CODS1.derando que para os llllovds rurais a desaproprialSão em t1
tulos de divlda pubhca serã fe1ta llIedlante prevla e Justa 1ndcnlzalSão. este
pr1nelplO tambem deve ser apllcado aos 1mOVelS urbanos, pOlS não e razoavel
que uma ConstltulÇão que estã sendo eSCr1ta tendo como um de seus fundamentos
a 19ualdade, sem dlStlnção de qualquer natureza, venha a estabelecer tamanha
deslgualdade de tratamento entre o 1mõvel urbano e o 11l1õvcl rural.

O próprlo Relator Bernardõ Cabral dlZ na apresentação do venCl
do (pag.IX), quelpreocupado com a necessldade de tratamento 19uahtãrio para
dlsposltivos cons-t1tuelonalS semelhantes. supnmlu, nas allncas "e" e "d" do
Inclso 111 do Art.4l. a expressão "na forma da lei", para dar a aposentadoriaJ
proporcional do serv1dor público, tratamento igualitãrio ao dsdo no InC1SO V
do Art..~07, _para a aposentadona_proparcíonal do trabalhador da 1nlcíat1va pn
vada. Hao ba porque, portanto, nao aprovar esta emenda.

Esta emenda é apresentada ~omo sendo emenda para Correção de I
L1nguagem, devido a restnção do conceito de emenda de OmlSsão existente nes
te forc:ulãrlo de apresentação de emenda "OHISSAo - objetiva restabelecer ma
tena aprovada no 19 turno e não inc1u1da na redação do vencido". O 139 do ~
AEt·l1 da. ResolulSão n9 03 do Reglmento da ANC não restnnge a eIl1enda de OmlS
sao, por este dispositivo a emenda de Om1.ssÃo poderia ser destinada a corngl
Omillsoês no que fOl lIpJ;'ovado no 19 turno. O propr10 Relator Bernardo Cabral •
na apresentação do venc1do (it_ 111 - raRS XIII. XIV e XV). ao apontar UDase
ue ~e situalSoes do texto _do Projeto de Coutituiçio. que julga devam. ser obje

-Art. - são direitos sociais a educação, a saúde, a

morad1a, o trabalho, o lazer, a segurança, a

previdência social, o amparo à maternidade

e ã infãncia, a ass1stência aos desamparados
na forma desta ConstJ.tu:I.ção.-

JUSTIFICATIVA:

Durante as vár:I.as etapas que tivemos oportunidade

de apresentarmos propostas ou emendas, o fizemos, reiteradamente, de

fendendo a moradia, sob o principio de que -o direito de morar é um

dire:I.to de v:I.ver-. Com o enorme déficit habitacional, mesmo que a

cr.J.se de moradia seJa de ordem conJuntural, avançaremos muitas déca

das com essa brutal deficiência. Estaremos, sem dúvida algU1na,pre
senciando as grotescas cenas de remoção de invasores, a miséria dos

irmãos favelados.

o inc:I.so do proJeto de constituição abriga em seu pe-

so redac:I.onal de f1.Xação do salário mí.nimo que a MORADIA será um dos

componentes a ser integrante do piso-base salarial.

Entretanto, o caput do artigo neste capitulo DOS DIREITOS
SOCIAIS omit.iu, talvez por 2e10 de redação, fundado na redundância.
Não vemos sob essa ót.ica. Os instit.ut.os expressos no artigo tam



JUSTIfICATIVA

A exprcseãc succs s rvcmc ntc e~t.í rnadcquadn , porque rmp Lemcn t a cdo

da prmc i.r-a medadc "parcelamento ou ed1fl.cação ccmpufsõr ra" Já exctuf-,
'r aa a poss rb r.Ladade dos ítens 11 e III por não estar meas o 1môvel

ut.Ll a aado ,

Além do maas dever-se_ía assegurar a pc s s ab r Ladade do Poder Públ!.

co muna c apaI optar por uma das três a Lt.e r-na t i va s propostas de acordo

com as e speca.Fac adade s da rea Lrdcde local.

102

bém compõem o d1.SpOS1tJ..VO garantidor dos componentes do salárJ.o mi

ndmc ,

Como se trata de pr1.ncípl0 fundamentaL t:: um d1.reito e

de ordem sccaat , nosso plel.to é para sua anseecêc , conforme redação

que em nada alterou a substãncJ.a, tão somente corrl.gl.U uma cnuesão,

E.'iENDA NÇ> 2'1' 0813-9

AUTOR: IVO CERSOSI:tO

NATUREZA: o'ussAo

DESPACHO

EMENDA 2TOO816-3
f!J CONSTITUINTE ITAl>lAR r=co

Q{JElRA ASSINAIAR A NATU!<C7.A DA EMENDA'

W - SUPRESSlVA -Se for de espressac ou p~ilJfa 1\(10devera mverter o senudc do dIspOSItIVo
Exemplo no texto, supnmlr o adverbre MNAO- passando a ser e-nenda mod,licali\a e nêc supresswa

O - OfoUSSAO - ObjCtNilrcstebclecer malcrlil ilprOV.:Ida 00 i- turno e nJOlllc!uldJ na rcdaçilo do veoccc

D - ERRO- Reddçaodovenddoqucnãocorfespond<!aoque(olaprOVlldonol·lumO

O - CONTRADIÇÃO - DISpo$ltNoS controdt.onos entre SIe sobre a mesma mafena.

[~ - ~~~~~~v~E UNCitlAGI:M - Sanar \lJCIO de Imgwgetn. d~feJl.o, erro mamleslo a corrigir ou de

r,r------------'''"o--------------,

EMENDA 2T00819-8
e"J CIlNSrllUINTI: IT"'''''' FRANCO - ( _ f.IG )

Visando sanar omissão, o autor adita a palavra~

texto do art. 69, ~, do projeto "8", a qual não fol. obJeto de de

liberação no primeiro turno.

O acolhimento da emenda não encontra, pois, amparo nas

mas reguladoras do segundo turno de votação. DeJ..xa de ser accIhada ,

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GU!".(ARAES

preaadentie ela Assembléia Nacional Constituinte.

QOEIRA ASS!I'W.ARA NATURÉZA DA EMENDA.

m -~:~~~~~:~:Io~~~p=;á:~rte:r,~~fic~:=~lIpresslY~
O - OMISSÃO - QbjelMl resL!lbelecerma~na ~prlMldlll no I· turno e nao IndUidlln~ redllçilcldo venodc,

O - ERRO - Redaç<1O do venCIdoque não COlTespondllao que foi aprovado no 1· turno

O - CON1RAl>lçAO - Dlspo$llNOscont1l1dJt6nosentresi e sobre~ mesmamaténa

D - ~~~~E UNGClAGEM - SIInll.t \'lclo de ltngulIgem, defeito, erro manifesto a corrigir, ou de

SUPRIMIR O AR'tIGO XVII DAS DISPOSIÇOES TRANSrrORIAS

JUSTIFICATIVA:

As gerações futuras renderão trJ.buto de reconhecJ.mento

histórico àqueles Constituintes que não permJ.tiram a emancJ.pação de

wna área que é o símbolo ecológJ.co das belezas existenf:es no Terri
tório Federal de Fernando de Noronha.

Os recifes de corais que formam os atõis e:J;J.gJ.dos naque

la paisagem prJ.vilegiada merecem adormecer à margem do progresso e da I
tecnologia que avança a passos largos. Fernando de Noronl)a merece,:1.S

to sim, ser elevada à condJ.çâo de altar J.ntocãvel, onde os homens de- I
veriam se genuflexar, com todo o respeito e emoção, não somente pelas
belezas naturais do conJunto, mas, também, pela significa.Ção históri
ca de cada porção desse Território.

Nosso obJetJ.vo é preservar. Não somente como ambienta

lista, defendendo a casa primitiva do homem: a naturez:' mas como pa

triota que se emociona e se estremece dJ.ante do valor hJ.stórico que
as ruínas nos fazem lembrar do ponto estratégico para defender nossa

soberania terrJ.torial outrora, e, hOJe, como relJ.cárJ.O de pesquisa e
entretenimento turístico e de lazer.

Prefiro ver Fernando de Noronha adormecida ã voracJ.dade

humana, que acordada ao trepidante crescimento de um municípJ.o.

EMENDA 2T0081S-S """' ---,
l:J ConsU tuinte Jose: VUNES Jrr;;::~:;-J

Q(JEIRA ASSIlW.AR A I'IATUREZA DA EMENDA:

supr-ma-se a palavro. "urbano", do Art. 233~ § único. e dê-seJnova
red;!;ão.

ltArt. 233 •••

§ único - Os programas de amparo aos i.dosos ser-ãe executados pre

ferencJ.almente em seus lares. g ar-an tn do transporte gr~
tU1to aos maaor-es de 65 anos."

JUSTI rI CATIVA

A rcat rdcde brasJ.1ÊlJ.ra não ê só urbana, na zona rural e nos peque

nos numcIp ros res rdem m1lhões de bras aj.e rros oue devem se deslocar de
grande centro ou ao municípl.o_polo para ter acesso a servaccs eas en

C1a1S. A prôpr1a orgaru.zacâc do sistema de saúde não aloca servrcos

mar s especaafaaadcs de nível secundãrrc e tercJ.âr1o nas pequenas loca
lidades.

A propos:l.çiio encer-re grande ~agnifl.cado social, entretanto com a
supressão proposta garante ao programa de amparo aos ado sos ccnscnân
cias com o dare i.te fundamental e maa or- de que "todos são Igua rs peran
te a Iea",

~DA 2T00817-1 .""" ----,
l!J CONSTITUINTE ITAMAR fRANCO } 0;;....;s=J

Q(]ElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

[!] - SOPRESSlVA -Se for de espresseo ou palavril.MO deverá mverter o senudo do dlSpOSlllvo
ExemplO"no texto, supnrruro adverbll~ NÀo- passando li ser emenda modJlicallV~e nac supresswa

D - OfoUSSI\O - ObjetNlIrestebelecer metena aprovada no I· (uma e neo uu;[uldiln~ red~çao do venCido

D - ERRO - Redação do vencido que nao ccrrespcnda ao que foIaprovado no t-uene.

D - CONrRADIÇÃO-OtsposIOVQS ccntradrtcncs entre si e sobre a mesmamillena.

D - ~~~~~E UNGtlACiEM - Sanar VICIO de linguagem, defel(O erro marufcslo a cornglr ou de

r.r------------ TOOO, - - - - - - - - - - - - --,

Suprima_se a expressão "úe prJ.me.J.ro ou segundo Rrau", do Inc1so
I LI, do Art. 207, que passa a ter a segulnte redação

"Art, 207 •• ~

III - Após os tr1nta anos. ao professor e, após Vl.nte e C1nco
anos, ã professora, por efetl.vo exercícJ.o de fun!;ão dc mu_

gl.stér10."

JUSTIFICATIVA

A dJ.sCrl.mlnação da aposentador1a dos professores do tercelro grau

não tem fundamento cons1derando: a) o objetivo do masustérI.o constltU1.

05 mesmos nos dl.versos nívc1s, conquanto para o tercCHro grau pressu
põe-se ma10r tempo de formação para o seu exercícl.o, b) acresce-se o

fato de que no magI.stér:Lo superI.or o enSlno se art1cula com a pesqul.sa

e a extensão, para tanto cabe ao docente além da transmJ.ssão de conhe
c~mentos sua Lnscrção concreta n3 vida comunltãrJ.a e a crLoJçiio de um 

"lavo saber; e c) o docente o enS1no superior tem responsabllldade na
formação de uma nova geração técn1ca e politicamente capaz de assum1r
crítl.ca e atJ.vamcnte papel no processo de transformação SOCla!.

A dJ.scr1mlnaçâo que reJIHtamos, além de Justa, vem si~nl.fJ.car UM

retrocesso. tanto quanto a J.mportânc1a da univers1dade na socl.cdade

bras1leira quanto do ponto de ,vJ.sta h1stôrJ.co~evolut1.vodo dJ.re1to ad

mJ.n1stratl.Vo.

EMENDA 2T00818-0 ""''''P CONSTITUIN1I: nMIJ\U mA~LO--(----'-IG-l-------,J~::~.;J

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

UJ - SClPRESSIVA _Se for de expressao ou p<l1avrn não devem Inverter o ~l'Itldo do.dlSPOSlll'JO
Exe~plo no texto supnmrr o adverbrc MNÂO- passando a ser emenda mod,/icilltvile ncc supressrva.

O - OMISSÃO - Objellva.reetebelecer metera aprovadil no 1· turno e não Uldulda na ted3ção do venceo,

O - ERRO - Rt:d~ção do veocccque niio correspooda ao que rOIaprovildo no I· turno

0- CONIRADlÇÃO-DlSposlf.ro'oll controdítofiosentIesfesobrellmesfTUlmatetla.

O - ~~f~~E UNOClAOEM - Sê!l\af VICIO de ltnguagem, derelto, erro manIfesto a cornglr. ou de

suprema-se a expressão "nos termos e Lnm t.c s Eaxados em te r •• ,

e aanda "com idade super-am- a 65 anos", do art. 159. § 29, Inc asc !l,

que passa a ter a scguantc redação:

"Art. 159 •••

i 29 ....

II - Não 1nc1d1râ, sobre rendament.os provenientes de aposentado

ria. pagos pela prevadêncaa socra l da União, dos Estados e

dos Municípios. a pessoa cuja renda total se j a constituída,

exctusaveaenee , de rendimentos do trrabafho ;"

JUSTIFICATIVA

A Nação tem uma dfvada imensa com os aposentados.

Já que a. proposição 't'estrl.nge com juscrce a não ancrdêncua de im
pastos apenas as rendas excLus avas do trabalho, é de sncccasâr-ac de1xa;
termos e l1m1tes a serem fixados em Lc a ,

A norma tcrna-se , portanto, quase l.nócua e por ucma1s rcser-a ea

quando beneErc ra apenas pessoas com adade superaoz a 65 anos.

O Brasl.l tem um baaxc Ind xce de esperança de vada , var-aa de 67
anos na Reg1âo Sul c 51 no Nordeste, t rudua mdc uma nédl.a cuc não che-,
ga a 60 anos.

O País apresenta estatísticas alarmantes em acaderrtes do trabalho

do trânsl.to, além de várl.as doenças l.ncapacJ.tantcs que leval'l ã aposen_
tadon.a por l.nvaI1dez.

O .lngresso no mercado de trabalho se dá para mUltos numa faJ.xa

mUlto Jovem e a mulher acresce a dupla Jornada quando mãe de famí11a e
'trabalh~dora.

Nos mUl.tos casos, de aposentadorJ.B por J.nvalidez, por tempo de

ServJ.ço que O artl.go não contempla sem a supressão proposta acaba por

se tornar altamente restTl.tl.VO e desprovJ.do de real signifJ.cado socJ.al

EMENDA 2T00820·1 """" "--_--,
(!J DEPUTADO FAUSTO ROCHA J tJj'1i~~i'ãã"J

QOEIRA ASSINAIARA NATU~ DA EMENDA:

[LI -~m;~~~::;~=lOou:~:~~=r:a.se::~u:~::prc=va.
D - oroussAo _ObjetNlI restabe/l!l:er ~ena lIprcrvada no 19 tumo e nAo Incluidllnll redllç!o do venctdo

O - ERRO - Re<.!açw do venado que nao c:orrespon~!lO que foi apl'OVZldQ no l' turno.

O - CONTRADrÇÁo - OlSposrIJvO$ connc&tónos entre sf e sobre., mesmll rMlen.J.

O - CORREÇÃO DE UNGClAOEM - Sê!l\at vicio de linguagem defeIto erro mlltl1f~to li tomglr, ou de
teauCllle~iI.

Suprimir o Artigo 227

'que crla.t'ia o eonselho Nacional d.e Comunicação,

com o alegado objetivo de auxiliar o Congresso

Nacional. quando este já conta com a Comissão

de comun.1cac;ão da câmara dos Deputados).

QOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

m - =~~~~:~~~:;:~~o~~=~e::v::~s:~~~:;:~~PreM!vll.

D - OfoUSSÃO _ObjellVII restabelecer mlllefla aprov:lda no totumo e não Induldll n~ redaçao do vencido.

O - ERRO- Redaçao do venodo que n/lOcom::sponda ilOque fOlllprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSpostll'JOiS conlri:ldil6nos entre si e sobre li mesmll mlIlena.

O - ~~:T.e~~E UNGClACiEM - SlIn!ll VICIO de linguagem aefelto erro manifesto a comglr. ou de

[S1- ~~m~:~,~~~~::v:~oOJ~~lIp=~:~=:~~=~~:upreSSIYII
O - OMIS5Ao_ObJelmres14belecernlllter14~provlld"no l·wmoeMo/ndu!daMled6çlrodavern:1do

O - ERRO- Redllçllo do vtncldo que nba correspond/lllo que fOI~proYlldo no l'lumo

O - CONlRADlÇÁO - DasposltJVo$ contrlldrlonos entre SIe s.obfe li mesmll mlIleflll

D - ~~~E UrtOClAOEM - SaMf W:IOde itngulIgem defeito elTo manifesto li tomglf ou de

Artigo 156, 1 11 - suprimir: § todo.

JU5TIYICATIVA

Q(]ElRA ASSINAlJ\R A NAT(]REZA DA El'olENDA

w - ~=~~~;:~~;~ltrt";~~~~:r:oo~~~~~=~:e:as;V;~~n~;;~~:~:::~~upresSIVa.

O - OfoUSSÃO -ObJetJvll rcslilbelecer malenil aprqvlld::lno l·lurno e não mdulda na redllçllo do vencido

D - ERRO - Redação do venCIdoque nao eorrespcnda ao que fOIaprovado no t"lurflO.

O - COl'fIRADlÇÃO - DtspoSllNOS contradltanos entre SIe sobre li mesma malena.

O - ~~~~~l~lN~E UNGUAOEM - Si.lnill'"ICIOde linguagem defclto, crro mamfl:sto a corrIgir ou dI:

Supr.lme-se a pclavra "sucess.lvnmento", ao § 4 0 , do Art_ 137, que

passa a ter a seguJ.nte redação, mantendo seus 1nC1SOS:

EMENDA 2T00821-0
f!J DEPUTADO FAUSTO ROCHA ."""'------~---,J ~:;;ã0

Não ter; cabimento estabelecer-se um regime diferente para
irr,postos federais e os estaduais e municipais. Se o principio da
anterioridade se aplica aos Estados e Municípios, com a mesma razão
deve-se aplicar a União. A experiência passada mostra que dar maior
liberdade ã União, em nada beneficia a comunidade nacional. Todas '
as restrições que se aplicam aos Estados são e deverão ser aplicá 
veis à. União. Não há justificação que passe por cima desse preceito
que garante a segurança do dil'el to em âmbl to nacional, contl'a todas
as manifestações tributárias do Estado.

"Ar'!;. 187 ••
§ 4 0 _ l! facultado ao Poder Público munJ.c1pal, med~ante lel es

pecífJ.ca para área l.ncluída no plano diretor, eXl[tlr, nos

termos da lei federal, do proprletário do solo urbano não

edl.ficado, subut1lJ.zado ou não_utl.llZada, cue promova seu

adequado aprovelt3.mento, sob pena de.

I -
11 - , ••
111 _ •• tI

supr1m1r a expressão "o faturamento e o lucro" do Artigo 200 Par. I

(que ampliaria a incidência de encargos

de seguridade socia1 sobre a única fonte

geradora de novos empregos sem custo so

cial: as empresas).
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EMENDA 2T00822-8. """' ,
e'J DEPUTADO FAUSTO ROCHA J~~:;~

EMENDA 2T00824·4 ='"l? ccnstã tumte ENOC VIEIRA----------, F~;~D
EMENDA 2T00827-9 """' -.,
fJ Oep. LUIZ DE BARROS FREIRE NETO J p:r=n~~;'iãã]

QUEIRAASSII'fAlJ\RA NATUREZA DA EMENDA:

!TI - ~~~;;~~~~~~::::~~=~oO~~~=~=:seU:~~n~:e;~~~:~~~s~:~~Up(e5~a.
O - OMISSAO - ObjetIVa restabelecermateM IIprovadano I' turnoe não Indurdll na redaçãc;do vencídc

O - ERRO - Redação do venoào que não com:sponda eo que fOI aprovado no 1· turno

0- CONTRADIÇÁO-OISPOSllNoS conuadrtonos entre si e sobre a mesmll metene,

O - CORREÇÃO DE UNGUACiEM- Sanar V\OO de /il1guagem.defelto erro rnamfestc a t:O/TIgll' ou de
teoucaleglSlalNa.

QUEIRAASSII'fAlJ\RA NATUREZA DA EMENDA.

~ _ SUPRESSIVA _ Se for de expressão ou peravre nã.:. decere rnverter o senude do dispOSitivo
Exemp'17 no texto sepermr o ad~"l:rblo l'tAO, passando a ser emenda mcdlfi<:.:ItNa e não supresswa,

D - OMiSSÃO - ObjetIVarestabelecer metene ap~ada no I IUmo e não Inc:lloldll na redeçec do veneree.

O - ERRO - Rer;la"ãodo vencdc que nlio ecrrespenda ao que foi aprovado no l' tume

O - CONTRADIÇAO - DIspoSItivoSccnteaduonos entre 51 e sobre a mesma rnatena,

D - ~~~~~~E UNCiUAGEM - Sanar \1<:10 de linguagem defeito erre rnarufestc a eomglr ou de

QClEIRAASStriAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

o -=~~~;-~~~~~ ~=7oo~~~~p~~=~a~~v=:n~:=~=~:~~~UP(esSrla.
D - OMlSSAo -ObJcwa restabelecermatena aprovadll no i- turno e nãoIndwda na redaçào do venerdc,

O - ERRO:- Redeçâc do venodc que não corresponda ao que folllprovado no 1· tumo.

0- COI'fIRADIÇÁO-OlSposrt:vos eonUildLtOnosentreslesobrellmesmamat~

[!] - ~T~~E UNGUAGEM. - Sllnar '0'1<:10 de hnguagem, defeIto, erre mllnlfesto a comglr, ou de

Suprimir o parás;ra1'o 11 do Artigo 161 (que estabeleceria um Imposto

de Renda Estadual.)

= TE.>:""o__--'- ,

Suprima-se a seguinte expressão do artigo 38, XV, do Projeto de

Constituição (B):
" ••• Salvo nos casos em que exceder o teto
xesuã'tent.e da remuneração básica do nível
mais alto da carreira ou classe funcional,
acrescida dos adicionais próprios e por
tempo de servaçcj''

o artigo Bi:! do Projeto do Plenário em sua numeração ori-
ginal estabelecia que "são direitos dos trabalhadores urbanos e ru
rais, além de outros que visem 1:1 melhoria de sua condição social:"

Façam_se as seguintes modi ficações no Título VI, Capitulo I:

1- Criar a seção III. sob o título de Impostos Partilhados.
dando a seguinte redação ao Artigo 159:

Art. 159- São mccsees partilhados os seguintes:
1- renda e proventos de qualquer natureza;

II- Produtos industrializados;
III- propriedape te~ritorial rural;
IV- propriedade de veículos automotores.
2_ Colocar subsequentemente a este artigo, os artigos 163 a

165.

Art. 203

QUEIRAASSII'fAlJ\R A NATUREZADA EMENDA:
VI_

3- Denominar a atual seção III de seção IV Dos Impostos • da
U1ü~0 e retirar do atual A:rt. 159 os itens III, IV e VI.

t 4_ Denominar a atual seção IV DoS Impostos dos Estados e do
.Distrito Federal de Seção dos Impostos dos Estados, Dos Territórios e

D::t Distrito Federal e dar a seguinte eeeaçãc ao caput do Art. 161: Com
~te aos Estados. Territórios e Distrito Federal instituir: -

5- Denominar a atual Seção V Dos Impostos Municipais de Seção

6_ Suprimir no atual Art. 161, a letra C.

JUSTIfICATIVA
A emenda não modi fica nada do que foi aprovado, simplesmente

denomina de impostos partilhados os que pertencem a mais de uma uni

dade da Federação. enquanto que na atual redação os coloca como pe;
tencentes a União ou aos Estados. -

Os impostos de renda e de produtos industrializados pertencem
conjuntamente à União. aos Estados, aos Territórios. ao Distrito Fede
ral e aos MunicIpios; o de propriedade territorial rural à União e a;s

Huni:ípios; e o de propriedade de veículos automotores aos Estados. Te,!,
rritorios e Distrito Federal e aos Municípios.

Assim, é mais aconselhável que esses impostos não sejam meneio
nados como pertencentes à União ou aos Estados, Territórios e Distrit;
Federal, porém que sejam chamados de partilhados. Desse modo a União

"não poderia referir-se as parcelas das outras unidades da federação co
mo "transferências". como o faz atualmente. dando uma idéia de benease
concedida e não de obrigatoriedade constitucional.

lator (Emenda 2P00847_0), e que visava a coibir os altos salários
dos assim chamados "marajás".

No entanto. a matéria seria, como o foi. e este justa
mente o fundamento do parecer contrário do nobre Relator, clara,
completa e mais propriamente tratada nos parágrafos 512 e 11 do ar

tigo 43 e no artigo 21 das nrscoeãçcês Transitórias. 'todos em sua
numeração original (e que passaram a ser o artigo 38. XI e XIV e
o artigo 20 das Oisposiçoes transitórias do projeto de Constituição
(B)). o que tornou desnecessário e excrescente o referido acrésci
mo do então inciso VI do artigo ae , acréscimo transformado agora,
como vimos. em parte do artigo 38. XV. do Projeto de Constituição
(8).

Por essas razoes, proponho, por ociosa e de redação pau
co clara em matéria claramente tratada em outros dispositivos, -;
supressão da expressão em epígrafe.

VI - irredutibilidade de salário ou venci
mento. salvo o disposto em convenção
'Ou acordo coletivo.

Jl. esse Inciso foi acrescida a expressão em epígrafe. co

mo decorrência de emenda que recebera parecer contrário do nobre R!:,

cada I
I

Senador EDISON LOBnO

No caput suprima-se a expressão "integram uma rede regional!
zada e hierarquizada e" e a palavra ~único"

No § I, suprima-se a expressão "com direção única em
esfera de govêrno".

Também - § 112 do Art. 204 e o caput do Art. 205

EMENDA 2T00823-G
~

m - SUPRESsrvA - Se for de e~pres5110 ou palilvrn não devera Inverter I) senlJdo do dl~poSIIM)
Exemplo no texto 5UptlmU I) adverblo "NÃo- passando a ser emenda modificatIVa e não scpressxa

O - OM1SsAO_ObJeU\Z1 restabelecermaten;lapf~da no I"tumoe nac lnchndane redaçàe do vencdc

0- ERRO_ Redaçãodo~nodoquenãoc:orrespondatloquefolaprovadonoI· turno.

O - CONTRADIÇÃO-D,sposltlVos c:ontradltoflOsentre si e sobre a mesma matena

D - CORREÇAo DE LINGUAGEM - Sanar VI<:lo de linguagem defeito erro mamfesto a <:orrlglr ou de
tec:nl<:ah!glslallva.

JUSTIFICATIVA

- Tal como está redigido. o art. 203". longe de ater-se a uma

declaração de direitos dos cidadãos em matétla de saúde ou de dev~

res do Estado nesta matéria, consagra para os anos, decênios ou sé
culos futuros uma forma específica de administração dos serviços p.Q
bUcos, ou seja, a constituição de um sistema único de saúde e a
gerência regionalizada desse sistema.

EMENDA 2T00825-2 ~o, ..,

f!'J Constituinte ENOC VIEIRA rrw~~~~

Q(JEIRAASSII'fAlJ\R A NATUREZADA EMENDA

Esta denominação é defendida pelo IBAM_ Instituto Brasileiro
@i!! Ál:IlIItntstração Municipal.

Ora, o Projeto nesse particular extrapola da m.ís sên e das

características próprias de uma Constituição, de vez que opta defin!I
tivamente por um sistema administativo, cerceando adaptações que
venham a ser futuramente necessárias com a evolução de nossa sociedj!

de e do nosso país, tanto no aspecto social quanto tecnológico. I
Tal petrificação da administração da saúde no Brasil proposta

no Projeto Constitucional deixaria o País diante de uma infeliz al- I
ternat í.ve , ou a fix!d'ez administrativa incapaz de se adaptar as no~
sas necessidades emergentes. ou a caótica mudança períodica de nos

sa Constituição em curto espaço de tempo.

Muito mais sábio seria enunciar apenas, no nosso texto constÁ

tuc!onal, que nossas ações e serviços públicos de saúde constituem
um sistema e que esse sistema deve ser descentralizado ~ importante
que~a constituição deixe liberdade aos nossos futuros governa,!!
tes para que drganizem esse sistema e façam essa descentralização da

maneira mais eficiente e de acordo com as necessidades do momento
histórico. e: o que estamos propondo com as referidas supress6es.

[]:I - SClPRESSIVA - Se for de espressec ou p~lavra MO devera Inverter o senUdo do dlSpOSI!l\"o
Exemplo no texto supnmlr o advertnc "MO- passando a ser emenda modl~<:atrVae nae supressrva.

D - OMISSÁO -Objetiva restabelecer matena aprovada no 1 turno e não mdulda na redação do venodo

O - ERRO - Redaçao do vendclo que nllo ccrrespcnda ao que foi aprovado no 1 turno.

D - CONTRADlc;AO-Dl5pOSltr.'OS contradítcnos entre SIe sobre a mesma matena

D - ~~:?~E UNGUAGEM - Sanar '0'1<:10 de Imguagem defeIto erro mamfesto 11 <:omSlr ou de

Suprima-se a seguinte expressão do Artigo 30. III. do Projet.o de
Constituição (8):

" ••• Trinta e •• ,"

JUSTIFICATIVA

Visa essa supressão corrigir e evitar possíveis
abusos decorrentes do uso exagerado das verbas que forem destina
das às Prefeituras para o exercício do ano subsequente ao da ele!
çao ,

E.'iENDA N9 2'1' 0827_9

AUTOR' LUIZ FREIRE

A'1'UREZA: CORREc1i:a DE LINGUAGEl~

DESPACHO

_ O autor da emenda pretende imprimir profundas mOdificações nas
seções lU a VI do capítulo I do Titulo VI, hipótese não deferida pe

~:o~:~~:~nto, na presente fase do ProJeto de Constituição. Deixa de ser

_ Por outro lado não existe nenhum argumento lógico para I
vincular a meta da saúde para todos à existência de um sistema úni
co de saúde. Muito se pode conseguir também com uma drv í sac de atr!

burções entre os vários Ministérios, como aliás foi feito até agora I
no Brasil e é feito em quase todos os países do mundo ocidental.

Assim, não é sem propósito o slogan lançado pela Organização
Mundial de Saúde para o fim do presente milênio: "saúde para todos.
exige todos para a saúde". Nada mais lógico. Se a saúde é algo tão
importante como todos nós reconhecemos, o natural seria que Quisés

semos somar todas as forças em seu proveito e não excluir a partic!
peção de órgãos. Ministérios, instituiç6es. interessados em promo

vê-la

Criar mecanlsmos de sincronia. de eção coordenada, de divi

são de responsabilidades, entre os vários promotores da saúde, é ,
evidentemente, condição de eficiência e êxito. E isso poderá ser

conseguido por um sistema nacional de saúde nos termos do Art. 203

aperfeiçoado pelas emendas que estamos propondo. I
Entretanto. cercear a liberdade de iniciativa de outros ór

gl!os pela criaçao "de um sistema único constitue procedimento taca-

jnho. exclusivista. que s6 resultará em prejuízo da saude dos brasi

leiros.

_ Por outro lado. transferir para o regime capitalista

sistema usado mais frequentemente nos países socialistas, é uma e~

periência que poderia até ser tentada. Mas. fixar, mesmo antes da
experiência e da comprovação dos seus resultados, este modelo, como

norma constitucio.ral perene. é transformar o país num laboratório sE.

cio16gico perverso, sem direito ao retorno, com uma porta de entr~

da orém sem uma porta de saída.

EMENDA 2T0082G-l _,
PJ Constituinte ENOC VIEIRA ----------,J tJ-n/~~~-;J

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - OM,lSSAO - ObjetIVarestabelecer mate1Ja aprovada no 1 turno e não Indulda na redaçêo do vencido.

O - ERRO:- Redaçllo do vencdc que nãc eerrespcnda ao que foI eprevadc no 1 turno

O - CONTRADIÇÃO_DISPOSltrVOS contradltonos entre SIe sobre a mesma mllterla

D - CORREÇAO DE LINGUAGEM. - Sanar \1CIO de lmguagen defeito erro manIfesto a <:omglr ou de
teaucaleglSlaWa

= =70 "l

~ Suprima-se o pa;:ágrafo Terceiro (3i:!)todo do Artigo 197 do Projeto

de Constituição (6):

" §3 g As taxas de juros reais. nelas incluídas
Comissões e qua~squer outras remunerações dire
ta ou indiretamente referidas à concessão de
crédito. nDo poderão ser superiores a doze
por cento ao ano. sendo a cobrança acima deste
limite considerada crime de usura. punido, em
todas as suas modalidades, nos termos da lei".

JUSTIFICATIVA

Por entender que isto não é matéria constitucional e

que deve ser normatizada pela legis1açao ord~nária, proponho a

:;upressão em epígrafe.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI•.fARAES

Presidente da Assembléia Nacional COnstituJ.nte.

EMENDA 2T00828-7 f:ITY;ioL:J
e"J O~p. LUIZ DE BARROS FRE;:;'-N-ET-O---------,j crw~;~"ãã]

QUEIRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

{]] - SOPRESSIVA -Se for de espressãe ou p~avra não-deverli joveneeo sentido do dispoSitIvo
Exemplo. no texto.~uprlmu" o adverblo ~NACr, pll5Saf\do II ser emenda modl!i<:t.tJVlIe não !lJpresslvll.

O - OMISSÃO -OOJebVa restabd~rmate~lIprovada no 1· turno e mo Inclulda na redll!ião do vencido.

O - ERRO - Redaçio do venddo que MO correspondll w que folllprovado no 1" turno.

0- CONTRADlÇÂ.O_DlSposttlvo5 conl13dltónos entre si e sobre ilI mesmll mllterlll.

O - ~:~E UNQUAGEM - ~ar \'feio de ImgulIgem, defeIto elTOmlll1lfesto II cctrlglr, ou de

rrr----------·"""'----------,
Suprima_se o Artigo 54 do Ato Das Disposições Constitucionais

Transi tórias.

JUSTIFICATIVA

Não há justificativa para o perdão de multas e Juros de mo
ra dos débitos para com as Fazendas Federal. Estaduais e MuniciPa!$.-
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QUBRAASSII'IALARA lIATUREZADA EMENDA:

[:::!] _ SCIPRESSWA _Se for de express.So ou palllVfa.nád d~ním'lelter o sellbdo do dlSpOSllNo

Exempkr no texto SlJpnmlro adverlllO MNÃQ_passando.ll ser emenda modlficatlv/le nAosupressMl

o - OMISSÃO -Objetiva restabelecer m/lterlllllpfovada no I' turno <!nAo InclUlda011redeçec do vencido

O - ERRO - Redllçbo do venddo que MO corresponda lia que folllPfOVZldo no l' turno

0- CONTRADIÇÃO-Ol5posllJVos contnldlt0n03entre 51e sobre li mesma matena,

O - CO RREÇÃO bE UNCitJAGEM - Sanar VIciope Illlguagem defeito erro miUufesto a corrigir ou de
aêcnlcIoleg~lrva.

Suprimir o item II do Artigo 190.

JUSTIHCATIVA

A propriedade rural deve alcançar toda propriedade que não
alcance a sua função social, conforme preceitua o item XXII, da Artigo
5R desta Constituição.

~
c) Com efeito, resulta evrdenc rada a desneceSSidaj

de da lista trlplice para indicação de JuIzes Federciis à promoção, pelo cr-rter-tc de a
tiguidade.

_ ~ De outra parte. deve-se registrar Que o sistema '
d~ alternancia entre os c!:'iterlos de antiguidade e merecimento, isento aquele da ext
,encia da lis~a tripl~ce e o tradicional. ~ prevalecer o d ....SPOSltlVOemend_ado, a nov

Constituiçao estara consagrando intoleravel dtscr-tmneçec contra os autzes Fede -I
rais mais antigos. submetendo todas as promoções ao srsteee eteetérf c que emerge da
elaboração de lista tr-Ipj tce e subsequente escolha pelo chefe do Poder Executivo.

Ê peclerco, que o harmonioso erstene da alternãn
eta entre o transparente critério da antiguidade e o casual critério do mereclmento'"

erve para homenagear a experiência e a constância prostsstenats dos mais antigos "
' e, simultaneamente. o.carisma, o entusiasmoe,_algumas vezes. até~mesmo o talent~ dos

menos antlgos. A adoçao de tal sistema, sem cuvtde nenhuma, tr-at-a mats tneeaendéncra'
e resperrebtf tdaee ã Justiça Federal, em seus dois graus de jurisdição. I

As Justificativas para supressão do § li:! do artl
go 113. por via reflexa, sustentam a supressão da expressão "mediante lista trfph :
ce" constante do § 71!do artigo 31, das dlSposições censtf evcrcnets transitórlas.

EMENDA 2T00833-3 "",.l:J Constituinte WILSON HARTIIl::S"--~------'J nDA~J]fJ

0- CONTRADIÇÃO-DlSpoSltivos contradi~entreslesobrea~esmamat!m. •

O - CORREÇÃO DE UNCiClACiEM - Sm1ar \Ifoo de linguagem. deretto.erre manifesto i! corrigir. ou de
tea1lClllleglSiatMl.

-!..I Suprima-se do texto do § 60 do Art. 1>0 do Projeto de Constitui

ãc B, a expressão "e reerva".'
JUSTInCAçA:o

Mais uma vez voltamos perante esta Constituinte em defesa dos
oliciais militares do estados. PM. pelos relevantes e inestimáveis se.!,

iças que vêm prestando às nossas comunidades. com um policiamento o~

ensivo e preventivo. com a finalidade de assegurar a paz e a tranqD!I.!,

ede à populaçl!l:o como um todo. Quando pretendemos suprimir eaea.pefavra
'RESERVA" é para assim permitir que fique a denomição "FORÇA AUXILIAR

O EXÉRCITO", porque já tivemos a oportunidade de ouvir vários generais

ue exerceram as funções de Inspetor Geral das Polícias Militares - 6.!,

ãc esse que pertence ao Estado Maior do Exército _ dizer que o te:cmo

IRESERVA" para as PM não é apropriado. visto dar idéia de alguém que p.2,

e ser subsU.tuído. ou mesmo uma tropa, em um determinadl) acontecime!!,

o. o que não acontece çom as PM, pois elas precedem o emprego das FO.!,

as Armadas nas graves perturbações da ordem ou nos casos de calamidade

r:íblica.

Q(]E1RAASSINAlAR A NATUREZA DA Efo\ENDA'

Q(JElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Q(JBRA ASSINAlAR A NATUREZA OAEMENDA.

JUSTIFICATIVA

QllEIRA ASSII'IALARA lIATUREZADA EMENDA:

Supz-amz t- o Incase 11 do art~go 89:

"H - é vedada a craaçãe de mai s de um S1nd1c.!,

to, em qualquer grau, repeesencaeavc de categorra
profiss~onal ou econômace , na mesma base terr1 to

rial, que será defin1da pelos trabalhadores ou e!!

pregadores ~nteressados e não inferior ã área de

um mun1cíp1o."

Supr~mir o § 1 9 do art1go 183

Enquanto as grandes nações se abrem na bu~ca do dese,!!.

volv1mento, o Bras:!.l, com a vedação estabeleC1.da, ao contrário.

se fecha, decorrendo dai uma preocupação sobre a sua possivel

marginal~zação do processo de cooperação que se tem revelado

proveitoso ao ~nte1;.esse nacional. Além do mais é uma questão de

coerência de postura. quando através da Braspetro, o Bras~l aco,!:

da contratos dessa natureza.

Por tudo isso proponho a supressão' da pro~b1ção de p.2,

der a Um.ão ceder ou conceder part~cipação na exploração de J.!.

z~das de etrôleo- ou ás natural.

Apesar dos avanços reg1strados nesta parte da organização

s~nd~cal, o ProJeto de Const~tu~ção a~nda conserva a marca da 1e

gl.slação de t~po corporativ~sta

No art1go 8 do proJeto diz. ":S lJ.vre a associação prof1s

,s10nal oU s1nd1cal, " ••• logo a segU~T porên, esta l~beTdade ê l~

m~tada - " ••• observado o segu~nte." - e negada com a pro~b1ção

de organizar ma~s de um sindicato na mesma área. por categoria pr,2,

f1ssional. O s1stema do s1nd:!.cato exclusivo restr~nge e deforna a

representat1v1dade. fac1l1 tando por outro lado. o carre1r:!.smo dos

seus d:!.rigentes, tanto no caso dos s~nd1Catos de trabalhadores
assalar~ados como de empresãr~os e empregadores. Cr~a-se um cl~ma

favorável ao chamado pelegu~smo, pouco prop!c~o ã renovação das
l~deranças e a part.t.c1pação da massa assocl.ada nos assuntos rela

t~vos a defesa de seus interesses.

.Creio que a Constitu~ção deve conter princípios ou, quan

do mu~to, d~retr~zes gerais. Porque a preocupação de estabelecer

regra como esta? Se isso for realmente. uma necess~dade. a.= COl.Sa5

surgirão aSS1m mesmo. Convém deixar sempre a porta aberta a 1n~

c1ativa dos interessados e não ordenar tudo a part~r de cima.

A ext~nção do contrato de r~sco representa um retroce~

so no desenvolv1mento da pesqu~sa de petrô1eo e gás natural. :g
exatamente atraves desses contratos que a,Petrobrás tem, econ,2,

DU7.ando recursos proprios e sem a perda do desenvolV1mento da

pesqu1.sa, consegu~do um mapeamento geolôg~co importante para

que possa ating~r da forma mais extensa possível, o terT~tôrio

nacional.

Q(JBRAASSII'IALARA lIATUREZADA EMENDA:

"S lI! - O monopôlio previsto neste artigo ~nclu~

os r:LSCOS e resultados decorrentes das a1:1:..

vidades nele menc~onados, vedado ã Unmo c.=.

der ou conceder qualquer t~po de part1c~p.!.

ção. em espéc1.e ou em valor, na exploração

de jazidas de petróleo ou gás natural."

[i] - ~~~~~~~C::~=oo~~~=:;::s~v:~~:::~~:~~~'::uprCSSlVa.
O - OMfSSÃo-ObJeINa. restabdecerm!lenaaprovtlda no r"twnoe MO Inclufda na redaçi!io do venddo.

D - ERRO- Redaçio do venodoquenãocorrespondaaoquefOIaprovado no l·tumo.

0- COrttRADlçAO-DlSposIlNos c:ontracLtorloS entresi e sobrea mesrnamaterla.

O - ~r~~E UNGClAGEM - Sanar \'100 de rmguagern. defeito, eno marufesto iI oorrlgLl", ou de

m- ~~~~~~~~~~:::: ~=~oo~~~~p~=~as~v:=n~~~~~:u:~:O~~UPreSSlVa.
O - OMJssAo - ObjetIVa Icstabe!cter maten.a aprovada ~o I· turnoe l1ãomdUlda 11i! red~ção do veaedc

D - ERRO- Recl~çoo do vencce queTlIIO corresponda aoquefoiaprovado no I· wmo.

D - CONlRAOlÇÃO-OISposdlvos contradltorlos entre st e sobrea mesmamateda.

D - ~~~~E UNGClAGEM - Sanar \/100 de linguagem, defeito, erro mamfesto a cGrrlgrr ou de

EMENDA 2T00835-0 """" ----,

l!J Cnnstitninte CARlOS 'yINAGRE JUi~T~m
QUEIRAASSINAIARANATOREZADAEMENDA:

JUSTIFICATIVA I
Os serv3.ÇOsde telecomm.car;ôes, caro servJ,.ÇOS p.Íb1J.cos.

se ~nserem, naturalmente, no daníruo do ~.ado. _ ~ •
Caro s'!Iv1Ços de prestaçao ~ncru.ca, tre~vel, pagos I

p:lr quem deles se utJ.l.iza na razao d1.reta da \1b.l.1zaçao. $\.la exploraçaQ setIpt"e fo~

outorgada pela uruão, Estados e Mulucípl.OS até 1967, e exclus~van:ente pela uruão a
parur da COnsb.tw.ção de 67. a erpresas pr~vadas e a enUdades estat<u.s. federa
1S, estaduaJ.s e rtUrUC1paJ.S, n:e:hante concessão.

Def1ru.n:1oa p:llítJ.ea de exploração dos servJ.ços pjblE:os
de telecaruru.cações, a 1eJ. n!! 5.792/72 atn.b.uu-a a subs~s e asSOCl.Bdas da
TELEBRÁS, SOCJ.edade de econcnu.a llU.Sta federal. J\ssOCU!das sao empresas controlaOas
:Pela 'I'ELEERAs - estataJ.5 pxtanto; subsmJ.árl-a5 são empresas das quaJ.S a 'I'ELE:8RÁS
~.t.pa sem exercer seu controle ac.onán.o, 116S que se sul:ordJ..nam à sua sJ.Sterrá
t1.ca de planeJaIrento e controle. As assocllldas tanto p::dem ser empresas pn.vadas,
CCl'I'O empresas estata3.s, estaduaJ.S e trUrU.C1paJ.S.

1\0 a.rgrrrento de preservar o S1StelrB.TELEBAAs. a Constl.tg
1nte l=tou, em pnIrelIO turno. a concessão de seIVJ.çoS p.Íbll.cos de telecmun..ca
ÇÕes a arpresas sob controle acJDnár:w estatal.

A pretexto de preservar, es~e chsfos.t.ti.vo, n<!I verdade,e~
tJ.ngue o S1.Stema 'I'ELEBRk;, tanto por pernu.~ concessao a empresas estataJ.s, esta
dua1.s e l!'lJlUC.t.pa1.s sen qualquer \I;I,r1C:UJ.ação CCIll a 'l'E:LEE.AAs. caro p:lr proJbJ;z; conce.§

são a empressas privadas assoo.adas à 'I'ELEBRÁS. ,-
A supressão, ora ~ta, da p3.lavnl. "ac:i.on.in.o" asse Cl!.!.

ra ao treSID terlp:l o controle estatal da auV3.dade, trad!Jzmo no p::der regu1ador.CQ.
no admJ.te o concurs'o da ~nicl.BtJ.va pn.vada na exploração dos sernços de 'telecCDJ.
ru.cações. sob controle do Estado.

Ahás. os servJ,ÇQs pJbJ.1COS de tele=uru.caçt5es foram, na I
verdade, instalados e expaOO1.CJOS cc::nrecursos dos usuár~os desses tresros servJ.ços.
através dos J.nSt].tutos de part1.0pação f~nanc:eJIa dos prccu.tentes-ass.t.nantes nos
invesomentos das concesslOnár.t.aS e das sobretanfas que 1ntegraram o "a''I'"

A prevalecer o controle aClLnárlC. o p::der p.íb;~co se "ª- [
rã can;,:;eb.do a destJ.nar substanc.1Al.5 recursos para um sete;lt"auto-sustentavel

A presente Emenda não preJud.t.ca 05 acordps entre os autQ.
res das Fmendas originaJ.S e das lJ..derar.ças p3rtJ.dánas. 110 contran.o, ~lhor tra
duz seus prop:5s~tos, declarados nas JUStJ.f',1Caovas dessas rresrras emendas, de pre 
servar o SJ..stelra TE:LEBPÁS.

90 21.
SUprura-se a palavra "ac:1OOári.o", do ~nc3.S0 XI, do arb.-

DISPOSITIVO El'aw,OO art. 21, XI. ProJeto de constJ.t.uJ.ção (B).

QUEIRAASSII"W..AR A NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICATIVA.

O texto emendado eXlge a correção proposta,
para ficar exphcltado que o territórlO doA6nt::a1alque cobre parte do Estado
de Mato Grosso do Sul, também fica incluido na proteção constltucional Não

• obstante a umdade do Pantanal, enquanto zona geográflca do PalS, a expli
citação proposta ,além de corrlgir a omissão, visa eVltar dúvldas e futuros
disstdios, princlpalmente no que respelta a repasses e aplicações de recur 
sos públicos para proteção da região.

o - St.lPRESSIVA -Se rorde e~pressâo oupalJ,vra nãodevera inverter o sentidododlSp05llNo
ExemplO' 110 te~(o SUprlml1 o adverbrc "N....O- passando11seremendamodIicatJVa c niiosupressva

~ _ OMISSÃO -ObJelIVa restabelecer mal"uaaprovada no 1 lurnoe nac mdUlda naredeçêc dovencido,

0- ERRO- Redação dovencido que030corresponca ao querolaprovado no pturno.

O - COI'fIRADIÇAo _DI~po5IlJvos coneeceeeos entre sre sobrea mesmametere

O - ~~~~~~~llv~E LINGUAGEM - Saner VCIO de lmguagem defeto erro mamtestc iI corngr ou de

o - OMISSÃO- ObjetIVa reslllb.!,!ccer mllt~ aprovada no 1· turnoe n1l0 mduldana redaçãodovenCido

0- ERRO- Redaçao dovenddoqueniiororresponda aoque fOI aprovadoTlO I'wmo

O - CONTRADIÇAO - DispoSItIvOs contradrt6r'.os entresie sobrea mesmamaterla

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - San!r \'IC10 de linguagem defeitoerro marufesto a ctlrrlglr, ou de
tecrucaleglSlatrva.

DISPOSITIVO EMEtlDADO: § 41!, art. 228 •

Para que o texto aprovado possa rertetu- ,
comfidelidade, os actrvos que o levaram a ser aprovado pelos srs, Cons 
tituintes no pr-tmetrn turno. deve ser redlgldo assun

"§ * R-A F./.oJteAt.Q. AmaIÔIU.t:a, a ~ata A.t.i.ãn.-I
coza, a SlMita do Jll=, o .tettlUtolUO do Pan.
.tonal. /lJato-Çv.u4C1l41!. e 5uJ.-!'1a.to-{;.'l.044eR4!!. e I
a ZOM. Ca4teJ.AD.. 4tio paLwnôru..o r'l.JJ.UJJnaJ. e
4ua ut.l...ú..JG.çào /.mt-4e-á. na f.ollmada .lu.
den:tmJ d~ CDrlfÚ..ç.ÕeA que M4~«'JII a PJte 
4e.T.Vação do llle.lO amb.t..M.le, .utch.w.t..ve quartto
ao U41) do4 ,U::C:u.M04 nalwtCUA".

EMENDA 2T00834-1 """' ----,
e'"' Const~tu~nte WILSON MARTINS JIT"~"'·~

ITI - St.lPRESSIVA _Se forde ellplessâo oupalavra nãodeveraInverter o sentidododlsposlUVo
Exemplo no !Cldo, supnmlro 21dverblO ~NÃo~ pllSSllndo a seremendamod,lic2llNa e MO5Up"CSS1V1l

w - ~a::~:~~~:::=oo~~~~=~~~;;:n~::~~~;~:~n~~pressm
O - OMISSAO_ObjelM! restabdecer malenaaprovada no 1·turnoe mo Induldana redaçãodo......ncldo.

- O - ERRO_ Redação dovenddo que naoc:onesponda i!IO quefoi apl"O't'ado 110 1· turno

EMENDA 2TOO830-9
~ Cepo LUIZ DE BARROS FREIRE NETO'-..::::::..:......::c==-==::..:.==='-'- ..;) fW~;~M"]

~ DISPOSITIVO EMEtlOADO artigo 243. TFXTO'--- --,

SUPRJl.IA-SE o "caput" do artigo 243 do Titulo IX. Em consequência.o parágrafo único
do dispositivo deverá ser numerado como artIgo.

JUSTIFICATIVA
As preocupações que levaram ã lnserção do texto

suprimido ("caput" artigo 243), são louváveis. Entretanto, tal como redigida. a normaI
invect1vada, colocará sob constante ameaça, o direlto de propriedade garantldo pelo
próprio texto constituclonal emelaboração (artigo 5~. XXIII. Nem sempre. o propnetl
rio rural explora suas terras diretamente. O arrendamento. a parceria e o comodato '
são formas usuais de utilização da terra em todo Pais Assim, a subsistência do disp,2,
sitivo cuja supressão é proposta, deixará milhares de proprletários em sltuação de in
discutivel vulnerabihdade. bastará que seus prepostos, arrendatários, parceiros, meei=
ros ou comodatários, lancem culturas ilega15 ou pSlcotrõpicas em suas terras, para
que sejam atingidos com a pena de perdimento da propriedade. aInda que ignorem o fato.

De outra parte, o dispOSltlVO suprlmido é dlspen
sãvel, PJis, na llEdida queo prqJnetãnoverha utilizar sua gleba para cultivos il1cltos-;
não estará r-eal1zando sua função sQClal (artigo 51!, XXIII) Com efeito, à luz do dis
posto no artigo 189 do texto constltucional em elaboração, tal propriedade poderá ser
desapropr1ada. A questãa do nãa pagamenta de indenizaçãa nesses casos, poderá ser dT!.,
ciplinada na lei a que se refere o citado artlgo 189.

Punir com severtdade todos aqueles que se dedi 
cam ao plantio de culturas proibidas. sem dúvlda nenhuma, é desejo de toda socleda 
de. Porém, generalizar. sem ressalvas,a punição veiculada no dispositivo suprimido, é
medida que poderá levar à concretlZaçào de inJUstlças irreparãvels.

Suprimir no Art. 17, §1J;l a exceeseãc e "devendo seus estatutos

estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias".

EMENDA 2T00831-7 =~ -,
l!J Constituinte WILSON MARTIIIS J~~;!!l

w - SUPRESSIVA - Se for de expressa0 ou pa!<ln<l náOde'o'era U'I~'erter o senlldododl5p1)SllIVO
~emplO' no leJl.to suplunlr o ad~'elblO -NAO- passandoli seremendanlodnc:atlVil e naosupresslVa

Q] -:~~~~::~~~e:oo~rJ.'~~~=::~:::~se~=:=~:~~UPteS51W.
D - OMlssÁo -ObJelM!I restabe!e(:et'mlltcrl/) IIp=dzl no 1· turno~ 11110 Induldlll1llred.!lçllo dovenodo

O - ERRO- RedllçAo do venodoqueMO ccnespondaee que folllpr=do no I· tumo.

0- COf'ilRADlçAO-DlsposrtlveS contrlldllórlos entre51e scbrea mesmamal.:M.

O - ~~~~E UNGCIAClE/'l\ - SanllfVIcio de Imguagem defeito erre rnamfestc a comglt.ou de

QQElRAASSlNAlARA NATOREZA OAEMENDA:

, DISPOSITIVO EMEIIOADO § lI! do artigo 1t3"~~m reflexos no § 71! do artigo 31 das Disp
sições Constituclonals TransltônaS.

SUPRIIIA-SE o § lI! do ~rtigo 113 do Projeto~de Constituição. Emconsequencia, d~ve '

~~~pb~~~~:~d~o~s~~~~~~b~~i;~:~~~~ô~~~~: ;~l~~~~e~~ ~~~;~~~ d~s§d~:P~~l~~~~~~ 31 da
01 U 5 T I F J r: 11T I VA O dispositivo cuja supressào é proposta,! materiall

za equlVoco que deve ser expungldo do texto da nova Carta, por dwersas razoes, desta1
~ cando-se as seguintes

, a) Na composição dos Trlbunais Regionai~ Fede!:als.
reSSalvadas as vagas asseguradas ao qUlnto de advogados e membros do Minlsteno Pubh;
co, as demals serao provldas pela promoção de JUlzes Federals (lJll!tade por antigUidadej'
e IlIetade por merecilllento - artigo 113. IIl.

b) Nas dlSposlções gerais do Poder Judiciãrio. Cc
phulo ui. seção 1), como regra geral. ficou estabelecido que • o acesso aos tribu
nais de segundo grau far~se-ã por antiguidade e merecillHlnto. alternadamente. apurada
na ü1tima entrância ou, onde houver, no Tnbunal de Alçada, quando se tratar de promo
çâo para o Tribunal de Justiça, observados o lnciso 11 e a classe de'ongem" {artlgo '
98. IIU. Ao se referir ã composiç~o dos TribunalS Reglonais do Trabalho, o texto con
titucional em elaboração (artlgo 121, J) não d~ixa dúvldaS' que o crltério a ser ad'Ota
do é aquele previsto no artigo 98. 111 (disposições gerais),

o - OMISsAo-ObJctiva restabeleccr rnalerla aplovada no I· (llrnO e naofndulda naredaçaodovenC:ldo.

D - ERRO- Redação dovenC:ldo que030c:orresponda /lO queIOlaprovüdo no I' tumo

O - CONlRADIc;AO_DlspoS'liVOS conlrad,lOroos entlesle soble..mesmamate"..

D - ~~C:Te~:~~IV~E UNGUAOEM - Sanal vielade linguagem defeito erro manifesto a rorrlglrou de

o - ~oe:~~~~~:~:nc::~x~~e=o~::~:,"irp=~e:;::~~;~~~=~:;:~~~uPleSSlVi)
D - OMISsAo -ObjetIVarestabeleCei" malc:na ap':rovalia 110 I' turno~ nãoim:luldll naredaçãodo vencidO

D - ERRO- Redação dovencido quenaocorrespondil aoqut!: foiaprovado no I· tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpo$ltr.OS contradltonos entresie sobrea mesmamatella

D - =~~~t:'~E LINGUAGEM - SilnarIIIcl0 de linguagem dereltoerro mamfesto i! corrigir ou de

As normas. proibições e exigências devem ser deixadas para os

Estatutos dos Partidos.
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O - OMIssÃo -ObjetMl restabelecer matene aprovada no l' tumoe não Inclufda naredaçãodovencido.

O - ERRO- Redação do vencfdo quenêc eerrespcnde ao quefoieprcvado no t- tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlsposllNOS conltadlt6rlos entresi e sobrea mesmamal~na

O - ~~~~E LINGUAGEM- Sanar vído de Ungtl<lgem, defelloerro manifesto 011 corrlgfr ou de

QUEIRAASSINAlAR A l'IATUREZA DA EMENDA.

EMENDA 2T00844-9 """"' ~

_(!J DEPUTAOO OSWALDO ALMEIDA J5~;iãã]

EMENDA 2T00841·4
PJ DEPUTADO PAES DE ANDRAD~

,
Inclu:Lndo-se essa linha eodc:minio dos Estados, fica suprida a defeltm

sa 1:edação. e obstada a tese da privati2:açãO das terras vagas ainda existentes nas
ilhas narít:im:ls, absoluf:alrente necessárias ã preservação anbiental.

A plXIprl.edade regular, e as seeses de terras devolutas suscet!veis de le

gitimação não serão atingidas pela Ehenda pmf.OSta.~ a fonnação da propriedi1=

de privada nas ilhas narIt1roaS tem sobrEl:b:do origem em t!tu1os concedidos pelas~

prios Estados, que desse mxIo serão revalidadas.

Q(JEIRA ASSINÀ1ARA l'IATUREZADA EMENDA:

UJ-~~m;s:~~~~~o~~~~:=~~:::a:presslva
O - oMlssAo - Objetlva reslabcle(c(matériaaprovadano 1· turnoe fIA0IndWdana redaçãodo venCIdo.

O - ERRO - R~çáo do Vf:ncidoque Mo correspooda ao que foi aprovado no l' turno.

0- CONIRADlçAO-DlsposlUo,w conllad\t6nosentresle.sobfellmesrl'lll,matétla.

O - ~~?Uv~E ttrfOClAOEM - Sanar \'feio de fIngUllgem. deJelto, erro man{fcsto II c:omglr. ou de

QCElRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

Suprimir a eeseraçãc estabelecida no § 51l, "m fme", do artigo 59

Suprimu O l.nC1S0 II do art1.go 154
SUPRIMA-SE NO PARAGRAFO PRIMEIRO 00 ART 204 00 TEXTO DO..RELATDR. AS
EXPRESSDES: "DE FORMA COMPLEMENTAR" "UNICO" E "SEGUNDO DIRETRI_
ZES DESTE". FICANOO O NOVO TEXTO ASSIM REDIGIDO'

ART. 204 -
PARAGRAFO PRItoEIRO _ AS INSTITUIÇOES PRIVADAS PODERAO pARTICIPAR 00

SISTEMA DE SAUDE, MEDIANTE CONTRATO DE DIREITO
PUBLICO OU CONVENI0 1 T~NOO PREF'ERENCIA AS ENTI
DADES FILANTROPICAS E AS SEM FINS LUCRATIVOS, -

JUSTIFICATIVA

~AO~~=I~C:L~io~ ~~ ~~I~~~E~~~~
SISTEMA OOICQ ESTATAl E AOSISTEMA. PRIVADO SEM QUE SEJA RESERVADO A ESTE IJLTIMJ
A CGReeNTARlEOAOE PREVISTA, DE VEZ QI.EHOJE NOBRASIL A MAIOR ASSISTENCIA I! DA
DA PELO SISTEJ.1A PRIVADO QLE DEVERA CONTINJAA CGPETINJD CllolO SISTE"'A P\l3LICOar
QUALIDADE, EFICIOCIA E OJSTO.

~o~~~=~,RE~OA~~=~~ ~A~I~~I~~
Ç1lO DATEcruOGIA DAI-EOIClNA EXIGINlXI A PRCWTA ADOÇA0 DE TAIS TECNOLOGIAS COM
CORRESPONDENTE ADEQUAÇAO DE PESSOAL CADA VEZMAIS ESPECIALIZADO TEVE QUE CECER A
tE:ESSIDAOE DE IR PRIVATIZAl«! o SEU SISTEMA OESAOOE SOEI PrnA DESACRIFICAR o
USUARIO, QlE I! o OBJETIVO FIM 00 SISTEMA DESAOOE
E N) BRASIL, NJm oe:vESER DIVERSO. A SJlOOE DEVE SER~IDA PElA MaQUINA ESTATAL
E PElA INICIATIVA PRIVADA EM CONOIÇCES ccu;oRRECICllAIS, 508 lf.l MESMO RE~
'TO. •

D - OMISSÃO-ObJetMl restabdecer materla aprovada no l' lumoe n~o Inclulda nllred:aç60 dovenCido

O - ERRO- Redaçõodo vencdoqueMOcorresponda ao quefoiaprovadi;! no l' mmo,

O - CONTRADIÇÃO - DLSpoSItlvos o:ontradltonos entre 51e sobre011 mesmamateM

O - CORREÇAO DE UNGUAOEM - SanarVldode linguagem defeitoerro miSnlfesto a corrigir. ou de
tee1Ic:.1lleglSllItivll.

EMENDA 2T0084_5-7 scrcc ---,

P Deputado JOSE GUEDts } tJJU~;iff]

r::x::J - SUPRESS!YA - Seforde expreSSll::l oupalavra MOdeveralnvertet o senbdododlSp05llriO
Exempto no texto.suprimir o adverbro ~f"L\O~ passando 011 ser emendamot'hficaWll e nllD supresslVll

QUEIRAASSINAlARA l'IATUREZA DA EMENDA.

,..,,-----------=-----='------------,
Artigo 103, I e parágrafo único

suprimam-se, no artigo 103:

a) no inciso I a expressão "ou togados e leigos",

b) todo o parágrafo único.

JUSTIF'ICAÇAO I
No inciso I a expressão ..togados e leigos" deve ser suprimida

do texto por razões 6bvias. Em primeiro lugar por já constar no próprio
artigoa expressão" juizes togaaos". o que por si 56 muito bem define a
competência para instruir e julgar nos tribunais especiais a serem ins

ta1ados nos Estados, no DF' e nos Territêrios- Em segundo lugar, nfto , ;

nunca teve lugar na tradição juridica brasileira que "leigos" viesselll
a oclJpar a função judicante

Seria. assim, umprecedente inconveniente, uma vez que a nova
Carta Magna multo bem dçf1ne a função dos tribunais e de seus magistra
~s. -

Duanto ao parágrafo único, o texto do inciso I é mais perfl!!_

ta tecnicamente e na prática por ser auto~execut6rio jã elimina o dis
posto no parágrafo único.

I
Além disso, não pode haver justiça em único grau de jurisdição, pois I
sempre se dará ao condenado, instância de recurso. A manutenção do

I referido parágrafo sê se prestaria à deformação de nossa Ca.rta Magna.

QlIERA ASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

lSl _ E discriminatêrio e inconstitueional .. (todos são iguais perante

ale!), (Tit.211 , capitulo 111 art.SII), conceder a n:lo perda do man

dato .somente aos cidadãos nomeados secretários ~e prefeitos da capi

tal. Por Quê não simplesmente secretários '"e prefeitos de todos 

Illunicípios brasileiros?

[[] -SOPRESSIVA -Se forde expl'e55OO ou pelavran.§odevernlnll'Cfterosenbdododlspos!tzvo
ElrempiO" no texto.suptlmlro adv!rblo "NÃO",plISSIIndo a ser emendamodificatnra I: nAosupresslva.

O - OMaSSAO _ObjetIVarestabelecer mllt~r1allprovada no I' turno e:nãoInduCda naredaçio do venoso,

0- ERRO_ RedoIIç.§o do vendcloquenãocotTespondoll 110 quefoillptOVllclo no l'tumo.

O - COM'RADIÇÁO- Dispos1!Ivcs contradltórX» entre51e sobre olImesma maU'rfa.

O - CORREÇÃO DE UNOCIAQEM- Sanar VICIO de linguagem, defeito.erro manifesto a corrigir. ou de
lb:nIaIleglsliltlva.

EMENDA 2TOO842-2
e'J GERSON PERES AlJtOII,

QUEM ASSINAlAR A l'IATUREZADA EMENDA:

JUSTIFICATIVA:

JUSTIfICATIVA

XII.

o dispositivo, cuja supressão ora se propõe, ostenta uma flagrante

contradição diante do que já dispõem o item XI do artigo 38 e o § 1.11 do

artigo 40.

De fato, no inciso XI do art. 38 já es t ão estabelecidos os parâme

tros de natureza institucional Que servirão de ordenamento para os aspeE.,

tos funcionais da Administração Pública dos três poderes, bem como já

est.ãc definidos no § 19 do artigo 40 os aspectos acessórios a essa regra

magna.

Já estabelecidas as normas, o disposto no item XII do art. 3a assu

me um caráter rebarbativo, que, além de contraditório por natureza,trari:
formar-se-á em diSpositivo evidentemente discriminatório caso não seja

suprimido.

A bem da neutralidade e da fluidez do próprio contexto do Projeto,

a contradição deve ser sanada, o Que, temos certeza, ocorrerá.

[i] - SUPRESSIVA -se fordeexpre5$&Iou p~avra. nsedevemInverter o sentido do d15pe$1t1VO
Exemplo: no texto. suprimIr o ~lo ~MO.., pas$il.fldo11ser emendamodlficlltMl e nãosupressrva.

D - OMISSAO- Objetiva. restil.bdecer mateMllprovada no 1· turno e nãoindulda naredi:lção do vencido.

0- ERRO_ Redaçiodovendcb quenão corresponda 80 quefoiIlprovado no l'tumo.

O - CONIRADlçAO-D/sposltlYos. contl~entreslesobreollRlesmllma~

O - CORREçAODE UI'lGQAOEM - Sarw Vfdo de linguagem defeito, erro mmill'~to a corrigir, ou de
&ccnIatlegl51atlva.

J,;J Suprima-se do art.-57, inciso I~ express!!o "de Capital".

'--- ....:...~ .JJ rrui~~7"IããJ
EMENDA 2T00839-2
I? SENADOR JORGE KONOER BO;;:';'USEN

A prática tem demonstrado que as prJ.oridad~s estabeleci
das pelo governo nem sempre ccmcadea com as da sociedade. O co!!,
tr1.buinte não pode. por vontade do governo. ser surpreendadc com
a 1nstituJ.ção de emprést1mo compulsorio fundado em aspectos de
grande amp1J.tude. A 1diha de inVestl.mento públ1co de careeêr u!.

gente e de relevante aneeresse necacnef é mtll.to ampla. O dispas.,!.
tivo caraceeraae um dearespeat;c ao cadadãc , sem oporeumdede de

qualquer planej amento pessoal.

II - no caso de mveseãaenec púb11co de caratêr
urgente e de relevante interesse nacaonaã

observado o disposto no artigo 156. lII."b",

ot •••••• vedada a. recondução para o mesmo cargo

na ele::t.ção imediatamente subseqãent.e ;"

o prJ.nci'pio da urelegibJ.lidade estabelecido para os man

datários do Poder ExecutJ.vo em todos os seus ntvexe , tem por espí
ri'to fundalllcntal, teoricamente, preservar a igualdade de condl.=

çSes ã disputa elol. toral, resguardando os postulantes do possível

abuso do poder - eccnêmee e admmistrativo - dl.sponível àquele

candidato ã reeleição.

Da mesma forma, talvez por tradição. o atual projeto de

constituição veda a recondução para o mesmo cargo na elel.ção l.me

diatamente subseqUente aos membros das mesas do Senado e da Câma

ra, caracterl.zando a aphcaçâo de tratameqto idêntl.co para Sl.tua

çSes que em nada se assemelham. As precauções que fundamentam

a restrJ.ção para a che:ha do poder execu'tl.VO são descabidas no I=.
gl.slativo. Desta forma não encontrando prl.ncípio clarc e ob]et.1.vo

ã existência da vedtlção, proponho a sua supressão.

m- SUPRESSIVA _Se rorde lUpressbo 011pellM'Do naodever6 Inverter o senude do dlsposllJvo
Eltempler no texto, suprimir o adverblo ~f"L\O~.passandoaser emendamodúlaltlva e nãosupteSSIVa

O - OMlssAo -Objetiva tes!llbdC1:ermalenallprovada no l' turnoe MO Inclu.lda Illlredaçbodo vencido.

O - ERRO- Redação do venddoquenão correspondllllO que foilIptOVl1do no I' turno.

0- COMIRADlçAO-DJ:lposL1rlCls contnldltórlosenne 51e sobre 011 mesmll malétla.

O - ~~llY~E Un:OUAOEM - SlIl\ar\oidode IIngulIgem. defeItO. erro manifesto a corrlgll'. ou de

EMENDA 2T00840-6 '
ê CONS1'.ITU;rNTE NELSO~WE:DEKIN J eru:~;I\..-;;=J

QUEIRAASSINAlAR A l'IATUREZADA EMENDA:

211 - Seria de boa técnica se o relator ao invés de prefeito escr!
vesse "Prefeitura". assim como nesse .tnesmo inciso ao invés de "che
fes" chefia. Os secretários sl:lo do 6rgão - Prefeitura - como també;

das chefias diplomáticas Evi tar-se-ia assim má interpretação rela_

tiva somente ao secretário particular do prefeito no que diz respei
to a apl1caçl:lo desse dispositivo. -

E."!ENDA N9 2T ----!I.BA.5.:.1

AUTOR: JOS~ GUEDES

NATUREZA: SUPRESSIVA

o -SUPRESSIVA _se forde el!pressão ou p~lavra. nàodevet6mvertero$en!.ldo do dlsposl\lVO
• Exemplo nl) lelIte,supnmlro adverblo ~NAO". passando011 ser emendamodificativa e n~o supresslvll.

O - OMlSSAO_ObjctlV<l teslabdec:er malenaaprovada no I' tumo e nãoInclUlda na redaçao40 vencido

O - ERRO- Redação do vencldo quenão(;OITeSpond!l ao quefol"llprovado no l' turno.

[!J - CONTRAOlçAO - DISpo5llJVOS conlratlitónos cnlresi e sobrea mesmamatl:rla.

O - ~~~~~E UNGtL\CiEM -. Sanar \'Iclode llngua~em. defeitoerro matllfesto a corrigir, ou de

Acrescente ao Art. 26, inciso :Il:, a expressão "e munieIpios"

passando este dispositivo a ter a seguinte reda9âo:

II - "as ilhas oceânicas e marítimas Já ocupadas pelos Estados
e Municípios".

JUSTIFICATIVA I
:ep:ceciso harmonizar o te:ltto do inc.t.so II do Art. 26, com o in

ciso IV do Art. 20, do projeto. -

No inciso IV, do Art. 20, estão excluídas do dominio da União

Federal, as ilhas "já o~upi1das pelos Estados e Municípios".

Ora, no inciso II, do Art. 26, consta apenas' como pelftencontG

aos Estados, as ilhas pelos mesmos ocupadas.
Surge então a indagação. As ilhas ocupadas pelos municípios, a

quem pertenCQm? A ninguém, aos I?rõprios municípios ou aos particulare

:r:: sabido que a partilha Constitucional dos Bens Públicos, dã-s

~enas entre a União e os Estados, por tradição do DIreito Republicano
O Projeto at.ual não contempla a propriedade pública municipal.

O texto aprovado enseja, pois, dúbia interpretação, favorecen-

do a privati~ação de terras públicas (ilhas oceãnicas e marítimas ,

r
- .~. pelos municip1o~). A~ ''''- nEo pode ser utilizado cano ms-I
1:rumenb:i de aUena-;ão de bens públiCOS. Q.1 os "bens são particulares por titulo legí
t:inD, dcsroerrbraaos~da pxoprieaade pübl:l..ca OJ:iginãria, ou FU=istern na titularidade

da Naçã:J. COto está mdigieo Q texto aprovad:), prqpiciará a alegação de que as ter

ras pübllcas nas ilhas maritirras, tornaram-se "res-nul.l1us" ficando a rrerce da in~I
$00 e esbu1h:::l pelos partiOl1ares.

EMENDA 2TOO843·1r DEPUTADO OSWALDO ALME= PL-RJ. J p:r=n~~;!ããJ

QuEIRAASSINAlAR A l'IATUREZADA EMENDA:

m - SClPRESSlVA -Se forde expressão ou p;;Iavra não deveraIlWI:lter o senbdodo dispoSitIVo
Elremplo: no texto,suprlmlr o advérbiO ~NAO~ passandoa seremendi:l modllicallva (l não supresslva.

O - OMISSÃO-ObJetiva res!llbdecer matérloll i!lprcvada no l' turno e não mc1ulr;la na redaç!odovene:tdo

D - ERRO- Redaçoo dovenCIdo que050 correspond1l ao quefolllpl"OVlldo no l' turno.

O - CONl"RADIÇÃO-DlspoSltMIS contradit6rios entre si e sobrea mesmamaterla.

D - CORREÇÃO DE UNGtlAGEM - SlmarVícIo de lInguagem, defeito erro mlmlfesto 011 corrigIr. ou de
lécnIcollleglslallYa.

SUPRIMA_SE NO INCISO XXIX DO ART. 711 DO TEXTO 00 RELATOR: TODA LETRA

"a" E COMO CONSEQUENCIA A PALAVRA "URBANO" DA LETRA liA", FICANDO o
INCISO ASSIM REDIGIDO:

AR!. 7g (SETIHO) -

INCISO XXIX - AÇAD COM PRAZO PRESCRICIONAL DE:
A) _ CINCO ANOS, QUANTO A CRf::OITOS RESULTANTES DAS Rg

lAÇOES ~E TRABALHO PARA O TRABALHADOR.
B) _ CINCO ANOS ATE O LIMITE DE DOIS ANOS APOS A EXTI!!

ÇAD DO CONTRATO "tAS DEMAIS LESOES DE DIREITO aR.!,
GINARIO DAS REJ..AÇOES DE TRABALHO, PARA TRABALHA

DOR URBANO OU RURAL.

JUSTIFICATIVA

NOINSTANTE EM QUE PROCI..RAI1JS EQUALIZAA O 1RA8A!.HAOOR RI..RAL AOTRABALHADOR ueANO
EM TODO CA/..p() DE DIREITOS, NAO POOEMOS ALIII.ENTAR lR-IA eNICA EXCEÇlI.O QUE APAfiBITE_
!-ENTEPRIVILEGIA o TRAElJU.HAOOR RlRAL M'lSl;JUE EM VERDADE 1.HE CRIA DIFl'CULDADES DE
SER ACEno Cf)M) fWREGllOO ESTAVEL CI:M DIREITO DE RESIDIR Nt5 FAZEMJI5 EM Flo."'JÇAO
DORECEIO 00 EWREGAOOR RLRAlQUANTO A DIREITOS "AO EiERNIUN"DO lRABALHAOOR RU
RAL. o CERTO E ~AlIZAA 00 SEU Tooo E DEIXAR QLE A LEI ESPEClFIQlE os CASOS M'lJR
~. -

DESPACHO

A emenda pretende a supressão de dois. dispositivos (art.103,

item I, e art. 103, parágrafo único). De acordo com as normas re"

giment.ais, as supressões propostas deveriam ser .."bjeto de emenqas

dist.intas, utna vez que en'tre elas inexiste correlação (Regimento

Interno da A$sembléia Nacional Const.ituil1te, art. 23, § 29). Admi
te-se o seu acolhiment.o apenas para o primeiro dispositivo indica_
do (art. 103, item I).

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GOI.o!AAAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

J3l'IIENDA 2T00846-5
l? Deputado EUCLIOES SCALCO

Q(JEIRA ASSINAlAR A l'IATUREZA DA EMENDA:

D - SUPRESS[VA - Se rareie expressbo ou plll.3Vl'l1 n~o dever61nverter o sentidodI)dlspoSlUvo
Elrempkr no lelc:o S1Jprlmlr o adverblo "NÁo- paS5lln.clo a seremendamodificatlVll e nãos~pres$lvlL

O - OMISSÃO-Objetivarestabele<::eJ" mateMaprovada 110 l' turno e nlioInduldanareda~õo do vencido.

O - ERRO- RedlIç~odo venoõoquen60c:orresponda ao quefoiaproviSdo nol' turno.

O - CONIRADIc;A.O-~ conlr&dllonosenltesleSObteamesmamllterlll.
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QlJEIIlAASSINAU\RA I'lATUREZA DA EJllENDA:

l"Xl - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de IIngulIgem ceretc erro memrestc 11corrigir ou de
L....::.J tecnlelIleglslallva.

EXatamente esta Constituinte, que se :revelou progressista nos aspectos sociais ur
banos, trancou a reforma agrária, proibindo, neste art. 190, a desapropr-Iação

para fins de reforma agrária, da propriedade produtiva. O que será propriedade '
produtiva? Não definiu, nem delimitou, o que transformará em intermináveis polê!l!!.
cas judiciaís, qualquer tentativa de desapropriar, contra a vontade do proprietá
rio e tornará, assim, iJq)ossível a reforma agrária.

Qual~r propriedade é produtiva, se não de gêner~s alimentícios, de madeiras
pela regeneração natural, de animais silvestres, etc.
Esta Assellbléia Constituinte terá de aceitar a classificação de ser a mais retró
grada do 1llJnd:l, se conservar estas portas fechadas, através deste arcaico e vexa

tório inciso II do art. 190. ~rimí-lo será o núnimo que os Constituintes pode 

rio fazer, para Hvrarem-se da pecha de analfabetos medievais, que a História lhes
aplicará. A sccressãc do Inciso II torna o parágrafo Ú1ico eesnecessãrão,

QlJEIRAASSlNALo\R A I'lAT<IREZA DA EMENDA:

O tru:ulento texto do art. 179. sobre eeoresas públicas e de eccrcate mista,

data venia. revela, para a posteridade e para o rrr..ndo, baixo nível de cultura I
poUtica dos constituintes, não encontrado, nesta matéria, em nenhuma. outra ca,!.
ta poUtica das nações adiantadas. Esta falha não se coaduna com a realidade

teMo em conta os avanços em outras matérias.

As ereresas estatais existem 1"0 lIIJl'ldo inteiro.e constituem poderosos e eficaz
instIunento para o progresso da economia capitalista. O Brasil seria U'il desses I

países priClitlvos e tribais, se não fossem as empresas estatais, montadas com
en:arnl.çada oposição das nações industrializadas, ennresas que deram partida a
side:rurgia. à petrocp.Úmica e demais indústrias básicas que produziram aço para

8 inrjjstria autorrobilística , para eletrodcxnést1cos, combustível barato, asfalto
para as :rodavlas e tudc) o 1I\ais qJe nos da a posiç1!o de 81.. economia lIJ.fiHal.

OS §§lll e 22 do art. 179 proibem as esoresas públ!cas gozar de privilégios fi,!
cals não extenslvos ao setor privado. Não é nem mesroo inteligente a proibiçilo '
porq.Je obriga a .. através de créditos especiais, cobrir~ de despesas

burocráticas de ~ostos que entrarão no mesmo cofre de anele saírem, Isto torna

ridículo os §§IQ e 2g do art. 179, ora ilq)Ugnados.
Além disto, há emresas públicas que prestam servir;os ou fabricam bens para s,!
rem fornecidos sem lucro. e até mesmo doados, como transportes urbanos, etmJn1.c,!

çoos (correios. telégrafos e telefones), medicamentos e llvros escolares, gráfi

cas cem v lado. nesses casos, Ou se fechariam esses estabelecimentos, ou
funcionarão inconstitucionalmente. Nesses casos, toma-se patente e cômica a te
lice desses parágrafos. una constituição não deve exibir tolices e baixo nível
cultural.

A matéria deverá ser regulada em lei, como, em seguida, corretamente, no §3Q de.,!
te art. 179, os constituintes estabeleceram.

As errpresas pÚblicas estão desmoralizadas no Bras.U e -em outros países, tpJando
constituídas corro feudos das governantes, para encher de protegidos, sem fiscal.!.
zação, nem participação das usuários, das COfllJI1idades e dos funcionários naadm
nistração. O problema é de deriOCratização das gerências, sansões criminais e não

de odiá-las corno resslJlla do texto ljIdotado...Faltou probidade e competência poli
tica para redigir as leis reguladoras. Nada mais.

[i] -:s:~~~~~=oou~~p~is=~se::fi:;:~~UPresslvlL
O - OMlSSÃO-ObjetM.I rest4bdecefmatena lIprovadll no]' turno e Mo inclulda na redação do vencido.

O - ERRO-~ do venddo que Mo correspondaao que rOlllprovado no l'tumo.

O - COmRADlcAO-D~ C'Ontradatórlo5 entre si e sobrea mesma meteríe,

O - =~~~E UNGtlAGEM - Sanlll' Viciode Wlgtlllgem defoto erro mlmlfesto lt-corrfglr. ou de

EMENDA 2T00852-0 """' ---,
(!J FERNANDO SANT'ANNA I (IT"lli~;iM"]

..,.,.----------"""'.------------,
SI.,FRUUR OS §§lg e 22 00 MoT. 179 Q.E: EQUIPARAM. SEMEXCEÇAO, AS Et-PRESAS PlJ8LI_

CAS E tE ECONJMIA MISTA, AS 00 SETCR PRIVADO.

:5 Emendadestinada a corrigir erro do pr:o de Constituição (B) Dispositivos eme!!,

dados: Incisos XXII; XXIIIj XXIV e 'IXI/ do art ., 52 do Projeto Constituc:lonal.
.lJSTIFICATIVA

QlJEIIlAASSIl'lAlAR A I'lATUREZA DA EMENDA:

Os quatro incisos citados correspondem a Ull único dispositivo aprovado quando da I
votação em primeiro turno. Este texto expressam un dos mais dificeis e, ao mesmo •
tempo, un dos mais amplos acordos firmados pela lideranças partidárias. acordo este
oce , inclusive, evitou que se caIsse naquela situação que. ficou conhecida como "bu_
raco negro"~ Este episódio está certamente na memória dos constituintes

Quanto ao rrérito, reconhecemos o esforço do nobre Relator emtornar mais clara
a redação_ No entanto, parece-nos que existe tal identidade de idéias entre a garan
tia da propriedade e a necessidade que esta cumpra a sua função social que soari;
estranho isolar_se em dispositivos estanques matéria tãO' correlata, cujo entendimen

to se fará mais fácil quando unido, nun mesmo texto: todo o complexo de /1Q.ções ;
respeito do assl.l1to. Por este motivo, agregado, COOlO dissemos, a necessidade de nos

mantermos fiéiS - no espírito e na letra - aos acordos de liderança firmados quando
do primeiro turno, é que propomos a presente efllCncla qJe visa fundir, em un rSllco

disposItivo, os incisos XXII; XXIII; XXIV e 'IXI/ do art. SI:! do Projeto de Constitui
ção (B), preservando a formula adotada pelo plenário.

QOEIRAASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICATIVA

O dispositivo, tal corro se encontra redigido, encerra impropriedades
técnicas, além de restringir desnecessariamente a autonomia estadual. cem efeito'

a) o regime de concessão pelo Estado a emresa estatal , com excl.!:!,
sividade, é una forma. oblIqua de estabelecer que a dIstribuição de gas canalizado
é lJIlS. atividade monopolizada;

b) o regime-de concessão dá ao Estado toda a segurança de que ele
necessita para controlar a atividade de distribuição~ Pode, inclusive, só conceder
o serviço a empresa estatal, ou delegar a execução a eeoreee privada, se assim jul
gar conveniente.

c) na distribuição transfronteira, que deverá tornar-se cada vez
mais ccnm, haverá o problema da concorrência de dois ou mais Estados. sobre Ull
mesmo sistema, cada qual preferindo usar eeoreaas estatais diferentes. (Tudo indi
ca que. por Ull lapso, se pretendeu aplicar aos serviços de gás canalizado uma re
gra idêntica à do transporte de gás natural por meio de duto. ocorre que, neste
caso, sõ existe l,Ill8 esfera de poder monopol!stico - a lklião).

d) por último, em nome do princípio federativo, não deve a Consti-
t~~~Pi~~dpá~àetFt~ldgra~téÓi~etip~~ame~~eme;r~~<n1hSadJlo~\a~~em flSlÇão~e s.as

~ -:a::~~~~~~~~e:eS;~()o~~p~==~r~se;=::~s~:~r;oSUPresslVIL
O - osassac - ObI~lJva restabelecer matéde aprovada no ]' turno e nêo mdurda na redação do venodo

0- ERRO_ Redaçâodovenadoquen4ocorre5;)Qnda~quefolllprovadonol'tumo

O - CONTRADIÇAO - DlSPOSrtlvoS contrtlefitonos entre si e sobre a mesma meténa,

D - ~f~~tIv~E UNOClAOEM - 511nM~cfo de lmgtlagem defeito erro manifesto a ccrrlglr. ou de

D -~~~~~~~~;~re:e:o~~~;::=s~~~~n~::=:~s~~presslva.
0- OMlSSÃO-ObjelM!resto!lbeIecerTnlltel13.l1provadano l'etumc e não induicb na redação dovenddo

m - ERRO-~o do venodoque nao COlTesponda ao que CoI tlprovado no ] 'tumo.

0- COI'ilRADIÇÃO-OlSpOSlUvos contnldltónos entre si e sobre a mesmamaténa.

O - ~~~~E UNOUAGEM. - Sanar",do de Ung'!agem. eereue erro manIfesto a ccrrfglr. ou de

r.r----------ttxro- - - - - - - - - - -,

$ ~rima-se da art. 25, § 2g(Titulo IJI,Capítulo IJI), a expressão «erorese estatal,
C011 exclusividade de distribuiçao".
Emccoseccencía , a d!spositivo passará a ter a seguinte redação:

"Art.25 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 2g Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão

os serviços locais de gás canalizado".

Busca-se fortalecer os partidos p::Illticos dentro da nova

carta PoUtica que estanos el.aJ:oran:Jo. A eldstência de blocos parlaIF..ntares é ma
téria nitidamente reginenta1 e qtJ2 oscila ao sabor das a::xJVenienclas das agrenu.a_

l;Õe:s partidárias tenéb em vista a fo::mação de era frente iituca, que pode ser da

apoio ou cp;::lsiçào ao Govetno, de defesa de deteon:l.nados assuntos ou, até 'IleSrlO,

para a d1scussão e votação de certas matérias.

se rrantida a apressão, que esta emendabusca suprimir,
tc.rianos de~ hip5tese que fCderla facilmente ocorrer: preenchido un lu
gar na Mesa ( OU" mais de UI1 ), o bl.o::::ovenha a se desfazer. Ca!o proce:ler? Real!

2aJ:' novas eleiçÕes? Hant:er o eleito mesro sabendo que ele não é mais integrante-
blcx:o, que se desfez?

~ Una lJ:x1stibrlção não p:::de descer a nlvel. de ~t<lr
tcrla regimental. Por isso, a supressão .inp5e-sel

Justificativa
Sem embargo de ser o Ministério Público, "essencial à função

jurisdicional do estado", consoante sua pr6pria conceituação (art.
133, "caput") I em verdade ele não se confunde com a demais lnst1tu!

ções disciplinadas no atual capitulo IV, do Título IV, quer pela
sua autonomia, legitimIdade para iniciar processos legislativos, 9.!
rantlas e vedações de seus integrantes, quer, principalmente, pelas

funções que lhe foram conferidas.
Enquanto os demais sempre estarão em Juizo representando

parte _ seja privada ou pública _ o Ministério Público sempre age

em em nome e por conta do interesse social
De outro lado, toas as constituiç~es modernas destinam ao Mi

nistério Público um capítulo à parte, dada sua fisionomia particula
e sua natureza jurídica especial, ainda a desafiar os estudiosos da
da matéria, que nãe conseguiram, no atual estágio das ciências ju

rídicas e políticas, dar-lhe contornos definitivos.
Por uma questão de técnica legislativa, a nova Constituição

do Brasil não deve se afastar dos modelos avançados e correr o riS-I

co de estar ultrapassada dentro em breve.

SUpr.ima-se no § 19 do art. 60 do ProJeto de COnstituição .!
a seguinte expressão: n cu dos blocos e=rla:nentares".

~ - SUPRESSIVA - Se for de expressão ou pelevre, não devera Inverter o sentido do dIspoSItIvO
Exemplo- no texto, suprlmlr o advérbio -eso-, pousando a ser emenda modIficativa e nae supresSlVIL

D - OMlssAo -Objetiva restabelecer matena apro-ada no ]'Iumo e não lndulda na redaçêc do venCIdo.

O - ERRO - Redação do venddo que nec eerreepeode.ao que folapl'Qllil:dono l' tumo.

0- CONTRADlçAO-DISposIUvoS conlrild,16flosentre si e sobre a mesma materla.

O - ~~~~E UNOtlAOEM. - Sanar ~do de llngutlgem cereuc erro menííestc a comglr ou de

EMENDA 2TOO847·3
e"J COO5TI'1UIllTE =0 AICllNrARA

~ ttxro --,

Transforme-se a seção I. do Cap!tuloIV, do Título IV, em ca
pitulo próprio, remunerando-se os demais e as seções daquele:

CAPiTULO IV

DO MINIST~RIO PÚBLICO

EMENDA 2T00848-1 ~ --.
PJ CONSTITUINTE LOCIO ALcANTARA

QUEIIlAASSINAU\R A I'lATUREZA DA EMENDA.

§I - SOPRESSlVA - Se fOrde expressão ou p~l;wra, n30 devem Inverter o sentido do dlSPOSlllvO
Exemplo: no texto supnmlr o adverblo MNAQ_ passando a ser emendtl modificativa e n.!losupreSSlV;/I

o - OMISSÃO -QbJ~livares!abdec~rlMtérIlI aprovada no ]. lumo e não lnclutda na redação do vencido.

O - ERRO - Redação do vencido que não c:orresponda ao que folllprovado no ]e tumo

0- CONIRADIÇÃO-DlSPOsrtwoS ccntraditónosentresiesobreamesmamllléna.

D - CORREçAO DE UNOClAOEM.- Sanar ~do de IlllgtJagem defeIto, erro manifesto li corrigIr ou de
téenl<::a1eg!stlltlvil.

Suprlma-se, no item VI do~ do art.. 73 do ProJeto de Q:ms

tituição "a", a seguinte e.xpress&J: rrediante cxJnveru.o.

JtlSI'JFICATIVA

Eld.stan i.niirrerosoutros rreios Pc rep;!.5se de verbas da União ~
ra os Estados, Distrito Federal e Hunic!pios que p:::demser diferentes do ccnvênio,c:i
tado no proJeto e cuJa supms.são se pretende. -

A prop5sitc, que dizer se a União resolver celebrar tml outro
tJt::o de aJuste, o:m:;, por exenplo, tm1 a:mtrato ou 1.tl1a transferéncia.? CU fazer o ~

p:l5se mediante 1mI3. subvenção, o:xro tem sido praxe eu tantas ccasiÕes? Est:ari.J. então

Tr.ibunal. de o:ntas :l.Irçedido.de examinar a regular aplicação desses nontantes ape-
P='r que a letra da Ca1stituicâo fala em o:xwên:Lo? Tenho:receio de que isso P='s

sa ~ a cx:on:er devido ao te'::niclslro Jurldico dos burocratas. Entendo que a f:Lsca:

l1zar;~, pelo T.e.U., deve ser a mais ampla~sivel para qoo: a p:::pulação suba co
está sendo arp:egada a arrecadação dos tributos.

'I'o3avia, deve ser ressaltado, a supressão ora proposta não jm...

carã na in~ssão da mais alta COl:te de Contas naqueles recursos que, eni:lora

pertencentes ao Estado, ao Distrito Fe:leral. OU ao Município, são omtudo arrecada

OOSpela união. ~ que a préçria linguagem utilizada pelo ProJeto não deixa margem de

dúvida. No art. 73 fala em repasse. Mas no art. 165, ~,prool1mla: "A união entre
-lO. são palavras distintas, cem significados diferentes.

:rnstituc1.onalrente, o Trll::unaJ. de CCntas da união zela pela apll

cação dos reattSOS que a repartição das receitas 1::dbJ.t:ârias confetiu ã t3niã0. E, a-

guando ocorre repasse às~ esferas de fCder, aqueia Corte age no sentido

de exercer a penrenente e tão deseJada fiscalização.

QlJEIRA ASSIl'lAlARA I'lAT<IREZA DA EME1'IDA:

m-==~~~~~~=Io°~~~~~s~~~::::~~~Pressiva.
D - OMISSÃO -ObJellva restabeleccrTnlllerf.aIlprovada no l·tumo e não Inclufda ntl redaç!o dovencldo.

O - ERRO --~o dovenc:odo que Mo corresponda iIl0que foiiIlprovildono I' turno.

0- CONTRADIÇÁ.O_Dasposrtrvos contrlIdc!6noscntteslesobn:!iIlmesmll.l'nll!enlI.

O - =~~~E LU"!OUAGEM- SanMVICIO de linguagem, deleItO. erro m~esto a cornglI, ou de

SUPRIMIR O INCISO II, 00 ART. 190 QUE TCRN/\ INSUSCETIVEIS DE DESAFROPRIAÇAO PA_

RA FINS t:e:REFOOMA AGRAA!A, A PRIPRIEOAt€ PROOOTIVA. ASSIM CCMI O SEU PARAGRÃFo

nuCO.

Quando, após a Segunda Guerra l-tJnd1al, os Estados Unidos, vitoriosos, reordena 
ram a estrutura econórnlca de suas áreas de influência, l,Ill8 das primeiras medidas, I
no Japão, Coréia e Formosa, paises próximos do aunclo socialista, foi reestrurar
a propriedade rural, para não serem tentados ao caminho comunista. Introduziram
a reforma agrária e os povos desses países se roc:Jstraram reconhecidos aos venceclB.
res. O Japilo colocou o nome do Gen_ Mac Clark na principal avenida de Tóquio.

Ns América Latina, ao contrário, o Pentágono prest,lgiou as oligarquias latifundi!

rias qJe mantiveram ditadJras opressoras e reduziram as am.Jnidades rurais

áreas de miséria e fcxneendémica. de onde. através de uma dívida externa fictf 
eia, já retirou o Pentágona, o equivalente a duas vezes ao despendido com o P1.§!.

no Marshall e ao Plano Jomston, cem que reconstruiu às ieas devastadas pela Cue!.
ra.
Hoje, o Japão é lJIla das mais prósperas econom1as do nundo. CoréIa. e FOrr'lClsa
ostentam industrial.ização competindo com a Europa e com padrão de vida satisfató

rio.
A estrutura agrária do Brasil é una das mais injustas do mundo; a fome elimina ,
anualmente, 300.000 crianças e todos os governos, nos últimos 50 anos, vêm reco 

riler:enoo a imperiosa necessidade de una reforma agrária, porém, irrpotentes para

efetivá-la. Necessidade de para criação de mercado interno às indústrias.

QlJEIRA ASSIl'lAlAR A I'lATUREZA DA EMENDA:

[i] - SOPRESSIVA -Se farde expressio ou ~lMll, nao deverii lnVl:rtero sentido do dlSposIllVo
êXcmplo. no texto supnmlr o ~vérbu) '1iNJM pllSSandoli ser CJnenO.1 moddiclltMle nio supressrva.

0- OMlSSAO-ObJdNlIresto!lbelecernmenaillpf'OVlldi:lno Ittumoeniolnduidanaredllçlodovencldo

O - ERRO - RedaçllO do venodo que n40 corresponda~ que folllprovtldo no I' turno

0- CONTRADlÇÃO-OlSposdro'tIs contradrtónosentreslesobreillmesmtll'M!erla.

O - ~~~~E UNtiClAOEM - Sanar vicio de Unguagem defeIto erro millnlfesto li COITIgII ou de

Suprima-se o caput e os parágrafos 12 (primeiro), 2Q (segundo) e 32 (ter
ceiro) do artigo 54 (cinquenta e quatro) do "Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" do Projeto Constitucional.

.lJSTIFICATIVA

Nl!:o podemos anpliar a crise fiscal do Estado brasileiro, o que ocorrerá
se anuirmos com o disposto no artigo em tela.

O Projeto Constitucional crIa novas obrigações para o Estado, na área •
social e queremos que elas sejam honradas.

Com 8 concessão de "anistias" (sic) como a que o artigo 54 (cinquenta e
quatro) das Disposições Transitórias legitima,se caracterizará, ademais, una c~
tradição flagrante com os intuitos moralizadores no que se refere às Finanças PÚ

blicas constantes do Projeto. -

N!o queremos que o nosso país continue a ser un 'Para!so fiscal" para t

eertos grupos econõmJ.cos privilegiados. Antes pelo contrário, defendemos que seja
apresentado à soeiedade brasileira, de maneira transparente, o montante real dos
incentivos que favorecem, inclusive, a exportações de empresas como a Autolatina'
e a nato

Da mesma forma, O pagamento de 12 (doze) bilhêles de dólares anuais de
juros da dívida externa e o montante dos titulos que foram lançados ao longo dos
aAOsrecentes para financiar o pagamento desses juros ta'llbém deve ser conhecido.

O valor est.irnado da anistia fiscal contida no art!s.go S4 (c!nquenta e '
quatro) é de aproximadamente 505 (QUinhentos e cinco) a s60 (quinhentos e ses_' I
senta) bilhões de cruzados, provenientes da!j 1"lJ1tas canceladas, incClr.patível com
una política de moralização dos gastos públlcos e saneall'ento das finanças do nos I
so Estado, portanto. -I
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Por outro lado, o disposto no parágrafo ~ (quarto)·contribuirá para es
sa zeclamada h'X)ral1za~o~ Deve, assim, ser mantidO.

Dessa totma, enterl:lemos CCIllO da~~rtánc1a a 8PIOVaçllo da Emenda

~slva qJe ora apresentamos.

~2'r""0õã54-6i

~ censtitulnte JOAOOIM su:ENA

QlIEIRAA55l11ALARAI'lATlIREZADAEMliNDA:

,125I-=:~~~::~Io~~~=~~~preWJa.
\

O - OMISSAO_ObJetMI~mat&iDeprowdono l'tumoenioinduSdanaredeçiodovenddo.

O - ERRO- RedDçiodo venddo que No axresponda~ que foIaprovIldono I' turno.

O - COrrmADlçAo-~ C'OrItJDdiI6rio entre 51 e=tm: 11mesma mltéria.

O - CORREc;Ao DE LlNGDAGEM - 5anct vfdo de lingUIgem. defeito. erro rrIlIl;1lftsto !l corrigir. ou de--..,-----------""""'----------
suprlmir do artigo 2Z das D!sposlçl5es Transitórias. a ~sl:lo:

"exceto nas FundaçBes".

3JST1FlCATIVA

Por queste:o de isonom!a, ~o se justifica que os servidores das fundaçlles públi
cas fiquem li. margem da estabilidade. O artigo 40 da nova carta disp!3e sctrre a"
instituição de regime jur!d!co único e planos de canela para os servidoIes da
actninistraça:o pública direta, das autarq.Jias e das ft.ndaeões pÚblicas. Ora. se
o regime jurídico é Unico,-se-os...servJ.fl-ores das flSV:laçaes serl!o beneficiados com
os planos de carreira para os servidores da ad:n1nist;aç1!o direta e autãrquica
está ratificada sua condiçl!o de servidor público civil, portanto, cemdireito
t:mtJém, li estabilidade

[

•servidor público e- servidor. Embora a expresslio "servidor- público" ,

possa parecer como querendo abranger civis é militares, note-se, cla
ramente, pela comparação dos textos do art. 38 inciso XV -e do art. 4j

5_ 11_ que _a intenção do legislador no primeiro artigo citado é restrin

gir o uso desse expreeeêe ao segmento civil da Administraçlio Pública.

De forma semelhante, no mesmo texto constitucional são utilizados

as exeeessees "servidor público mili.tar", "servidor militar" e "mllit
para' se referir ao segmento militar da Administração Pública.

Todavia a palavra "servidor públic'O" no entanto ficou como gênero

quer para a espécie "militar" quer para a esp~cle "civil", no texto d
Projeto. Se assim permanecer haverá graves repercussões na ordem jur!

dica do Pais pois a legislação ordindria hoje existente reserva a ex 

pressão "servidor público" "apenas para os servidores civis da Admil"lIs

traç!1o Pública.
Ora se a palavra "servidor público" abrange·o militar, obrigará a

uma completa revfsãc e atualização da legislação ordinária e, enquant

tal não ocorrer, os tribunais vee-se-ãc a braços com '(ma tarefa insana

de dirimir dúvidas e pleitos ocasionados pela diferenciação da termino

logla que passexã a vigorar a partir da promulgaçãp do novo texto cons

ti tucional.
Veri fica-se pois que a noção de servidor público correlaciona-se

intimamente com o funcionário civil e o uso puro e simples da expressa

"militar" define os componentes das Forças Armadas. conceitos estes-já
incorporados li nossa vida jurídica.

O que parece claro é que a Administraçl!o Pública é exercida

pelos Servidores da uníãe divididos em duas grandes categorias: Ds

Militares e os Servidores Públicos, denominações estas consagradas

Como exemplo, a Lei 1711 de 28110/52 que in~titui o regime'
jurídico dos funciondrios civis da União e dos Territ6rios a qual '
ao mencionar "servidores públicos" abrangeria. após a promulgação I

da Constituição, todos os militares,. além dos servidores civis.
Dai a necessidade de manter a nomenclatur.a tradicional que'

está adequada à sistemática jurIdica.
Por tudo, solicitamps seja corrigida a linguagem do texto

constitucional, com a proposta acima.

JUSTIFICATIVA

A pef1!lanência do artigo confronta-se com os princípios da mora-
~ lidada e impessoalidade que devem inspl.rar a elaboração de um eexee
constituci~na~, alem de dl.sc!iminar o contribuinte brasile1ro, não
servidor püb Hcc , o qual tera que suportar todos os prejuízos decor
rentes de uma_desorganização geral nos q!:!adl'os do func acnajr smc pÜ=

;~~~~ii;i~~m~e~~n:~g~~~a::~~~ ~~;~:~i~~~a~~~ ::s:lj~Sf~;m~à~;~~~~~
tIva.

EMENDÁ 2100859-1. ""'"
~ Deputado JDS~ YUNES -----------,j fu::~=;;)

QClEJRAA55l11ALARA I'lATUREZA DAEMENDk

@] -:~:~~~::~o~:~p~=:$C~::n~se~~:::~s:a:~~~upre"lvll
0- OMISsAo-ObJetlVlltestebelecermaterlllaprovlldano J tumoenllolndUldllnllredlJçAodovenc;ldo

O - ERRO - Redaçlo do venddo que n!o corresponda 110 que folaplOVlldo no J turno

O - CÕNTRADlçAO-D~ eontnlditoriosentre~le50breamesmllmlllerl.a

O - ~=E UNOGAGEM - 511narvfclo de Unguogem defeito erro mllnlfesto li corrigIr, ou de

Suprima-se na integra do Artigo 37, das Disposlçí5es

lransit6rlas do Projeto de Constituição (B). que afirma: " Ressalva

dos os créditos de natureza alimentar, o valor dos precat6rios jud!
clais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição,
inclusive o remanescente de juros e correção monetár.ia, poderá ser
pago em moeda corrente, com atualizaç~o, em pretaçõe.s anuais, iguais
e sucessivas, no pr,azo mffi:ximo de oito anos, a partir de IQ de julho
de 1989. por decisão aditada pelo Poder Executivo até cento e oite,!l

ta dias da promulgação da Constituição,

~!!.§.!!.E.!f.!lI!Y!!
1) referido artigo representa a alegalizaçlfo" do arbí

trio do Estado sobre a sociedade. Além de ser mais uma forma camu-
fIada de empréstimo compuls6rio -peea não se dizer calote- da uniã;.
dos Estados e dos Municípios, o texto acima discrimina as pessoas

que esperam jd há IIUitOS anos receber as indenizações de que são 
credoras daquelas que terão pendências judiciais com a Poder Públ1:
CD a partir da promulgação da nova Constituiçl:lo.

EME1"IDA 2T00855-41 """' .....,
(!J ConstItuinte .DAS!JIMSOCENA J~~:;j

QlIEIRAA55l11ALARA I'lATlIREZADAEMENDA:

[gJ _ac.RESSIVA -Se!orde~ou~niodeveniil'Mrterosentldododi5posltlvo
&:cmpkx no teec, lIUprlmk' o...Jvédllo ~NÃCT, passando a lIeI'cmendll mod!flaltlva e niosup~

O - oMlSSAo -ObjetIva fe$tllbcIecer rtIlI!&b.aprovadllno J' tumo e 1\10Indu1dlll1ll. retklçio do venticIo

O - ERRo- RecbçlodoYenddo que MO conespondaao que:foI8prO'1lJdo no J' turno.

O - CONIRADlÇ4o-~ c:ontnldit6riosentresle$Clbll:.mama~

O -~~ UNGUAGEM - &nDT vicio de llngtagem, defeito, erro manifesto a coniglr, ou de

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

,lRJ- ~u;,~7:~~v~-;~~~;:;:~=~~oou~~VI.ap:s::,~:se~::n~::=:~:~~::presslva.
D - OMJssAo - ObJt.1lVi) fC$li'Ibt.lcc~...matcne é111lovad.. no I' turno e nae lndllldilllil (cWÇOO do VCI1Cltlo

O - ERRO - Redação do vencidoque n60 corresponda ao que foiaprovado no 1 bJrno

O - CONTRADlçAO - DISpoSItivos ccnuadacríos entre si e sobre a mesma metere,

O - =~=E UNGUAGEM - Sanar :nclo de linguagem defeIto erro manifesto a corrigIr ou de

r;-r------------=o,------------~
Suprima-se a palavra "judl.ciâr1a" do artigo 59 ãnc a.sc LXII do

ProJeta de Const1tuição (8) ..

[i] - SUPRESSWA -Se (orde~ou plllllVB. Mo dever6lnwr1erosentldododbpositlyo
• Exemplo: no íeec, $uprimIr D .advelblo "NÃO"". pawmdo a ser emendl modIllcll1lvll e nAosupresslva.

O - OMISSÃO - Objetl'mrestlIbelecet materlaapfOVlldano J. turnoe nAo~ fUI redllçilo do vencido.

O - ERRO - Redllç!o dovenddo que não ccm:sponda ao quefolllpfOVlldono l·turno.

0- CON1RÃDIÇÃO_DlSposIbvos ~lldrtórIosen~s1e~brellmesmllmo1teri.ll.

D - ~~~';.E UNOOAGEM - Sarlllr Viciode lmguagem, defeito erro mlll1lfesto. corrigir, ou de

JUSTIFICATIVA

PTS I SP

Suprima-se do § 712 , do art. 31, das Oisposiçl:les Trans1td
rias do Projeto de constituiçao (B), as expreesaes "mediante lista
trIplice, podendo desta constar juízes federais de qualquer reg!ao I

independente do prazo previsto no artigo 113, inciso II. da Constit.!!,I
lção".

Na sessfIo em qJC houve votação desse parágrafo o consUtuin
te autor da emeda levantou QUestão de ordem para que fosse esclarecido que a man1:
festaç!kl exigida seria • no sentido da ~ I'eIJ:MlÇãon por- un mínimo de-dois quintos

de votos do Congresso Nacional. O quarun ali exigido refere-se ao m!nimo de votos
emmanifestaçl§o contrária li. renova;llo e nrio ao núnero de presentes na votaçgo. ...

A redaç§o dada enseje dúvidas ClJe devem ser dil'1m1da5, pára
melhor clareza do texto constitucicnal , o qm se consegu.ird cem a redação propo$l'8.

O texto cano consta n!o répresenta (I qJe foi votado ap6s e explicação do Sr.Relator.
que ccnf1m:lu o entendimento do autor da emenda. Indispensável e correçUo~

JUSTIFICACM

D projeto consagra a participaçao, na composiçlfo dos Tri
bunais Regionais Federais, de dois quintos dos seus membros provida;
mediante a promoção de juizes federais, l!2!. antiguidade, caso em que
nao é possível a elaboração de lista tríplice. Por outro lado, emsen
do regionais aludidos tribunais, nada justifica a promoçUo de magis_
trados pertencentes a outras regUles, a nAo ser para possibil1tar o
favorecimento' de alguns candidatos em detrimento de outros. Finalmen.
te, em existindo, na lllaqistratura federal. "número mais que suficien
te de juizes com mais de cinco anos de exercício, nada justifica a
dispensa desse prazo m!niI1O.

QUElRAA55l11ALARA I'lATUREZA DA EMENDA:

.. Dê-se ao § 212 do art. 226 a seguinte Tedaçllo, de acordo com
o que foi votado emprimeiro turno:

• S :zg - A nao renovação da concessão ou permissão dependel'd

da manifestaçao, nesse senUdo, de no m1n1mo, dois quintos do -congresso Nacional em
votação nr::minal".

.,JUSTIFICATIVA

o - SQPRESSWA -Se forde expressão ou p~lovra. No de'Rra mvertero sentido do dbpo$ltIvo
Exemplo.no texto, SUpnmlf o edvélblo ~NAOM pllSSllIldo li ser emenda modrRc.lllMl e MO lIUprcS.5/vll.

D - OMJSSAO-ObJetIvu restabelecer~rilI iprovada no J'tumo e 1\10Incluldano red.llç.50 do vencido.

~ - ERRO- Redaçiiodo venCIdo que MOcorresponda ao que foiaprovado no I· tu/TlO.<

0- CONlRADIçAO-Ol$posIbvos conl1.lldlt6riosentrestesobreame:smomllt;;'

D - =~~E UNGUAQEM - 5anlIr vldo d~ lIn~llgem, defeito, erro mMlfesto li corrigir,ou d1!

~NDA -'2100861-9; """' ---,
lP Constituinte GASTONE RIGHI J tT"!'Y;;~~

A- 21OO8sa.:~ """' ---,
Consti tuinte OSVALDO SOBRINHO (!liifõ;;"~

QUEIRA A5511iA1AR A I'IATUREZA DA ÇMENDk

Com. a atiuaã redação do meãsc LXII da artigo 5', impedimos
execução de pr:Lsões aphcáve:Ls às eeguanees s aruecaee

a) a prisão d l acdp'l ana r u't11l.zada no âmbit.o das Fõrcas Armadas,
b) a prl.são uda í m stra t rva de es tr-angcarcs , des t mada a possl.bi

ll.tar seJam eles deportados, expulsos e ext.raditados; -
c) a prasâc adaãmsura tava de esurengearc desertor de navio de

guerra ou mercante.
Na prl.meiro caso, a prisão dl.sciplinar util1zada no ãmbl.t.o das

Forças Armadas, ela decorre, seJ a do previst.o no Código dc Processo
Penal Mihtar pl1ra o caso de Inquérito Po11cial t.fJ.11tar, seJ.I1 de S1
t1!'aç§es l.nus1tadas de ordem dl.scl.plinar em que se cXJ.ge do superl.or
11l.erarqul.co o cumer1mento l.medl.ato dos Regulamentos Dl.scl.pll.nares
da Marl.nha, do ExerCl.to c da Aeronâutl.ca.

No segdndo caso, o ~bnistro da Just1ça tem absoluta competêncl.a
para determinar a prlsão de estrangel.ros, ex-Vl. da Lel. n 9 6815/80 (o
chamado "Estatuto do Estrangel.ro"), de modo siml.lar ao prevl.sto na

•esmagadora ma10na das países, cama coaSão ind1spensávcl ii. execução
de medl.das relat1vas ã retJ.rada compulsoria do país de indl.víduos es
trange1ros aqul. indescJâve1s. Além do mais, li. previsão de pr1São ao
m1nistratl.va para f1ns de cxtrad1ção acha-se consubstanc1.J.da nos dl.'='
versos tratados íl.rmados pela Brasil com 'Outros Est.ados e incorpora

!t das ao nosso ordenamento )uri'd1co med1ante promulgação.

No terceiro caso, cabe ao Consu1 do pni's cUJa bandeira protege
a embarcação. determl.nar a prisão do estrangei'ro desertor de navio
de guerra ou mercan te.

Em nenhuma dessas três situ3ções, §olvo melhor Juizo, deveria
eaber subordinar tal.S medidas ao Jud1c1ar10, seja em alguns casos
pela rapl.dez da ação requerl.da. seJa pela inex1.Stênc1a, em prazo e
distâncl.as hiibel.s, ãe um Juuado na área gcogrâfl.ca do evento. •

llestaria ana1J.sar a prisão adminl.strativa dl.rJ.gldn n funcl.onâ
rios públicos ou a responsâve1s par bens que pertençam ou este) am
sob a guarda da fazenda nacional. Essa coação adminl.stratl.va tem me
recido severaS críticas pelos que a cons1deram medida autorl.tária7
e há mU1to se cogl.ta revogar o Decret.o-lei n 9 3415, de 10 de Julho
de 1941, e demais dl.~posl.çõe§ sobre a I]atéria. Se tal for decidl.do
fazer-se, a legislaçao ord1naria podera alterar ou revogar o Decre
to-le1 ell1 questão ..

Ao longo de nossa hl.stôria, todas as Constituições eX:l.gem que,
ã exceção do f'lagrante de1J.to. a prisão sOJa efetuada mediante or-,
dem escrita da autoridade legítlma (Const1tuição de 1824) / compe
tente (Constl.tul.ções de 1891, 1934, 1937, 1946 e atual). 1I0je, abs
traídos os casos anteriormente d1scutidos - todos claramente apo1a
dos em preceitos loga1s - a ardem de prisão Jã tem que ser amparada

.Vor. mandado Judl.cial .. A inovação poderá acarretar difl.culdados mul.
to sérias ao cumprlmento da le1 ..

derã ~~;o:~~oCl~~~q~~~ ~;C!~;~~ ~o~~;~~e~:n:~li~:"n~e~elu~~~~6:r~~o~g
selhãvel a supressão suger1da.

..,----------..,.-"""'-----------,
_ Suprill. ....!" O artigo 23"e' seu padlnfo único do Ato 4u DiIPQsi

çoe.s Transitoria. do Projeto de COD.titulçio (B) -

~ -SaPRESSWA-Sefordeexpress.50olJ~~vra.n!odeverálnvmero~nlldododlsposltlYo _
Exemplo. no tmo. suprimir o advérbio "NAO", pêl.5S3ndO' a seremenda modlRcallvlle não supressNa.

~ O - OMlSSAO-ObJ~rcstabeJ~rma!érlanprOVlldllno I' tumo e nAoinduida na redllç.50do vencido

D - ERRO- RedoçA/dovendcb que nãocwe$pondlS &O que foi eprovadofy:J l' turno.

O - COl'ftRAl)lçAO-DlsposjtIvos c:onlnldíl6rios entre si e sobre a mama matbfa. •

D - ~~E lJJ'iGQAGEM -S- \'ido de linguagem, defeito, eno-rMnf1am li corrigir, ou de

SUprimam-se os §§ 112a 512 do l1I'tigo 226 do Projeto na" de Constituição

Hd, necessidade de ficar liem claro na texto constitucional o
tratamento terminológico dos age~tes admln1stratlv.os do poder público

na drea civil e na "drea militar, o que estd confuso.

No texto do projeto de Constituição "S" aparecera, de forma indis

crlminada, 80 se reterir aos funclondrios, civis da AdmlnistraçAo PÚ :

, bUca, as seguintes e~press15es ou palavras: servidor público civil

o "caput" do artigo fixa a ctxrPetência do Poder Executivo para outorgar ou renovar
concessão, permisSãO pu autorização para o serviço de radiodifusão.

Todavia, os §§ referidos estabelecem una~rie de limitaçl:les descabidas,QUe
aiarDo obstáculo intransDo:úvel, nc.rn setor essencialmente dinâmico, como o da ra

diodlfusl!o.
Estabelecendo ser necéssária a manifestação do Congresso N:.clonal para que

o ato de outorga ou renovaçl:lo produza seus efeitos, pode ocarretar lJlla estagnaçao
1'10setor. q.wx1o é corilecida a facllldade cexn q.Je. se pode acionar una obstrução •
qIe terá éons~ênciés mais danosas para o patr1Joonio do concessionário ou autori

zado quando se tratar rie renovaç~. No caso, a ernissorà já estará em flSlCionamen 
to, comseu maquinário, seus enpregados .enfiID toda sua estrutra montada -e fica
ri desaUvada aLé manifestação do Congresso Inactniss!ve1.

Os dema!s §§ tratam de matéria t{Picementede lei ordinária.Não se pode pre_

tEOOeraprisuoná-la run texto estável caro deve ser o constitucional.

A Sl}PI'e5StIo deixará o texto mais ctlR:1so e mais de acorda can sua natureza.

.1\' 2100ã56-21 """' .....,
CONSTTUINTE BONIFACIO DE ANDRADA cr=n~~;78ãJ

QClEJRAA55INAlAR A I'IATUREZA DAEMEI'IDk

JUSTIFICATIVA

o - SO':R.ESSIVA -Se for de expres~ oup~ n.5odever6lnverter o sentido do dlsposillvo
Exemplo. no texto, suprimir o .lIcMrblo ~NÂOM. ~mlo a ser emenda mOdlfl\2tlva e não lIUpren/va.

,0 - OMlSSAO-abJetMI resUlbdecer mllter!llllprovad4 no I· turnoe MO fndulebno redllçào do vencido

O - ERRO- Redaçãodo vencido que MO~da ao que rol~provado no I' bJmo.

0- COl"fTRADlçAQ-DlspoSllivos c:onlrlldtt6riosentle si e sobre a mesma mct.&b.

f""'X1 _ CORREçAO DE UNGUAGEM - 5m1atvIclo de'llngUagem. deIeIIo,erro manlresto a corrigir, ou de!L..::.J,""""'_
,.,.,-----------"""'-'----,---------,

Seja corrigido o texto constitucional, 'em todos os dispositivos

l'espectivos, a fim l;Ie sanar defeito de técnIca legislativa e corri 

.glr erro de linguagem, substituindo_se as expressões "servidor públ1

'::0 militar" e "servidor militar" pela -pala1l'ra "militar" para referI;
se ao segmento militar da Administração Pública e as expressões "se;

vldor público civil" e "servidor" p~ls express!1o "servidor Público;,

para /Oferir-se ao segmento civil da Admin.f.stração Pública.

JUSTIFICATIVA



AtrrOR: GASTONE RIGHI

NATUREZA: ----=E:::RR"'O"-- _

DESPACHO

o texto do projeto 8 encontra-se em perfeita sintonia com

que foi aprovado na sessão de 24/05/88 (art. 254, § 29). pe íxa de se

acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI:-lARAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

QUEIRAASSIllAIM A I'lATlIREZADA EMENDA:

(!J -:S:~~~::=b~~~~~::::~~:~~nio~upteS5~
O - OIlUssAo -. ObjeUvarcstWdecet fMt!M oprcMldano l' turno e nlio IndWda na redaçAo do venddo.

0- ERRO- R~dovenddoqueMocorrespcndZlooquefoll:pf'OYlldonol'tumo.

D - CON'IRADlÇAo_~ contmdit6riosentre sJe scere a mesma rNIténa.

O -~~ urtGClAGEM - &mar Vfdo de 1Ingtmgem, c!efelto,erro mllnlfesto 11corrigir, ou de

• suprima-s~ no inciso I!I art. 98, a expressUo:
"e~. classe de origcs-

JUSTIFICATIVA

Nilo é bom que os tribunais sejam compostos apenas

por juízes de carreira. O art. 99 reserva um quinto dos lugares nos

tribunais a advogados e membros do Ministério Público. Mas, a man

ter-se a expressão «eãesse de origem· no art. 98, esse quinto seria
gradativalllente diminuído nos Tribunais de Justiça. O Supremo Tribu
nal Federal, interpretando a Constituição .... igente, tem entendido
que juízes de Tribunais de Alçada ecncceree a vagas no Tribunal de
Justiça como juizes que efetivamente silo, independentemente de sua

condição anterior, ao ingressarem na magistratura.
Mantido o texto do Projeto,os Tribunais poderlIo pr.!2.

ver as vagas do quinto neles abertas ,mediante promoçllo de represen
tantes do quinto nos Tribunais de Alçada de Minas, Silo Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná e naqueles que venham a ser criados. Assim,pou
co ou nada valerá a faculdade atribuida à Ordem de organizar listas I
sextuplas (art. 99), pois o Tribunal de Justiça optará pela promo

çãc , uma vez que esta opção lhe fica assegurada em face da parte f!

na! do citado inciso !II. Logo, a Emenda eubreseãve proposta é de

simples compatIbllizaçllo de textos. Por outro lado, frustra-se a
oportunidade de participaçllo da Ordem e do Ministério Público

escolha de membros do quinto nos Tribunais. Cumpre reconhecer que
o representante do quinto, uma vez empossado no cargo de Juiz, dei
xa de ser Bdvogado ou mellbro do Ministério Público. pelo que nãc se
lhe pode permitir que concorra a vaga, reservece ao quinto, nos Tr!
bunais de Justiça. Entretanto, mantida a parte final do ãncãsc I!I,

do art.98. os lugares destinados a advogados e membros do Ministé
rio Público, serllo providos mediante promoçl:io, observadas as a11
neas do ite. II e a Classe de origem·, por Juizes, ex-integrantes

da classe dos advogados e da classe do Min1stério Público. Alé'n do

mais, constitui um trata}llento discrimina,t6rio dado aos ex-colegas,

que se tornaram Juízes nos Tribunais de Alçada. Empossados como Ju!
zes, os representantes do quinto adquirem todos os direitos, garan
tias e vedaç~es dos magistrados, logo a promoção dos mesmos para os
Tribunais de Justiça deve fazer-se para as vagas da magistratura de

carreira, a que passaram a pertencer, sendo evidente que condicio

nar a promoç~o dos mesmos ~ existência de vaga do quinto nos Tribu
nais é impor-lhes restriçUo à carreira I embora sejam tão juízes·c,2,
mo os demais. Por último, mais se evidencia o caráter discriminat6
rio se considerado que, mantido o texto do Projeto. as vagas reser

vadas ao quinto, nos outros 21 Estados da FederaçlIo. serão providas

respeitando_se as listas sextuplas, organizadas pelas Seccionais da
Orden ou pelo IHn!stério Público, enquanto nos Estados, em que haja

Tribunal de Alçada, a lista sextupla, embora organizada, será pret~

rida pela lista para promoçUo. feita com base na classe de origem".

eMENDA 2T00863-5:
e'J Constft"fote GASTONE RIGHI

élaEIRA ASSII'lAIARA I'lATOREZA t.A EMEl'lDA:

m - SuPRESSIVA -se rorde expressio ou p.aJlM3.n!o deveri Invertero sentido do dlspo$ItIvo
Exemplo: no texto suprimir o IIdvérb10 MNr\QM, p3SSMIdol:I ser emenda modáiclltMl e náo supreuiva.

O - OMlSSAO-ObJet/va restabdecer matirja Iprovadl:!no l' turno e MO Induidana~ dovenado.

D - ERRO - Redaç!o do venddo que n!o ccrresponda DOque1cl1lpl'OVl:do no l' turno.

O - CONIRADlçAo - DIspo$ItM:ls contmdIt6rlosentre sI e sabre 11mesmll metéria.

O - ~~~e U!'fGCL\GEM - S:ner Vfdo de t/ngucsem, defeito, erro mllnlfe$to o c:onIalr,~ de

Inciso II _ Executar as ações de vigilância Sanitária e epide:nlol6glca.

d!!.âl..! f. !f..a I !Y...!
O Sistema lXdco de saúde, tem coro alvo o ser ht.rnanao (saúde Pública) ,

enquanto o alvo da saúde do trabalhador nlIo é mais do que una redundância, pois

o trabalhador já faz parte Integrante do sistema de defesa do povo.
Por outro lado, o Art. 201, dá a seguinte redação: " A Saúde é direi

to de ..odes e dever do Estado tI, asseg,srando mediante medidas políticas, sociais
e econOm1casque visem à reduçl:io do risco· de doenças e de outros agravos e &0

ecessc tniversal e igualitário às ações Coserviços para sua proroção, proteção e

~o.

A luz do Art. 20.1, observanns dois pontos básicos:
1U _ " A SAll:E t DIREITO DETOOOS ", não sahente de un .segnento o tr.!

balhador, mas de todos os segnentos eecíare,

"se a Magna ConstituiÇão" nãQ for abrangente, discrim!nando deteIlll1na
dos segnentos, esta deixará de ser "Magna" para ser "pequena". •

2Q ... se a saúde visa a redução das doenças e de outros agravos, esta
ria t8lIbém lncluíndo os antlientes do trabalho e os riscos de outros oriundos.

Portanto, essa matéria, já está inserida e conterT1Jladano texto aci
ma, tornando-se redundante , repetitiva, indevida e discrlminatória.

~EMENDA 2TOO864-3
(!J constituinte CARLOS DE'eML!

QClEIRAASSlNALAR A NATOREZADA EMENDA:

o - :'::~~~~~;:::~=~oo~~~~:=s:=~s:~~~c::=UPresslv~
O - OMlSSAO-QtJJebva rest4belecer JmIt.erilr ~p~dZl no J~ turno e não Induklo na redll~!o do venodo

D - ERRO- Redi:lçâodovenddoquenaocorrespondalloquefoioprovlldonol'tumo

g] - COl'i1RADlÇÃO - Dl$poslUvcscontmdit6rIos entre si e sobre 11mesme metérill.

D - ~~~?~E UI"lCiUAGEM. - sanar vicio de, lmguagem. defeito erro rmnifesto 11corrigir, ou de

Altera a redaç!o do inciso I do § lo do art. 117, a 'fim de que, 'Ondeconsta
"ElXPaiência profissional" passe a constar tlefetiva atividade profissional".

JUSTIFICATIVA

A emenda objetiva c~atibilizar a regra cio art. 117 com o principio inserto no

art. 99, e que é acolhido tambémno art. 129, parágrafo único, inciso I.

EMENDA 2T00865·1. """"' -----,
e'J Constituinte ELIAS MURAD PTB I MG J ~~;/ããJ

QUElRAASSII'lA1AR A I'lATOREZA DA EMENDA:

rn -~:~~~;~~~~=::~6s~~~~~::s~~presslvD.

D - OMISSÃO - ObJelNarembdecer ma~rIa llproveda no l' turno e nlio lndukli:lna red&;60do venCIdo.

D - ERRO- Redação do VetIddoque nbocmespondl:! 00 que foli:lprowdo no l'tumo.

O - CON1'RADlçAO - DlspositlYo$conWcfit6nos entre si e sobre li mesma materla.

O - ~=~~E UNQUAGEM. - Senar viCIO de lIngUi:lflerT1, deftlto erro m~lfesto 3 corrigir, ou de

supr-une a alínea "g" do inciso I do art. 111.

JUSTIFICATIVA

A alínea "9". permltindo a avocação dos processos pelo S!:!.

perior Tribunal de Justiça. e reminiscência do que se contem
na Constituição vigente. A ccnn s sâc de SistematlZação. acert,!
daeente , supr-umu regra semelhante que constava da ccnpe têncre

do Supremo Tr-ibune l Federal. Atendeu, naquela oportunidade, ã
argumentação sôhda do ücns ta tutnt.e Hlchel Temer: não se pode
admitir essa ofensa ao duplo grau jurisdiçS"o .e ao próprio .!!!!!.
.!!!! dos juízes e ..tnbunais inferlores.

EMENDA 2TÓ0866-o' ~_ ~7,"~
f:J Deputado EUCLIDES SCALCO ------------,J tT1!To;itl1

QUEIRA ASSIIlAIJ\R A I'lATOREZA DA EMENDk

m -~~~~~~~~~~lo~~~==~=:~:~~upres~
O - OMlSSÁO -ObjetIVa restabelecer lT\lItena~rovadZl no l' turno e não induldi:lnll redaç~ do venCIdo.

O - ERRO - Redação do vencido que nllo correspondi:l1lOque foi llprO'li:ldo no J·turno

0- COl'fIRADIÇÃO-DlSposrtNos conT1llditórIos entre si e sobre li mesma !Tleténa

O - ~~?w~E LUiGUAGEM - Sllni:lrvloo de Unguagen1,defeito erro maIllfe$!o li corrigir, ou de

r.r---------~='----------_,
Oisposic15es Tr!fnsi t6rias

Art. 6~ (cração do SENAR 1

Suprima-se o art. 69 do Ato dasOisposiçêies Consl:itucionais
Transitórias.

JUSTIFICATIV~

Não há qualquer razão para a criação destes. serviço, como pre
tende o art. 69 das Disposições Transitórias. Para as eventuais fun_
ções e atividades que tal entidade desenvolveria, já existem eficien
te!: órgãos especializado:; q xe prestam relevantes serviços à agricul:

tura. incÍuslve na disseminação de conhecimentos e técnicas avançadas
e no preparo de mão-de-obra específica.

QOElRAÁSSIIlAIJ\RAJ'lATOREZA DA EMENDA>

~-:~:'~~;:::~:ioou~~=e~!s~=n~s:=~~tMJ~.

D - OMIssÃo -ObJetMI resW>decu mlltena llpfOVllda no l' turno e fIA0indwdi:l M redação do venddo.

0- ERRO- Redaçâodovenddoque~correspondl:!l!ooquefoiaprovadonol'turno.

O - CO~IÇAO_DIS;"5ltlVoS COfItrZlditórlO5 entre sI e sabre a mesmtl mlltér14.

O - ~Rf~?~E LUiGCIAGEM. - SMlllf vfdo de 'l"mguagen1, defeito, erre mllnlfeto 11corrigir, cu de

Dispositivo F.mendlldo: titulo VII, ClI.pitulo lI, Art.l87. 549, Ineiso UI.

Suprima-se o Inciso IIl, do 549 do Art.la7 do Projeto de
eoost:ituição (B).

JUS'I'IFICAÇÃO

g absurdo que a nova Constitu1.ção
1l0S proprietários urbanos, que tem uma Wuca pr0e.ri
or tltulos de divida Ubl1.ca. com = indeniza ao

ser prevla e Justa. baseada apenas no fato de que a _ _ •
da COlllO "subut1.11zada". Quantos 1ll1.1hares de brasilelros perderao seu unaec t.!.

~::w:e:e~~~c:n~~~u~~slD~~~~ioP~;~;~:t:~~n~:~ ::t~r:~~~elD~~~c~~:i~;~~~
dito nem POSS1.bi11dade de resgate? Nao sera este Iml dupO"S1tivo que sUJelt~a

os mais hUlllildes a \IIlltl. dependência. dos que tiverem o Poder Kunlclpa1 nas maos?
Deve a Constituição cnar normns que S1.rv~ para. manietar opovo?

IEMENDA 2TOO868-6
l? Deputado JAY"E PALIARIN

QOBRAASSIIlAIJ\R A I'lATOREZA DA EMEl'lDA:

.[TI - SUPRESSWA -Se for de ~s.são ou palavra, nêo ~nr lnvern::ro $CoUdodo dlspos.lGYo
EXemplo: no l~, suprimir o adve,blo ~NÃO~, pllSSll1ldo 11ser emenda modlliclllNi:l e nhosupruSNll.

O - OMlSSAO-ObJ~rest.:belecerm<lteMlI~no I'Wmo~nAo1ncMdlJtuI~l!Iodo vmddo.

D - ERRO- Redaç60 do venddo que nIio correspondll ao que fol.apl'tlV:Jdo no l' turno

0- COf'fIRAl)lÇÃO-DlsposltM» contnlmt6nos entre ste SODrt11mesmo rmtém.

O - CORREc;Ao ne: UI"IGUAGEM - Si:lI1llt viciode Ilnguoijem ddetto erro mcnlfesto li corrigir. ou de
tknIca~i:l.

SUPRIMA-SE, NO INCISO V DO ARTIGO 208 .. DO PROJETO DE
CONSTITUIçnO (8). AS EXPRESSIJES: "E AO IDOSO" E "OU DE TE-LA PROVIDA
POR SUA FAM1LIA, CONFORME DISPUSER A LEI."

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta visa e restabelecer a redação de
da ao dispositivo no Projeto da cce.rsssc de Sistematizarão ( Projeto
A ). a qual. sem dúvida. melhor se coaduna com os propósitos de aeen-,
der às necesaâdades mínimas das pessoas absolutamente impossibilita _
das de prover, por si sós, o próprio sustento, em razDo de uma defici
ência de natureza física ou mental. -

A abrangência dada na atual redação do Projeto B difi _
culta, scbce maneira, o atendimento as justas reivindicações dosfldefi
cientes", ae sec porque aqueles que possuem família, às mais das vezeS;
ficam sem a necessária proteção. como a realidade nos mostra eacqcen
temente.

Reconhecemos que as pessoas idosas têm o direito legíti
mo à assistência pelo Estado, mas há de se admJ.t1r que o implemento iIl
idade, com o alcance da fase idosa, já implica no atendimento abrangi
iiõ-'j5'iHo inciso 1, deste mesmo artigo 206. -

- QlJEIRAASSII'lA1AR A I'lATOREZA DA EMENDA:

m- ~~~~~~~~~:~=o~~~~~=:::S:~~n~:e;:~~::::~supressm.

O - OMISSAo_ObJetIvll restllbelecer mllterillllprdvadZlno I' turno enlro indufdo no rtdllç60do vencido

D - ERRO- Redeção do venCIdoque nãocorrtsponda110que rO]llpfOV/ldo no I' turno.

0- CONTRADlçAO-DísposiWos contradltorlosenlresft:':tUI.lrellme$mamater!ll,

O - ~~~~E UNGtIACiEM- Sllnllr Vltlo de Ungu~gem deleIto erro mllnlfe$to l:I eOrflglr ou de

ART. 211, VIII

SUPRIMiR:

lIEm cada nível de ensino".

QlIEIRAASSIílAU\R A I'lATOREZA DA EMENDk

UJ -~~:::~~~::~~~oo~~~==~i:l5=~t~;:'::~:suprc~
O - OMlssAO_ ObJelM!restabelecer m&tI!nai:lprcl'o'lUfll r\Ç) l' tumoe nIIo Indu!do na redZlç!odo venddo.

O - ERRO - Redaçio dovenddo que nlio corresponda ao que foi eprovado no I' turno.

0- CONIRAt>lçAo-Dlspositlvos CClntraditónose:nlIeslesobrell.mesmllmlltérlll.

D - ~~~~E LUiGUAGEM - Sonllf viCIOde Iingu~gem. defeito erro m~nIre$to 11colJiglr. ou de

Suprima-se a express~ " e de saúde da trabalhador" da Art. 205, em seu
inciso II, do Projeto de ConstittJiç:l:o "8". Passando o inciso II a ter a seguin
te redaç~: -

ART. 207, III
SUPRIMIR A EXP"RESSA.O:

tlDe primeiro ou segundo grau".



ART. 215 § 512

SUPRIMIR'

EMENDA 2T00871-6 '"'~, ..., m--""----,
e'J õCONSTlTUINTE HERHES ZANETI J (-".07!8 J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

rn - ~~~~~~~~~;;:: ~~~~oo~~6~~p=~=~1l~~~~n~se;~~:::~~~~UPTeS5M

O - oMlssAo - ObJeUva restLlbelecer ma~rla llPfÇMIdll no I'lurno e n60 lnduldll ne redação do vt:ntldo

0- ERRO- R~ç6odovtnddoquenilocorrespon~lloquerolllprOVlldonor-teroc.

0- CONIRADIc;Ao-DJsposrtMls contradltonOsentre 51e sobre 11mcsma mllterla

O - C O RRE ÇÃ O DE UNGUAOEM - SlInar lIfelo de bngulIgem eereuc, erro mllnlfe.sto 11cOJrlglt ou ee

l.éalIalleglSlatlva. I

li
\

,
"l;::.Je dela poderão deduzir a aplicação realizada com ensino

fundamental de seus empregados e dependentes". I

~i1M'~
EMENDA 2T00872-4 ~--------, 1'1::"":-;;;-]
p...' -=.cO:.:":.:S.:.;T1:.:T~U':.:"..:.T:.:E·_":.:ER..:.':.:.,E.:.S-Z-A-"E-T-'- --') (--11 07~ J

QUEIRAASSINA1ARA NATOREZA DA EMENDA.

[TI - ~~:~:~~~~~~:;;: ~~::~oo~~~\:Cp:s:~;e~1I~V;:~n~:e~~~:;~s~C:~~prmlv3
D - OMlssAo - Objetivarestabelecermetena oIIptcl'J;adll no 1· turno enio lnduu;fa na redaçee do vencido

0- ERRO_ Redllçlio do veoccc que nlio corresponda"o'lue folllprovado no l'tumo

O - COl'fTRADIÇÁO-DlsposltJvo5 contrlldltónos entre si e sobrt; a mesma meteria

.0 - ~~~~I~~E UNGUACiEM - Sanar VÍcIode Ilngullgem defeIto erro mllnlfesto II rorrlglr ou de

ART. 67 _ DISPOSICDES TRANSITORIAS

SUPRIMIR A EXPRESSJ:lD:

"E com a aplicaçao de, pelo menos. cLnquer-t a por cento dos

recursos a que se rerere o Art. 215 da Constituição".

E parágrafo ún1..co,

EMENDA 2T00873·2 '"'~ _
e'J SIOUEIRA CAMPOS

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - OMISSÁO -ObJellva restabelecer matl!rlllllplO\adll no l·tumo e nec InclJlda ne rel:lllçilodo vencido

O - ERRO - Rcd~çlio do venceo que nsc correspond<!lao que folllprovado no l' turno.

[]] _ CONIRADIÇÃO - OIsposr\Jvos conlt/lodltórlosentre sI e sobre a mesma matene

O - CO RRE ÇÃO DE UNCiUAGEM - Sanar VIcio de ImgJll!jem' deleltc,erro mlllufesto II corrIgIr ou de
tknlcaleglslalNa

EMENDA DE CONTRADIÇJl:O

Suprima-se a excressãc "observado o disposto

art.236 da constituição" do § 62 do art 15 do Ato das Disposições
Constitucionais "rrens í tõr-Ies do projeto· de Constituiçao "8"

JUSTIFICATIVA

o dispositivo é inadeouado quando ccnflita com o

§ 7Q do rresmo artigo que permIte, em cárater excecc.tcoai vac novo !::st,!
.do do Tocantins negociar com a uru ãc seus déb.í t.cs e encargos
herdados pela dívLsão de Gciás.

A expressão «cbservaoc o disposta no art 236",t.e!.

tamente, foi inserida no § 62 do art.15 por engano, já que, pelo aco!

dado em tumultuada reunião de l!der~s, seria excepcionalizada a cn,ê.

çl:lo do Estado do Tocantins, quanto a assunçJ;:o de d!v.ldas pela União,

embora apenas de forma auto!'izativa

Já que o dispositivo foi transposto para as Di§.

posições Gerais (art.236), saindo do texto da fusão aprovada e deixa,!!
do de ser parte das Disposições Transitórias (art 63), transforrrou-se

ele em disposiçao permanente e, a perlT'anecer a expressão "observadoI
o d~sposto no· art 236", anulador do que foi acordado na reunião dds
líderes partidários e aprovado pelo Plenário. '

EMENDA 2T00874-1'
(:J SIQUEIRA CAMPOS

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

G:J - ~~~~~Z'~~~~;~I~~ ~~~~~~oo~~I~\7a:~~=~~:v:~n~::~~~;~s~:~~upresstva
D -. OMJSSAo -Objetlvll restllbe1ecer maténll ep;OVildllno IOlump e nbo rncrUldllnll re·dllçliodo Vl:n~ldo

... O - ERRO - Redaçlio do venCIdoque não covesponda li\) que foi apu:\Illdo no I'lurne.

O - CO~J(;:AO-D,sposltlvos contradltorlas enlte sle sobre a mesma mat~r111

O - ~~~~fe~~~E LlNOUAGEM - Sanar \itlo de llnguagem, defelto erro .rnanlfesto II corrigir ou de

~ EMENDA SUPRESSIVA

Suprima_se a expre.ss1:io "observado o disposto no art,!
'go 236 da Constituição" do § 6rl do artigo 15 do Ato das Disposiçijes

-Constitucionais Transltórias do projeto dE! Constituiç1:io "BII.

JUSTIFICATIVA

o dispositivo é Inadequado quando conflita com o
§ 71l do mesmo artigo que permite, em caráter excepcIonal,ao novo Estado

do Tocantins negociar com a UnUo seus débitos e encargos herdados pela
divisão de GoIás

A expressão "observado o disposto no -ar t 236", certa
mente,foi inserida no § 6!l do art.15 por enganõ, já que, pelo acordad~

em tumultuada reunião de líderes, seria excepcionalizada a criaçãd' do

Estado do Tocantins. quanto a assunção de dIvidas pela trn í ão , embora
apenas de forma autorizativa.

Já que o dispositivo foI transposto para as msncs í

çees Gerais (art.236), saindo do texto da fusão aprovada e deLxandn de

ser parte das Disposições Transitarias (art.63). transformouMse ele em
disposição permanente e, a permanecer "a expressão ~ado o dreccs
to no ar t 236", anulador do que foI acordado na reunHio dos líderes per
tidários e aprovado pelo Plenário. • -

EMENDA 2T00875·9' ~, --,
PJ SIQUEIRA CAMPOS } pr;~;A.;;J

Q(JEIRAASSlNALARA NATUREZADA EMENDA:

UJ - ~~~~~~~~~~~~~ ~~~:oo~~~~"p::::~:~~:~n~:c:~=~~s~~upresswa
D - OMISSÃO - ObJeWll restabelecer mat!na 'llprovada no l'lumo e não Inclulda nll redllçlio do vencido

D - ERRO_ Rc:dllÇâodovencJdoquenàocorrespondalloquefolllprovadonolttumo

O - CONTRADlçAO - Olsposltrvos contredrt6nos entre si e sobre li mesma metêne,

D - ~':T~c;..~E UNOClAGEM - Sanar vfclo de linguagem, defeito, erro manifesto 11corrigir, ou de'

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o item X do art 53 do projeto de Constitu.!.
ção "BII

JUSTIFICATIVA

O dispositivo fere os p r Lnc fp Los da Repúplica, que se

assenta na independência e harmonia dos poderes.

Atribuir ao Senado a competência para "suspender

execuçãc , no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional Dor

decisão definitiva do Supremo Tribunal federal ll , é invadir a área de

competência do STf, anular sua independência e retirar da Suprema coE.

te a sua atribuição de fiel executora da lei e de aplicadora de Ju.§.
tiça.

EMENDA 2T00876·7 ~, -,
PJ JONIVAL LUCAS J ~:;~;:J

QUEIRAASSINA1AJl A NATUREZA DA EMENDA-

Gl - ~::~~~~;;:~~~~~ ~~~~\~~~oo~At~ Tap:~:~:~ãs~~V::~n~;C:~~~::::~;~~~upreswa

O - OMISSÃO - ObjetIVarestabelecermatenll aprovada no I' turno e nao IndUldll na redaçec do vencido

O - ERRO - Redação do vencido que MO ccrrespcnde ec que foi aprovado no 1 unnc,

O - CONTJ!ADIÇÃO _Dlsposltr.;os contraditórios entre 51e sobre II mesma matena

O - ~~:Te~I~~E LtNOClAGEM - SlInllr \/ICIO de linguagem defeito erre men resto a COrrigir,ou de

TEXTO: Suprima-se o ~ 49, do artigo 156, do ProJeto de Consti

tuição • ( redação para o segundo Turno), que reza:

"§ 49-A .redação expressa do inciso VI, "b" e "c", compreen-I

de somente o patrimõ"lio, a renda e os serviços relacionados con as

finalidades essenciais das entidades nela mencionadas"

JUSTIFICAÇ1i.O

Não se justl.fica a limitação da imunidade tributária

das entidades a que se refere o dispositivo ObJeto da presente e

menda, considerando que Jamais poderão ter fins lucrativos e 3:ue

sua prosperidade é necessária para a consecuçáo dos altos cojetivos

institucionais.

EMENDA 2T00877·5
PJ JONIVAL LUCAS ~:;~;-]

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEND'"

rn- SUPRESSIVA - Se for de expressão ou palavr" n,,-ode\'era Inverter o sentido do dlSpos!No
Exemplo. no texto supnmlf o advelblo ~NÁo passando II ser emen::!a modilicatrva e nAosupress.r.a

O -'OMISsAo - ObJelNa restabelecer malCflllaprovllda 00 I~ lurnO e nao lndulda nll redaç-iio do venCIdo

O - ERRO - Redação do venCIdoque não corresponda llo que folllprovado no l'turno.

O - CONlRADIÇÃO - DISpOSll.Wos conltlldllonos entre $! e sobre a mesrnll matem

O - ~~~~~~lJv~E U~OClAGEM - Sanar VICIO de Unguagem dc:fedo erro rnllnlfeslc II cortlglr ou de

~ SUpr1.Jlla-se no ProJeto de consti::cão Credªçào para o segundo Tur
no), o ~nc1.SO XI, do artig'l 7Q, que reza:

.. XI - partic1.pação nos lucros, ou resultados, desv1.nculada da

remuneração e, excepc1.onalmente, na gestão da empresa,cOE
forme defl.nl.do em Lel."

JUSTIFICACAO

A redação do dl.spos~tl.VO se mostra imprecisa e vaga. Adema1S,

téria, pela sua complexidade, eXJ.ge amplos estudos, debates profun
dos e detalhamento minue~oso em Le1 Ord~nãrl.a.
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EMENDA 2T00878-3 ~ ~

e'J ROBERTO BALESTRA J~:~;;]
Q(JEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMEND'"

[TI - ~~~~~S:U~::: =oo~~~ap;::~=~ãs~~~~rn~~;~~::;~s~~uP'enlvll

D - OMlssAo - ObJetMr.restebelecer m/lterla eprcvada no l' turno e nlio IneJurdllnll redllçlio do vencido

O - ERRO - RedllÇia do venCido que não com:sponda lia que:foI llprDVlldono t- tumo

O - CONTRADIÇÃO _DlSposrtNos conltadl16r1osentre si e sobre a mesma malerill

O - CORREc;Ao DE Lll'iGUAGEM - Sanar vfclo de Ilflguagem, defeito, erro marufesto II corrigir, 04 de
téaucll1eglSlatrvll.

..,...----------"""',-----------,

Suprima-se no inciso XVI I db artigo 7!l, do Projeto de Consti tuiçi!lo B

(r-eceçãc para o segundo turno), a seguinte expressão

"XVI ••• no mínImo ••• "

JUSTIfICAÇ~O

A expressão "no mínimo" é desnecessária, já que o dispositivo não

fixa teto máxiMO

QUEIRAASSINAlARA NATlUlEzADA EME/'lI)A:

o -~:~~~=o~~~::=:lIc:~~n~s:=~s~PressM
O - OMIssAO-ObjetMI. resl.abelecc:r m!lt!rIllllprovada no l tlrJmo e nlio InduldaJlllledllçlio dovencido

D - ERRO - Redaçlodo vencido que Mo mrrespond/l. 80 que foi eprOVlldono l' tumo

0- COffIRADlçAO-DlSp05rtlvos contredrtónosentteslesobrel!lmesmllmalérl4.

[!] -~~ UNQUAGEM - 5enar vfdo de IJnSUilgem, defeIto, erro m«tIresto II corrigir, ou de

EMENDA DE CORREr;M OE LINGUAGEM

Substituir e expressão "Juízes de Direitou por IImagls

treoos«, na alínea "a" do art. 237 das disposições Gerais do projet~
de Constuiçllo "8".

JUSTIFICATIVA

D termo "magistradosU se adequa melhor ao texto e a.!!!,

pUa o universo. tendo em vista uma melhor escolha.

E.'iENDA N9 2T -'0,,8"-79"'-"" _

AUTOR: SIQUEIRA CE.fPOS

NATUREZA' CORREçAO DE LINGUAGE 1

DES!'ACPO

o Autor, pretende, com a alteração proposta, ampliar o alcan

ce do art 237, V, "a", substituindo a exeressâe "Juizes de Direito"

por "Nagistrados". A ampliação não cons~itui mera correção de lingU~
gem, como sugere a amenda, o que fere as ncrnas regimentais. Deixa d;
ser acolhida

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI".fARAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T00880·5 ~, ..,.., ...,
Iil .J~n/~r r:mrrAOO FERNP.NOO BEZERRA ClE.Ji) • _~ ~J

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

r:-:-1 _ SIlPRESS[VA _Se for de expressão ou plllavra não devera Inverter o sentido do dlsposlt,vo
U-l Exemplo no texto, supnm!t o o!ldvétblo ~NAOM. passando a ser emend<!imodlficllLva e ~o suprc:ssm

O - OMISSÃO - ObJelJVII restabelecer mat~rla apf'Oll3d!!l no 1· tumo e n~o lnclulda 011redllçllo do vencido

0- J?tRO - Redação do venado que MO ccrrespondll ao que folllprovado no l'tumo.

O .... CONlRADlçAO-DlsposlUvos ct'r,tred,t6nOS entre si e sobre II mesma materfll.

O - CORREÇAO DE UNGtJAOEM - Sanar Vlelo de IIngu!!lgem. defeito, erro manifesto a corrigir ou de
tecnIellleglSlauva..

fiJ Art. S.
Inciso XLVII!

iten (c)

XLVIII - •••••••••••••

a) ••••••••••••••••••••

b) ••••••••••••••••••• ,

c) de trabalhos forçados,

d) ••••••••••••••••••

e? ••:•••••••••••••••••

.'
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EMENDA 2TOOa81·3 """"' _
e=t rePUTAOO FEmWDJBEZEMA CCEUD ) r=w~;~

Faz-se. p01.S, enscee, a cfct:1vacão da correção aqU1 propostA, a f1m de

preservar a val1.dade do acordo fe1to entre 11deranças, C01llO ê da trad1ção

desta Casa, em assunto de certa comp Lexadade Jur1d1ca e econôm1ca.

EMENDA 2T00887-2 """"r DEPUTADO ASDRÚBAL MENDE'S--B-EN-T-E-S-------) pr-;~;:;;J

m- :x~~~~~~:~;~I~~ ~~~::~~oo~~~~~~:s~:~~e:as~~v:~~n~:~~~~:~::a:~~upresswa
O - OMISSÃO -ObJelNa restabelecer matena aprovada no l' turno e nae IOc1Ulda na redação do vencldo

O - ERRO - Redação do venccc que nao conesponda ao que rol aprovado no t' turno

O - CO~lçAo -DISpoSItIVOSccnuaducncs entre si e sobre IImesma metene

O - ~~~~re~~~E LlNGUAQEM - Sanar \/ldo de IlOguagem, eíereuc eno mamíestc 11 comglr ou de

Art. ].61 - II I
JUSTIFICATIVA t

O d1.sposl.tl.VO ct,JJa supressão se propõe confere aos Estados a facu.1

ôede de cr1ar acacacne t sobre o ampoabo de _renda pago 'à Un1ão por pes

soas físicas ou JurídJ.cas, a.nca.dentie sobre lucros, ganhos e rentbmento

de capJ.tal. '

" fonte de reeexea estadual :por esse modo cr-aeda , apresenta cecece

ríst.1CaE eccnêmxca e etacemence perversas. Por um lado, é evadent.e que

dela se benef.1cl.arão os Estados ma a a desenvolv.1dos, onde o encargo aão!,

cional não afastará anvesnamencos , em razão de OUtras vantagens acca

C.1ona.1S que os favorecem. Nos Estados menos âeeenvcavados , ao contrár1

cs~e novo ônus afastará novos anvestumerrtos , por- esse modo aprofundand

o fosso entre reg1ões r acea e pobres.

Por outro lado, r-a.qeeaa s geradas em Estados suucesenvoavacroe contr.1

bU1rão para aumentar as xecei.ees nos Estados õeeenvcava.eos , onde são

dom1C1ll.adas pessoas f1sícas ou Juríd1cas cene r acaeõae com ganhos , lu

cros e xenâamencos de capa, tal. Como é notórl.o e os dados da aecea ta F,!!.

deral confJ.rmam, essas E~~§Is e seus na reuorea e ecaom s te e têem sua
sede na área eesenvcavaôe do País, e ande quando sua atl.vidade produt1V<l1

se ver1f1CU2 rta 6rea não dese:f"lvolv1da, como é o caso (tas empre!:''3'" rtlln{>

radora" ou mesl'1O dêS SUCl rSe::L5 e f111a1s -dE' grandes orupo" econôrn1ca~

qUE' o~~ram em todo o rE'rrJ.tór.1') lli'lc::Lonal. t
Além d1SS0, ao ocupar um espaço tr.1butávcl, os Estados ec_onoll\1.c'J:II,"'nt

tra1.S poderosos 1mpedem que esse espaço seJa ocupa:3o pela Un.1ao Cor .1!'"!:

de1xa de func10nar a norma do Art. 165, que r:eparte entre Estado,",.01§.

trl.to Federal, TerT1tórJ.os e ~,untcípJ.os, aléM de reg1ões l.nt;1ras, qu,ª I

renta e :::ete por cento do .1mpoEto de renda arrecadado pela UnJ.ão. I
11 supressão 11'",pÕE'-"'e, portanto, par'3 reetabelecl"r obJetl.va e E!f1Ca~

mente, o l.ntu1to const:1tuc,l.onal, re.1texadamente pxpre!'So, de reóuz.1r

des.1gua1dades reg10naJ.s. 11 sua manutenção contr.1.bIJ1r:1a para a9ravÁ~las,

fru!'trando aquele obJet1vo.

QOE!RA ASSINAlAR A NATU~EZA DA EMENDA:

[i] - :=P:~~~ex:~~~o;~~ ~~~~~oo~~~ap;:~~~~e:~~~~n~::=~:::~~upresslva
O :.- osussxc - QbJeliVarestabelecer mat~r1a aprovaaa ne l- turno e nae InclUldll. na redação do vencrdc,

D - ERRO - Redaçao do venddo que nãocOm!spond~o que foiaprovado no I' tumO:

O - CONTRADIc;AO - DISpoSItIVOs conlrllcflt6rios entre!si e sobre a mesma matéria.

O ..... ~~~Te~,?~E LlNOQAGEM- aener viCIO ck.! IlngUllgem. defeIto.CITO rmnlfesto 11 corrigIr,ou de

r.t-----------""'O.-----------,
~ ATO DAS DISPOSrçOES CONSTITlCIONAIS TRANSITORIAS

Art. 26 - Aos delegados de polícia de carreira aplica-se o princípio do art. 38,
XIII, correspondente às carreiras disciplinadas no art. 140 da consta
tUição.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

r-qo-f _ SClPRESSWA -Se ror de expressêo ou pelevra, não deverli Invertero sentido do dlSpOSltMl
~ fJlemplo: no texto. suprimir o advetblo -NÃO. passendc a s~ emenda modIficativa e nac. supresslV3

O - OMISsAo _Objetiva n:slabelecermateflaaproVil~not-reme e não lncluld<l na redação do vencido

O - ERRO - Redação do vencce que não co/'Ksponda ~ que fOIap",vado no 1·IUmo.

O - CONTRADlçAo - DISpoSItIVOS ecntredncncs entre si e sobre a mesma mater/a

O ~ CORREÇÃO DE UNQUAGEM - Sanar Viciode linguagem, defere, erro manifesto a conlglr. ou de
t«nICllleglSla/1WJ.

~
Art. 7f:l

Inciso XIX

XIX _ licença-paternid<!lde de oito dias, nos termos do inciso anteracr , aos que

preencham os requisitos fixados em lei,

EMENDA 2T00883-0 """" ,FOO'U!AOO FERNAAOO BEZERRA CCEU<J ) r=;~;/-;J
QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA: •

m- :~~~~~~~~~~~~~ ~~~c::oo~~~ap:~~=:5~~v:~:rn~:e~=:::~r:~upressl\a
D - OMISSÃO -ObJebva restabelecer matena aprovada no l'lumo e não Inc1uídana tedação tio vencido.

O - ERRO - Redação do Vl:nc,doRue não CQrre5pondaao que foi aprovado no l' tumo

0- CONTRAOIÇÃO-DISpOSI/NO$ conlr~nas~lte$lesobreame$lTliJmatf!JiJ,

O - ~~~~~~tJV~E LINGClAOEM - Sana! Viciode. linguagem defeito, eno manlfesto a corrlglr, ou de

EMENDA 2TOO885-6 "'"., --,
PJ ASOR'OBAL MENDES BENTES

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

D'.TA;;j
tJJ;i!D7/as

QUEIRAASSlrlAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - ix%~~~:~~~:m": ~:~e:es:oo~~Jlp~~:::::~~~:~~~:~s~~upresSlVa
o - oMIssÃo - ObjetIVarestabelecer meeee llproVildano 1~ turno e não Inc1ukiane redilçAodo vencido

O - ERRO - Redação do vencido que nãc ccrrespcnda ao que folaplovado no 1· turno

O - COmRADlçAo - DISpoSItIVOs eentradltcnos entre 51c sobre IImesma metere

[TI - ~~~~~~~E L1NOUAOe.1 - Sllnar vrctc de Imguagem defeIto erro mllnlleslO a conlglt, ou ~e

1l.rt. 161 - Par<Ígrafo 22 - V - b

Red1gl.r da aequantie forma:

b) F1xar aliquotas máx1mas nas mesmas operações para resolve

ccne t a.to espec1f1co q.a envolva aneereese de Estados, med1ante resolu

ção de anacae ta.ve de UM terço e aprovada pela meacr aa absoluta de seus

aemoros ,
JUSTl"FICATIVA

Esta alínea e a eneeracx conferem ao Senado Federal a faCUldade

de estabelecer aliquotas mín1traS e máximas do ICMS • O 1nC.1.S0 IV con

fere ao Senado competência correlata para o ampeeee apl1cc!ive1 a opera

ções e prestações anuereaueõue i,s e de expc r-eaçêo ,

No caso do l.nC1S0 IV e do anc i sc V alínea "a" o quorum de anac recj, •

va da medade é de um terco dos Senadores, e o de sua aprovação é o da

maaor-ae dos seus membros. Quorum rta a s exaqente , constante do ProJeto

.. a., f 01 xeôuaaeo no 12 turno de votação em plenárJ.o A med1da,porém ,

nàQ.....f..oJ. eseenõaee , estranhamente, à alinea".b" do 1nC1.SO V.
As três sc euecêee são perfe.1tamente paralelas, eX1g1ndo tratamento

1aênl:J.co CO(l' ~feJ to a) Tod;os se refp're~ ao rCv,s; b) Todas defJ.nE'tlI

ccmpetf;I1CHI do seneôc Federal, c) 'rcüec v'a s am d:1scipl1.nar tl f1xaçào de

alíquotilS. d) Ell' eo t e C<lEOS o quoru/T' de apresentação ~ de utn terço, e,

quanto lld alínea "b" do 1nC.1.S0 V, sobe anexpr aceve-amenee para a mB10r1.<l

eoseaoue , e) Em d01'" csoa o quorum de ap'rovação é de rra10r1'1:! aceoauce ,

e no d1Spos1t1.VO a corr1Q1r por "êrro man1festo", o quorurT' eX1gl.do pas:

se a ser de- d01!:' terços - QUORU'" ESTF' SO;.lENTE EXIGIDO, NO PROJETO "B",

P1'FIJl. DECISÕES FXCEPCIOi\,ALtSSINJlS F 011 NAIDR GRAVID}lDE, C0'10 t O C}lSO '

DE' PROCJ;SEo CONTRA o PREEIDE'NTF 011 REPt1~LICA OU !"INIS.TROS DF FSTADO.

A E'menda V1sa port>\nto, a restabelecer o equ1líbr.1o entre os Esta-

dos nas dec1sões do Senado Federal sobre normas relac.:t.onac1a& CO'T1 o

rc~ls. dentro da sl.stetrát1ca que prevalece llas dema1s d1Spos1ções consto!,

tuc.1.onais, tornando o d1sposl.-t1vo consentâneo com a alteraçâo 1ntrodu

z.1da no 12 turno.

E."l.ENDA N9 2T -"08,,8"-'-"'2 _

AUTOR. ASDROBAL BENTES

NATUREZA. COlUtEÇÃO DE LINGUAGUEI1

Art. 7';1

Inciso XXIX - (todo)

XXIX _ ação comprazo prescricional de.

a) cinco anos, quanto a créditos resultantes das relações de trabalha, para o

trabalhador urbano;
b) até dois anos apos a extinção do contrato, quanto a créditos resultantes das

relações de trabalho para o trabalhador rural,

c) cinco anos, até o limite de dois anos após a exbnção do contrato, nas de'l:als

lesões de direito Originário das relaÇões de trabalho. para trabalhador urb~

no e rural;

,EMENDA 2TOO886-4 ""~ -, """---,
f? DEPUTADO lISDRÓa1lL MENDES BENTES ) ~/07jB8 J

OOBRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

o - OMlSSAO - Objetivarestabelecer malena aprovllda no l·tumo e não rnclUldanll redação do vem::ldo

0- ERRO- Redaçâo do vencIdo que não corresponda ao que foi aprovado no I'turno

O - CO~lÇÃO - DispoSitIVos contradl'ono5 entre 51e sobre a mesma matena.

~ _ CORREÇÁO DE UNGcrAOEM - Sanar \/leIOde Imguagem deleito erro- mamres!o a corrls,! cu de
~ tecrucaleglSlalrva.

Art. 159 _ par;Ígt:"afo {\2 incJ.sos I e II - A serem red191dos da

DESPACHO

V1sando corrigir a lin'luageM do art 161, § 29, Inc. V, "b",

a emenda sugerida ooera modificacão de ltIérito no dispositivo aprovado,

mediante fusão, e'll priI'leiro turno Contraria as "Norxràs Reguladoras do

Segundo Turno". De1xa de ser acolhida

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.-1ARli.~S

Presidente da Assembléia Nac10nal Constituinte.

segU1.nte forrrl'l

1) Setentt" por cent.o para o Estado, o Distr1to

conforme a orl.qpm.

2) Tr1nta por cent.o para o Mun1cípío de or:1gem.

JUSTIFICATTVA

FE'deral ou Terr1tór10,

Q{]EJRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - :~~~~~en:~~~':m~ ~~~=oo~~~~p::~~=~á::~~~~~:~~::~upressr~
O - OMJSsAo -Ob]elfva restabeIecer m3fén~ aprovada.no l·lumo e niio mduída na reda~iio do venddo

(LJ - ERRO - Redaçao do venddo que ntlo conespondallo que foi aprovado no l' turno.

O ,.... CO~JçAo-o.sposltJvos contradltollos entre 51 e sol:tre11mesma matella.

q _~~~I~~E UNGUAGEM _ SlInar vício de linguagem, ddell.O erro rnaruFesto a CQrrlglrou de

D1SpOS1t1VO E1Dendado: Art. 182, eaput.. do Projeto de Const1t:u1c.ão (B)

Dtlslocar a expressão: "garllnt~da ao concess10nár10 ou autot'1Z11do a propr1~

dade do produto da lavra". constante, no Projeto de Const1tu1c.ão "B", do

f 29 do referido Art:. 182, para o caput do mesmo art1go, que f1carã, ass1.lll.

com ti. segu1.nte redac.ão:

"Art. 182 _ As ja~a.das, m1nas -e dema1s recursos Dl1nera1s e os potenC1111Sde·

cnerg1~ h1draulica const:ituet1 propriedade distint.a da do solo,

para efe1t.o de exploracão ou llprove'itament.o, e pertencem·

Un1ão. garantida ao concesS1onário ou autorizado a propr1edade

do produrn da lavra."

JUS'l'1FlCACAo:

COM ACORDO DE UDERANCAS, no 19 Turno de votacão foi aprovada fusão de

Clll(!ndl1$ de cUJa redacii.o consta expressalllente ser "gar~nt1d~ ao c.oncess1o~ ~
r1.O ou autor1zado a propriedade do produto da lavra", sem ae referir a re

gularoentacão em lel ordinâna. ~

Conforme Projeto de Cpnsdtuição 'la", fls. 122, 5 29 do Art. 182, tal

acordo resultou J:lod1f1cado com a redllcão constant;e do refer1do PrOJet..o de

Conlt1tU1.çâo "B", ao se d1.zcr. no- citado 5 29 do IllCSlIl~, ao seu têrm:a.no,que

tal aaraoda seE'á "na forma" que "d1.spuser a leil1 , o que, se 13Otido. lhe.

ntlrarÃ ."ÚI o earÃtar de auto-apu"eabilidaà.

11 emenda corr1qe o equívoco do tl"xto aprovado no ProJeto '''u''', dado

que, l.nvar1avelmente, el"l s:l.-tuações análogas a parcela mal.or é d"eSt1n,ª

da ao Fstado, pelo fato de, a ele, ca~erem ma10res encargos e respon

sab1l1dadf"s COlll efe1to, despesas com adm1n1strilção da Just1ça, políC1

educação e saúde, transportes, energl.a elétrl.ca e outras, <ntuam-se na

órb1ta de competênc.1.a estadual. Ac;s1m, naãa mal.5 Justo do que restabe

lecer a consagrada d1str'::Lbu1.ção de recursos or1.unda de 1.mpostos fede-

cUJa rece.1ta é d.1str1buída entre as outras esferas do Ppder.

E."lENDA N9 2T _"'08"'8,,6-,,''- _

AUTOR: ASDROBAL BEllTES

NATUREZA: CQRREtAO DE LINGUAGEf.1

DESPACHO

.
Visando corrigir a linguagem do art 159, § 69, incisos I e

11, a emenda, inverte o texto aprovado em primeiro tU{no, mediante fu

são, para os referidas -dispositivos. Colide, pois, com as normas regi

mentais. Deixa õe ser acolhida.

Em J.2/D7/BB

Consti tu!nte ULYSSES GUIAARAES

P;-eside"nte da A8sembléia Nacional Constituinte.

Q(JElRA A$SIl'iAlAA A NATUREZA DA EMENDA.

[TI - ~~~~~~;- ~~~~~r~ :x~~e~~~oo~~~vrap=~~;~as~~·:~~n~::~~::~~::upressl\lll

O - OMlssAo- Obje!lva restabtleC"ermalena llprovada no t'lumo en~o Indulda na reClllçao do venCido

O - ERRO - Redação do venCIdoque nlio corresponda ao que folllprovado no l' turno

O - CO~lçAO- DISpoSItIVoS contradl6nos entre SIe ;obre a mesma mlltenll

O - ~~:fe~~tN~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de Irnguagem, defeito, eno mllnl(eslo 11 confgfr, ou de

= -----""'0'----- _
Art.. 161 - paragráfo 22 - Inciso X - Alínea"b"

JUSTIFICATIVA

A imun;Ldade conceêll.c;Ja no d1.spos1.t1.VO ~ ser supr1.m1do penall.za
l

in

just1f1cadamente, os Estados produtores de petróleo e derJ.vados, e de

energl.a elétr1ca.

A imunl.dade não encontra, em outros disposl.tJ.vos,contrapart1da em

favor dos Estados l.mportaélores de bens f.1na1.s de consumo, ou mesmo de

bens de capl.tal de que eles ncc:ess1tam para l.nVest1.mentos reprodutivos

Em todas esssas hl.póteses os Estados produtores, l.ndustr1al.1zados e de

senvolv1dos, cobramp.ntegralmente o ICMS pela venda daqueles bens -

O tratamento d1.SCr1.Minatór.:t.o não apenas consagra des:l.gualdades re

g10n81.S pré-exl.stentes, COlllO concorrerá para agravá-las. Conf1.gura-se,

!fesse modo, a relação de de~êTlCl.? de caráter colon1.al.1sta, l.nterregl.

na1, l.ncompativel com os pr1.ncíp.1os fund.amenta1.s de desenvolvimento •

errad1cação da pobreza e redução das des.1gtraldades entre as pessoas e
as regl.ões, l.mpedJ.ndo a coristrução de uma sociedade justa e solidária
(V. Art. 32)-.



QUEIRAASSII'!AI.ARA NATUREZADA EMENDA:

o - ~e':~~~~t:A1-;.~~~c;U:; ~=o~~~~p~~:e:s:v;~~~se~:~~:~~s~pre5s:va

O - OMISsAo -Objetiva restebelecer metene oIlproYlIlb no l' twno e nac lndulda na redaç!o do vencido.

[!] _ ERRO- Red/l~.sodovenddoquenAocorrespondll.aoqueroIJ:lPfOV"dono]'wmo

O - CO~IÇÁ.O- DisposItivos conlIl:ld1tClnosenlre 51e sobre /I mesme IlUIleria

O - ~R~Te~:?~E LINGUAGEM - SMllr vfdo de linguagem defeito CITO manifesto /I corrigir. ou de

..,. ""'0 -t

EMENDA DE ERRO
Dispas! tivo Emendado: Artigo 177. parágraf'o 21

Suprima_se do parágraf'o 21. do Artigo 177 do Projeto de
Constituição 8, a expressão "de capital nacã oneav,

JUSTIFICAÇÃO

A emenda de ne 2P 00054-1 apresentada por esse deputado,
constava a seguinte redação:

UNa aquisição de bens e serviços, o poder público dará tra
tamento preferencial à empresa nacional. em igualdade de condições,
em termos de preço, prazo de execução e qualidade."

Ocorre que quando da menção da expressão "empresa nacio
nal ll , o que na realidade se pretendeu abranger foram todas as em
.pJ:;esas brasileiras sediadas no Brasil. Tanto é verdade que a pr2
pria justificativa demonstra isso de 1'orma clara e precisa:

"A proposta tem por 1'inalidade re tiâ rar- do simples burocr!!
ta o poder discricionário e até mesmo arbitrário de proceder à C!!

talogação dé empresll!S, uma pratica que poderia gerar pro1'undas con
sequências econômicas. políticas e sociais, sem 1'alar na inseguran
çe, que provoca entre os agentes das atividades empresariais. -

O parágra1'o ali do Artigo 200 do Projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização, na 1'orma em que está redigido, fere
1'rontalmente o principio constante do Artigo 199, 9ual se1a, o da
Livre Concorrência.

Realmente, ao determinar que o Poder Público, predominan
temente, dará tratamento preferencial à empresa nacional, está des
cumprindo o princípio da livre concorrência, pois, mesmo cue a em':
presa estrangeira o1'ereca bens e serviços em melhores condições
relativas ao preco, a prazo de entrega e a qualidade, a empresa
estrangeira 1'icara a:fastada de qualquer procedimento 1icitatorio.

Alem disso, não obstante o dispositivo atentar contra o
principio da livre concorrência, o mesmo 1'ere o principiO e precei
tos 'eon?iagrddos que sempre-orientaram, no Brasil, todas as licitã
çêee e contràtos com o Poder PÚblico, Autarquias e Empresas Estã
eare , -

Realmente, as licitações sempre obedeceram aos principios
de melhor qualidade, preço compatível e menos oneroso e prazo s!!
tis:fatório, de modo a não trazer prejuizos às entidades pÚblicas.

Sendo assim. se mantido o § 31! do Artigo 200 do citado
Projeto, sensiveis prejuizos serão causados ao Poder Público e às

entidades mencionadas."
A redação aprovada em primeiro turno dispõe que'

UNa aquisição de bens e eervrçcs , o poder público dará t~
tamento pre:ferencial à empresa brasileira de capital nacional."

Da forma como está redigido o texto, acaba por excluir as
empresas brasileiras de capital estrangeiro.

Sendo assim, uma vez que trata-se de erro contido na eme!!,
da do autor, como pode se veril"icar da Justi:ficativa, deve ser s!;!
primida a expressão "de capital nacional", prevalecendo dessa 1'0!:.
ma, a real intenção de Constituinte. qual seja. a de a'ar-anger
empresas brasileiras de capital nacional e estrangeiro.

'EMENDA 2TooS90·2 """" -,
W J~,1~O'7·~BBI CONSTITUINTE ANTONIO UENO _ C-..!..! ê8 J

QUEIRAASSII'!AI.ARA NATUREZADA EMENDA:

o - OMISsAo -Objetlvll res~belecer mlltemIIprovadll no l' turnoe nAoIndUldll nllredaçãodo vencldo.

O - ERRO - Redll_lio.do vencido quenlioClJltl!sponda /10que foi/lprovado no l' tumo

O - CO~lçAO-OlsposlliVOS c:onlt/ldltórlosentreslesobrellm~mDmllterla.

O - CORREçAODE L1NCiCIAGEM - ~lIr viciode hngullgem, defeito. erromarufesto 11corrlglt ou de
~c/lleglslallvll.

~_--------_-_mao,_---_-_------,

~:r Suprimir do Parágrafo 151 do Art.l77 do Titulo IV __Capitulo 1 do
Projeto de Constituiç:lo "8" - 21il Turno , o seguinte :

O INCISO 11 e LETRAS "a" e "b"

JUSTIFICATIVA
O capital estrangeirtl tem exercido um papel relevante no desenvol

vimento econflmico e social brasileiro • A experiência mostra que as r.!:.
gras que discipl1nam o assunto são adequadas e atualizadas , não haven

do porque a constituição 1 pela primeira vez no Brasil , estabelecer ure
discl'iminaçl:io como a que está sendo proposta

Essa restriçllo implica em retardar , injustamente , o desenvolvi 
menta nacional , pois , é sabido que a economia não pode cresçer na ra

pidez desejada , para redu2ir o desemprego e elevar o baixo nível de
bem-estar de parcela ,signifléativa da população , somente com os rec:ur
sos gerados pela poupança interna • Não é por outra razão que países em
desenvolvimento 1 que buscam atingir patamares mais elevados de bem _e.!
tal' I 1utam para atrair montantes cada vez maiores de investimento e,!
trBngeiro •

Também é descabida a discriminaçlio porposta se o objetivo for o

de proteger o capital nac!ohal contra o capital estrangeiro • E~
primeiro lugar • existe a legislação específica que o protege • Em se
gundo .. o capital nacional tem convivido de forma pacífica com o capita
estrangeiro. Em terceira, o Art.178 proposto na Proposta de Consti;u!

çl':l.o "B" , abre a possibilidade de rediscutir todo o disciplinamento do

capital estrangeiro •
Assin sendo .,nt'lo é conceblvel que se penalize o desenvolvimento

nacional através de um ·pr.eceito constitucional I ' quando o objetivo da
Constituição é justameht!'e o de estabelecer diretrizes básicas para que
o País propicie à população , o mais rap-idamente possível e de forma

um nível mais elevado de bem_estar •

rEMENDÃ 2T00891;1 . --:-_--,
llJ CONSTITUINTE ANTONIO UEN;·..... r~.:::;;J

QUElRAASS!1'!AI.AR A NATUREzADA EMENDA:

IiJ - ~~~;:~~s:u~~~~~~::'~o~~~p=~=:seu;:~~se;::::~:~:preS$lva.
o - OMlSsAo - ObJetlva res~beIecer ~teM ~provadll no I· turno e nãoInduldll na redllçâo dovencldQ

O - ERRO - RedaçÓQ dovenctdo quenllO corresponda aoquefoi~plowdo no I' turno

O - CONtRÃ.DlÇÃO - DlSposrtl\'QS eeoeedeencs entre 51e sobreli mesmllrmterfa

O - ~~~~~~ UNCiUACiEM - SIl~lIr \'IClQ de hngulIgem_ defeito, erro mllnUesto a corrigir. ou de

ror----------mao- - - - - - - - - - -,
SUPriti'lir O § 212 do Artigo 177 , do Título VII _ capítulo I do Projeto

de Constituiçao "B" :-2lil turno •
JUSTIfICATIVA

, O § 212 do Artigo 177 do Projeta de Cohstituição "B", na
for.ma :que está redigido , conflUa com o princípio de IGUALOJlDE ccna-Í

tante 'do ArLS12 • e ainda • com o princípio da LIVRE CONCORR~NCIA pro!:,
visto no Art. 176 , inciso IV , da Ordem Econômica

, O § 2lil do' Art.177 ao determinar que o Poder Público, na
aquisição de bens e serviços , dará tratamento preferencial à empresa
brasileira de cap1.tal nacional , contraria a LIVRE CONCORR~NCIA • que
constitue um dos princípios basilares da ORDEM ECONOHICA do projeto cE

ConstituIção •
• Além disso , o § 20 do Art.177 está também em desarmonia

com outra PrincIpIo muito importante que é de IGUALDADE e de ISONOMIJ\
já tradIcionalmente consagrado nas Constituições anteriores , e que

está também Presente no Art 50 do Projeto de Constituição •
, E , pOr último, se mantido o § 212 da Art. 177 do Projeta

de Constitulçllo , acabará ellmlnando os princípios e preceitos que
vêm no'rteando to~ llcitações e contratos com o Poder Público ,
Autarquias , e Empresas Estatais , provocando , por conseguinte, o I
cesccnecore financeiro dessas entidades' •

Reclmente , as licitações e as tomadas de preço sempre rs
ram julgadas obedecendo aos critérios de ll'elhor qualidade , preço co~

pat!vel e menos oneroac • e o prazo de entrega satisfatório , de modo
Que não haja prejuízos aos interesses do Poder Público , Autarquias e

Empresas Estatais •
, Para que a NOVA CONSTITUIÇ~O preserve a harmonia entre os

seus p'rinc!pios e artigos 1 o § 251 do Art.177 deve ser suprimido •

EMEl'IDA 2TooS92r~ """"
e"J CONSTITUINTE ANTON10 UENO ---------'J tJY".~T;~

QUEIRAASSINAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

(]J - ~~~=~~~~~::;; ~~~~Qo~~~p~:=~ás~~v:::n~:e~~~:=~~~upress~
O - 0r;uSSAO- Objetiva restebelecermllteM/lpfOVlldll no l' twnoe nãoIncluSd<l na redaçoSo dovenctdo

0- ER,RO- Red/lçliodovencldo quenãoC'OfI'esponda ao quefOl/lprowdono l'tumo.

O - C9rnRAD1ÇÃO - DISPOSltNos conlt/lditóllos entresi e ~bre II mesmameténe

O - CORRE~O DE UNOClAOEM - Sanar \'lClO de Ilngua.Qem, defeIto erromllnlfesw a corrfglr. ou de
té<:nlcalegJ5lawa.

r.;-r----------mao.----------,
Suprimir do Art.l77 do Título IV - Capítulo I do Projeto de "const,!

tuição "B" - 21Z turno , o seguinte :
PARTE FINAL DO INCISO II • " e o exercício. de fato e de direito,
do ;poder decisório para gerir suas atividades"

JUSTIFICATIVA
O capital estrangeiro tem exercido um papel re~evante no desenvol

vimento' econômico e social brasileiro • A experiência mostra que as re
grss Que discipllnam o assunto são adequadas e atualizadas , não haven

do parque a Constituição, pela primeira vez no Brasil, estabelecer um
discrimInação como a que está sendo propostll no Art. 177 •

Es~a restrIção implica em retardar , injustamente • o desenvolvi 
menta nacional ; pois , é sabido que a economia não pode crescer na ra
pidez desejada • para reduzir o desemprego e elevar o baixo nIve! de
bem-estar de parcela significativa da população, somente com os recur
sos ger~dos pela poupança interna • Não é pOr outra razão que países em

desenvolvimento , que buscam atingir patamares mais elevados de bem-es
tar • lutam para atrair montantes cada vez maiore.s de investimento es
trangeiro •

Também é descabida a discriminaçJ:lo proposta se o objetivo for o dei
protegeI; o capital nacional contra o capital estrangeiro. Em primeiro
lugar , lexiste a legislação específica que o protege • Em segundo, o

caPita1lnac!onal tem convivido de forma pacífica com o capital estran 
geiro • Em terceiro lugar • o Art.178 da proposta da Constituiç:lo abre
~ possibilidade de rediscutir todo o disciplinamento do capital estran
gelro •

Assim sendo, não é concebivel que se penalize o desenvolvimento

nacional através de um preceito constitucional , quando o Objetivo da
e'onstituição é justamente o de estebelecer diretrizes básicas para que
o PaIs propicie à população o mais rapidamente poss~vel , e de forma
harmflnica um nível mais elevado de bem-estar •

QOEIRA ASSINAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

o -=:~~7u~~::::~~~~Qo~~~p::~=á~~V;::n~s:~~:::~~presslV!l.

O - OMISSÃO -ObjelIVa restabelecer matéria /lplOvada no l'turno e naQIncluld/l nllredaçaodovencido

O - ERRO- Redaç!Q dQvenddo quen';'QC'OfI'esponda IIQquefolllprovado nQl'tumo

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoSlUvos conllllditorlos entresie sobreII mesmamaterla.

~ _ ~~~~E UNGUAGEM - S/lnllt\'lclode ImgtJagem•.def,:Jto erro maniFesto-ll corriglt, ou de

substitua-se, no art. 73 das'Oisposiç1:l~s Gerals e Trlms1t&
rias, a expresstlo '"telecomunlcações" por ".radiodifostlo sonora e ~e

c:nra e imagem".
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JUSTIFICATIVA

A expressão "telécomunicaçOes". como está no texto, nã'O é

suficientemente clara para expressar assunto de ttlo magna impo-rtâ!!
eia como manu tençao de ccncessães de serviços públlcos de "rediod!
rus ãc sonora e de som e imagem" atualmente em vigor. por Isto, es
tamos determinando que a expresSll.o"telecomunicaçl:les" seja substi

tu!da pela outra sugerida, para que o assunto fique bem mals claro
de se entender e porventura concessionários não sejam beneficiados

com a manutenção da concessão indevidamente

iEMEl'lDA: ~Mll94:s: """" ,
(!J CONSTITUINTE GERALDO BULHOES ) ~O~T"';;-=J

QUEIRAASSINAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

[L] - SUPRESS[VA _Se forde expressão QU p~lavr/l n~o dever~ Inverter o sentido do dISpoSItIVo
Exemplo. OQ texto. suprimir o IIdverblQ ·NAO- pllSsando a seremendamod,liellllva e nAo supressJva

o - OMISSÃO - ObJetrva restabelecer metena .!Iprovada no r- tumoe 040 Induldll 011 redaç';'Q do<tenddo

O - ERRO- Redação do vencido quenãe corresponda /10quefoieprcvado nc I' turno.

0- COrnRADtÇÃO-DtSposltrvos conll/ldltórlos entresi e sobre11 mesmam/lterla.

O - CORREÇÁO DE UNCiUAGE/o1 - SlInar\'IclQ de IlngulIgem defeito, erre mllnlfesto 11 coltlgtrou de.
técnlcaleglslatrva.

Suprima-sI'! a Subseção II (do Conselho de Defesa Nacional),
da seção V do capitulo II - Art. 96, i tens e paragra res •

JUSTIFICA~RO

As pessoas que formam o Conselho de Defesa Nacional já a,!
sumem, em outros cargos, as mesmas responsabilidades aqui descritas.

IEMErlDA 2TooS95·3' """"PJ CONSTITUINTE GERALDO BULHOE-S-----------,J {IT"ll~T;~

QUEIRAASSINAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

GJ -:~~:~~~:~~~~~~=oQ~~~~:::=~~~~~se~~~::~::O~uPn:ssIva.
D - oMlssAo -ObJetlvllrestabelecer maténa/lptovada no l' turnoe nãoIndurdll na redaçAo dovencido.

-O - ERRO- Redll_~odo vencldo quenão eorresponda 110 querolllprovado no 1· turno

0- CONTRADlçAO-Dl$posiUvos eoneesecoce eneesi e sobre11 mesma m/lteria.

O - ~~~~~E UliCiUACiEM- S1Inllr vfclo de linguagem.: defelw, erro meníjestc 11eoltlglr. ou de

Sup r Ima-iae a Subseção I da seção V do capítulo II, art 94

e seus itens, referente ao Conselho da República.

.JUSTIFICACliO

As pessoas que formam o Conselho da República já assumem,
em outros cargos, as mesmas responsabilidades aqui descritas.

EMENDA 2TOOS96-1. """"
e'OJ CONSTITUINTE GERALbO BULHOE-S---------'j ~;;:ãLJ

QUEIRAASSINAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

GJ - :~~'i:~:;~~~::~~Io°~~~~lIp~=~6s~::n~:e~~~:~s~;~upre"iVD.
O - OMlSSÀo - ObJet1v1I res~belecer ~térlll ~provada no I·turno e nlQlndurda llll redllção dovencido.

O - ERRO- RedaçoSo dovencido quemo CC1rresponda.!lo quefoi/lprovado no 1· turno.

D - CONTRADIÇÃO-DISpositivos CC1ntradLtoríosenlre sie sobre11 mesmllmlllérfa.

D - ~~~';.E UNlJClACiEM - SlIn~r vlclQ de,llngUlIgem, defelm, erro m/lnlfesto li eorrlgrr. ou de

Suprima-se do item II 10 art. 30 a expressllo" •• no caso de
municIl=lios com mais de duzentos mil eieitores".

JUSTIIF'CAC1iO

Se todos sl:lo igauis peranLe a lei, tanto· os indi vI duas ,como
as entidad~s, não há como nem porque discriminar os municípios

menos de duzentos mil eleitores, tirando_lhes a possibilidade de es

colher melhor seus prefeitos, num segundD turno I;\'leitoraI. Todos os
Munic!pios, porque cada um deles (não importa seu tamanho, não impo!,
ta sua grl!ndeza social, ou econOmica ou politics) é uma célula do t.2,
do, que é a Nação. Todos devem ter o mesmo direi to de escolher seus

dirigentes num segundo turno, se for o caso.Por isto, estamos Spre
sentando esta Emenda Supressiva.

EMEl'IDA 21ooS97;.o, ,.,,;. ----,
(!J Constitu~nte CUNHA BUENO ) (!f'lli~;i~

QUEIRAASSIl!AJAR A NATUREZADA EMENDA:

[i] - :X~~~~~~~:n~~=Qo~~~~p;::~::~~~:n~:e~:~:~~~~~press~

O .... OMISSÃO -ObjetM1 reslabelecer maten~ llprovada no l'lumo e n~o Induldll n/l~lIçilo do vencido

O - ERRO- Red1lçAo do vencido quenEocorrespondlll!lO quefoiIIproVlldo no l' tumQ

O - COrf!RADlçAO- OlsposlliYos conlrlldltÓTlOS en~ si e sobreII mesmllmlltérll1

D - ~~~I~tJv~E UNGClACiEM - S/ln/lr viciode llngu/lgem. defeIto erro mllnlfésw 11corrigir. ou de

DISPOSiTiVO EMENDfU)O:- Art.igo 159. 550.

Suprima-se do parágrafo 50'. do artigo 159, do Projeto de constituição
D, li. expressão ••• "além do preço final, 'o valor discriminado" •••
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SupI:'ima-se, do parâ.';Jrafo 29; do l\rt. 30' do Ato das D1s
posições#constitu~ionaisTransitórias, a seeminte expressiio:

..... ao Poder Executivo .....

IgJ - ~~~~~~~~~o;~~~::~o~~~~~=:~V:~n~se~:::~~~pr~s~~
D - OMISSÃO -ObjelNlI restabelecermatt!,t1l1aproVilda no I' usnc e não Incluldena redação do vencido.

O - ERRO- Redaçãodo ~nddo que n!o correspondll ao que folllPfOVlldo no }' turno.

O - COl'iTRADIÇÃQ- Dl5po$ltlvoS cont.r~t6r1os eneesI e sobre11 mesmi!lmatéria.

O - ~~~~~~E UNOClAGEM - Sanar ..-feiode linguagem, defeIto erro manIfesto a corrIgir. ou de

JUSTIFICAç:1\O

A realizacão de uma auditoria sobre a divida externa bras!
leira, por imposicão constitucional, irá responder a wn anseio da
Na ção , Hoje o País atravessa a pior crise ee sua história, caus.!
ila, prlnclp.a1l'lente, pelo enilividamento externo oue atiãnee vcãn-e
praticamente irresgatável de cerca de 120 bilhões de délares, sem
que a sccteaeze saiba COM exatidão como as cpeeaeêes foraM cele
bradas e como o dinheiro f"oi aplicado.

neeeaec êe uma proposta de. nossa autoria, o preceito rece
beu emenda determinanco, no caso de apuradas irreqularidades, cue
o Conqresso Nacional proponha ao Executivo a declra("ão de nulida
de do ato inauinaco de vIcio.

Esta alternativa retira do Leaislativo a iniciativa de en
caminhar um processo punitivo e de nulidade, porcruanto, transfe
rindo tal atribuicão ao Executivo acabará ficando na deeenéêncfa
da vontade deste em tomar iniciat:Lva, o oue poderá não ocorrer,
gerando não só um impasse cor-c frustrando cs cb-iecd.vos co tranda
mento constitucional. Ninquém ianora da restlonsabilidaê'e qoverna
mental r-a auestão, da! ser indiscut-Ivel sua susneicão.

JUSTIFICATIVA

Q(IEJRA ASSINAIAR A Il!ITlIREZADA EMENDA.

o PROBLEMA DE SEGURANÇA NO NOSSO PAIS ESTA ASSUMINDO UM NIVEL QUE PO
DE SER EQUIPARADO A OUTROS SETORES DE RESPONSABILIDADE DO ESTPro E R~
CLAMI\NOO CADA VEZ MAIS UMA ESPECIALIZAÇAO QUE SE ENCAMINHA CRESCENT§.

MENTE A REOUÇM DO SEU ESPAÇO DE ATUAÇAO.

NO INSTANTE EM QUE ESTAMOS ATRIBUINDO AOS MUNIC.!PIOS lMA~IE ADIeIQ

NAL DE ENCARGOS E RESPONSABILIDADES A PAR DA CESSJl.D DE MAIORES RECUR
50S PUBLICaS. POR QUE NM OEIXAR AOS HUNICIPIOS A OpçJ\O DE, CONF'ORI.iE"

DISPUSER A LEI, PODER ATUAR NA AREA DE SEGURANÇA QUE UE fOR POSSIVEL

E ASSIM CDtJVIER MAIS A COMUNIDADE?

SUPRIMA-SE NO PARAGRAFO OHAVO DO ARTlGO 150 DD TEXTO DO RELATOR, A

EXPRESSA0 "DESTINADAS Á PROTEÇAO DE"SEUS BENS, SERVIÇOS E INSTAL.A
ÇDES", FICANDO O PARAGRAFO COM O SEGUINTE TEXTO:

" ART. 150 -

PARAGRAFO OITAVO - OS MUNICIPIOS PODERJ\D CONSTITUIR GUARDAS MUNICI

PAIS, CONFORME DISPUSER A LEI." --.

[TI -:a:~~~~:n~~=100~~~':=~~::~~tq)f6Sm.
O - OMISSÃO -ObjelMl restabeiel::er metêeaeprcMIdano l' turnoe Mo klduidllnll redaç60dc:ovenodo.

0- ERRO- Redaçllodo venCIdoque nãoc:orrespood&eoquefoilIproVado no 1. rumo.

O - CONTRADIc;A.O - D1sposil.m:ls con\rllcfrt6nos enue sJe sobre e mesma matErla.

D - ==eUNGUAGEM - Sanlll" \icIo de linguagem defeito erro manrfesto II Corngtl', ou de

E."IENDA N9 2T -"'09"'0"'0-::;3'- _

AUTOR: FRANCISCO DORNELLES

Alguns desses produtos ong:lnados da lavra de minério de ferro não podem ser apr~
ve1tados sequer no país, seja porque nossas indúst.rias não os consomem. seJa_por
que a abundãncl.a do mesmo gera excedentes recomendando sua 1med1ata e'l:portaçao
sob pena de se t.ornarem meros refugos ou t'eje1.tos. e come) tal elementos altamente
polU1.dores, :não obstante seu s1.gn1f1cat1vo valor eeceêeaco ,

Ora seria absurao verem-se as empresas de flIineração obr1.gadas a industrial1zal'
ape~as uma parte de sua produção. abandonando a rest.ant.e como reJe1to. apesar da
garantia de colocação desta ült1Ula no mercado IlltIndial. o que todav:z.a não pader:z.am
faze-lo face ã !!X1st.encia do ind:lg1tado "o" no text.o const1tucional

Conclusivamente. ao supr1.ml.r-se o mesmo na forma ant.es apontada, o que se fará scm
ofensa ao mêrit.o da norma, estar-se_ã. em a aperfe1.çol1ndo, at.endendo as necessld.:,
des 1tlIper:losas do setor m:lncral. anctusave no que cocsult.a a1nda aos Lneeeesses
econôm:lcos da própr1a Nação. Ao demais. facultat-se-ã. dest.a forma, a leg1slaçao
ordinária, que V1er a regular a matér1.a. dar amplo tratamento ao assunto, .!:.onge
p01S do equivoco at.ual de eenscteueaenateenee tornar bens de alto valor eeeeceuce
come refugos ou rejeitos ae producão.

Gerais _ 1963). Da mesma mane1ra o ell>~r:lto Carne1rO Rabed ro considera que "é de I
r1.gor a supressão do art.1g0, quando se trata tle nomes apelat.1vos que requeram se!!.
t:ldo mU1t.o geral e 1ndeterml.nado" ("Serões gramat1cais" - 6\1; ed1ção - Livraria
Progresso Ed1.tora _ Salvador - :Bah1.a - 1955). Grifos eesscs ,

Assim o disposlt.1vo em anã11se ao d1.rig1.r-se àqueles que indust.r1a11zarem. no t.e!.1
rit.ór10 nacional,'~ prodllto"da lana e benef1.c=.amento fa~ .aeeeasaeaeeeate pressu
por a indust.r1alização da total~dade das substanc:las obt:ldas llo proces~o de 1a.V1."a.
circunstância, em :IIU1t05 casos, eeemee e eCOnom:lcame~te UDpos~1vel A uae ser q~e
o mineral seja daqueles que soment.e enaej e a produçao de um un1CO t1pO de substl!!!,.
eia.

t C01llum, no ennanrc , que do processo de lavra de vãr10s m~nér1.os se obt.enha forç~
samente produt.os d1vex:sos, selll que o euneredct- possa eeaeã-acs ou _meSIDO ex
cluí-los, post.o que a natureza assim o requer. Desde logo, CO~ ~e._ve, o art1.go
def1nido "o" const1t.ui. ncst.e texto. excesso de s:lnt.axe cont.rar10 as regras da
própr1.a nacureea,

À guasa de excmplo tome-se o minéno de ferro e o petróleo que ~a ~ipótese vert.e~
te guardam perfe1.t.as semclhanças: aSS11ll COl:!O não se ref1na pet.ro!eo ~em os resul
tant.es óleos cOlDbustive1s e d1.esel. gasolina, alcatrão etc, tambem nao se lavra e
benefLcae mlnér10 de ferro sea dele obt.er-se pellet-feed. f:lno, sanree , bitola
do etc.

DESPACRO

NATURÉZA: con..rmcAo DE LINGUAGE.,(

(Justibcatl.va em plenário)

JUSTIFlCATIVA:-

Q(IEIRA ASSI!'IAlARA NATUREZA DAEMENDA:

2T00898·8 ~, ----,
5~RGIO 52ADA

L
e"J

Q(IEIRA ASSI!'IAlARA NATUREZA DAEMENDA:

Q - ~=~~~~::;~=oOU~ilp=:~~~~=r::e~~~::~~=upresswd.
D - OMISSÁO -ObJeIiWl restabelecerrmt!rIa aprovadano 1·turno ~ nkl Intlwdil na redaçao do venddo.

O - ERRO - RedlSç!odo venddo que MOconesponda ao que foiilprovadono 1· w,rno

0- CONJRAD1ÇÁO-DlspositlVos comradJtorlosentresJesobte2lmesmatmtbJ4-

O - ~~~~I~~E UNGUAOEl>l- sanar vicio de bnguagem,~defeito, erro manifeslo a corrlgtt, ou de

A emenda, visando correção de linguagem, propõe a supressão

do artigo definido "o" na frase, constante do art. 49, § 19, do "ATO

DAS DISPOSIçOES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS", que tem a seguinte reda

ção: " •• desde que tenham .2 produto de sua lavra e beneficiamento de";

tinado a industrialização no território nacional". A retirada do art~:
90 modifica o mérito do dispos~t.ivo, já que a expressão "prOduto de
sua lavra e beneficiamento~ a" ê partitiva, enquanto "o produto

de sua lavra e beneficiamento" é nitidaJl"ente global, abrangen;e,total.
Deixa de ser acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.!AAAES

EMENDA 2TOO903·8 """" ---.

{!J Constituinte JOAQUIM SUCENA PIB I MT J~~~;=J
QlJElRA ASSIWARA Il!ITlIlEZADAEMBlDA:

fi] - BaPRESSlVA-Se forde e:xpm;sio ou pIIavrll,niodevat Invertero~ dod5po:dtlvo
Exemplo: no tmo, lUpl'lnWo.wrblo "fWY.paaxIoatetemendllrnodlielCMer\k)supressNa.

O - OMISSAO.....Obje{Na restabclecer rnn&iIlpl'OWda no l·toolo e nIokd.ül na redat60 downddo.

D - ERRO- RedDçIo do vencidoque n60 eorresponda.ao que foIllpfOY1odono 1.turno.

0- cormtADlÇAO-DssposilJvo5 CCf'Ilt&dil6riosentresiesobre.rTICSmlImatEriL

O -~~ UI"IQtL\QEIIÍ- 5mllr vfdo de~, defelo, eno rnII"Iiftsio. conJgIr, cu.

Suprba-se 8 .Unea • J- do inciso I do art.108.

~

Suprima-se o ineiso"rr ... a propriedat'e produtiva".

JUS'l'rFJ:CA çÁo

AO considerar insuscetIvel de desapropriat'ão a proprie
dade produtiva, o Projeto de Constituição pratica ineCJuivoca con

tradição ao anunciado no Art. 189, CJue atribui competência ã Uni
ão para desapzropriar por interesse social, para fins de reforma

agrária, o imóvel rural qQe não esteja cumprindo sua função socia

~ da rneridicna clareza oue se a proDriedade cumpre tal
funfão, obrigatoriamente ê um imõvel aue aera desenvolvimento,as
segura t:rabalho e, portanto, tem producão.

O preceituado no inciso rI, do Jlrt. 190, irá ense;ar to
da sorte de subterfúqios e dificultar a correta clD:sssf1cac-ão da
propriedDce rural, pre~udicando a implant.a("ãoda re.f'orrna aO'rãrj,a

'--_-'n"'o:..'P'-'n'"-I~:~. _'

QUEIRA A55lNALAR A riATQREZA DA EMENDA.

o - ~~~~~~.~~::: ~~~oO~~~~&~~=;á:-:=~~:e~~~::~~~5UpreSSMl.
O - OMISSÃO -ObJeUva resUlbclecermllléM aprovada 00 1· turno e 060 InclwdaM redação do vencido

O - ERRO_ Red~!odo vend'do que n50 cofTeSpondailOque folllpro'o"lIdo no l·lumo.

O - CONTRADIÇÀO - DlSposrtNos c::ontrlldit6rlos entre si e sobre li mesma matélfa.

[K] - ~~~E UNGClAGEM- Sanar vielo c;.elinguagem, defeito. erro mllnlfesto li. corngtr. ou de

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T00901·1, ~
fJ Constituinte ZIZA VAlADAR-E-S--------~J G;::~

QCJEIRAASSINAlAR A NATUREZA. DA EMENDA:

c::::!I - SUPRESSIVA - Se forde expressãoou p~avra nao devera Invertero senbdo do dlsposrtxvo
Exemplo;no texto. suprfmfro acfo."érbfo ~NAO~ passando.il ser emenda modl'iclItlva e 1160 supresSlVa.

O - OMISSÃO - Objetivarestabelecermatc:naaprovada no 1· turno e não induída na rêdaç~o do venCIdo.

Ó - ERRO - Redaçãõdo venCIdoque não corresponda ao que foiaprovado no I· turno.

O - CO~lçAO_DlSpDSlbYOS contraditarlosentre si e sobreil mesma maténa.

O - CORREÇAO DE UNCiUAGEM - Sanar VICIO de lmguagem. defeito erro. manifesto il corrigir, ou de
~ te<:nlcaleglSllItrwo

Suprima-se·do Inciso XVI, do art. 7R o se

gltlnte texto: ..... NO 'MfNIHO SUPERIOR EM

CINQUENTA POR CENTO ••• "

Texto resultante da emenda proposta:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO COM REHUNERAÇA:D SUPERIOR
DO NORMAL

Justificativa:

o texto aprOvado estabelece uma remuneraç::lo mInima
de 50% para o serviço extraordinário.

A garantia constitucional por excelência deve
a de que o serviço extraordinário deve ter remuneração mal.or que
do normal.

O "quantum" desse adicional. porém. pode oscilar pa
ra mais ou menos de acordo com o momento da economia qo país. com -;

polHica salarial, com a conveniência dos sIndicatos de trabalhado_
res.

JUSnFrCATIVA

A regra da alínea "j" dá competência originária
ao Supremo Tribunal Federal para julgar " a representaçllo do Procu

rador Geral da República, nos casos definidos em lei complementar,
para interpretaç&o de lei ou ato norlllativo federal".

Sucede que no sistella do projeto a guarda da
lei federal foi atribuída ao Superior Tribunal de Ju~tiça. A alí

nea "j", portanto, é reminiscência indevida do sistema vigente eM

que, por n!lo existir o Superior Tribunal de Justiça, cabe ao S.!:!
premo a tarefa de velar pela legislaçllo federal.

EMENDA 2TOO904-6:

f!J Constituinte 3::'1" SUCENA PTS I Nr Jtr=iY~;i;J
QlIEIRAASSINAIARAIl!ITlIREZADAEMEllDA:

0- 8UPRESSrvA -Seforde~ou~nllocSc:verilirMlttrDaerildodoclspodlvo
Exemplo-no tc;xto. supmwo lICMJtio '"NAO". passando li ler tmenda rrxxIfiedIome nr.o supresaNL

O - OMISSAO-Objetlvlll'e:StZlbelecerfnllthiDllPfCMlC\llno1·t1:moen60lnduSdlll'lll~dovenddo.

D - ERRO- ReOOçAodovenddoquenlo~llOquefolllpl'CMl(Sono1ltumo.

[!] - CONJRAJ)lçAo-O!sposftJYos ~entteale:sobreernestnllma1EriL

O - ==WfQQAGE/ll-5llnllr~ de Inguagem, defeito. errotMnlf'ts1o D corrigk". OUde

Du;posit1vo Emendado: li 19 do Art.. li9 do Ato das Disposições Trans1t.ónas do Pro
Joto de Const1tuição ".8".

SUPJ:.unã-lle: o art1go def1f1ido "o" ant.epost.o ao sublltantivo "produt.o". nor quarta
oraçio do respechvo período, CUJO textÇ) constit.ui o § 19 do Art. li9. que ficará
com a seg~inte rl:ldaç.ii.o. -

"Ressnlv::ldas l1S d1SPOS1ÇÕCS de 1ntl:lrellaC nac10nal l'rnvistas I10 texto COIlst1tUC10
nal. as empresas brasilc1ras f1carào d1spensadas do eumpr1mento do d1SpOStO no
Art. 183, desde que. no prazo de at.é qunt.ro anos da dnt.a da promulgação da ConSt1
t.uiçii.o. t.enham produto de sua lavra e b'enef1c1ament.o dest.1nado a 1ndustna11zaçãõ
no terr1t.ór10 nae10nal, em seus prõpr10s estabelecimentos ou em empreSa 1ndustnal
controladora ou controlada".

~.

Em que pese a clareza da const.rução e o r1gor que se emprestou ao est.110 do d1SpO
S1t1VO em exame, cumpre observar que face ãs peculiares situações fát.1cas da at1::'
vidade 01111 trat.adn, a mineração, a boa norma técn1ca a ela aphcável e sua econo
m1c1dade recomendam uma breve supressão no t.ext.o respect.ivo. 1StO é. a do artigo
def1n1do "o" 1dent.1fu:ado no" preâmbulo desta. Est.a supressão não alt.erando o mér!..
to dn proposição, aJustará, no entll.nto. a norma jurídica nela contida à realidade
dns fat.os in!!rentes ao setor ml.neral. ---

COlDO é sab1do. Brt1go defin1do "o" tem como função s:lnt.;Ít.ica prifl'lacial ind1v1duar
e det.erminar de forma abrangent.e seres ou C01sas de uma cert.a classe (apud Claú
dio Brandão. in "S1nt.axe Clãs~ica l'ort.uguesa" - lmpr~nsa da. tiniversidade de li1nas

ao os tra a haõô'res e patrões que, por via do di
rei to coletivo do trabalho, devem fix:'Ir os percentuais do serviço e~
traordinário cujo valor mínimo vellt empresso na C:L. T.

Há casos em que esse percentual foi negociado e:m
100:1:: Perto disso • .a Constituição fica muito tímida com os 50%.

Mas, em outras hip6teses. o percentual fica mesmo
em 25%, também por conveniência das.partes e, para esta hipótese, a
Constituição seria um entrave ao estabelecimentQ livre das condições
de t.rabalho pelas partes.

A Constituição percentual é um part1cularismo inadi
missivel num texto constitucional -

Por que 50ll: e não 40%, e nllo 60% e não 100%" Qual a
base concreta desse número?

Nenhuma.
A Constituinte, sem tempo para aprofundar espec1fi

cidades coma essa, não pode embarcar no medo de ser tachadO). como coo
servadora e consagrar regras para um país inexistente. Ela deve ,1
car no seu papel de expedir um princIpio diretor: o da maior remune
ração. -

Quanto ao resto, a C.l.. T. ou o direito coletivo do
trabalho o fará.

Supriaa a aUnea -f" do inciso I .la brt.10B.

JUSTIFICATIVA

O texto constrói o Supremo Tribunal Federal como
Corte precipuamente constitucional, e o Superior Tribunal de Justiça

como .instância derradeira para conhecer do direito federa1.0s confli
tos entre UnUl:o e Estados, e destes entre si. dever!lo ser decididos

pelo SuperIor Tribunal de Justiça e nllo pelo Supremo TrIbunal Fede
ra!.

Aliás, a matéria já está em parte disciplinada
- no art. 111. inciso I e aUnea "h".
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.1 I ClQEIRA~AllATIIljEZADAfMElIDA:

11,[, " 1".-·rn H1SOPRESSlV~ _Scbde~(ll.I~pdcMa.nIodeYer6k1vertcr'o-=nddodcJ~ •

~ I\~no&edo.~~.~ "l'iAcr'~.ICf~~enio~
lq] '..,OMISSAO-ObjdM~ rnot!riI~ no l'twnoe n50InduSda!VI re&çio downddo.

ciJ ~'ERRO- ....;.. ... ..-.J,;.;...-......._;,.,.tumo. . .
I 1I 0f'fI'RADIC;Ab I '",.. •

,c:;I ril C I -,~~mre&le~umesma,mtJtériL
CiI TT cORR!!ÇAoI!l!UlGllA0EM

1

- ~ >!do". ........... doi....... """"",,, • ",","", ou de
I .fi I/~Iegblattvã. ~,' i' I. ,\

I 11 1 :
1 • : .1, 0,. ", l:ttKrOl -', ~

, \1. ~:l l 1 ~l <" dup~~a._.eI110 § ,.-do ~'t. ~2.9 do Pro~eto de
C~tulção(B) a upreaBão ,e Clent!:t1colI-. .

1
;~I!\ . II~' I . ~a~l~lca~Ta

~ 1;1,1' .' 1-': '.- I. Q,diSPOllltlTO, "que trata do pl'anejamento ta-
; lU ,iJt., t~ por 'idéia cen:~~~la t1vré decl810 do casal aobre a lIatéria

cOllpet1ndo ao Estado proplc1ar recursos para o ~erC!cio desse direito.
O di'ifPOSltlVO etaaaU'1cà. 88'ses'recursos em educacionais e cien:t!ficos.
or~: l~~ edUCaCl0~a18 dizem ~do e nUo são passíveis de .interpretação ~
b1tu~t ~ a tran~mlBBãp das ~rorm~çõea relativas ao controle da ;fecun
di~ad~. Já os recursos c1~títi~os - por estarem arrolados entre eles

08',lJ.U~, !respeitam ia 08 que'at:0~eJ,am ce princ!pioD, éticos-podem induzi
a 'jUlIbigt1idadea, como, por exemplo, dar acesso à prlftlca do aborto, sob

rorm~~},'lg0roaamllte' clent:t;flca. ~ela supressão.

.1 >'l~ , , ,-
\,,1, I

11;I,í, ' :" to .: '" JULti!iCatiy~ ~
ti :rl; ,f I"~ '.. L' ~ !.Ispos1.t1vb é discriminatório, nIo.tiatendell

dp gmesmo b~ef!do' a~~ df;ds, prof~ssores. 'o que aeria de J,ntel.r&
;lfstrça. Rio há,nenhuma ddrt~ de quP os professores braaileiroB, d.
tp~~, os n!ve!a, sã~ me~e::T~edo~e8"de tratamento igualitário. A CoD.
ql4a:t;a do benefício da apolilentadoria com redução do tempo de serviço

'1 '111' l' I -l ;.' ~ •
~~~Ts.srou um trftamento~ ~u~to :,",UllI8 ~asBe:. de extrema importADcia par
~, f!GfS; ,o BrasJt. lPelS'1 eu,!? peCuliaridades, erl~e baBtcLte do protes
zkr;\do,cmtellpo físico e trabalho intelectual.. A Bupressão proposta r
, IT I I , •

Pfpspnta uma ;:I"Tta hpmenag'F.a m1lhSfea de dedicados pro;fessores bra-

sllTfro~. Pela Fpressâo.: ' I

'I,

EMENDA ~TOO909-7-
f= CONSTITUINTE HAURICIO FRUET

QUElRA ASSlNA1AR A NATUREZA DAEMEI'IDk

[iJ _SUPRESSIVA_Sefordeexpr~oupllla'mlMOdevem Ínvertero senlldodo dtsposltrvo
Exemplcrno Il:lC1o suprl(niro advérbIO "NÁON,~ {lser emendllmodmelllM.e MO supressm

D - OMlSSÁO .-ObJetMl restabdecer m~tenA llprDVlldA no ]. turno e~ lI"IdUld~ oaredaçio do vencido

O - ERRO - Redação do vencdo que MOcom:spondAAO que rolaprovadono l' tumo.

D - COl'fiRADIÇÃO-Dlsposruvos contrAdJtériOsent.resfe5ObreAfJ\eSmamatena.

D :-~:-e~~~E UNGUAOEM - S~nar VIcio de Imgu~gem dererto,erro fMnlr~ A corrigir ou de

IEMENDA 2Too912-7j, """' -,
llJ Iloputsh - Melo rrelre J~;-]

" <" QUElRAASSII'IALAR A llATlIREZADAEMEI'IDA:

[i] - saPRESSlVA -Se: forde~ ou palavra. n60 deveri invertero senUdodo dIsposlllYo
Exemp1cr no texto, suprimk' o advélblo "]'tÃO ..,~ li ser emendAmodifJalt!vl:l e nbo.supresslva.

O - oMISSÃo -Objetrlll restabelecermatEmapfOVllM no t- fumo e MOlnduldAlUl redaçãodo vencido.

D - ERRO- RedAçSo do venodoquenio correspon.da 1lOque blallrDVlldonol'tumo.

0- CONIRADlçAO-OISj)OSllJVOS contradit6riosenll'esIe5Obrellmesm8mMba

D - ~~~E LI1"ICiaAGEM- Sanar\'Selode Ung~gem, defeito.erro mMlresto li corrlglr,ou 4e

- 'rfWLO :tIl. _ CAPí'rULO XXI. - ART. 21. § 39

Suprima-se do § 39 do art. 27 do projeto de Consti

tuição (B) a palavra "prover-.

~STIFlCAcJtO,

o ,\ooCábulo prol1er apresenta-se como desnecessár;o ,

se ana1:l.sado o texto do. par';grafo em seu .1ntegral sentido.

Com ezeat.c, cabendo 'às casas legislat1\aS estaduais
a organ1zação de seus serv1ços e cargos, ~estará "Lpao facto" compree.!1

d1da na sua competência o pioV1mento de seus cargos.

Suprima-«e a e:cpresaão ::;:oaarzoeira" no inc~s~
e no § 39 .. ambos do art. 111 do ProJeto de Constituição. I

JUSTIFICATIVA. ,

A supressão va.aa uma 1DtelJ.gênc1a ma1S clara
abrangente ao texto, perm1t1ndo o restabelecJ.mento das justas e ede

quedas prer.:r:.ogativas às assemblé1as legis1at1vas estadU816, tendo-se

por base aquelas conferidas à Câmara dos Deputados pelo item .IV do
art. S2 do texto votado.

QUElRAASSII'IALAR A NATUREZA DAEMEI'lDk

o - StIPRESSWA -Se fordI!; exprl!;ssâo ou pBlavr~ MOdever41nverter o sentidodo dlsposklvo
Exemplo-no tellto. suprimir o lldvérblo "NÃO",pll$$<!Indo li ser eme~ modif'jcAtN~ e nio supl'essML

O - OMISSÃO "':"ObJet.!'nl restabelecerm~léM.aprovad~ no l' turno e n50 InduIdA lUlred4çlo do w:nddo.

[j - ERRO - Redação do vencidoque nll'O corre$pond~ 30 que rol~prCMIdo no ]' turno

[i] - CONTRADlçAo - DtspoSlUvOs conu3d.t6nosentre si e Sfbre {lmesm~ mll~rlA.

D - CORREçAO DE UNGUAGEM - SAnar\'Selode linguagem, dererto,erro mAnlresto.11. corrigir,ou de
t!cnka leglS1atMa..

Constituinte pzoancisco AmazoaZ

QUEIRA ASSlNA1AR A NATUREZA DAEMEI'IDA:

A parte grifada ê para ser acrescentada. A redação atual só
faz alusão ã recondução no que se refere aos JuIzes classistas·
das Juntas de Conciliação e Julgamento (parágrafo único do art.
anterior) • Ou se: exclue essa iimitaçãó constitucional, deixando
o assunto para ser discIplinado na lei ordinária, ou se acolhe
a presente emenda, para que a proibição ã segunda recondução a!
cance as três hipóteses da representação classista: Juntas de •
Conciliação, tnbunais re~ionais e Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 123 O mandato dos representantes classistãs, em todas as in~

tâncias, é dE! três anos, permitida uma recondução.

DA 2TOO914-3

Dá-se a seguinte: redação ao art. 123:

GJ - :~~:~~;::~oou~;~{lris:'::~~:e;::~=pressm
O - OMlssAo _Objetr.'tI restIIbdecerrM~t13 8provodano ]. turnoeMO lndufdll M reda~ do vencido.

O - ERRO - Redaç~o do venadoque MOcorresponda ~o que rollprov~do no 1· turno.

O - CONJRADlçAo - Dl5POSIUvos conulldflórlosentre si e sqbre{lmesrlUlrMléria.

O - ~~~~U:E UNOUAGEM - Sanar vl"clo de linguagem, ~efelto, erro manifesto li cmlgir, ou de

IEMENDA , 2TOO913-S """"' -,
PJ DEPUTADO FRANCISCO AMARAL J (IT"ll?Ü~Q

Constituinte ULYSSES GUI:~FAES

IsI

QUElRA IISSINAW A NATUREZA DAEMEI'lDA:

Substituir a expressão~ (inciso II do art. 851 do Projeto
-de ConstituIção B) por organização sindical C§ 21:1 do art. 1D da
redsção rins! aprovada sem revlsBo do relator.

A emenda pretende a sup:çessão de doJ.s dispositivos (art. 60,

caput, parte, e art. 60, parágrafo único) De acordo com as normas
regimentais, as supressões propostas deveriam sEtr obJeto de em~n

das distintas, uma vez que entre elas não existe correlacão necess~

~ ria (Regimento Interno da AssembléJ.a Nacional Constituinte, art.23.
§ 29). Admite-.:;e d seu acolhimento apenas para o primeiro dispositi
vo indicado (art. 60, caput, parte,do("Ato das Disposicões constit~

cionais Transitórias").

DESPACHO

Preside"nte da Assembléia Nacional Constituinte.

o - 8aPRESSIVA -Se forde expresslio ou palavm. nio devem~osenbdo do dísposItlvo
&empIo: no texto. .supnmlro DCMrbIo ..rti.o.., pIlS5t.lndo aseremenda mocltfIc;llt/Yi e n50 supressivIt.

O - OMISSÃO _Objetlva ~matérlIlI8pl'Cl'l&dt.lno l' turnoe Mo k1duCd~ na redl!çlodo\'endeb.

UJ - ERRO-R~do vencidoquenbo corresponda ao que foi~ no J' turno.

O - CONIRADlÇÁO-OlSpost\JVOS conlnldJ:6noSentre si e sobreamesm8~

D - ~~~E UNGUAGEM - Sanu \'lclo de lIngU{lget11, dclelto. erro manlreslo li corrigir, ou de

NATUREZA: SUPRESSIVA

AUTOR: MAURICIO FRUET

supr-tna-ae , do caput do art. 60 da" Disposições rrens teêr-te s , a '

expressão" • nos tennos da Le t nç 5.315, de 12 de setembro de

1967 "e o parágrafo ünlco do mesmo artlgo

Em 12/07/88

'EMENDA "eTOO9l()-t: """"--------. r-r--"'''ê CONSTITUINTE MAURICIO FRUET Jên.07:;;J

';MENDA 2TOO90G-2' .;.., -r-r- ---,

AIRTON Ravaglio CORPEiRO p:r=i::T~7:ããJ

J!J1' i' Suprlma-se o § 32-do art. 204 do Projeto de

c~n tituição(B).,
II 'JUs.titicatha

I I;' Corno bem maior e mais 1mportante da pessoa

~um;ana. a saúde deve ser p:;eservada pélos recursos cientíticoa ao
DOa.~r alcance... Hão importa, a origem. Não importa Bnatureza desses re
Í:urp'os. Quantos brasileiros priTilegítlos, inclusive autoridades públi

qlJs~lvão ao exterior embu~ca de tratamentos médicos mais adequados?
E ~uentoB brasileiros morr,eID sem essa assistência mais avançada por

felta de recursos tlnanceifOs. ? ~ comum, no desespero de uma situa
çãollcr!tica. brasileiros recorrsrem a càmpanhas públicas para angaria
çâo.lde dinheiro para custekr ~atamentos especiais no exterior. Bem

ma1~r de cada }lIII de nós. a saúde não deve ter fronteiras para a sua
pres;ervação. Pela eupressâo. 1

, I',' QlIEIRAIISSINAW A llATlIREZADAEMENDA:
, ' '

f!iI'+I~'8UPRESSlVA _Sefolde~OUPtlllMa.~dMrDfnvet{crosenüdodocUsposJtNoI l ' EmnpIo:no texto. Jl.lP'ffnW o ~Io "NÁO",passando a lei'~ modlflcallva e nõo supresalvll.

q ::OMlssAO-ObJetIva resmbeleee.;rM~Ilprovlllb no;.too»enio lndufdana red.oçllodo ~ddo..
c:n -:"' ERRO- Redaçiodovenddo que Mo (Offe$ponda aoque foiaprovado nO l·tumo.

O 1 CONfRADu;Ao-D!sposIlIvos conlJ3dit6nos cnlre si e sobre a mesmAmatêrla.

"'Lr.l'TlCORIlEçA.O DE Lft'IGUAGEM-SMAt \'Selode llngUllgefT1, deret1o, erro mllnJrestoli corrigIr,ou der tknlclIlegIs&rU.ta. 1

t 1"• , 'ID<lO,------------,
j SUprlmaa-ee os §§ 12. 211: e 311: e o~ do

art"154 do Ato das Disposições Constitucionais fianai tóriaa do projeto

de'Constituição la).
II. JusJificativa

II II • ~oda anistia fjs;:al tem o poder negativo dJ
pr~ilar poucos e punir a sociedade de forma ampla. A anistia caracteri]

za~l~lperdão injusto do poder pt!bl1co a contribuintes que faltaram c0'!l
aSl' BUliS obrigações ;Legais. Muitos desses débitos - que o art. 54 que
anfs~:i.8r - são provenientes de impostOB pagos pelos consumidores fiA_

; nata: ~ os ..eventuais contribuintes de.vedores, são meros repsssadorea d
: diifhp.f,ro ;:Ia computado no preço de produtos comercializados. ~rata-se.

, po+.~, ile uma apropriação 1n,débita de quem deveria transferir ao Poder
I públt~Cp: o dinheilo pag9 em íprrD<l de imposto pelo consumidor. A anistia
, fi!~fípenallza a sociedade. protege_ os maus psgadores e estimula uma

cr'8s~te inadiaí'plência: pela diVUlgação do mau exemplo. pela aupresa

l.It
EMENDA 2f00907-1, 1,_, --,

-,-- f"i1":7""''':;;-1
:J hj

'!' • AIRTON ~~vaglio CORDEIRO 0 07 •as J
,11.. [

d ,'o , QlIEIRAIISSINAW A NATUREZA DAfMElIDA:

i":~: I' Irn 8UPRE8SIVA _Sefordeexpress60ol1~nWdever6merterosenlJdododcsposlllvo

, f!1 \':Exemplo:....l)Otexto,suprimlro~1o "k1D',pcssandol!lseremendli~en60supressivD..:m l OMISSA~;-~etlw~~~no~I'~e~JnduSdaNlredAçiodovenddo.
'f"\'Io' I ' 'cpti ERRO- ~dovenddo~n60axrespondAaoquefol~11O1·wmo.

O 17 COf'flRADIçAO-DlsposI~'<:Ol'\tmdil6rientre'l~sobreamesm8matérIA.

q} t=~ lmQUAGEM

1

- Sanar \'Sdo,de ~gem, del"dto. erro manlrestoa c:onIgll". ou de

I 111 , ,i, :,', "

'~DA 2T00911:9'=CONSTITUINTE ~lLTON::;S
\

QUElRAASSlNA1AR ANAT~DAEMElIDA:

~ _ SUPRESSlVA. -Se forde expréss50 ou palm'a. n50devmllnvaterosenbdododlsposllJYo
• Exemplo: no teXIO.suprimir o advérbio -NAo", pM.SMdoa seremenda modIfletd/Ya e n50 5I.Ipfl:SSlYL

D - oMISSÃo -ObJetlva restAbelecer mat!rIa{lprt:MldA no I" tumoe Mo lncluírüI tIA ~ç60 do vencido.

O - ERRO- Red8çaodo vencidoque n&oc:orrespondA aà_: foillp1'O'l&do no 1·tllmo.

O - CONIRADlÇÃO - OlSp05flJYoS contradJl6rlos ent.resi e sobre li rnesmlIo mAtEM.

O - CORRE.çAO DE UJiQtUa.GEM - 5aMr vicio ~ Ilnguegem. defeito, wo numirmo a. <:omgIr.cu de
1ia>Ia>_

r.,"-S"'UI''''R''''.:::':::R""'.:::0''''R:::RTO".""''2''"2 """D-;;AS=D':::S:;;;PO"'S"',ç"'OTs"""'GE=R""A'=S"'E"-'TR"'A-NS""""TO"'R""'A:":S"-'CO"-'PR=D"'JE=T""O"'"

DE CONSTITl,lICAO (8) 212 TURNO :

• ART. 22 _ "EXCETO NAS FUNDA DES •

o pzoo'jeto de Con.stituição.. ac;! tratar

dos Tribunais e 3ulzca do Trabalho.. ospeoifl.oamsnto da composi-

ção do Tl'~bunal superiozo 40 Trabalho .. fez oonatazo do ~nciDo I

do § lP do azoto 111 qu.e.. dos 1;: KiniBtro togados e vitaHcios

11 ssriam escolh...dos \dentzot; Juizes da "maaistratuzoa tzoabalh~sta

de carreira" (S~C) e os 6 restantes .. metads dsntre advogadoD

metade dentre mcnbzoo8 rio lfinistério Púbhoo do Trabalho,

....1 c:rproooão ;ostroit1-va "de ca:rroeiroa"

contrazoia.. no oaso.. a tradição oonstituoional brasiloira e dis

orepa da sistemática adotada pó:ra o pzoBenohimento dos oargotJ do

Superior Tzoibunat da Justiça.. objat~.da Conati1;uição.. que se elE,

bora.



H4

A prevalecer tal e:r:pl'BS8âo ("de ear-«

Incluir no art. 41 um inciso com a seguinte r.!.

Neste caso. os proventos serão integrais •

•A fusão das emendas entre as quais se encontra

a 2pOOllO. do Depubadc Joaquim Bevilacqua. era composta de

2 artigos e previa. claramente. as várias hipóteses.

O Relator.no vencido..suprimiu a aposentadoria
por invalidez com proventos proporcion~s.

0- BaPRESSlVA -strordeexpresdooupallrml,niodellttiklvmerosenddododlsposltlyo
Exemplo- no tc:ldc, suprimir o~ "NÃQM, PllSSllndo_auemenda modlfJaÜVll enIo~

O - oMlSSÃo-ObjebvlItestabdecer~rIlIapf'OVl!dtJnol.tumoeMolnduldanaredaçõodovenddo

[!] _ ERRO- R~dovenddoqueMocorresporuiaaoque:rolllpl'DVlldonol ttumo.

0- CONlRADlÇÃO-DtspoWvos contndt6nostntresiesob!eamesmllrnaléria.

O -~~ UNCKlAGEM - 5lIMr \ido de 1ngu3gem, defdlo, erro manifesto 11conigr, ou de

I.nc111ir no art. 41 o caso de ll,aposentadoria.

por invalidez. que não seja decorrente de acidente em se,!:

viço, moléstia profissional. ou doença grave. contagiosa ou

incurável ..

QlIEIIlA AllSlI'IAlAR AlfATll!lEZA DAEMENDA:

"por invalidez. com proventos proporcionaiB'i II

dação:

m- BOPRESSIVA -Se for de~ cuJl*ml.nio deYeJilrnatcTo KntIdodo lispcellIYo
Exemplo: no k:Il:o, RIpflmi' o iICMrbb '1iÃlT,pIIS5U)doawerneridDmocifi<:alMIenlosupressfw.

O - OMISSAO-ObjetIva restcbe!ecer ma1&laaprowdll no l' tumoenio k1duSda natEdaçio do vmddo.

O - ERRO- Rcdaç60 dovenddo que n60Ct.llTeSpOnda aoque foiaprgvadono l'twno.

O - COliJR1ü)IÇÃO-DisposlliYos ~entreslesobre.mesmalTlelérla.

D -~~ IJlfQUAGEM - &nIr mio de Jnguagem, defdlo, erre mInlCes&o a c:crdgk". OUde

A incorporação. subdivisão ou desmembramento

de Estados deve depender da aprovação de todas as popula-

ções interessadas. •

Pelo texto. com a palavra IIdiretamente". pode

ser entendido que só deve se pronunciar a população da

parte a ser incorporada ou desmembrada. O que I ~ não é o

ideal.

11••• diretamente••• "

.ms1'lFICAçio

Suprimir no § 31 do art. 18 a expressão:

QUElRAAllSI'WARAlfATlIRfZADAEMBIDA:doCO~ não podarão f';"guroaro nas 1.'1-8t48 de promoçiio a Min1.81:1'08

T5'J'.

oriundos do quinto dos advogados e do quinto do 1!~n~Btério Púb't!:.

o 1;0%1;0 aprovado pretende fazer 1.111112

distinção 1-l'lI!%'f..stente entl'B 08 ohamadoD ",utaBa de caJ'ZOB1-ra e os

Ju'toae8 que aertam Batl'anhoB ri 01%2'1'8'1-:I"a. OJ'a~ advogados e menbl'os

do Hin'l-8tél'io Púbhco ingre8sam n08 Tribunaia para qUe~ na comp!?

oi.ção de8te8~ haja peSSOQ8 qUe~ em deco:l"rência de sua formação _

prof'l-8s'l-onal~ V1.suaUaem o fenômeno jurtdico~ 80b ângulos d:'l-ver

BOS~ a que 08 na01.strado:: de oarreõra não 9stáo habituado8, con

tr'l-but-ndo. assim, paroa o aparo-fct-floancnto da chat1"ibw'"ão da Jus

tiça. Advogados ti Pl'ocUl'ad01"6S nâo ingl'eBlJall'l nos T1"T.bunaT.o paroa

l'epresenta1" su,;s classes~ maB~ Bim~ no interes8e do pl'ópr'l-o EstE!

do 8~ ptJzttanto~ão eles magiS1;l'adoB com todos 08 dizoei-too e pZ'!!.l'

l'ogatT.VaB d08 demais Juiaes e~ den1;1'6 6880S dil'eito8~ S8 'l-nc:luT.

o pode1" seI' alçado a Tl'ibunal de instância 8Upel'-tor~ sem quais

quer rsstl'içôtls ou l'ese1"l.las.

I'eira")~ 08 jutaea "togados vi.tattcioB doa Tl'~buna'l.t Rcuionais ..

lla'l-S aproprt.ado llCl'1.a se a e;z:pressão

"JUt:;C8 de ma~1-tJtratllra trabath1-Bta de Carr21,.ra' [oaco Bubstt.tui

da~ até pOl' eooriinaca.. por "Jutacc togadoD tl1-tat'Íc1-0a".

Indieputávet que advogado ou membl'o

do Miniatél'io Púbhco~ ao ser nomeado Juiz, adquil'B a qua7.idade

de magia trado~ perdendo, pO'Z-B I a de advogado ou de Membro do se
nistério Público

Pal'a oOl'1'igil' a inJustificável dis

Dl'iminaçáo apontada~ nec:essál'/-o SIJ, -;orna oUPl'imi~ a e:rpl'BBBáo "

de cal'l'eiran~ constante do art. 117~ § lP,. vnoceo I~ e § 3"

tiM~ do atual Pl'ojoto da nova Constituinção.

t!MEI'IDA 2100915·1; ""'"f!J ~ Constituinte GENEBALD:O;:-;C;;:ORRE=:::IA~-----"'J~~:ãQ

QlJEIRAAllSlI'IAlARAlfATlIlEZADAEMa'IDA:

rn- aaPREaSIVA-Se forde upresaIoou~ nIo demi kMrIefo Itl'llIdodo cIspc:otilo
• ~nok:Xto.suprlrMoa:to'ffblo "1'MR.pIl:l&II1do.M:rerntndlmcdllcatlYaenlo~

0- OMISSAO-ObJeIhramtabcJec:errnmbill.lIPfOYDdDnol' tInJo enklkd*lllnllredlç:iodowncir:Sll'

0- bRO- RedllçIodovenddoqul!!nioc:onesponde.clquefolaproYadonol'1Wno.

O - c:ormtADtÇA.o_~ ~entreslef>ObrearnesmamatfriL

D -=~ LI'IQOAGEN_5DMrlicb de~ cSdelo.cnp~. ccmgr. ou de

Buprim1r no § 3" do art. ~9, a expressão:

EMENDA 2100918·6 ;.". ---.
~ ConsUtuinte GENEBALDO CORm;IA J~O~:A;;=]

QlIEIRAAllSlI'IAlARAlfATlJREZADAEMalDA:

m - ISOPRESBIVA -se fordeexpmsllo ou~No deveriirM:I1efo ttnIkIodo dbposItNo
Exempb:notex1o,auprImk'oadvf;1tlIo "fiACi,~.&efemendllmo<lficatfvaenkl~

D - OM1SSAO-ClbJeWarestllbelecernw&ilaproYlldllnol'tlmoenlotlóJlda~redeç60dow:nc:ldo.

0- ERRO_ ~dovenddoquenlloccrrespondallOqueFolllpl'tlWdonol'tumo.

0- CON1RADIçAO-DI:sposItIvos arir1dt6nosentreslesobrellmesmllmatérill.

D -=~ .LJm]lIAGPJlJ- 5Imr »do de i1guagem,dddto. ere manH'esto 11corrlgIr. ou de

Suprimir no § 21 do art. i7 a expressão:

11••• civil••• "

Entendemos não ser necessária a ~xpressão.

EMENDA 2100921·6
l:J Depuhtlo IBERE FERRE;;' J rrMi~~iWJ

QlJEIRAAS511'lAlARA lfATlJREZA DAEMENDA:

[iJ - SaPRESSlVA -Se for de elqlfessào ou~No devtt6 iIwI::rter o serbb dodisposllho
Ex:cmplo:no kXlo.suprimir o advéfbIo MfiÃOM. pauando. stremend4 mcxIficatfwI enio~

O - OMlSSÃO-Objetrla~matcnatll'fC"mdllnol'l1moenlroh::luklanll~dovenddo.

0- ERRO- Rcd&çfiodovencidoqueniocorrespondallOqueloiaprcwadono l'turno.

0- COf"lTRADlçAo-Dlsposi!.roos conIJ'll,dIt6rios entre si e sobrea me:smllmatériL

O - CORREçAO DE Ul'IGClAGEM - Sww -.ido de linguagem, dcfelo, erro manIl'~ • ccnigIr, ou •--
Retirar o Inciso V. do parágrafo Jl:l. do Artigo 53. do Titulo

"Ato da Disposições Constitucionals Transitórias" f

JUSTIFICAÇAQ

O dispositivo introduzido, no pri.e1ro turno de notação, al
terou, profundamente, o objetivo a que se propunha a emenda original que
disciplina o cancelamento da correção monetária dos débitos contraídos
por mini, pequenos e médios .produtores rurais.

" ••• a proclamação do resu1tado••• '1

.JlJSnFJ:CAÇÃO

Se o 211 turno tiver que eer realizado trinta

dias após a proclamação do resultado o intervalo entre as

duas eleições poderá se alongar demais, e o ideal é que

entre uma eleição e outra não se passem mais de trinta

dias.

'EMENº", _2100919-4' """'.-------, r.c:-::"'''::--l
.{!J Constituinte RUY NEDEL J(-n.o7.B8 J

QlIEIRAAllSlI'IAlARAlfATlIllEZADAEMBIDA:

m- BaPRESBWA -Selor«exp-aoDU paim;!. Mode\om~osenbdocb~
&empb:: 00 tctto. llJPtirlW o~ "'J't.\OR, passln(bllser r:mendlIlTlOdífialtlva e nio suprwJva.

0- OMISSAO_ObjelMlrestzbelecumlltérlalpl'Cl'o'Zdanol'tumoen!olnduIdAl'IIlred!l)iodoYenddo.

O - ERRO_ Redaçio dovenddo que No c:orresponda 00 que foi lIpl'OVlldo no l'tumo.

0- CONIRADJÇÀO-D!spo$IlJYOS mnt1Ildit6riosentreslesobrellme:srtUlf'nllt&iL

O _~ImQUAGEM_Sm\lII"\'kiodelingtmgem.dcfelto,'tm)lMI1lIesto"c:onigIr.oude

Em função do~ cafáter tradicional que predomina no sistema de

exploração agrícola e. tendo em vista os solos predominantemente fracos
ou de difícil manejo (pedregosidade. decliy.1datle. deficiência hídrica,
acidez). principalmente na RegUo Semi-Arida do Nordeste. a produtivi
dade da agricultura é muito baixa. O aumento da produção agrícola se

dá mais em função da incorporação de novas áreas ao processo -produtivo
do' que pela adoção de modernas tecnologias no sistema de cultivos

Em função disso, determinar que tão somente os proprietáriosI
de até cinco módulos xurais sejal!! benficJárlos p~Ja15 da isenção da
correção monetáda é restrigir demais a abrangência da medida.

O tamanho da propriedade, portanto. nlio deve ser critério paI
Ta determinação dos beneficiários da isenção da correção monetária. -

m_ISUPRBSIVA -Seforde~ouplllMa,nIodemilln'mtroRnlSdododlspc:Glt!'oO
~notexlo,suprknlfo~'TiAO",pIIS&II'Idoll~erntndl:rnocII'lcIlMIenlosupresslYa.

D - OMISSAO-ObjetMI~m8t&iB lpJCIYadI no lt hmo e hioktdáda DlI~ downddo.

O - ERRO-R~cb wenddoque nIo ccrrespondI.cI queki llptQYadono l' tumo.

0- CornRADIçAO-D!5po5itrvos contracIt6riosmresle.oorealllcsmllmathia.

O -=~ lJltQUAGfJil- s.n. 'oidodi!:1InjJuIgtm,dddto, erro mII11fcs&o a confglr. ou de

Suprimir no inciso 1.11 do art. 30 a expressão:

11••• trinta e ••• 11

A emenda visa a compatibilizar os termos deese

inciso, que se refere ao dia da posse dos Prefeitos. aos

termos dos arts. 28 e 84. respectivamente, sobre a data

da posse dos Governadores e Presidente da República.

Suprimir o § 71 do art. 14.

Não é possível que. na forma do.§ 6~ o titular

do mandato executivo possa concorrer a outro cargo' bastar!

do se ~fastar nos últimos seis meses enquanto seus pare!!

tes ou cônjuge fiquem impedidos de se apresentar como can

didatos desde que o titular tenha já exerc1.do mais da met~

de do mandato•

.f:see principio não se coaduna com a.espírito da

própria Coentituição, especialmente quando estabelece dis

.criminação odiosa entre os próprios parentes, sejam eles

detentores de mandato ou não.

O dispositivo não se jusU1'ica porque em nada
vai contribuir para a erradicaçio do coronellsao.

Por outro lado; no aeu Estado, é comum irmãos

e cunhados e até pais e filhos e8tarem ail1tando politi

camente em posições contráriu e~ já na Guerra doa Farra

pos, os irmãos Guedes lutar.. em caapoe opoatos. enf'untando

se em batalhe. t bom esclarecer t8bém. o :tato h!St:DriCO

de que o pac;ificador Duque de Caxias de:tendeu,nessa guel"

ra, o lado imperial enquanto seu tio Manoel de Liaa e Sil

va foi o 11 General farroupilhet. morrendo 88sass1nado em

defesa daquela 'causa.

EMEIiIDA 2t~2_2-4--Nn<.PJ consti1!uinte HILTON LIMA '-------~--,J ern::;:;;=J
QUEIIlAA55l1'1AlAR AlfATl1REZA DAEMENDA:

[i] - SCJPRESSIVA-Se forde expressklou palavm.Jl&)deveJi lnverterosenlJdodod"lSpo$tWo
Exempkxno texto. suprimiro t1dvélblo "f!ÃOM. pa$$lllldo a seremendtl modifJCtltlva e Mo lIlJPf65Iva.

O - OMISSÃO -Objf:tlva restabelecer m&&tatlprovada no l'tumo e não IndWdzl na redllçlo do..-encldo.

0- ERRO- Redai;lIodovenddoquem.ocorrespondaJlOquefoltlpl'O'o'adonol'tumo.

O - CONlRADlçAO - DlsposJtJvos contradMoosentre si e sobre li mesma met&Ja.

D - ~=2 Ul'IGlIAGEM-SalII' \'kfo de 1lngulIgem. defeito. erro lnlW1lfestoD corrigir. ou de

r.r--------r--mao.- - - - - - --'-- - -,
. Suprimam-se do ~ciso 1.1 do § l~ do art. 150 do Pr,2

jeto B (22 Turno), os tennos "em todo o território nac:z.onal" e "o coa
trabando e o descamino".

o texto remane15cente, em conBeqÜêncie da Buprel5l!lio
paBBe li Ber o seguinte:

"Art. "1.50 .
§ 'le A polícia federal, instituída por lei

como órgão permanente, dest:z.na-se a:

I.I - prevenir ê reprimir o tráfico ilíeito de
entorpecentes e ..drogas afins, sem prejuízo da oção
fazendáría e de .outros órgãos públ:LCOS em suos re8
pectivas áreas de competência;"
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DESPACHO

Em 12/07/88

Torna-se desta maneira mais justa e abrangente o
objetivo desta anIstia.

i!!!~l!E!~.al!Y!.

EMENI)A 2T00927-5~ _, ----,_._- ~~

(J JOSE CARLOS MARTINEZ J lTI"W07l~ j

.!J /JIP 4)/ls; ,J:!.o.s'O.lI~ ClW.l~,{,U:OAlJ9" ~.."s;,ft,~.~s.
SuprImir o artigo 54, a expressão para coe as"fa..

zendas~ ficando o parágrafo para a seguInte redação:

Art.1S6 ••••••••••••••••••• ·········,··········· ,

Art. S4 Os débitos secerats , Estaduais e lb11cJpaJS',
de natureza tributária, cujo fato gerador tenha ocorrIdo até 31 de d.!
zembro de 1987, inscritos ou nlio como divida ativa, ajuizados ou não,
poderão ser pàgos pelo valor corrigido monetariamente, sem multas. jy
ros de mora e outros encargos, de uma s6 vez, dentl:o de cento e vinte
dias contados da data da promulgação da Constituição, ou em até seis
parcelas meosais e sucessivas.

• •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 0' ••••••••••• , •••••••••••••••• _.

a) em relação a fatos ocorridos antes do inicio da

vigência da lei que cs houver instituido ou aumentado.

ficará assim protegido o contribuinte contra MU

danças onerosas da Legislação do Imposto de Renda nos finais de, ano,
dado que,o fato gerador desse tributo s6 ocorre no dia 31 de dezembro

m -SUPRESSIVA _Sefordecxpressltooupelllvra.n&odeverilnverterosenlldododIspoâtlvo
&empIo:;no~ su:pMWo acMrblo "NAo".~. seremendll moi!IcItJvae Mo~

O - QMlssAO_CbJeUvarestabeJ«ermat!nll~nol'tumoenaolndl*lanllrcdaçlodo~

0- ERRO- Redaç!odovencir:bqueniocorrespondllaoquerolllJlf'OYlldonol'tumo.

0- C::Ol'ffRADlçAO-DtsposItrvos contreditónosentreslesobrellmesm/lmatlrlll.

D - cORREÇÁo DE U1"IGUAGEM - Sllnllr vfdo de UngUllgml. defeito.erro mIll'Ilfesto • oorrlgIr,DU de

""""'-

111 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••

QlIElRAASSIl'IAlARAI'IATlIREZA DAEMEliDA.

r-rt _SCIPRImSWA _Serorde~oupalllvra.nAodeveljlnverter"osefltidodo(j1Sp05!lJvo
L....:,.;J Exemplo: no tmo. suprrnIr o ~rbio "NAcr. pessandoIIser emenda rr;odi!ictItIva e Mo supres:s!Ya.

O - OMlSSAo _Objetiva restabelecer lnlltE:riD aprtMlda no l' turnoe MOInduldana.redBçio~venddo.

0-ERRO- R~iodc'lenddo~ueMo~aoquefolaprovadono1t
tumo,

O - COf'(JRADlçAO- DlsposM'OScon/J1ldIt6noSentre si e sobre:li lTIesmll mMb\a.

D - CORllEçAo DE urtGUAGEM - $llnarridO de linguegem.defeito.erromanIresto• conIgfr. ou de
t&:nIaJlegls/lllMI.

EMErIDÃ- r2Too926-7 """" -, .
li! J mwõ~~CDEPUTADO JOSE CARLOS MARTINEZ _ ~ ~J

'-=":':=:"':;=":::;=~=~::" ..JJ pry~;"iããJ

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Suprima-se do inciso XI do artigo 21 a expressãoe

..... a eapresa sob controle acionário estatal ••• ".

Constituinte ULYSSES GUI:~S

EMENDA N9 21'~

AtrroR: MILTON LIMA

EMENDA- 2T00924·t
l:J DEPUTADO JOSE CARLOS MAR~EZ

JUSTlFICI\CJl,O;.

As economias modernas fizeram a opção pela privatização
de empresas estatais, desonerando o Estado de comprometimentos que
a sociedade pode efetuar com mai.s eficiência pelos seus pr6prios re
cursos -

Suprimir o al'tigo 227:

Mll caso do inciso existem empresas privadas atuando no
setor com resultados positivos, sem perigo para a ordem institucio
nal, mecanismo que deverá ser ampliado e não reduzido.

Portanto, não deve ser imobilizado na Constituição pelo
controle acionário da União, o desenvollJimento do setor e mantido, I

como necessário à função normaUzadora d~Estado, e o regime de con
cessão que preservará os interesses nacionais.' -.

A emenda pretende a supressão de expressões de dois disposi

tivos (art. 30, X, e art. 21. XI). De acordo com as normas regimen

tais, as supressões propostas deveriam ser obJeto de emendas distin_

tas. uma vez que inexiste correlação entre elas (Regimento Interno da

Assemblêia Nacional Constituinte. art. 23, § 291. Aamite-se o seu aco

lhimento apenas para o primeiro dispositivo indicado (art. 30. incis~
xj ,

Uma vez que já existe a Coais são de Comunicação ds
Câmara dos Deputados, não vejo necessidade na criação de maIs um Con_
selho que será sem d6vi"da desnecessário

NATUREZA: SUPRESSIVA

QlIElRAASSIl'IAlAR A I'IATlIREZADAEMEIIDA:

m -SUPRESSIVA - ...."'_ou~nAo__o""""'do_
_ Exemplo-no &exto,1Uprfnú' o advéJbkJ "'NAO", pllSSando • seremendamodãicatIva e nIo supressfva.

0- OMlSSÃO-Objetlva:lestllbdecerrnaMnaeprowdano I'tumoen60lndmdllnareclaç60dovcnddo.

D - ERRO- RedaçAo dovenadoque n60 c:orrespondll ec que roltlpfOYlldo no I'tumo.

0- COf'fIRADlr;AO-DlSpOSlllVos contrlldil6nosenlreslesobreemesmÃmatéria.

O - ~=,E UNGUAQEM- &nllr \'feio de hnlJUllgertl. defeito.mo mllniresto. c:orriglr. ou de

"Art. 3B .

XVIII - a 8dlDJ.n1straçeo fazendária e seul'J ser
v idores fiscais terão, dentro de suas áreas de -comp~
tênc::t.a e jurisd:l.ção, pt'ec:edência sobre os eeeeae .eeea
res adltU.nistratJ.vos. na forma, dll lei;

Com efe1to. as funções f1sca11\:adoras exercidas pelo

H1n1stérlo da Fazenda requerem elevado nível. técni~o e de espec1alu:.ã

ção, a fim de que as d1ferentes eeaeaaeeeee de J.nfrações à leg1slaç~o

tr1butárJ.a, 1nclusive a eduemeaz-a , De quel f1guram o contrabando e o

deflcam1nho. sejam eereceeeaeeeae , peevenadae e reprimidas de forma

eãeee e peecasa, recuperando-se 05 recursos públ1ÇOS que o 1nfrator
tent;.ar subtrair a.2...J'1..5co.

Não se pode confundir o ilícito fiscal com o ilícito

pen~l. O pr~ei-ro diz respeito ao fato econômit:o em que se fundamen

ta !li eX1gênC18 tributária e suas normes 9ubstantivas e adjetivas, en
quanto que o segundo se restringe à caracterizl1çõo do Ato doloso ou

culposo prAtiCAdo pelo infrator. No âmbito da leg::t.slação tributária ,

o pr1llle1rO telO conseqiiênciae de caráter econômico, como a ap~1ce.ção

da pena de perdimento da mercadoria clam'est1l1amento introdUzida no

peía ou desacompanhada' de documentação :idônea. A 11ícito penal, por

sue vez d1z respeito ao sujeito ativo do crime. com fundamento na ::t.m.

putab,il1dade e na responsab111dade subjetiva do próprio autor da in

tração penal.

Art. 2.39. ,. fiscalizaçio e o controle sobre o com.ér
C10 exterJ,.OJ:, essenc::t.a::t.s à defesa doa .interesses fa=
zendár::t.os naC10na1S, serão exerc1dos pelo M1nistér'-o
da Fazenda." . ," ~

Por envoâv er o interesse do patrimôn::t.o público. õee

seceãeee pÚb1.icas que o Estado neceeeaee eeeeceeee, para o atenduu!!l

to de suas ativ1dades precípuas. cabe preeeeêncae ao Fisco. na preven
çiio e repressiio ao contrabando a, sobretudo, na tomada de med::t.das

para assegurar o atrte'reese f::t.scal, como à apreensão das mercadorias

em s1tuação irregular, o desenvol\l1mento~ e julgamento do processo ad

'llI1n::t.sttrat::t.vo f::t.scal, a apl1.cação da pena de perd::t.mento de mercado

rias e outras penal~dades tributárias. O própr10 Projeto B (2! "'TUr

tio) mantém essa preceeêncae, trad1C10nal no nosso d1reito. através

de d::t.SpOSI.t1VOS expressos, ceae como o ancãsc XVIII do art. 38 e

tlrt. 239, que eeeeberecenu

A presente emenda é. portanto, impresoindíçel para elA

segurar o bom desempenho das ativ::t.dades do Fisco Federal que, de ou

tra forma'. ficariam suj~itas ti conflitos da jur::t.sd1l;ão. nocivos ao '-!1

teresse naC1onal., dos qua::t.s se poderiam \faler contrabandistas e sone

gadores, para sustar ou conturbar' b ação fiscal1zadora, pelo que con

tamos .COID o apo::t.o dos em1nentes Pares.

"em face da d1Btl.nção entre o contrabando penal e o
contrabando f:l.scal, é que se não pode transportar d:l.
retamente para a esfera fiscal a CO:Lsa julgada n';! es
fera penal, eae que li ::t.magem do mesmo fato h1stor1co
e jurídico" o ccnerebenõe - é vista e apreciada
diferentemente· sob o ângulo penal e sob' o ângulo fis
eea , não só porque' diversificam de certo mr;Jdo as
Guas noções de :L11citude. como não há correspondênc::t.a
entre os fundamentos des respectivas s't"nções. E - foi
justa:mente por essa l:8zão que o letjisll!l.dor pátrio hoy'
'"e por bem fixar Q principio de que "o julgado :no ju!zo c:I1..
m1nal em relação à pessoa não 1nfluiu no julgado ad
Jll1n1strativo em relação ao objeto da apreensão e vi
ce-versa."

JUS'I'J:FJ:CACXO

A jurisprudência ~ do Supremo 'rr1bunal Federal deixou

firmado, em Acórdão proferido no necceec Extraordinár1o ne 62.577-SP

(Tribunal Pleno) que (voto do M1n1Btro Evandro Lins - Relator):

A competência das repart:Lções alfandeg6r18s do Min1l!.

tério da Fazenda, para prevenir e reprimir o contrabando e o ôeeca
1D1nhO, remonta à abertura dos portos, no Bras1l. em 1.90B. Desginadlls

diferentemente, no decorrer dos tempos, tais COMO alfândegas. meeee

de rendas, ou. s1mplesmente. agênc1aS ou 1nspetorias dei Receita FedS

ral, essas repartições têm t1do defin1da tal competência em atos, co

so B. NOVa Conso11dação das Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas, de

1894, B Lei as 1.884. de l.0 de junho de 1953 (art. 311, parágrafo ún1,
co). ou o Decreto ne 50.41.7. de 6 de abril de 1961 (arts. 1S! e 2!).

DEPUTADO BAS1LIO VIllANI

'EMENDA -2TOO928·3 """"' ---. "'''---,
{? ) p:ç-07.BS J

QlIElRAASSIl'IAlARAI'IATlIREZAIlAEMEIiDA:

'- '-__J fJiYõ~~0

QUEIRA AS51l'1AlAR A I'IATOREZA DAEMEIIDA:

E/I1EI'IDA 2T00923·Z """"
(!J Ctlnst1tu~nte l11ton 1.1m-.~---------'.J~~~iãã]

J]J-~:'~~:::~k)~~==:=~U=~~~~essIvD..

O - OMISSÃO- ObJeUva restabeJKer n'l1l~.rlO eprom:lano 1'1tJmoe n60Induldana redaç3Q do vencldo

O - amo_ Redaç60do venddoque nio COlTesponda ao que foiaprOV<Jdo no l·turno.

O - CONlRADlÇÃO - DlSposlllvoscontradItórios entre 51e sobre IImesmamatéria

O - =~~&UNGUAGEM - Sanar \'fclode Imgt.lagem. êlerelto.erro manifesto II colTlglr. ou ti

o -SUPRESSWA -Sefordeexptes560oupll1llvra.n60deverAlrtvelkl'olerltldododisposlUvo
Exemplo:no telClo,arprimIt o advérblo "rL\0". pllSsandoa serencnda modiflCltMl e n60supressfvll.

O - OMlssAo-~restabeIettt IlUltérla eprovadanol'lwnoe~lndurdanatedeç50do~cldo

D - ERRO_ Redaç60dovenddo que nAocorresponda 8elquefoieprr:rvado no l' tumo

O - COrmtAD~ÇÃO_ DisposrtIvcs conlnIditónosentresi e sobreIImesmamatéria.

O - =~~E UNGUAGEM- Slln~r \ido de Iklgu~ dde!lo. erro manifestoa coaigIr. ou de

QQEOlA ASSIlIAlARA I'IATlIREZA DAEMENDA.

[i] -~==~,~~=toOU~::=:::~s:~dic~~~~·
D - oM1sSAO_Objeltvllrestabdel:ermllt&illtIPtOVlldano1·turnoeMo!n;lufdllf1llredaç60do~

D - ERRO- Redaç5odovenddoquenãocorrespondaaoquerolllprovadotlolt tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DIspositivos conlmd"rt6rios entre 51e sobre IImesmll matéria.

O - ==EUNGUAGEM. - &nar \'feiode Imguagem, defeito.erro manifesto 11 corrigir. (ai de

Suprima-se do incho X do artigq 30 a expresslio·

" ••• de bairro ••• "

Suprimir o artigo 53; do ato das Disposiçlles Cons
titucIonal Transit6rias: SUPRIMA-SE DD ART. 53 DO ATO DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS

AS REFERêNCIAS AOS SEGUINTES TERMOS:

JUSTIFICAÇI:tO~ :

O inciso trata da 11 'Cooperação das associações represe!!.
tat!vas com o planejamento municipal", l1m1tando-a às n associações
de bairro li, excluindo outras de grande valor para a aproximação do
governo municipal com todos os setores da. sociedade para fixar os
reais interesses comunitários.

~dem e devem prestar cooperação no planejamento munici
pai, as entidades culturais, de arqu1tetoe e de urbanistas, s6cio..T
recreativas e empresariais, enfim a sociedade civil organizada.

Como exemplo de trabalho merit6rio citam-se as Associa-

~~e;ug~~!~i~a~sj2U~a~~i~~~:~i~~~mp~~p~~i~~;~~t~: ~~~~~ã~ed~~b~~~~l~
mas municipais.

~!!~I!E!f.al!!!

Embora merecedora de estudo e de reconhecimento de
parte de seu mérIto pell;) Go~ernol deve ser tratada no âmbito do Exe
cutivo. Não se trata de Matéria CoastItucional.

ART. 53 ••••
I _ 11 E PEQUENOS 11

II - .. PEQUENOS E MI!DIDS "
§ 19 _ " E PEQUENAS EMPRESAS AS PESSOAS JÚR1DICAS E AS

FIRMAS INDIVIDUAIS COM RECEITA ANUAL DE AlI:: VINTE E CINCO
MIL OBRIGAÇOES DO TESOURO NACIONAL11 •

§ 2" _ .. PEQUENO E MI:.DIO ti

3USTIFICATIVfl

A emendã ao restringir o benef1cio~a mi
cro-empresárIos e ou microempresas e a mini produtores ru-
raIs I torna mel'1DS desastrosaos ei tos dessa decIsão Im-
pedindo que se inviabilize, e icamente, dezenas de e,!
tabelecimentos oficiais de/, réd o deste país.
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Medidas dessa espécie do profundamente injus_
tas. Allnação perdeu com os efeitos catastrófIcos do plano' ,

• eruaedo , Pelo país inteiro -milhares de tonadcres de emprest!
mos honraram com o sacrifício de seus bens eenréstImcs coo ...7
traídos durante o plano cruzado. Quem vai indeniza-los?

Por outro vértice t o risco é inerente à econo
mia de mercado. Forçar o Estado a assumir o risco por eanre
endimentos empresáriais e golpear mortalmente o sistema de
economia 1.1vre, o melo mais ef.f.clente de .geração de riquezas
e conforto idealizado pelo homem.

JUSTI FI CACI.O

Em pit,ÚJle..tJI.O lugaJi., a. e:tp1l.e44a.o i ..ta.u.t t- .
t1l.a.4 pa.lavlta.4. que 44 of.n4tduof. Õ o_og.r.ca. .. V.r.z,cam eu,
atof.\Jof.dadu pat:a Q~ qUl%of.d 6O-tltlll ça::o:~:~d;:~1I.~4q~~ ~o~~:.r.:~eJi.ceJt a4

que deueltl~4~:~~~~~e~u~~~~~ ~.s l~~.(.eodP~ementa.lt pJt~U.(.dta. no a.Jt.t.r.go

~~~61~~~~í~u 6.(.nanc.e.oll1h. pOA.: .(.~4~ ~~oq~~1t1:1I.::t~~~cd~a..snZ~:l

IEMENDA. 2TOO935.-l> """,_~ _

f? l2Rft IULIJ [M/U ) lI'ffP.171j
- - '. QUEIRAl>SS~ A NATUREZA DAEMEI'IDA:

[!J -SUPRESSWA _5e:fOldeexpressáoOlJP~IMD,nbodeveri~osentldodocflSposi.tM)
Exemp1o" IX) texto• .suprlmJr o lltMrblo -I'IAQ",pusando a ser emendo! moclif"lC1ltMl e n30 supre.s.sIva.

O - OMJSSÁo-Otgetlvarestabelecer~IlPtOVlldanO~'t1moeMotndu~Mredaçâodo:enddo.
O - ERRO- Redaç&o do ~dào queMo correspond4lKJ que ful~do no l' rumo.

0- CONlRADIÇÃO-DISpOSúJYOS contrlldltono:;entre.s~esobreamesmamatéria

O - ~=E UNGCIAGEM -.5anllt \'Ceio de hngullgem,defeito, erro ITWI!fest.o 11 corrigir,ou"de

QUEIRA ASSI1'IAlARA NATlIIlEZADAEMEI'IDA:

[BJ -SUPRESSlVA -Se forde express60OUp$rrvnl,MocScver.SlrwerterosentJdododlsposAAro
Exempb-no texto,~ o ~Io Mf'W)",pllSMOdo. ser emenda mocilket!va e Mo supre$5ÍY1l.

O - OMJSSÃo-ObjetIv.J restllbelecermmérlD ~pl'OWldll no l t tumoe Mo in?uida I\ll redaç!o do vencido

0- ERRO- Red4ç:k)dovenodoquen!ocorresponda~quefolllpJ'OVlldonol'tumo.

0- CON'IRADIÇÁO-DisposItIYos eontmdllórlosent:eslesobreainesrnamatena.

O -~~ UNGClAGEM - sanar vl'do de bngulIgem.defetto. erro nunIfesto a corrigir. ou de

QUEIRA l>SSI1'IAlAR A NA1;lIIlEZA DAEMEI'IDA:

[iJ _SDPRES5IVA_5e:fOldeexpres.s!oOU~n&odever6lnverteto.senlfdododispo.sltlvo

EitempIo:no eeee,suprimir o llCMfbio "NÃO",p:lSSllndoaseremendamodifiellUwelÚlOsupres$Ml.

O e- OMlSSAO-Ob,tetMI~mIlt&l8llpfOYlld1lnoJ'ltlmoenõolnduídanared&çiodo~
O - ERRO- Redaç60do venddo que Mo eerrespcoea ec Que folllplOVi3do na J' turno.

0- CONTRADlÇÃO-OlSpo5ltNo.s contmdit6riosentre.sIc:.sobreamesmarnlltéria.

O - =~.E UNGUAGEM - 5llnM rido elelinguagem defedo,erro manifeste a corrigir. ou de

• Suprima-se do §2Sl, do Artigo 25, as expressões:

" a enpreee estatal, cal! excl~sividade de dlstl'1buição

JU5TIF'ICAÇAO.:

O estetasnc , por suas próprias contigências burocráti
cas, não se ecs txa como a forma mais conveniente para à realização
de atividades que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada.

A distribuição dos derivados de petróleo, inclusive o
próprio gás engarrafado, já vem sendo feita efic1enteJnente pela i
niciativa privada.

SUPRIMA-SE O INCISO VII DO ART. 197 DO PROJETO DE CQNSTITUI_

ÇAO • B " - REDAÇAD PARA O 251 TURNO _

3USTIFICATJ:YA

O inciso não trata de matéria de natureza Consti
tuciona1. A transferência de recursos de uma região do País"7 ...
para outra é matéria de finanças públicas de competência do

Estado. através de suas instituições, inclusive bancárias o
ficiais.

As instituições financeiras privadas devem agir
sob o comando das leis de lIlercadCl com vistas a obter maior e
ficiência. Subordiná_las a regras como a prevãeta no inciso"7
VII do artigo 197 é limitá-las no exercício de duas ativida_

des. Ao País interessa ter instituições financeiras privadas
sólidas e eficientes.

Ademais, pode a au ri:z:ar interpretação violado
ra dos direitos e gara as i ividuais no plano da livr;
disponibilidade dos valores que ligit1mamente Integram o

patdmônio das pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo::
"UI! indivíduo que, por força de transferência compulsória
passa, a_::t'eSidir em regiões COIl renda inferior à média na

cional não poderia, após nova transferência, para a sua'
regUlo de origem e de maior desenvolvimento, levar- consi
go DS valores integrantes de Caderneta de poupança ecum.!:!

lada no pedodo':

QUElRAl>SSIrlAlARANATUREZA DAEMEI'iDA:

o -SUPRESSWA - se fOl de~ ou pmvlD, Mo deverá moerter o senbdo do díspositlvo
fxtmplo- no texto.suprim!ro OdvI!:rblo wNÃQw.pasSllndoaseremendamochfieatlvilen50supres!lvD.

O - OMISSÁO_ObjebVllres~m&t!rlaIl~~nol'-u.noen60lnduldllnllred3ç!odovencldo.
O - ERRO- R~ç60dow;nddoquen&ol:Of1e5pond1lDOquefolllproY3donoJ'turno.

0- COmRADIÇÃO-DlSpositlvos contrllditóriosenrreefe sobre a mesmamatêrlll..

O - ~~~E UNGUAGEM - seoer víoo de Imgu3gem, defeito erre manIfestoo corrigir, ou de

~----------=-------------,
Suprima-se, no inciso VI do artigo 197 do ProJeto de Cohstituição
(redação para o 29 Turno), a expressão seguinte:

"VI - _•• garantindo c.réd.1tos, aplicações e' depósitos até de 

terminado valor, vedada a participação de recursos da
União". •

5u):Jr1ma-se do parágrafo 751 do artigo ISO a palavra "orga
nização". de forma que o referido parágrafo passe a ter a seguinte re
daça:o:

"Art. 150 - _••

S ?R - A lei disCiplinará o funcionamento dos órgãos res
ponsévefs pela segurança pública. de maneira a assegurar a erfcãên :
cãa de suas atividades".

JUSTIFICATIVA

·Or'1anizaçilo" é uma redundância, tendo em vIsta que jã
consta do artigo 22. XX, a respeito das policia's militares, e arti
go 24, XVI, a respeito das polícias civis.

TEOTONIO VILELA FILHO

QUEIRA ASSI1'IAlAR A NATUREZA DAEMEl'IDA:

rp - ~:P':=~ext~S:U~~~~:100~~~D~âs~~:;:~s:='::~~upres.sMJ

O - OMISSAo - ObjetIVa restabelecer metene llprovada no 1"turnoe não lnc1llidana redação do vencido

O - ERRO - Redaç~ do venado que nao COlTesponda ao que fOlllp:ovadono 1· turno..

O - CONTRADIÇÃO- DIsposIUvo5 conll'lxlltoríos entresi e sobre a mesma maténa.

D - ~~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar VIcio de llnguagl:lTl defeito,erro manilesto li corrigir, ou de

Suprima-se do art. 165,~letra C, do projeto de Constituição -a", as

seguintes expressões: "de financiamento ao setor produtivo" e "atra
vês de suas instituições financeiras de caráter regional." -

JUSTIFICATIVA

A preocupação com a vinculação de reçursos para o Nordeste d

ve levar em conta. primordialmente, a necessidade de investimentos n
setor p.úblico em larga escala. O financiamento ao setor produtivo re
gional Já se acha assegurado através de outras fontes, como os subs!
dias e incentivos fiscais administrados pelo organismo regional. O

que se pretende. no caso especIfIco, é a destinação dos recursos de

que trata a letra "c" do arl;. 165 do texto constitucional em discus
são para a aplicação exclusiva em proJetos e p.rogramas de interesse
social, como forma de minimizar a enorme divida social que a nação

tem com oS nordestinos, principalmente cem as camadas mais humildes

da região.

QUEIRAl>SSI!lAlAR A NATlIIlEZADAEMEI'IDA:

~ _ SUPRESSWA _Seforde~ou~n&odevefjllMl'terosenbdododísposrtlvo
ExanpIo- no texto.supnmIr o lldvérbto wf'W)w,pas5llndoa$Cfernendllmodl"lCâMIeniosu~

O - OMJ5SAO-ObJetMl res1llbdecermatena aptOvIldll no J·1umo e Mo lndWdllna redaçãodovenddo.

0- ERRO- Redaçaodovenddo queneoCClfl'e:SPCnda 110que baprtM:ldo no l·tumo.

O - CONlRADIÇÃO - Dtsposwvos contrlldltóno$entre.si e sobrea mesmll matéria.

D - CORREÇÃO DE UNGCIACiEM - Sanar rido de 1Ioguagem. defeito erc mmd'e.sto a comsll' ou de:
leCnko 1eglS1llUvll.

JUSTIFICATIVA

,Nenhuma atJ..viClade ilegal pode ser protegJ..da pela Constituição,

razão pela qual a palavra, cuja supressão é requerida. De afigura C,2

mo descabido exceaec , que compromete os objetJ..vos da Carta Magna.

EMJ::I'IDA· 2T00937~2

{!J Dep. MALULY NETTO NJIm Jcr;;:;;~;]
QUEIRAASSIrW;ARANATlIIlEZADAEMEI'iIlA:

[]]-~:s:~=~ou~~::~:m~~
D - OM1SSÁO_Ob.tetfvil~l1\lltériallpro'o'lldllnoJ't1mOen60lncluldllnllredllçiodovenddo.

O :-ERRO- Redaç60dovtnddo que Mo COfJespÓnda110que foiaprovado no l'turno.

0- CONTRADlçAO-OtsposiWO.s contradít6OOsenrre sfe sobrea l1!t:smllmatérla.

O - ~=E UNQUAGEM - Sanar\ido de Iingullgem. defem, erro manIfesto li corrigir. ou de

w .
Supr!ma-se O inciso XXXII, do BrtJgo 7g, do Projetq de ConstJtuição
(redaçfto para o segundo Turno); que reza:

n XXXII _ proibiçtlo de dlstinçfto ~ntre trabalho manual, técnico e

intelectual ou entre as profissionais respectivos."

J U·S T I F IOe ~ ç ~ O

JUSTIF~CAC1iO

o fundamental é que a Constituição assegure que a economia popular se
Ja protegida através de fundo ou seguro de crédito. sobre quais as ~
dalidades de crédito que a garantia se darã,. bem CaIbO se a União pa;
ticipará ou não dessa garantia. é matéria que deve ser reservada à :
lei complementar, de-que trata o capitulo_ VeJa-se o caso dos 1nümeros
bancos estaduais que necessitaram de recursos recentemente. Não fosse

a garantia da União teriam falido, com ves preJulzos para a econo
mia popular e para os Estados da fed çã.

EMENDA 2TOO934-8 "'''''' ---,
l? )rru~~'7~

QUEIRAl>SSI!lAlARA NATlIIlEZADAEMEl'IDA:

cP-~~p~:~~;:n~~es:lo~~~a~~se=r~~~upres~

O - OMIssÃo - ObjetMlrestabe{ecermaléria aprovada no I-lumo e nãornclIDda: na ~dao;ão do vendda

0- ERRO- Redaç60 do venodo que não eorresponda ao que foiaprovado no l·wmo.

O - CON1RADIÇÃO-~ conlradit6nos entre si e.sobre a mesm4 matéria.

O - ~=E UNGUAGElI\- Sanar vrclo de rll~, defeito, erro mIlfllfestoa COlTlglr, ou doe

Os besens , conforme sua vocaçãc , inteligência, preparo e outros do
tes pessoais executas melhor ou pior uma mesma tarefa. Em toda pru
fissao, há o me.dIoere, o mediano, o bOIll e o melhor. O disposit1vo:

objeto desta emenda, quer, poeticamente, igualar os desiguais. Além
disso, caso venha e. vingar, o dispositivo acarretará uma avalanche
de pedidos de equiparação salarial em todas as empresas e tribunais
do Pais. .

EMENDA 2TOO938-1. """"' ..,
L!J Constituinte MALULY NETTO J 1'r:":""11c.o.T"~1i''-C .-J r 11:0~:EJ'

QUElRAA55lJ'iA1All A NATlIREZA DA EMENDA:

QUEIRAAfSIliAL4RA NATOREZADAEMEI'iIlA:

~uprirna-se. do inciso XI do art... 38,a expressão "Muni-
cíp1.Ofl".

JUSTIFICAçXO

O disposit1.vO impede quê os servidores d~s Câma.ras Hu
niC;J..pais percebam remuneração .suPerior à dos Vereadores. A sua su
pressão viabi1izará. nos pequenos Municípios. a contratação de pes:
soaI técnico especializado. ind1.spensável ao atendimento de ..:funções

comphxas confiadas à munic1palidade. Ademais, é preciso atentaE

se para, a circunstância de que- 08 servidores at.ua. em tempo inte-

[i] -SClPRE8SIVA-SefOfdeexpre:sslocu~n60dever6~osentldododisposlwo
ExempIcrno tc:xto, suprimIro lIlMrbIo.f'W)".~ .sercmenda rnodtficllthrllen60~

D - OMJSsAo -Objetiva reslllbelecu rMtEnaI!pfCMldano J' bnIo e não induSdlI nll redaç&J do vmddo.

O - ERaO - Re&çãodo~ que n50 cooesponda 00 que roillprO'o'lUfo no J' turno.

O - CONTRADIÇÃO-OI5po$IIlY05 contradil6riosentreslesobte:amestnllmtllbla..

Ç] - ~=EUNClCIAQ~ - SIlnu '4do de llnguagem, dcl&, ~JnIln1r s&oa corrigi".ou de:

r.:r---------~=.-------......,.-___,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se, do art. -207. incico I:II. Ain fineA• do ProJeto de Consti
tuição "B", a expressão: "de primeiro e segundo graus."

A redação origin~ria do 19 turno de votação assegurou aos pro
fessores das esc::olas públic::as protegidos pelo regime estatutário, em
todos os niveis. aposentadoria especial após 30 anos de magistério, P!
ra homens. e 25 anos para as mulheres. Art. 41. incico lI. alinea "b".

Todavia, ao tratar a questão na esfera do direito prividenciá
rio, isto é, referente aos professores empr~9ados sob o regime da le
gislação trabalhista. a ANC restringiu a concessão desse beneflciõ aos
professores de primeiro e segundo graus, excluindo os professores uni
versitários, os da pré-escola e os de cursos llvres_ Art. 207. 111 "bA

A natureza do magistério é a mesma nos vários niveis. graus ou
cursos. Por isso nenhuma razão há que possa justificar a discriminação
que se estabeleceu no primeiro "burno de votação,ao se distinguir os
professores empregados sob o regime da CLT e que não seJam do primeiro
e segundo graus, alijando-os da faculdade de aposentarem.-se aos 30"" e
25 anos de serviço, se do sexo masculino e feminino, respectivamente.

A emenda que ora propomos, elém de corri-gir woa.gritante inJu!!

tiça, corrige uma evidente contradição do texto constitucional em dis..
cussáo.

SlLP':::4l11'a-lle., no .r.ncúo I do cv....t. 197 do PJtojuo dI. CDruti.
IRe.daç~D pua D n Tu.1I.noJ. li t:r.p1l.tuao 4tgu.irtte.:

"1 - __~ Atndo !r.dadtt '! e..ucu .ut4tUu..tCÕU li poUUe.é.paC40
bI ü.r.u.r.da.du na~ puu.utlt6 nu.ta. aut01l..r.ZACiíO;"

tu..r.çao

E'MEl'IDA 2T00931-a:
mC DEPUTADO BA51110 VILLANI

[i] - SUPRESSIVA -Se forde expressA0 ou pbna. Mo deverii'M:M o senUdodo dispositM)
• Exempbo no tcdo, suprimiro tlCMrblO "'J'WT.~ aKf emendll mocfilkzltjve e nio supresdYa.

0- OMlssAO_Ob}elrvllre:smbdecerrnolériallpWY&danol'tumoenlolndtlSdonaledoçaodownekb.

0- ERRO- Red5ç!odovend1Jquento~o!oque/olaprowdonol'C1I/l'IO.

O - CON'TRADIÇÁO - DlsposlWos contrd\6nosentrt.sl e sobll! 11rntsl'M l1'IOt!ria.

O - CORREçAO DE UNGClAGEM - $anllJ 'oic:IOde, llOguogem ddeltc, MO mlln1l'esto a corrigir.ou ~
leo'Iicll~ I



9r01:. e)lqUan~O 05 ~ereadores comparecem epenee nos dias r em que bã

:~::::~ç::::: ~1~::~:~:::t:u~::sC::~::d:~:Sv:~ ~~:no ~:te~cz;
'25.000,00, quantJ.B J.rrisór,1.a para quem's~ dedica ao trabalho em te!!!.

po :t.ntegral, sem possib1l:1.dade de completar os re~d:Lmentos COID ou
tras stivadedes ,

Os encargos que li nova r.ea, Ma10r defere aos HUD1Cí

pios vão eXJ.gir ~ manutenção, pelas câmaras Munic:Lpais, de corpo

técnico quab.ficado.. que é pratJ.camente inex:Lstente nas pequenas C.Q.

munas e que o teto salarial previsto no inciso XI do art. 38 inviab1.
l1z8 defJ.nitJ.vamente. A única alternat:Lva seria onerar o contribuin

te elevando art:LfJ.cialmente a remuneração clõs Vereadora$!.

EMENDA - 2fóô939-9I ""'"
(!J • "'Deputado MALULY HE-n-o--------') ~;;:;J

QlIEIlAASS~AIIATlIREZA DAEMEI'lDA:

Iiil-=:s:~~=~ou~~c:::e===~
O .... OMIssAO-Oble\1YZ1~mzt&izlipl'OV8(fllnolttumoeMolndUSdatllred&çiodovenddo.
.0 - ERRO- RedaçlodovendcioqueniococrespondaeoquefolllprovadcJnol'tumo.

O - COMTRAnlÇÃO-OISposItWOS«on~mreslesobreflnm:me.rna\!na.

O - ~=E UNQUAGEM- &rw vfelode IIng\mgem,defeito. erromlll1JfeslD 11corrigir,ou de

r:T"---------1D<lO,------------..,

Supr1llla-se do art. 205, inciso II do Projeto de ConsUtulçllo (B) r a
expressão: -,•• lote de saúde do trabalhador".

A supressão do termo "saúde do trabalhador"
visa 8 aperfeiçoar a redação do texto, una vez que ele é ocioso e,
pior ainda r é discriminatório pois exlcu! as outras categorias co
1110: aposentados, consumidores, etc.

, Além do mais a "saúde do trabalhador" já es
t4 inserida no inciso II nos seguintes termos: -

a) "executar as açl5es de vigilância sanitária"" - vigJ.lãncia
san~tár1a abrange o ambiente do trabalho e portanto, ate!!
de ao trabalhador;

b) 11, •• epidemiológica" _ executar as ações de vigilância ep!
demiológicá inclue toda a população, inclusive o traba
lhador.

Portanto, a supressão do termo "saúde do tra
balhador" destina a corri ir er-r-os conceituais -

EMEI'IDA 21'00940-2 """'_----,- ~
m-"'''7n7lCONSTITUINTE NA."TALI ALVES DE' SOUZA • m/07@ I

Q()BRA ASSIIIAlARA IIATIIREZA DAEMEI'lDA:

m-SOPRESSIVA -Sefardetlq)l"eS56oou~avra.nf,odever6kwmcro5tf'dldododisposlWo
Exemplo: no teldo, IUJ'IÚT* o adverblo "1'WY'.possIll'ldoasercmendDmocificatlvae nAosupres.slvzl

O -::. OMlssAO-ObJewarestabelecerrnm!riaept'O\'Dlbnol'lUmoen50kld~Mredaçllodovencldo
0- ERRO- RedDç60 dr;)venodoque n50correspondll aoque foi apro'o'ado no l·tumo.

O ~ COf'fiRADIçAo-1lIsposltlvos contnKlit6rios entresi e 50bre a mesmamatérla.

O -~~ UNGaAGEM- sanar W:kJde linguagem,defeJto. erroJNr11festo o alrrigk'. ou de

EMENDA SlIPRESSIVA

Suprima-se o item 1 do artigo 95 do Projeto de Constitui
';Uo (8) 2.a turno. -

JUSTIFICATIVA

Achamos por bem suprimir este item, por considerarmos um assunto
que melhor se coaduna com as atI:ibuiçrH~S do Conselho de Defesa
Nacional, onde já se enccnt.ra especificada.

Sala de Sessões, em 11 de .Julho de 1988

CONSTITUINT.E NAPHTALI AL,VES DE SOUZA

EMENDA 2TOO94f-l\ """"
~ CONTITUINTE NAPHTALI ALVES -DE-SO-U-ZA---------.) ~;:~jiiJ

GJ- es:~~;~~ess:loou~~~~~~se:~;:=supr6SIw.
O -. oflUssAo -Objctlvrl restabelecerm~na AProvam no I' turno e tl!o indulda nll redaçio do \'encklo.

D - ÉRRo- Redllç60de' vem:ldoque Mo COll"espondllllO que falllpfOVlldó no lo turno

O - COJ(JRADIçAo- DIspositivos contraditónos entresi e sobrea mésm!lmateria.

O -=~ UNGClA.GEM - SMar vkIo de linguagem, defeito. erro mmill'esto a c:orrIglr, ou de

EMENDA SUPRESSIVA,
Suprima-.se o ítem Xlv do Artigo 7Q do Ante Prodeto

de ConstituiçDo (B) 2ll turno.

3USTlFICATlYI'

Postulamos pela supressllo deste ítem, devido í problemas que _
poderDo advir li. inumeros 'setores vitais da economia, além de
trazer coao consequência o desemprego.

Sala de seeszes , em 11 de julho de 1988

CDNSTITU;NTE NAPHTALI ALVES OE SOUZA

~Ã---2T009ll2-g -"""'----------. r-r.:-"'''
CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA (-w07/ct]

QUElRAASSIIIAlAR AIIATlIREZA DAEMENDA:

[I] -:s:~~:~=Joou~:~s:::m~supresslvL
D - OMlSSAO_ObjC\lv.:l restGbdecer mat~na lIf'l'O\Ii:dd no totwnoe MOlnduJdllne redllçbodo \'encldo.

O - ERRO- RedDç&o do vencdc que n!o COll"~pondd 110 que iolllpl'O\li:do no l'turno

0- CON1RADlçAO-Olsposlllvos contnIdlt6riOs~s1esobreamesmlll1'llltéM.

D -~~ Ul'fGClAGEM-SllnllrYldo de ilnguagem,defeito, erro manlfesto a c:onlglf, ou de

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima_se o item X1X do artigo 7ll do projeto de ecoe
tituiçDo (B) 212 turno. -

JUSTIFICATIVA

Deverá ser transposto para a Legislaçllio Ordinária, por entender
mos que este assunto é por demaIs especifico para constar da

Carta Magna do Pais e • também. por acarretar prejuizo enorme
à geraçlio de riquezas

Sala de Sessões, em 11 de julho de 1988

CONTITUlNTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA

EMENDA 2T00943-7 '""" ----,
~ ConsUtuinte TADEU f RANÇA. Jrr=t";;~7Iãã]

QOEIRAASSIIIAlARA IIATlIREZA DAEMEI'lDA:

~-=:s:~~=:C=OOlJ=~=~se:c:~~~
O - OMlSSÃO_ObjetrvarestllbdecermAlérlllllprtlVlldanolatumoenio1nduCdaM~ç60dovenddo

O - ERRO- Relbç50 do \'enddo que n50 correspondll. DO que fol.llprovado no l' turno.

0- CONTRADIÇÃO-Dlspo$ltNos contmlltónos entresi e sobrea mesma maténa.

O - ~~~E LINGUAGEM.- Sanarvicio de IingUllgem,defeito, erc manIfesto " corrigir, ou de

Suprima-se a al!nea "b" do inciso X do Art. 161 do Título VI.
Capitulo I, Seção IV do Projeto de Constituição "B".

JUSTIFICATIVA

Dezessete Estados pleiteiam a supressão do presente dispos!tivo.
Entre eles: Rio Grande do Norte. sergipe, Alagoas, pará. Amazonas. B,!

h1B, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Na verdade poucos
consUtuintes. embora influentes junto ao relator, teimosamente insi!.
tem em manter esse casuísmo (o maior de todo o Projeto).

Entre outras, a não incidência do novo ICM na "exportação" de P!.
tróleo. combustíveis dele derivados e energia elétrica de' um Estado

para outro, é inaceftável:
l.a) porque é tecnicamente injustificável, consagra a incidência

na ponta de consumo (principio repudiado pela própria constituinte
ao remodelar o ICM: se todos os produtos deverão ser tributado na or!
gem e no destino porque petróleo, combustíveis derivados e energia

compõem exceções a regra?);

2ll) porque é injustificável po1J:tica e economicamente por

beneficiar Estados Consumidores (mais fortes economicamente) em detrime
to de Estados Produtbres (mais fracos, mais carentes de receitas. Com
a nlo Incidência se limita ãs remessas de um Estado para outro. tais pr
dutos (petróleo, combustJ:veis e energia elétrica) não SEl,r§o tributado
na origem mas serão tributados na d!stribuiçllo interna pelo Estado
destino. Assim os Estados que remetem petróleo e energia elétrica par
Slio Paulo não receberão (os remetentes) um centavo de imposto • enquant
são Paulo ao redistribuir internamente tais produtos ira tributá-los.
Não precisa ser tr,ibutarista para sentir que essa não incidência implic
rá em centralizaçlio de receitas no Estado de São seutc , o maior importa
dor de petroléo e o maior consumidor de energia elétr:,ica e combustívei
do paIs. D Rio de Janeiro, cuja plataforma responde por 60% da produçã
de petróleo nacional, remete esse produto para São Paulo e a conseqüen

, cia é a seguinte: O Rio de Janeiro não ficará com um centavo de il"Post
enquanto São Paulo industrializará (refihará) esse produto e ao distrib
ir internamente para consumo tributará e -ficará com todo'o imposto,
mesmo acontecerá com a energia que São Paulo hoje recebe de Minas Gerai
e do Paraná.

Está em fase conclusiva a hidrelétrica de XINGO que farã de Alasoas eI
sergipe grandes exportadores de Snergj,a Elétr:f.ca para Estados mais
foJ:'tes economicamente a Todos sabemos que a reserva hidrico-energéUca

do pais está no Norte também detentor de grandes reservas petrólíferaj
que, segundo a Poetrobrãs, Já a partir de 1989 entrarão em fase produ
tiva (bacias petroliferas de UruCUID, Marajá e ouuos). Isto para não
citar que diversos Estados do Nordeste, Bahia,'Alagoas e principal 

mente o Rio Grande do Norte (est~ ~rande produtor) exportam petróleo

117

para outros Es~dos. :e justo subtraIr renda dessas regiões ou desses
Estados para 10cupletar Estados mais fortes economicamente ?

Frise-se, pobremais, que a tributação na origem e no destino. reparte
a receita entre o Estado de origem e o de destino. :e o que ocorrerá '
se esse dispositivo for suprimido. A própria PETROBRRAs prepara docu
mente técnico sustentando que a tributação apenas internamenté nc ES
tado de destino causará sérios transtornos à distribuição de combus
tiveis no pais.

Em homenagell1 ã técnica e à JUSTIÇA, suprima-se tal dispositivo.

El>ffiNDA- ~TóEi944~5' ""'"t:J Constituinte TADEU FRANCA'-----------,J m;;;i8ã]
QlIEIRAASSIIIAlARA IIATlIREZA DAEMEI'lDA:

m-~:;;==OOU=~s::::~~=~Pres5lva.
D - OMlssAO_ObJetMl~mat&iaeprov!ldanol°tumoep50lnduld4naredllçaorlovenddo.

0- ERRO- RaSaç6:>downddoquenboc:orrespondllllOquefoleprov:ldonol'turno.

0- CONIRADlçAO-OIsposNvos COf'UlIdrt6riosentrestesobre !I mesmamatéria.

O - ~=s LINGUAGEM - $IlnIlt vido de hnguagem, defeito, erro 1J\lInlfesto li corrigir. ou de

TÍTulo VII _ DA ORDEM ECONDHICA E FINANCEIRA
CAPiTULO I _ DOS PRINCipIOS GERAIS. DA INTERVENÇltO DO ESTADO. DO RE

GUIE DE PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONDMI'CA
ARTIGO - 178

Suprilla-se a expressão -e regulará a remessa de lucros-,
permanecendo a seguinte redação:

Art. 178 - A lei discipllnará, COII base no interesse nacional, os
in...estimentos de capital estrangeiro e incentivará os
reinvestillentos.

EMEI'IDA 2T00945-:i '"""' --,
til . J ~11"'/'O'7---,/88 -r Constituinte TADEU FRANÇA . c........!2 r~8B J

QOEIRA ASSIIIAlARA IIATlIREZA DAEMEI'lDA:

m-=:s:~s:.==Io~~~S=::~se:c::::~:pressm.
O - OMlS$Ão -Ob}f;tIve reswbelecerrMtl!:MlIprtM1~ no l'turno e n60indufdaM ~ç60 do venddo.

O - ERRO- RedaçllO do vendOO que n&ocorres~ tIOque foi~no Irtumo.

0-CONTRADIÇÃO-OISpO$ltlVDS c:ontrzldlt6ríosenlles1esobreamesm!lma~rla.

D - ~~~E UNGUAQEM. - Senervido de hngUllgCtn ck:fello, erro mllnlfesto a conIglr. ou~

TfTUlO VIII - DA ORDEM SOCIAL
CAPiTULO II _ DA SEGURIDADE SOCIAL
SE-eM II _ DA PREVIO~NCIA SOCIAL
ARTIGO - 207
INCISO - UI

Suprima-se a expressão -de primeiro e segundo graus-.
permanecendo, portanto, a seguinte redação:

Art. 207.- ••••••••••••••• a ••••••• a •••••••••••••••• • •• ••••••••••

UI _ após trinta anos, ao professor, e. após vinte e cinco
arrcs , à professora, por efetivo exercício de função
de magistério.

EMENDA 2T00946-1~ '"""'-----,-:-'-7'----,fJ Constituinte TADEU FRANÇA J {=f""ll;';;íãã]
QOEIRAASSIIIAlARA IIATUREZA DAEMEIiDA:

m-:s:~~==Io~~~s:~~s:=:::=uPtessNa.
O - oM1SSÁO-ObJl!!Ml reslllbdecer malériaepL'OVllda no l-turno e não lnduflb ne redIlç60do venddo

O - ERRO- Redaçbodo venCIdoque nãoconespondll.llOquefolllpl1lVlldo no l'tumo.

0- COl'fTRADlçAO-Disposlllvos contradrtónosenlresfesobre!l~llmatérla.

O - coRREÇÃo DE UNGUACiEM.- SM1lll'vldo de Iingutlgem,defeito. erro manifesto a·corrlglr. ou de
técnIeIllegrsbtlva. ~

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇJtO DO ESTADO
CAP!TUlD VII _ DA ADMINISTRAÇAo PÚBLICA
SEÇJtO 11 _ DOS SERVIDORES P!JBLlCOS CIVIS

ARTIGO - 42

Suprima-se a expressão -ap6s 2 anos de efetivo éxercí
~-, permanecendo, portanto. a seguinte redação'

Art. 42 _ São estáveis os servidores nomeados em virtude de co!!,
- curso publico.

'EMENDA 2T00947-0 "" --,
" _.- ~~~r: smAOOR WINSUElO rB IAWR J êU / 07j88 }

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEME!'lDA:

ITI - ~c:~~~~ext::~~~:\~;:x~~:oo~~~~p~:=~â~:;~~5t;::.~~:~~~~uilre$~V!l

D _ OMIssÃO _ ObJetIv"restabelecermaleda aprovadano l.lumo e não lnduldllna redll.ção do vencido

O ..: ERRO - Redação rlO'lei\tWO 4Uenl.o toncspomE' Im que {OItl~ roo\'lulf\Q

O - CONTRADIÇÃO-DlSpo.~lhVOS contradltorloscntre SIe sobre1:1mesma malerfa

O - ~~~~E UNGUAGEM - 51lnMvfclode Iingu.lIgem, defell.o, erro manifesto li corrigir ou de

Suprima-se,da inciso VI do artigo 30 do Projeto
de Constituição "B", a expressão: " •• a e na circunscrição do Municl
pio".



DARCY DEITOS
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JUSTIFICAÇÃO

A inviolabilidade dos vereadores por suas opin!
ões, palavras e "lOtes no exerc!cio do mandato, não deve ser restritã
ao território do município que representa.

No caso de áreas metropolitanas e de municípios

~~: ~::~~l~~~;~;~asÁl~c~i~=~~n~ev:r;~~~~ai~:\~:;~e:i:~s~~d~f~
c1<:.1, representa o seu povo e sua Câmara em outras partes do Pais ;
nos congressos e encontros de Vereadores e em outros eventos do lnte
resse dos Municípios. -

Por tais e outras razões, creio que o fundamen-
tal é restringir a inviolabilidade ao exercicio do mandato, onde
quer que essa função pública se faça necessária.

DARCY DEITOS

QUEIRA ASSlNAIAR A I'IATlJREZA DAEMEI'IDA:

Eil-~~~~~~~;~=Oou-t~==~~~~:a::'suPresslva
O - OMlSSAO-ObJetivl:I restabelecermlllErillllpfO'nllh no I" turnoe MOInclufdll fUI redllç:W40vencido

O - ERRO - Redaç60 do vencido que nbo oorreSpondllllO quefoiaprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃO- Dlsposlllvos conlradlt6n05entre 51e sobre a mesma mlltérill.

O - ~~,?~E UNQUAQEM' - saner vício de IingUllgeffi, dereto erro manIfesto D corrigir. ou de

Suprima-se, do § 7R,. do Art. 14 do Projeto de Constituição,

a express~o " ••• ou afinidade ••• 11

JUSTIF'ICACAO

Ao prescrever a inelegibilidade, a quaisquer cargos, de pa

rentes por consangOinidade, a Nova Carta objetiva impedir a pr!
tica de favorecimentos e abusos em rever da familiares de ceten
tores do poder a níveis ~e Presidente da República, Governado;

'do Estado e do Distrito Federal e do Prefeito.
Entretanto, o preceito se excede ao impor seu veto a candi

daturas de parentes por afinidade. Trata-se de restrição anti
democrática ao despojar -ee um direito p:díUco quem tenha laços
secundários de parentesco ou que possa, eventualmente a adqui
ri-lo através de um inesperado matrimônio de parente ccnsaçut-,

nec de esnjcçc, que passa a adquirir a afinidade de que trata

o mandamento

EMENDA 2TOO949·6
[!J

QUEIRAASSlNALARA NATUREZADA EMEJ'iDA:

m- SUPRESSJVA -Se ror deexpresslo ouplllllYTtl 0.\0 devem Inverter o senbdo dodlSpOSrtNo
Exemplo: no texto,suprllT\lr o edverbJo ~NÃo~. ~ndo a ser emenda modlrlCWva e Mo supressNlI

O - OMISSAO -ObjelMl restabelecer matelUlllpi"CMIda no l'lumo e nãolnduidll /111red/ls.lio do venado.

O - ERRO - Redaç30dovencclo que não correspondll &O que folllprOVlldo no l' bJmo.

O - CONIRADIÇÃO - DlsposltIVDs contrlldl16nosentre si e sobre 11 mesma matellll

D - ~~~ UrfGClAOEM - SanM vício de IingUDgem.defeito. érro mMlfesto a corrlgrr, ou de

r.T------------=,~-----------..,
Tltulo VI, Seção IV, art. 161, § 29, tncrsos I e 11

Suprima-se do referldo dlSPOSlt1VO a expressão "••.•ou prestação de servi.
ços••• " e "cu prestações", respecrtveaente, para dar a seguinte redação.

"§ 29 - O imposto previsto no incis~ I: ~b". atenderã ao seguinte:

_ ] -_serã não-!;;umulativoo' compensando~se o que for devióo em cada opera
çaro relativa a circulaçao de mercadorias como montante cobrado nas anteriores ~
10 mesMO ou outro Estado ou o Dlstrito- Federal; -

11 - a isenção ou não-incidencfa. salvo determinação em cor\trãrlo da le
gislação: ~ -

_ a) n~o ,i~licarã credlto para compensaçãococa o montante devido
operaçoes segulntes;

b) acarretarã a amflaçâo do credlto relativo às ope'rações anteriores".
JUSTIFICATIVA

A Emenda ora proposta té~ por finalidade deixar lnteira liberdade ã lel com
plementa.!: para regular i ex!ensao dos credltos relativos ã prestação de serVlcos.
A inclusao dos serviços no ambido do ICHe uma experiencia nova, não se sabendoaln
da em que condicõ.!!sos servicos devemgerar credltos para serem compensados comde:
bitos r~ferentes_a circu1açao de mercadorlas, nem_tampouco. qual seria o lmpacto de
tais creditos. Naoseria, aSSlm, prudente a eXlstencla de dlSPOS1Cão constltuc40nal

~~~:sã-ri~~~nto, pois poderia imposslblhtar as adaptações que Vlessema se re\elar

Acrescente-se. sobreM!s, que projeto atrlbui "a lêl complementar a função
de discipl inar o reglmE de compensaçãodo imposto". (Art. 161, XII, b).

EMENDA' 2TOO950·0

e"l !l!Gr;tD caevpr 00

QCIEIRAASSlNAIAR AI'IATlJREZA DAEMBlDA:

li] - saPRESSIVA _Se lorde e:xpras6o ou palavro, n60 dever.iInvertere.nldo dodl$poslbvo
Exemplo- no tato, supnmW'c edvérblo "NAo~,p-m a RI" emenda modifICatirae n&csupresslva.

O - OMlSSAO-ObJelfvII~mlItérlllapraYBdAnol'hmoenlctlnduídaNlredllçiodoYl:llddo..

O .... ERRO- Redaçlodo'JenddoqueMocorresponda&Oquerol~nal'turno.

0- COrnRADlçAO-DlspoSltNOs contr~étt6Jiosenl1eslesobreamesmllrnat!rla.

O - CORREçAO DEtJNGClAGEM - 511nar \lfQOeleI~gem, defd.o. erro maill'estoa corrigI/',ou de

""""'-~ SlFRIJ.1IR O §21i1 00 MT. 170 QtE AUTCRlZA O BAN:OCENTRAL 00 BRASIL A CCM'RAR

VEKER TlTll.D5DA EMISS1\O Do TESCX.RO NACIll'W.. em O OOJETIVD [E REW..AR A lFERIA DE
MElA 00 A TAXA C€ .:ums, dispositivo em conflito can os lrdsos IV e V do art.197 '

cpJe transferem pa~ lei cOOlllementar a õrganlzação, o fl.f'lC1a'amento e as atribuiçi5es'
do BancoCentral do Brasil.

:mTIFlCAÇ1\O
1" - Nerh.ma constituição no m.ndo inclui emseú texto atribJiçêSes de una em

presã pública, especia.I.rente de enpresa que nemsecpJer foi criada no pr6prio texto I

constitucional e orlde, ao contrário, o próprio texto constltl.cional remete para una I

lei COOlIlementar a elaboração das hormas para a organIzação, o ftJlC1onamento e as a
tribuIções a serem definidas.

21i1 - Engessar una errpresa pública no'texto da constituição si!TIif1ca 1npedir '

c,Je. ela se adapte à dinâmica do progresso ecooõmlcoe social e possa a vir enperrar o

desenvolvimento, em vez de contribuir favoravelmente.

I
3R - Trata-se, resse párágrafo, de perpetuar as atuais normas de poHUca mone_,

tária emq.Je se atribuirá, por lima travessa, ao Banco central da República, com o
auxllio de UIl Conselho t-1onetário Nacional, o poder pol!tico exclusivo de gerir, a
seu puro arbítrio, os recursos obtidos pelo Tesouro Nacional, na coleta da seceíta, '

J poder q.Je instituiu UIl g::JVerno paralelo ao da Nação e que esta Constituição se em_

perIlou, nas atribuições dadasao Congresso Nacional, emel1m1nf.r.

Emvez do recolhimento da receita ao Banco do Brasil, por eeaac, que

proporciOl'lB ao Tésouro Nacional, a apllcação bancária OOS recursos,conjugada às deter

m!nações de BftllIegocontidas na Lei Orçamentária, sem desvios,perpetua-se a situação'
atual em~ a receita passa a ser gerida discr1cionáriamente pelo Conselho Jb'letário
Nacional e a Lei de Meios, letra enrta,

Essa. matéria demanda SJl)la discussão e as romas legais de~ permitir ,
fácil alteração, semre que a realidade derronstre a irrperiosa conveniência de altera
ções.

Por tudo isto, a Constituição no art. 197, lnc~s IV e V, transferiu
para a lei cooplementar a organização, o frxlclonamentoe as atribuiçi5es do Banco cen
tral. O § 21i1 do arb, 170 deve, portanto, ser ~r1m1do.

EMENDA 2TOO951-8 "'OR' _-,,- ~~~l:J AUGUSTO CARVALHO J CU.07.BS J

Q{]EIRA ASSlNAIARA I'IATlJREZA DAEMEI'iDA:

[!] - SUPRESSWA -Se f«de express60 ouplll4Vnl, n50 dever6lnvertero:senlldodo d!sposltM)
Exemplo"no tato suprimlrclldverbio Ml'{,i,oM.pIISSl5Odoll:seremenda~enfio~

O - OMlssAO-ObjelMl~ertnllléria llptoVlldano i- turnoe Mo klduIdana redAç&o do \'enddo

O - ERRO - RedIIçãodo vencidoque Mo correspondll DO que foi aptoY3do no I' turno.

0'- CONTRADlçAO-Dtsposruvos contradJt6riosentreslesobreame5mllmllléria.

D - ~=r: UNGUA.CiEM - SIInlIl'vicio de Ilngullgem derello erro manifesto li corrigir, cu de

Suprima-se do inciso XXXIII, do p.rt. 71i1 do Capitulo Il (Dos
Direitos Sociais) a expressão "salvo na condição de aprendiz".

JUSTIF1CATIVA

A expressão acrescida ao texto torna draconiano o dispositi
vo constitucional que fixa os limites de idade para o trabalho da

menor Oe fato, são pouquíssimos os países, no mundo, que admitem
o trabalho do menor de 14 anos, e, no 8::8Sil, esse limite já desceu

aos lZ anos. Mas a redação dada ao referido inciso não se preo
cvpou com qualquer llmite, já que, na condição de aprendiz, o menor

de 12, Ju, 8 ános poderia participar do mercado de trabalho, com s~

lários inferiores aos salários de adulto, o que representa apenas

uma vantagem patronal que fere o sentimento humanitário de toda uma
civilização.

EMENDA 2TOO952·6 """' --,
(!J .AUGUSTO CARVALHO Jp;rn~;;~

QCIEIRAASSII'IAlARA I'IATlJREZA DAEMEI'IDA:

m- SClPRESSIVA _Se forde e:xpressAo oupalavra,nAodevm Invertere senbdo do dlsposJwo
Exemplo: no texlD, suprVnlr o edvI!Jblo MJ't.\o". pllSSandoli ser eml:nda. modificdMle Mo suprcssJva.

O - OMISsAO-ObjelMl.~mlltérilleprcvadanol'tumoen!olnduídllnD~dovendclo.

0.- ERRO - Redaçio do venCIdo que No corresppnda~ que rolllptoVlldono1. turno.

D - CONTRADIÇÃO-DtsposlWOs contl'llditórlosentreslesobreamesrm"'maténa.

O -~~ UNGClAGEM- SlInar Yldode Iingtlllgetl'l.·defeito, erro mmill'esto a corrigir.ou de

Suprima-se o § llil do Art. 71i1 do Cap~tulo Il (Dos O,!
reitos Sociais) do título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais)

JUSTIFICATIVA

A defesa de nossa proposta poderia ser feita apenas
em termos de simplificação do texto, parecendo-nos desnecessário

repetir-se com freq~ência a remessa à legislação ordinária para a

regulamentação do texto constitucional. Sucede, no entanto, que
a proposiçãC1 que se pretende suprimir guarda dentro dela a idéia
de jOQllr para data muito longinqua ou mesmo de inviabilizar a con_
quista de tantos e tãq importantes direitos pelo trabalhador ruraL

'EMEl'IDA 2TOO953-4 """" ---,
1-'1 J~~:~r ALGJSTO CARVPJ..tI) .~ ~J

QCIEIRAASSlNAIARA I'L\TlJREZA DAEMEI'iDA:

r-x'1 _ SUPRESSIVA-Se for de expws50ou~ nfio deYer6~o~ do &postIvo
L-::J Exemplo no texto.suprimir o ocMrb1o MNÃOM. plIsyndo. ser emendemodífiaIlrva e não5Upl'essMz.

O - OMIssAo_Obfetrva~Il'lll\&iII~nol'toolo~nio~naredaçiodo\'endclo.

0'7 ERRO- RedaçiodovenddoqÚen60correspon~eoquefoi~nol'tuma.

O"': CONIRADlçAO-DtsposiUvoS ~entreslesobre'amcsma~

O - CO RREÇÃO DE UNGClAGEM - 511nar vida de linguagem, defeto. etrO JnIInifesto a comgrr, ou deIknko_

~rlma-se no inciso I (tun) do artigo ?1iI (sétimo) do Projeto Cons

titucional a palavra "corrplementar".

,JJSTIFlCATIVA

Entendemos que a regJ18llleAtação da proteção da relação de errprego

contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, deverá ser feita em Lei •
Ordinária e não emLei c~lementar ccec consta do Projeto. Essa medida se
justifica inclusive porque para nenhundos demais direitos inscritos nds ~

tros 33 (trinta e três) incisos relacionados no citado artigo 71i1 (sétlmo)é

exigida a regulamentação por Lei COft'4Jlementar.
Trata-se, aqui, de aplicar o principio da isonooda legislativa.

QCIEIRA ASSlNAIARA I'IATlIlEZA DAF.MEliDk

[!] - BOPRESSIVA -Se forde expressllo ou pabM-. Mo deveriklwrtere sentlcbdo chsposiliYo
Exemplo:no tato, suprlrnk'o.cfvérblo ~NÃO~, plISSGndo.ser anendII rnoo:IficatIwe nIo supresaIvo.

O - OMlSSAO-Objetlvllrestabdecerffillll!;rIII~nol'bmoenioInduiclIlM~iodovenddo.

O - ERRO- Redoç!odo venddo que nbo correspondlIllO que foIl1pfOYlldo no i- tl1mO.

0- CorrntADIçAo-DisposiNos contrlldil6nosentre si e sobre. mesmamllt&ia.

D -~ Ul'fGUAGEM - Sanar \Ifdo de fk)guagtm, ddello, erro l1lZI1lfato • corriQIr.cu' de

Suprima-se o artigo 21 do Ato das Disposições Constitucionai
Transitórias.

JUSTIFICATIVA
A existência desse dispositivo, que a primeira

vista nos parece de justiça no seu conteúdo, criará sérias dificuldade
à administração pública .estudua1 e municipal, na polltica de pessoal.

Inúmeros Estados e municlpios Já concederam estabilidade aos seus ser
vidores, amparando-os de atos de demissão arbitrária por parte de che
fias desavisadas. O período de cinco anos para a concessão de estabili
dade de que fala o artigo 22 das Disposições Transitórias nos parece d
profunda inJustiça, visto que por meses ou mesmo dias servidores exem
plares não seriam amparados por esse favor. O tratamento globalizante
da polltica de servidores públicos é erratico e deve ser evitado na me
dida do possível. Devemos suprimir os cesuí.emce e deixar aos Estados e
Municípios a prática de suas pollticas de pessce.L, dentro da conveni
ência e da ótica desses poderes.

EMENDA 2T00955·1 """"
f'Constituinte FLORICENO PAlxno ----------,.,.J F~:Aã;"]

QCIEIRA ASSlNAIAR AI'IATlIREZA DAF.MEliDA:

D - SUPRESSIVA _Se forde express50 ou pdlMa.n60 devtrillnverterosentidodo dispositIvO
Exemplo:no texto.supri'nk"e lKMrblo "fiÃO".plISSMdoa seremenda modifklltlvaenlosupresslva.

m- OMISSAO-ObjetIvzlrestDbelecerTl'lllt!N~nol'turnoenklklduidaMredllçIcdovenddo.

D - ERRO_ Redaçiodovenddoqueniocorrespoodllaoquefolapmwdonol'tumo.

0- CONIRADlçAO-DISpOSllNoS contmcit6rlosentreslesobrellrnesrMmaténa.

O - ~=E UNGUA.GEM- SllnlIl'vício de I.1guagem, de1ellO. erro mllttifesto G corrigir, ou de

Dê-se a seg.ánte redaçll:oao inciso V do art. 206 :

• Art. 206 - .

V - pens!o devida por IOOrte do se!JJICIdo de eees os sexos ao cônjuge ou
et:llqJal'lheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 412 deste art. e no art.
207~ valor igJB1 ao dos proventos do aposentado q.re vier B falecer ",

d!!~I![!fS.!!.Y!.

Com a redação do inciso V do art. 206 dQ texto aprovado, que cuida da pens!o ~

vida por morte do seçp.rrado de mbos os sexos, objetivaran os Constituintes permi
tir que esse benefIcio previdenciário tivesse os mesmos valores que os atribu!dos
à aposentadoria.

Todavia, a redação dada ao texto acima referido, que resultou de fusão de dive.!:,
sas emendB$, ao assinalar apenas q.re será "obedecido o disposto no § 4R deste art,!
go, e no art. 207R , dá margem a interpretaçêles dúbias, POIqJaT\to .,ao asseg.JrB, ex
pressamente, a desejada correspondência de valores entre un e outro benefício.

Comefeito, a referência contida no citado inciso V do art. 206, ao mandar que
se obedeça ao disposto no art. 207, repita-se, não garante tal correspondência. mas.
tlIo_s6 asse ra ~o direito de o cálculo da nf!nsão ser feito nos mesmos IlWJldes da_

qJele estabelecido. para a aposentadoria.

Ora, cana é do conhecimentogeral, o sistema de cálculo das pensões, hoje em
vJgor, temprovocado una grande defasagem entre o salário-de-contribuição do segJ_

rado e o valor do beneficio pago 8 seus dependentes. i>aI, pois, justificar-se pIe

namente a apresentação da presente emenda que, con fulcro no art. 11, § 312, da Re:
solução nQ03, de 1988, pretendo sanar anissão verificada no texto do dispositivo
retro-referido, a fim de que, tradJz1ndo-se a real intençlto do legislador consti
tuinte e cometendo-se inteira justiça, se possa assegurar penslto aOS,dependentesem
valor igual ao dos proventos do aposentado que vier a falet:er.

E.'iENDA N9 2T 0955-1

AUTOR: FWRICENO PAIX1io

NATUREZA: o'uss1iO
DESPACHO

Visando corrigir onissão no art. 206, inc. V, a emenda en epí
grafe inova o texto aprovado em primeiro turno, acrescentando_lhe ex:
pressões que o modificam no mérito. A proposta viola Os preceitos
gimentais. Deixa de ser acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.olAMEs

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.



'EMENl>A 2100956-9 ~~ ~'-----'
@J CONSTITUINTE NESTOR DUARTE ----------, rr;.07~ J

Q(JEIRAASSINAlAR A NATGREZADA EMENDk

m- SUPRESSIVA - Se for de expressào ou pllfllvt-!l, nêc d~rá Inverter o seouac dI) diSpoSitivo
Exemplo- no teao supnmJr o ll.dverbro ~NAO~ passando a ser cmend/l mo(lificlltrv/l e nao supresslve

o - OMISsAo - ObjetIVatestebelecer metene IIprovlldllno lo turno e não indurda nZlred/lÇll1:ldo vencido

D - ERRO":' Red.!lçiodo venclce que nêc ccrresponda 110que foillproVZldon"l-turno

O - COl'jJRADlçAo - Dlsposlllvos contrlldlt6lJos entre sI e sobre e mesma mlltéllll

O - CORREÇÁO DE LINGUAGEM - Si~1011r eretode li,gullgem, defeito, erro mllnlfesto li corrlgll ou de
• técnrellJeglslilllV"

=------------,""'0---------------,

Suprlll'a ..se no Inciso lI!. art. 53, do Projeto (8),8 express~o

"em sessão".

JUSTIFICATIVA

A arguição de autoridade e titulares, para fins de aorcvacãc
pelo Senado Federal de sua indicaçao deve ser pública, mas não

necessáriamente "em sess ãc pública" COI'lO está escrito no inciso.
Com a supee ssêc proposta, aperfeiçoa-se o texto, permitindo

que aquela arguição seja publica

EMENDA 2100957·7 ~~

P const1tUint':..NESTOR DUAR-T-E----------,) er7::1~;uJ

QGBRA ASSINAlAR A tiATGREZA DA EMENDA.

fi - ~~~~~~~ext-;; ~:~~~; :~~:~,~~~o~~~~ap=~=:á~~v:~I1~:~~~~:~~~s~::urfessw~
O - OMISSÃO - Objetiva restabelecer matería eprovada na 1· lume>e nec mdl.llda nll redação do vencere

D - ERRO - Redação da vencido que nae ccrresponda ao que Foiaprovado no le tumo.

O - COJ'9'RADIÇÃO - DlSPOSI!fVoS contrlldltorios entre SI e sobre a mesma materla

D - ~~~~Te~~lN~E LINGUAGEM - Sanar vl'CIO de linguagem cerenc erro menrrestc a corrigir ou de

r.r----------'WOO-----------,
Sup;lmit a alínea ~"j",do inciso I ,do art.108, do Projeto (B)

'1:MErIDA "210Q960-i """" ---, ~'""---",
@ Consut;uUlte AmE:uJ~ J ê:u:Õ7.88 J

Q(JEIRAASSINAL\R A NATGREZADA EMENDk

lD - :x~~~~s:u~~~ ~i:~oo~~~~ap~=:áse~:~n~::=:u:~n~~upresswa
O - OMIssÃo - ObJe\MIrestabelecer rnat!rlllaproVllda no l' tumo e não InclUldaoa redaçio do Vencido

O - ERRO - Redaçio dO\'eI1C1do que nêc COfTespondalloque foi aprovado no r-turno.

O ..- CONTRADlÇÁO - DlSjXlsltM» contradrl6nos entre si e sobre II mesma matéria.

D - ~~e~:?IN~E UNOClAGE/I"I'- gener VJclO de Unguagem serene erro marllresto a corrigIr, ou de

supeama r- O § 11 do art. 39 do Ato das D:Lll

posições cenem.tucacne i,s e Trans1tór'1~s.

J'US'I'i?iC~TiVjll,

órgão cr1.ado por prece i.co const:Ltuc:Lon~l ~ó
poderá ser exta.ncc ou ter seu obJet:Lvo alterado meõ rence norma de

J.gual h1.erarqu1a. xeemaas , não se just$.f:Lca a criação de meas

órgão, quando o própr:Lo Banco do Bras:LI S.jIl,. pode, em caráter perm,ã

nente, exercer as funções que lhe são atr:Lbuidas, em caráter transJ:.
tór1.o, no Projeto (art. 39, § lO, ZII). Se eneendaêc 1mpresc1ndi 

velo o nevo banco poderá ser cr:L!ldO por aes., andependerrterrentie de

d:Lspos1ção ccneta.cucaonea eueceaee eave •

'EMENDA 2T00961·5· ~~ -,
f1 COl;lst:Ltu1n te FRANC:ISCO DIÓGENES j ~O~T:;]

QUEIRA ASSINAlAR A NATaREZA DA EMENDk

w - ~~=~~~~~~~~~~I~~~~~~oo~~~~a~~~=~~s~~~~~~:e~~~~:~s~~upresswa
D - OMISSÃO - ObjetIVarestabelecer metene aprcwada no l' turno e nec J;lclUldana redeçec da venCIdo

O - ERRO - Redação do venceo que néo correspcnda ao que.Ici eprovedo no r- lumo

O - COI'iTRADIÇÃO - D,sposi\NoS ccntrad t6nos l:nlre si e sobre a mesma matena

O - ;~~~~I~lN~E UNGQAOE/l"l - Sanar VICIO de linguagem defelto erro men'reste li corrigir ou de

roT-----------=------------,

119

JUSTIFICAÇÃO

Tendo o asllunto S1.do julgado 'inclusive no Supremo
tr1bunal Fede):'lll, a llla1.8 at e e ce e ee de Justiç.a do.p!ís.
e de bom alvil:rc que este dispos1t1vo da Const1tuiç.ao
seja desde 5ã ade q u ado ao entend1.llIento densa cc ece , Is=
to para que não ae ecee e a t1a1s a 1nJust1ça de credorcs
de entidades de D1.reito Público receberem ee ua créditos
COIII Rrande defasagem em "rclação ao podcr de 'COJllpra do di
nheiro qUF tenham para receber.

I Q(]EIRAASSINAlAR A NAT(]REZADA EMENDA.

[!] -:~=':~~~:~~~I~:~d=O~~apa-:~::ãs~':~n~~~~~:~:~~~upressM

D - OMJSSÃO -ObjelMl restabelecer metede aprcvade no J. turno e não lndulda na redllçâ.odo venctdc

O - ERRO - Redação l:lo vencido que nêc corresponda ao que foI aprovado no r-turno,

O - CO~IÇAO-D1sposl\J'IQS conlRldltórlos entre 51e sobre li mesma metene

O - ~~:Te~?tIV~E Uf'iGUAGE1t\ - Sanar vido de hnguagem derelto, erro manifesto a corrIgIr, ou de

DISPOS~VO aeDPOO: Artigo 7R

~ima-se do Art.71:l do Projeto de ecm.t1t.,dçUo (8), 2tZ turno, o
ítem XIX,

JUSTIfICATIVA

EntencJeoos que a Ucença _ paternidade semente deva ser concedida
oos casos, decorrentes de corrplicaçl5es de saúde da cônjuge. resguardadas as
prescrições do correspondente ~ico obstetra.

Em lei ordinária cabe decidir sobre licença para tratsrento de

pessoa de famllia. desde QJe o laudo méd1c:o assim o julgar 1rrportante, não
só por casos obstétricos, mas taIbém outros casos graves q.re afetem a saúde~
de corpartle1ro (a) ou familiar.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA Er.lENDk

w - SOPRE$SIVA - Se for de e1ipressão ou p~llIvm. nae deverá Inverter o sentido do dl$po5Itlvo
Exemplo- no tex.to, sepnmlr c-advefblo 'l'V\O-. passando a ser emenda mod,ficlltlvile mo supre5S1Va

O - OMISSÃO - ObJetrvarestabelecer m<lterlllap"O\llda no I' turno e n50 mduldana led<1Ç!O do vencido.

O - ERRO - Red<1çilO do vencdc que não ccrrespcnde ao que folllprovado no t-reme

O --- CONtRAD.lçAO - D.spos,tivos contrildJlonos entre 51e ~bre a mesmalJl<1l&la.

O - ~T~?~E LlNGUAGEl\\ - Sano1rVldo de I!nguilgem, ddelto, erro manIfesto .3 corrigir, OÚde

JUSTIFICATIVA

A regra da alínea "J" dá competência originária ao SUPremo rr r.,
bunal Fede re I para julgar" a recreeenteçãc do Procurador Geral da
Republica , nos casos definidos em lei complementar í para interpret
ç:tio de lei ou ato normativo federal".-

Sucede Que no sis.tema do projeto a guarda da lei federal foi

atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. A alínea "jl', portan-
to, é reminiscência indevida do sistema v.igente em que, por n!:lo
existir o Superior lribunal de Justiça, cabe ao Supremo a tarefa de

vela~-pela legislação federal.

supxaea-ee o art. 94 p S~U!! :LnC:LSOS de I a

V1I, relat:Lvo.ao Conselho da Repúbl1ca.

J'USTIFrCATIVA

o Conselho da Repúb11ca fere a :Lndependên.
C:La dos Poderes.

AS lItr:Lbu:LçõeS ao Conselho da Repúbl:Lca são
substanc:Lallllente as mesmas- do Conselho da Defesa Nac:Lonal.

do art 159.

Art. 156. § lQ
~ suprlriífr do art. 156, § 151, a 'referência aos incisos IV e V

C:La dos Poderes.

ÉMEI'IDA ' 2100958-5' ~~ '""~
(!J ConstJ..tu1nte :IVO C-..-S-6-SI-.-O-------.j p:r-ü_0738 J

QClElRA ASSINALARA NATOREZA DA EMENDA.

C!J - SUPRESSrvA -se for de expresslio ou p~JllVfa, n60 deverã Invertero sentido do dlsposllNo
5:emplo no texto suprunlr o adverblo Ml'V\O" p~5ll.Ildo a ser emenda mod!l'icalNa e não supressiva

[TI - OMISSÃO _ObjetiVa restlIbe!&er malerlaaprovadll no l'turno e 11&0 lnclulda nll redaçbo do vencido.

O -:ERRO_ Redação do vencido que n60 corresponda tiOque rolaprova,do no 1· tumo.

O - CONTRADIÇÃO - OISPOSlUVOS contradit6nos entre 51e sobre a mesma mllteria

O - ~~~~~~E'UNOClAGEM - SlInar VlelO de llOgUa~em, defeito erro mllllllesto li çofrlglr, ou de

Art. 242: Suprimir o parágrafo único.

JUST:IFlCATIVA J
Não ê matéria constitucional, não se justif:Lcando

deva se 'Proceder alteração no texto 'constituc:Lonal éaso se preten
ela, no futuro, retl.rar o Colégio da órbita federal. -

'EMENDA ,2100959·3 .._
I -.-----------, CIoT"'~
(l Constituinte IVO ~SÓSIMD j ~.07:BB J

Q(JBRAASSINAL\RA NATaREZA DA EMENDk

00 - StlPRESSWA -Se rorde elIpfess600u palavrll,n.:iodever6lrwertero sentfdodo dl5poSltfvo '
EJtemplo. no texto, suprli1llr o lIdvérblo ~NÂO". pll5Sll.ndoa Seremen~ modll'iclIt!vaeJl!o supresslva

D - OMlSsAO _Objetiva restabeJ= lTl!I~na aprOVlldano l·lUmo e nAolndurda na. red4çbo do vencido.

D ~ ERRO - Redaç60 do ~ddo que Mo'Oltt~1l eo q~ fo1!lptQ11ado no ,. \umo

O - CONTRADIÇÁO - DISpositIvosconlradll6nos el'ltresi e sobre li mesma matéria

O - COM EçA 0 DE UNOClAOE/l"l- Sanar' \'fclo de llngl.lllgem, defeito, erro manifesto 11.corrIgIr. ou de
técnkcJeglSlatlva. '

Suprima_se p inciso LXXV do artigo 5".

JUSTIFICAÇAÔ

~ o 6bvio ululante, que expõe ao 4i~ículo documet1to sério
como convém ser uma ConsUtuiç::io.

ConstituJ.nt FR~-CISCO DIOGENES

QUEIRAASSINAL\R A NATUREZA DA EMENDk

r;;-, _ SUPRE5SWA _Se forde expres$éo ou plllll'ml n.:iodeverá Inverter o sentido do dlspOsltNO
!LI 5:emplo no texto. suprimir c1,lldvérblo ~NÁo- paSSllndo asel emendil modificativa e~ supress/vll.

O - OMISSÃO _ObJetNll restabelecer matérns .aprovada no l'IUmo e MO lnclulda na redação do vencido

~O - ERRO - Redação do vencido que nio COffcsponda llOque fOlllplO'o'lldo no l' turno.

. O - CONIRADIÇÁo-DlSpOsrtlVOs contradlt6nosentre5lesobreameslTl2llTl!ltena.

O
- CORREÇ;.O DE LINGUAGEM ..:: Slllllll"vicio de linguagem. d~felto. erro manl1esto a corrlgtr, ou de

té=aleglslatNll

Supr1ma-se o. art. 95, seus :LnC:LSOS I e 11 e

§ ún1co, relat}-vo à competênc1a do conselho da Repúbl:LCa.
F:Lcam, assim, sppressas. as referênc:Las

Cons;lho da República, cont1.das nos ~rt:Lgos_ l~~ ~e 142,

J'USTIrrCATIVA

o Conselho da "Repúbl1.ca fere a 1ndependên~

As -atr1bul.ções do Conselho da Re"pública sãc

substanc1.almente as mesmas do Conselho da Defesa Nacional. ~

./

QOEIRAASSINALARA liATOREZADA EMENDA:

~ - ~u::~~:~~.~~~:::~~ ~~~~oO~r;.I~~~=~=:s=:n~se;=::~~~upresslv.a
O - OMISSÁO -ObJebVII reslabefecer matéria llprovada no J"wmo e ~60 tndufda M fedllç!o do vencido.

O - ERRO - Redaçio do vencido que.nÃo correspondtlao que folllprovado no l' wmo.
D - CONTR ...~;)!(;,AO-Ólspo$ltIvos conlRldl!ó~entresiesobreomesmamlltéfla.

D. - ~~~~~E UNOUAOEM - Sanar \'Ido de linguagem. defeito. erro ,manifesto ti corrIgir. ou de

Suprima-sc do final do S 19 do art. 105 da Scção I do

Capitulo 11 a expres.io~ OI. '. data Iam quc te.'rio atuali.::ados

o. sebs valores. fazendo-se o paga=ento até ó final do ex'er-

l:fcio ugu1.nte". fiC4~do o parágrafo udm red1gido: I
" .

S 19 ti obrigatória a inclusão. no" orç:4menl:o das
, entidadec de. di:reito público. de verba ne- '
ce...ãria ao pagamento de 'seus déb:Ltos constantes
•• precacárioa Judiciirio....

o princIpio- da anuaÚdade, em matéria tribl.Jtál;'~a. vigente no
rm.mdo inteiro, inclusive no Brasil, não pode e não deve descer de sua categoria de
.regra para transfo;rmar-se emexceção, coma pretendido no art. 156, § 12.

• No bojo de sua função maior está a segurança do contribuinte,
- que tambémnão po_de e não deve viver à mercê de incertezas, sujeito a sobressaltos
decorrentes do puro e simples allllento de tributos dentro do exercício, na mais das
vezes forma simplista de socorrer a etlITbalida caixa dos Tesouros da União e dos E~

- tados-Membros. ,
, -, Cresce sua 1lq:lortânch., por_igual, na medida emque constitui

~ se e:m mecDnismo 'frenador da voracidade fiscal -característica inegável do Execu_
tivo contemporâneo-, sem esquecer sua influênci~, sua indispensaollídade ao errpre

r sárlo, ao contribuinte em gerâl. no prévio planejamento de sua atlvid3de.
Negar-'lhe o abrigo a execções seria negá-lo COMO regra Entre_

tanto, as exceções versando sobre...o IMPosto sobre Produtos Industrializados, oper.!,
ções de Crédito. Câmbio e seguro, ou relativas 'a Títulos ou Valores Mobiliários e
Propriedade Territorial Rural, não guardam justificativa plausível com a natureza
dos mencionados -irrpostos, ,seus fEItos geradores e, principalmente, sua. drea de inc1
dência e seus efeitos s6cio-econ6micos, relevando destacar a figura do sujeito pa,!
sivo da obrigação tributária -o contribuinte, que ficará exposto a toda~ aquelas

-consequências antes referidas. "
- Podemos ter, a qualquer momento, os juros, os manufaturados de

primeira necessidade e o imposto sob:çe a propriedade rural mais caros, sem nenhum
~~~s~i~;i~io, reCaindo, f1nal}nent~t. n/nt.a-{\no contribuinte de fatJ'C) ,consumI:'

, ,- seria o agravamento do i~érIo da incerteza fiscal, '. acresc.,i~
dos efeitos inflacionários deCOrrentes do aunento das aliqlJotas, somadD à propal;@.
çãº da injustiça. fruto da maior incidência de tributos indiretos sobre a socieda
de.

, Q(JEIRA ASSINAlAR A tiATaREZA DA EMENDA:

IR] - SW'~WA -Se lor de expressbo ou P~avr1J, n!o dever6lnverter o senlido do dlsposlUYo
~ no texto.suprimir o lldverblo ~NAO"' pll5Sll.ndoli ser emenda modlricllw.a e l1Ãosupresslva.

O - OMISSÃO ;;"'ObJ~restabele~IJllIterlallprovada no J' turno e n!o /l1dufda rio' redaç.!o do venddo.

O - EftRO- R$ç!o do venddo que n!o corresponda ao que folllPfO\'lIdo no J' turno.

0- CONlRADIÇÃO-OlSpo5ltlvos conlJ'lldltoriosenlre;.l e 50brcc mesmo rt'llltéria.

O - CORRE ÇÃO DE UNGUAOEM - 5lInu 1/Ído de Ungutlgem. defeito. erro mllf1ifesto o corrigir. ou de!
tknJca iea.lSlauva. .r

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do TItulo IV, Capítulo lIr, Seç§o I, arti

go 101.' o inciso E que tem a seguinte redação:
• prover. por concurso público de provas. ou ~e pro

vas e titulos. obedecido.Q disposto no padgrafo único do art.

175. parágraf-o único. os cargos necessários à admin~straç§o da

Justiça. exc~o os de confiança definidos em le1;-"

.JUSTIfICATIVA'

. Incompreensív'el que o Poder Judiciário póssa

t'icar absolutamente autanomo e independente sem qualquer contr,2

le externo dos seus atos administrativos e funcionais, haja vi.!
ta qUe não foi apI::ovado o Conselho de Justiça. Aliás, o poder I

de prover cargos· nuncà esteve :entre as re1lfindicaçllies do Judie!

bio.
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.ntSTlFICATIVA. ,. ,

Há também uma. flagrante omissão no texto constitudonal a~rovado el5 pl'f
mel.'t'o turno em =aterl.a leglslatlva. Como a ciro.ara J,eg1slal:1va do D1Sttito _FedI
ra}. somcnl:e' será insulada·com a posse dos d'eputados d1~tt~tais. qu!: oeorre:a em
1991 a t01dade da Federação que sedaa a Cap1tal da Republ1c:l heara 1'1llpos:nb1lit!,
da ã~ ed1tar le1s, o que. em síntese. Ih!:; 1mped1ru até o mesmode il!Jl!::1t.ul.l: e cE,
brar es t.r1butos da sua compctênc18. Impoe-sc por 1!1S0 emen~a que ev1te_o prob!!,
ma, atr1bu1ndo ao Senado Federal aquela 't'esponsnbl.lidade ate a instalaçao da ca
1:lara Legl.slativa.

IEMEl'iDA- -i!T00973.~. """" --,
m J r:r-ll.~O'7·.---'J9aa
rOEP. HARlAN GADELHA . ~ .~98BJ

Q - ~=~~~~~~~~~:~~e::~oo~~~vrap=~=~as~~~~~n~~::~~:~:~;:~uprmM!
Q _ OMISSÃO - ObJewa restabelecer malérl3 aprovada no t-tumc e não Indufda na redação do vencido.

0- ERRO- Redaçlio do vencido que não <:OrTespond3 ilO que rctaprov.:ldono r-teme

O - COHIRADIc;AO - DISpoSitivos ecneedeeocs entre 51e sebre 11rnesrna rnetene

O - ~~T~~lN~E UNGUACi::M - Sanar Vicio de Ingullgem defeito erro mllnlfllsto e corrigir ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA E>1ENDA:

Ora, o Poder Executivo presta contas ao Legislativo e I
ao Tribunal de Contas. O Poder Legislativo recebe o controle do

Executivo através do veto. A Câmara dos Deputados e o Senado F.!!. I
deral são refreados reciprocamente. O Presidente da Repdb Lf ce
pela Senado quanto a nceeeesc dos func!nários sujeito a sua
aprovação. Os Deputados e Senadores. pelo povo através de·

ereieees 0--.."ca s , I
Diante disso tudo, ocorrerIa um desequilíbrio entre

os Poderes se o Judiciário, não tendo qualqulU' controle da 50

cfedede , ainda pudesse prover todos os seus cargos. Ocorrer!;
uma hipertrofia deste Poder, 'cem ccnseccêncfas negativas li
sua funcionalidade.

QlIEIRA ASSIllAlAR A NATURÊzADA EMEI'IDA:

o -~~~:~~:::::I:~~:OO~~~=~ã~,:~~se;~Ifie~U:~':~upresm.
O - OMlssAo -ObjetlVll re;tabeI«er matena JlpRMIdano l' turno e nlio lndwdll na redaçAo dovencldo

D - ERRO- Redação do venddo que MO COITespondaDOque toI11provadono l' turno.

ITI. - COf'fTR/tDIÇÁO- DtSpositNos contradl!6rbsentresi e sobre IImesmamaleJf.a.

D - ~~~~E UNGUAOEM - S~81 \'fdo de 11I1guogem.deleito, em> manifesto li corr/glr~QU de

(.!1 EMenda sccresstve _ projeto B 212 T=

suprltna-se do art. 118do Projeto de CCIl1sUtuiÇãOe~
as e·xpressões "dos votos, presente a maioria absoluta de"seus rrentlros".

JUSTIFICATIVA

I: lI'll erro eldgir a presença da maioria absoluta dos

seus membros para que as Casas do Congresso Nacional e suas Comissões possam di=.
liberar Não será e>dg!ndo-se presença quall flcada que se força a presença do

parlamentar. Ele, na prática de um gesto poHtico, pode deliberadamente qce

rer estar ausente. A ausência também é umamanifestação de vontade A dispe!!
• sa do qUOru'll qualificada ao contrário do que se pensa, poderá se apresentar nais

estimulante no sentido da presença, pais o parlamentar ficará sabendo que sua
ausência não interrOTÇle o processo de discussão e votação.

QCIElRA ASSINAI.ARA NATUREZADJ'.EMENDA:

rn- SUPRESStvA _Se for de expre.ssâo ou palavrll n1l0devcrã Inverter o sentido do dlspo,slWo
E:cempl0 no texto supnrruro adverblo MNÁO~ p~SSllndo i!I ser em..enda modd1catrvae nãa.supreuMt.

[!] _ OMISsAo -ObjetIVa restabelecer materlllap«lV3da no l' wmo 11:0110Incluldll rnt rel2ção do venr::fdo.

O - ERRO - Redação do vencido que nêc lWrruponda ao que rolap~do no l' turno.

O _,CONiRAD!.ÇÃ,O-DlSpo.sllHoS cont{Mjlol1os entre si e sobre.ltmesma mlltéfla.

O - CORREÇÃO DE UNCiUAGEM - SlUlllr V1cl~ de IIngullgem, defeito. erre mMlfutÕ 11 conlglr, ou de"
teaUcale!;llslllllva. •

TtlULO _ VI1.0A OROEtof ECONOMICA E DA POl.!TICA

FINANCEIRA. !
CAPtTLO- 1I1. DA POI,.!TICA AGR1COl.A E FUNDI/'t

RIA E DA REfORMA AGRARIA ..

SENJA PARA SANAR CONTRADIC~O

_ .ArUgo 22. São, estáveis os atuais .servidores públicos

civis da Uni60, dos Estado$, do Distrito Federal e dos Municipic5,
da administraçrlo direta ou autarquica, que, na data da promulga 
çrlo da Constituição. contem pelo menos 05(cinco) anos de serviço

público ininterrupto, exceto nas fundações.

Padgrafo únfco , O di~posto neste artigo nãc se aplica

80S ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em ••
comissão, nem aos que a le! declare de livre excnenação , cujo
tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" des

te artigo, exceto na hipótese de servidor..

JUSTIFICATIVA

o "cáput" do artigo 22. das disposições transitórias,
concede estabilidade aos Servidores públicos civis da- untãc , dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunicJ:pios, nas condiçi5es que

estabelece.

D parágrafo cnrce , entretanto, expressamente retira

desse ben~f!cio os ocupantes de cargos, funções e empregos de
confiança ou em comissão e os demissíveis ~~. Ao final
do parágrafo único, porém, consta a excreseãc "exceto na hipÉ,.

tese de servidor"
ti' Ora, esta exceção remeteria à situação daqueles já
..4beneflciado no wcaput;" do artigo, o que, obviamente, implica

e. flagrante redundância. Tudo se explica com o acréscimo da
palavra "estatutário ll • que restabelece a sentido pr6prio da
frase, que excepcionou a situação dos ccuoentes "de cargos de
confiança, mas regidos dos ocupantes de cargos de confiança ,

mas regidos pelo regime estatutário.
A contradiç1:lo está em Que a palavra servidor tanto

se refere ao servidor ce.l;etista como servidor estatutário.
Convém, pois, acresctmtar as expressão "estatutário"

para suprimir a contradição. Assim. o parágrafo único, do arL

22, passa;Aa a ter a seguinte redação;

Art. 22 - .

Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se <spl1ca

aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em

comissão. nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo '
tempo de setviço não será computado para os fins do "caput" de..:!,
te artigo, exceto na hip6tese de servidor estátutário.

EMENDA 2TOO968-2, ""00 --, ~"

tJ DEPUTADO FEDERAL JOSI: MENDONÇA C>f.+6~· J~1.o73'ãJ
QUEIRA AS$IrtAU\R A NATUREZA DA EMENDA:

D - OfoUSSAO -ObJ~llva f~slilbe'eccr malerla aprovada no ,.. turno e n50 /nclulda na redaç:ip do \'l:!m::lCo.

O - ERRO- Redação do vencido que não corresponda ao que foi aploV<ldono I·tumo.

D - CONTRAD..!.ÇÀO- OlSpoSllMls contr~cLlol1os entre.sl e sobre a mesma materlil.

O - CORREÇÀO DI: UNCiUAOEJ\'l - San.u VICIO de bllguaDCfTI, defelLo.erro manifesto a corrl!!lr ou de
leaUcalegl:ol<lWa..

Í'i~M~DA 2T0097Q-4. """"
~ :xJSE-J(lU;E--------~) ~~;~~

QUEIRAASSINAI.ARA NATlIREZADA EMEI'IDA.

m-==~~~:n~~~~~o~~~~~~:e:s:"':~rnd:~:~~:~~upce.ss~a.
D - OMlssAO-ObJ~ restabeleeermatetlaaprovada no l' turno e não lntIuKla na red4ção do vencldo

O - ERRO;- RedllÇ50dovenddo que Mocorre.sponda &O que foIllprovado no l' turno.

D - COl"fiR,\DIr;AO-DlsposJUvos contrlldlt6rio.senuesresobre o mesma materla.

O - ~~~~E UNGUAGEM - sener \'ft/o_de linguagem. defeito erro manifesto 11 corrigir. ou de

l1J Emenda Supressiva - Projeto B 212 TIJ..~
SUprima-se o inciso V e parágrafos 1" e 2Q do artigo 52 do

Projeto de Constituição B.

JUST!FICATIVA

o texto do inciso V e dos parágrafos 112 e 2" do Artigo 52

do Projeto de Constituição B roi aprovado antes da definição do Regime de Go
verno e conceb.tdo se adotado o Parlamentarismo.

Desta forma, estabelecido o Regime Presidenciallsta, não
tem nenht.m sentido que conste no texto constitucional a moção de censura e de
missão de J.Uni$tros de Estado, atribuição exclusiva do Presidente da República. -

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMEI'IDA.

w - SQPRESSTVA - Se ror de express.;;oou palavra não deverá Inverter o senbdo do dlSpos'!I';O
EJtemplo: no~ stlpnrnll' o adverblo ~NAO~, passando li; ser emenda moclificalr'nse Mo supresSlYa

O --OMISsAo -ObJelJva restabelecer rnlltenllllprovada no l' (ImlO e não InclUldllna redaç<!lodo vencido

0- ERRO:- Redaçãodovencldoquenaoc:orrespondaaoquefol~proYildonoI'lumo

O - CONTRADIÇÃO - Dt.sposJIJYOs conltllw!ónos entre 51e sobre i!I mesmo mateml.

O - ~Re:fe~~!N~E UNGUt\GEM - Sanar vftlo de /iflgtlagern defeito erro manllesto i! cornglr. ou de

llJ Emenda supressiva _ Projeto B 22 Turnu

Suprima-se a Arl:1go 32 do Projeto de Constituição B) nT
JUSTIFICATIVA

o disposição objeto da presente emenda svpressiva, visa impedir una re

visão constitucional após 5 (cinco) anos da data de sua pro::1Jlgação A inclusão no

texto foi objeto de funtladas ~ríticas quando de sua provação pelo Plenario, na me
dida- que, fica explicito um ânimo de desconfiança, por parte dos Constituintes, na

possibilidade de permanênci~ de sua própria obra.

Cano existem mecaniSlllOs no texto permanente que visam a adaptação da -

Constituição a llJJdanças na realidade social, pol!Uca e econônic.a do país, através
de emendas constituclCll1ais, não"há porque introduzir-se como que umprazo de vigên
cia--para o mais importante trabãlha de engenharla polItlca realizado nos últimos
RUBrentas anos pela soberania da Nação brasileira.

ART. 190 •
Suprima-se:
INC. lI. a propriedade produtiva;
Parág1;afo único. A lei garantirá tratalllento e,!

pedal à propriedade produtiva e fixará neeeee
para QS cumprimentos dos requisitos relativo;

8 sua função social.

..1 U S r I F I C A ç A o.

No mundo moderno, reconhece-se que o direito
-ã propriedade é condiçÍio primordial à existência da liberdàde humana,00

como um dos alicerces do ordenamento econômico-social do Estndo, exer 
çenêc função valorativa do indivíduo dentro da soç:iedade.

• No entanto, com [) passar dos tempos tais eo-nce!

, tos de direi to de propriedad,: tem sido ccnetenteaente questionados pel;
sociedade moderna, principalmente, quando diz respeito à progriedade ru
raã , aos latifúndios. 

Pa::t;a tanto, transcrevo dados fornecidos pelo

Instituto de Estudso Sócio-Econômicos CINESC)-Bras!l1a-Df., ~om O teor
seguinte:

"Dos 4,5 milhaes de ptoprletl1rios rurais, epe 
nas 170 mil são donos da maior parte das terras do Brasil.
m • Os latifúndios ocupam uma área de 417 milhões

de hectares.
.. 169 mllhi:fes permanecem ociosos e 125 milhões

se encontram mal exploradas ..

... As multinacionais j4 se apropriaram de mais d

35 milhões de neeeeees- no Brasil.
... O exOdo rural ameaça o salário e o emprego do

trabalhador. Entre lSJ7D e 1980 , 24 milhões de pessoas migraram para ou
tros Estpdos.

... A produç~o de alimentos por habitante vem cai
do, e s:lo as pequenas propriedades as responsáveis pela maior parte da
produção de alimentos no Pais.

... Existem cerca de 11 milhlfes de desempregados

n~s cidades e 30 mllhões de camponeses sem terra.
.. 8,7 milhões de assalariados rurais recem meno

de um sslárJ.o mínimo.
.. Entre 1979 e 1986. 118 mil famílias enfrenta

ram conflitos pelo posse da terra.
... Entre 1964 e 1986, foram assassinados mais d

mil camponeses, "'Posseiros, gar.tmpeiros, dirigentes sindicais rurais e

Advogados na luta pela terra e na defesa dos di.reitos dos trabalhadores

~stes, 4~0 foI'am assassinados oos últimos dois anos •

... Existem 30 aca·mpamentos. de trabalha:dores sem

terra distribuídos pélo Pais, e~volvendo 4 mjl famílias.

Por outro lado. o Instituto Brasileiro 1:Ie Geo_
grafia e Estatística- IBGE, mostra que as propriedades com lj'renos de

100 hectares dão conta da metade da produção agrícola do País, mesmo
só t·endo 20% das terras, o que derrruba por completo os argumentrrs da_

queles setores conservadores e retrógrados qUe julgam ser a grande pro

priedade mais produtiva do Que as pequenas.
Entendemos que a Reforma Agrária é à demo~rati

zaçlio da.. propriedade da terra.
Assim sendo t julgamos Que a propriedade produti

va também seja passível de desapropriação Dara fins de Ref.orma Agrári;

r.-r----------"""'.------------,
Art 151, inciso II
Suprimir o inciso 11 do nrt. 161, intemalmente

JUSTIFlCAÇJ{O

A carga trilrutária incidente sobre a sociedade brasi

• letra, a despeita de dados oficiais divulgados, é das mais altas do rwndo
Agravawlhe o maléfica efeito direto decorrente das a1

tas aHquotas, e que já a coloca no podium dos países de impostos mais caros,

o tributo indireto imposto a' cada cidadão, indiscriminadamente, pela incidên
cia brutal da inflação que corrói o salário e o poder de corrpra dos menos aquI
nhoados _assalariados em geral, pequenos e médio~ enpresários, não lhe escapa!!
do à sanha arrecadadora tambémos de maior porte.. as forças responsáveis pela '
gronde prodtJça:o de bens e serviços, o que, de per si, justlfic.. o nlIo aU'llCnto

do elenco de tributos jâ vigentes.
A expansão da compet1!ncia ao Estado (art. 161,11) ho

je .privativa da União, fosse fruto de partilh; do poder de tributar, com Fins
1Iistributivos seriá louvável. Da forma como aprovada, porém, será tributo a
mais a pesar ~obre a cidadão, Já cobrado por outra esfera (biswin-idem) e, o
pior, em novo slIllento da pesada ..carga tributária imperante.

"""'----------.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADAEMEI'IDA:

D -SU~m;ssWA -Sefordeexpressãoou~avrll nãodeveráirlvertero~nl1dododl.spClSllJYo.
I Exemp O' no texto, .supnrnlr o adverblo ~NACr. p~ndo li ~r emenda modillcilllYil. e nAo.supress/vil.

o - OMlssAo _ObjetIVa restabelecer rni!tena apl'OV3dano l' turnoe não 1nc:JUlda nâredai;ão do vencido.

D - ERRO - ~edação do venr::frla.queMo oorresponda llO>qtIefoi aprovado no lt.tlJmo.

O - CO~IÇÁO.:-DlSpo.sitM:ls contr.c!ll6r1osentfe.slesobrellmesmllmalénll

O - ~~r~~~E UNG~GEM - SMllr vl'do do;!linguagem defel!O, euo man.Jfesto i!I eonlglr, ou de

17r----------"""'----~------=i
NilturC:I;i1 dil emenda: oml&são: ~

Texto: -onde. r:ouber ~

""""------, m--~"___,'
J~07.l988 J

QUEIRAASSINAI.ARA NATUREZADA~DA.

[tJ - f~~RESSWJ\ - Se lorde expressA0 ou P~IMa. não d~n, Inverter o senl1do do d'ISPOskM:I
CXJ:rltp!o' no texto supnrnll' o arJvérblo MN/lO-.plISsando 11.ser emenda modúicll.t/Vil e nAo.supres..s1vll.

I ' 'O - OMlSsAo - Objellva restclleleCermatériallprovadll no l' turnoe n!o Inclukfa na n:daç&odo venddo.

O - ERRO_ RedaçAodo vencido que não eorrespondllll.o que foi ~provado no l' turno.

0- CONIRADlçAO-Dlspo$ll.lVO$ eontradft6rlos entre sI e soble li mesma matl!rfa.

D - ~';r~E UNCiUAOEM - Sanar vÍdo de linguagem. defeito erro mllnlfeslo';il, eomgfr ou de

r!TULO - :V. ·DA .QRGANIZAÇJiO DOS PODERES

CAP1TULO - IV. DÁS FUNÇOES ESSENCIAIS 1\ AOHI
NISTRAÇJiO DA JUSTIÇA.
SEÇAO _ I. DO-MIN!ST~RIO P13BLICO.
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Q(IEIRAASSINAlAR A I'lATUREZADA EMENDA.

Por outro lado, cn.stallzar a estrutura dem::urãfi~ ôc bi§.

nio 1926/87 para fundanentar por até 10 anos raplicação de recursos covernanen

ê não pen:lf:t:ir que as rnué!anças - naturais e P7'visíveis - na realidaàe nacacnal,
sam ser refletid<:ls a lei o nte- < d

ses recursos daqueleS pertencentes as ereeesas estatais é reduzir atnea trais esta

eficiência.

Uma vez que o § 10 do mesmo artigo já estipulou os limites que

caracterizam os beneficiários da medida, impõe-se portanto a retirada

dess-a li!'litação, pois ela alijará dos beneficios da proposta aqueles

que obt Ive r ar- financiamentos levemente superiores ao limite de cinco

n.í L onl'S,pJrêll nao eope r í cr-ee a sua capacidade operacional, muito bem

derlnida no citado § 1'<1 do artigo 53.

U) - ~~~~~~~~~c:;:; ~=oo~~~~lIp~s~~~~:ás~v:~n~;e~~~~:~:~~upresslw
O - OMlssAo - Objetiva restabelecermatena i:lprovi:lda no l~ Iumoe n60Indurdane redllç60 do vencido.

O - ERRO- Redaçãodo venodo que não corresponda ac que foieprcvaee no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - D1SpCl5lWOS ccntrecncncs entresl e sobre; a mesma meténa

O - ~~~~~E~kGOAOEM - Sanar VIcio de linguagem, deleito erro manifesto11corr!glr. ou de

~ '2TOOSI----ao:E """" -,
e'J DEPUlf1.00 IRA,:Ut RODRIGUES 1V;:;;;;J

=------------=0------------.,
~ SUPRIMA-SE O INCISO IV DO § 3.1l DO ARTiGO 53 DO ATO DAS DISPOSICOES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIÁS

JUSTIFICACÃO

EMENDA ,2TOO977·1 ...,," ~
PJsenador RACHID SALDANHA DERZI J ~;;;/ããJ

QUEIRAASSINALARA I'lATUREZADA EMENDA'

,
Suprimir "organizar" no artigo 23, inciso VIII, que passa a ter a

seguinte redação'

[TI - ~~~~~~V~e.~~ :~~;':f~ ~~~s:r~oo~:;~~I/J~:s~~~~ás::~:n~:~::~n~~~~~~~~~upresSlVll.
O - OMISsAo -Objetiva restabelecermetena apJOvada no I~ turnoe n~ mehadena redaçêc do ~ncldo.

O - ERRO- Redaçãodo vencidoque não corresponda ao que foiaprcvedc no I-turno

O - CO~IÇÃO _Dlsp051\lVOS ccnueetcncs entresIe sobrea mesmameterte,

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM.- Sanar viCIO de IIngullgem defel'o erro mamjestc /) comglf,ou de
tecfUcalegl.Slaltva. ~

JUSTIFICATIVA

Jusbfica-se esta emenda supress íve pelo fato de que a adoção,

Constituição, do conceito de que compete aos vários níveis de go

verno organizar o abastecimento alimentar, quando sua função trad..!.

cional tem sido a de fomentar, é disposiç'ão danosa ao bem-estar da

população, como ilustram várias experiências no Brasil e em outros

países quando o governo tenta ou consegue estatizar o ebas tec í.een

to,

Art. 23, inciso VII!: «rcaentar a produção agropecuária e

o abastecimento alimentar"

ART. 134.

INC. II.
Alínea e)
Suprima-se a expressão:
•••• salvo exceções previstas na lei

A futura Constituição dará ao Ministério Pú

blico as mesmas guantias e impedimentos atribuídos a Hagistratura.
No entanto, na parte rererenne ao exercício d

atlvidade político-patidária ficou o Ministério Público, segundo

texto, ••• salvo excecões previstas na lei, o direito de exercer tal
atividades que julgamos incompatíveis com a sua missão de fiscal da
lei, como bem expressa os eminentes Promotores Públicos do Estado d
Pernambuco, Ressoa Grinber9, lldefonso Pereira ae to , Itamar Dias No
ronha, em tese defendida nu 7'2 CONGRESSO NACIONAL DO MINI5TERID plJ _
m.rcn, em Belo Horizonte. "I4INI5TERld PI1SBICO E CON91lTUIÇ~Oll:

OI No que pertine aos impedimentos. entendemos
que o .MP. tendo em vista as suas relevantes e dif!seis funções, é

incompat!v~l com o exercício de algumas atividades, ora por questões

éticas, ora por razões neranente funcionais que impõem uma grande de

dicaçtio ao cargo.

Propugnamos, por isto, que sejal'l os membros da

nossa Instituição impedidos de atuar na política partidária.

Na vesdade , é desaconselhável Que o MP, órgão

que deve exercer suas atribuições sem vinculação a interesses pesao
e.ts ou de pequenos grupos, venha a participar em lutas de facções
pol!t1co-pa:ttidárias, perdendo de modo inequ!voco a equidistância

tUo imprescindível ao cargo".

.J U $ T 1. F I C fi ç Jl: O.

EMENDA 2T00975.5' """" ~ ~"~

(!'J CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO ) ~/07l88 J

Q(IEIRAASSINAlAR A I'lATOREZA DA EMENDA.

EMENDA -2TOO978·0 ~,.-- ~
l!J Deputado RUBEN FlGUpRO er=u:~;~

- QUEIRAASSINALARA I'lATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2TOO981·(}\ """" ~

(=J CONSU'IUIN'IE LíDICE DA MATA J rr=ü;~~!8ãJ

Q(IE1RA ASSINALARA I'lATUREZADA EMENDA

m.... ::m~~~~~,~~~~~;;l~ ~x~~:~~Q~~~ap~:~:e~6s:V:~n~:~~::~~~~~\lPl~

O - OMIssAo - ObJe\JVa reaebeteeer m/lt~n/l aprtlVadll no l·tumo e nlloInc:lulda na redeçac do venddo

D - ERRO- Redaçãodo vencido que nêc cerrespcnda /10 quefoIIIp'OV<ldo no 1· tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DISpoSItivos conl1lldltónos entresi e sobre /)mesmametena

O - ~~~~~~E UNQUAGEM - SlInllr vfdo de linguagemeerenc, erro manifestoa CQITlglr, ou de

[El - SUPRESSIVA - Se forde expressãoou palavra não deveráInverter o sentidodo dISpositiVO
Demplo no texto suprumr o adve,blo NÃO" passandoa seremendamodlfici:lbva e não supresS/V1I.

D - OMISSAo - Objetiva restabelecermetere aprovada no 1· turnoe nao Induldana redaçâo do vencido.

O - ERRO- Redaçaodo vencido que nêo eorresponda ec que foiaprovado no 1~ teme

O - COrrmADlÇÃO- DISpoSItivos ccetraduõncs entre si e sobrea mesma meterta,

D - CORREçAO DE UNCiUAGE/I1- senar vlclo de linguagem,defeito erro memreste a corrigir.ou de
-tlknlcaleglslallVa.

o - ~m~:'~~~~~~:::~ ~~~=oo~~\T,~Il=~:e~6s:~~~~~::~~~:~~5~~presslv~

D - OMlssAo - ObjelNll restabelecermatena i:lprovadi:l no'I-turno e nac lnc:lulda na rcdi:lçao dQvencrdc

O - ERRO- Redaçãodo vencido que nac ecrrespcadaac que fOI i:lprovlldo no l" tumo

0- COl'l1RADIçAO_DlSpos'lNos ccntredrcncs entresi e sobrea mesmamntérill

D - ~~fe~:;tlv~E UNQUAGEM. - Sanar VÍCIO de Ilnguagem defeito erre manifesto /) canlglr ou de

,""TD-'-5-PD-5-IT-'''-V''''D-:E''-"E="=D''''AD:-:D-_A:-r''-t''-5:-:3''-.-:D-;-i~~"'"Io""'""-':-r-.o-s-:I,.-to.,..'r-:'-.s-,------,
suprimir Art.53 Parágrafo 32 Hem V - ti Se o beneficiário

não for proprietárIo' de mals de cinco módulos rurais".

supeama-ne a palavra "es tacaj,'' constante do parãç"rafo 29 do art

25.
suprirra-se a expressão ".~. e do !=,=stadoOl eoneeenee do Incaec

XXXIV' do art. 5!!: do seere ee de Const1tu1Ção (8).

JUSTlflCAÇAO

o dispositivo proposto a suprimir descaracterize a fin,!!.

lidade da anistia. O tamanho da propriedade em muito caso não •

ccrcesccnde a dimensão da Errpresa
Os módulos rurais apesar de variáveis conforme região,'

o limite de 5 módulos é extremamente limitativo para ás regiões '

do Centro Oeste e da Amazônia.
Na verdade, aqueles produtores C01"1 até 5 módulos rurais

dificilmente tem acesso a crédito rural, além de contranar a 1

classi ficação do tamanho do empreendimento expecificado no E'ar~'

l:Jra fo 212 do Artigo 53 das disposições Trans!tÓ1'l.8S

EMENDÃ 2TOO976-3
f=1senador RACHID SALDANHA 0=1

QUEIRAASSINALARA I'lATUREZADA EMENDA

~ - SClpnr:sSWA _ Se forde express50 ou p~avrll. nãodCVl.rilln~nc:r o sentldodo d,sposl1JVO
Exemplo no telllCl suprimIr o advérb,o MNAO~ pa:ssando O!lser !;mendamod,licOUv/l e 0.3.0 SUpHISSlVlI

JUSTIFICATIVA

A ccocessêc para a prestação desses serviços; indepenêente

rrente da existência ou n&l do p3rágrafo segundo êo art. 25, Já é atrlbuição ccs

lJOVE!:mos eeeaecec,e. ressa foma , portanto, todo o parâC"rafo é zedundante, ser 

v!hdo apenas para enfatizar urra postura que existiria co:'1 eu sen a cresença do

parám-afo em questão no texto o:mstitucional

Cabe aos estados decidirem se cese]éIll' prestar-tais serviços

diIeta ou indiret:arrente, através de concessão a al~ errpresa. CaCa estado
livre e seberano para êccldir qual o ncJheor cnfc:qt:e, dadas suas condições
necessidaêes peculiares

Ao obrigar que a concessão, caso feJ-ta, seja estendida sorr.ente a err.presa

estatal, o texto restringe a ação dos governos estadu3lS sem trazer-lhes quaisquer

benefícios Tal obrigação não atrllenta o poder decisório dos estados (!tue continuam

sendo, como já o serian de qualquer mocfo, o poder concedente e, portanto, controla

dor), mas impede que empresários privados venham a se interessar pela atividade ~

onerando os sempre:; escassos recursos estaduais~ ..

: Hoje no Brasil, so Rio de Janeiro e São Paulo contam com gás canalizado

I A supressão desta limitação injustif.lcada permitiria que outras cidades de porte
grande e médio, eMparticular aquelas próxll1'as de reservas já detectadas de gás na

tural ( COfI'O é o caso de todo o Nordeste, por exemplo), pudessem se beneficiar d;

evel"\\uais projetos privados para prestação de serviços de gás canalizado, tudo is~

so sem que os estados perdessem sua liberdade de prestar direta1lente os serviços OJ

concedê_los a terceiros, estatais ou não, e, principalmente, mantendo sempre abso~

luto controle sobre a atividade, poder concedente que são

JUS'IIFICA'IIVA

o objetivo dessa emenda é supr1m1r a expressão lO e do Estado U

para consagrar no texto ccns ca tucacnea o pr1ncip1o ele assegurar, com

o m1n1mo de ressalvas o da ue Lt c do c1dadão receber 1nforr>ações. L1mi

teece a eeeee'tve àquelas CU)O s1.g110 seja 1mpreac1ndi"vel li segurança

da sociedade.

EMENDA 2TOO982· """" ,
CONS'II'IUINTE LIDIC~E DA MATA tJ""11i~;'>!ãJ,

QUEIRAASSINALAR A I'lATUREZA DA EMENDA.

D - ÓMlSSÃO- ObJetJvlIrestabelecer mi:lteJl:l i:lprovllda no I' turnoe nãollldurdll nllredaçaodo~ncldo

0- ERRO- Rcdaçãodo~en(:ldoquenaOCQne5pondalloquefolll;provadonol·tumo

O - CONTRA.DIÇÃO-D15poSI!NO~ conlri:ldj'onos enlreSIe $Obre a mesmomi:lter!ll

O - COR~ÇÃ.O DE UNOUAGEM - San~r Vicio de hnguagem ddel10 eno mrm·resto a corrlgr ou de
tecru<:,~\slatrla.

Supr1mam-se a expressão ti ••• podendo ser d1rlgldos a escolas co

munitárlas, confessionais ou fJ.lantróp':l.cas, def1n1das em le::l, que •• 11

do c.aput do art. 216, seus ::LnC::LSOS e seus parágrafos I!. e 2!. do Pro

jeto de Const::Ltu1ção (8) ..

JUSTIFICA'IIVA

Q(IEIRAASSINAJ.AR A I'lATUREZA DA EMENDA.

As supressões propostas obJetivam consagrar o preceito const1tu

C10na1 de que as verbas públ~cas devem ser dest1nadeas exelusJ.vamonte

às escolas púb11cas.

I
"

Supr1l11a-se a expressão " .... a~é noventa d1as antes do ple1to"

constante do § 4!!'do art .. 6!! do Ato das D1SposJ.ções ConstJ.tuc10

na.~s Trans1tórias.

JUSTIFICATIVA

Tal rsupressão objet:tva permtir que o aumento do número de ve
rendores aprovado em primeiro tUU1Ó pela Constituinte e cons~em-

EMENDA 2TOO983·6 """"
(!J CONSTI'IUINTE LIDICE DA MATA---------'J PÇõ~;~;=J

GJ - SOPRESSIVA - Se forde expressãoou p~aVlZl nSodeveraIn~rter o sentidodo dl.SPOSllwcl
Exemplo. no texto supun'llf o lldveJblo *NAO~. passandoo seremendll modfiCi:lllVlI e MOsupressiw

D - OMlSSÁO- ObJeliva restabelecer mi:lterJlI aprovadano l·lumo e n10lnc:luld~ na redalj:lio do venddo.

O - ERRO- Redi:líiio do venadoque não coITesponda liaque foi~prOVildo no 1· tumo.

O - CO~lçAO-Dl5posltlvo~ contro!ldilrlnosen~eslesobleamesmamllterla

D - ~0rJ:T~I~lIY~E UNdUAQEM - Sanar Vldode lmguagem dereltoerro manllestoa cOITlgtI, ou de

Supr.imir o sequinte traem de art. 40 do Ato Cas Disposições Transitórias:

..~ •• distribuindo-se os recursos entre as ~ões nacrceconânicas em razão pro;or

clonal_ã~, a partir da situação ve"rifir::ada no biênio 1986/87" -

EI'!1ENDA· 2TO0979·8, ~~_,-- --,
f!1 Deputado RUBEN FICUE1lO

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA'

JUSTIFICATIVA

A xeduçã:l de desi~clades inten:etticna!s ~lEm 5100 um cbs

obJetivos zmis persemtidos da política pública brasileira, estanc:b presente em

todos os Planos Nacionais de Desenvolvirento elab::n:a.dos até a data Este ob]etiv:l
será, certanEnte; concretizado na redida em que recw:sos públicos e incentivos eco
nômicos forem priorltarianente errpreO'aCOS m fawrecirrento cas .xegiões lT'ais ca.ren=
teso Eleger, e"tretanto, o::mo 'Único c:ntér10 alccatiw a censiélade IXJpulacionaJ. é

diminuir sensive!rrente a capacidade de ação do setor plibliO':l, não aurrentando DOr _

tanto a eficiência aloca.tiva dos .recursos ~tais. A iIcl.usão na. SCfl'a êes-

o - SUPRESSlVA- Se forde cxpressãoou palavra nâ6 de~erá Inverter o sen\ldodo dlSposlllvo
Exemplo no tcxto,suprunlro Ildverblo MI'lAO~, passandoa ser emendllmOl1lficatlVa e n60supresslVll

O - OMISSÃO- Objetiva ,estabelecermaterlil; aprovada no I'tumo e MO ,ndufdana redaçãodo \'enddo

O - ERRO- Redaçãodo venc~do que não cOffe~ponda aQque 101 aprtlVlIdo no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSposltlvos contradll6rlos entresre sobrea mesmamatena

O - CORREçAO DE UNGUAQEM. - Sanar ViCIO de ~nguagem defeito erto manlieSlo : corrigir, ou d~
tkrucaleglSlatlva. 1

Art. 171 § 70 : "O orçamento riscaI e o das empresas estatais, compa

tlbil1zados com o plano plurianual, terão entre su';; I
funções a de reduzir desigualdades interregionais".

,
Suprimir "segundo critério populacional no art1~o 171, §70, que passa

a ter a seguinte redáção:

T81 emenda justifica_se pelo fato de que a eleição como único crité

riO' tÍ1ocatlvo e densidade populacional significa diminuir sensivelme!!

te hão apenas a capacidadé de ação do setor público, mas também a p02.

s1.b!lidade do Congresso Nacional. ao analisar várias propostas orçamen
tárías, de refleti~ as prioridades da sociedade braslleira. A alocüçã~
deste critério, portanto, pode prejudicar a eficiência educativa dos

recu:rsos governamentais - tão importante e fundamental na concretiza

ção do objetivo primordial de redu~ir as desigualdades entre as pessoas
e as regUles no Brasil.

Por oútro lado, sua determinação de prioridades sociais é mais reco

mendável usar_se critérios co.mpostos de indicadores sociais e econô_

mico que um único critério.

JUSTIFICATIVA

D - OMISSÃO- Objetlva reslõlbc:lecer m;:llérl~ ~provad.J no I'lurno c ~lâO IOc:lUldll na fcdaç~o do~cldo

O - ERRO.....Redllçlio do venddoquen60corresfX?ndllllo que foilIP'tlVadO no I' turno

O - C0ti'TR1P1çAo - blsposllIvo~ conlrlldltónos entresi e sobre~ me~ma miltcrla

O - CORREçAO DE UNOUAGEM. - SlIna(Vicio de ·lIngulIgem defello,erro mlJmfesto a corrIgir ou de
IéatIcaleglslalNlJ. •
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te 'lo 1nC1So' IV do art. 30 do Projeto de Constituiçã"ó(B) possa

Vlgorar Já nas eJ.eições munlcípals marcadas para o pró:nmo d13 15

de novembro. Com ~lJ supressão proposta, caber18 ao 'Irlbunal Super:Lor

Eleitor"l discipl:l.nar a matérJ.6 de acõrdo com o texto ecneea ruc i e-.
nal prom_ulgado.

EMENDA 2TÕ0984-4 "'''''--------, r.r-::""::::::ItJ CONS'II'IUIN'IE LIDICE DA MATA j Cu/ousa J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

o - $CJPRESSWA -Se rorde espressec ou p~a""" nAodeYl:!rá lOvef1er o senudc ctb d15po~\lvo
Exemplo no lexto supnmll' o ad"e!b,o MNAO~ p~ndo li Sltf emenda mocl!ficllliva e niio SUpre5S/Vl1

O - OMISSÃO -ObJelMl restebeteeermereee Ilprovadano l' jumc e nAotncliJldll na redeçeo dQvenceo.

o - ERRO - Red'lI;lIodo venado que eee COlTcspond", ao que fOIll.provado no 1°turno

O - CO~lçAO-l)lSpo$IWOS contrlldltêflosentre sie~rea mesma maténa.

O - ~Te~~E UNGUACiEM - SamIr vlclo de linguagem defeito. erro mamfesto 0/1cOrrigir ou de

Substl. tuir a expressão " proteção do trabalho da mulher" consta!!.

te no J.nciso XX do art. 1'i1. do Projeto de Constl.tuJ.ção (B) pela e).

pree:são ." prot~ção do meorcado de trabalho ela mulher", como EoJ. apr,g

vado no 1 2 acene,

JUS'I"IFrC-A'IrVA

A redaçãp do vencido, 110 lllterar a expressão 11 proteção do merc,ª,

"do de trabalho da mulher" pela expressão" proteção ao trabalho da

mulher" alterou profundamente o sentnüc e o mêrl.to da matérJ.a apro

vada. 'Ira ta-se de recuperar o vereeeearc eeneaee desse dlSpOSltJ.v O

que va ae proteger o mercado de trabalho da mulher e não apenas o trj!

balho da mulher.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ .- SClPRE$SIVA - Se forde espressâc ou péevra, não deverá itlvertero senudedo dlspoSI!MI
Exemplo no texto supnrmr o lldvérPlo Wf'i,\OK pessende II ser emenda modllicJINa e niio supresSNZI.

O - OMISSÃO - ObJetIVll testl.lb~lecer mlllenllllpro~da no 1"wme e MO lf1cl.!,dl.l na redJçl.lO do vencido

0- ERRO- Red",ç~od"w:ncIdDque'njororrespondaiWquefalaptovJdcnoJ'turno

O - COHTRADlÇÃO - tlJspoSl1WOS conlfadllõnosentre SI e:sobre li mesrnlllTllte:r1a.

D - ~~~~~~E UNGaAOEM. - ~nar VCIOde Im.9uagem deferto,erro m.llnúesto~ CO:1,,,1I ou de

Suprima-se a expressão" •• 'em dJ.nheJ.ro. ressalvados oS casos

previstos nesta C:onstitulÇ;-o" consta'nte do l,ncl.SO XXIV do art. Sg

do Projeto de COflstJ.t:t.llç'ão (a)

J'USTIFICA'lIVA

Trata-se de consagrar um precel.to const1tucl.oi"la1 únlCo para as

desapropr::..ações que. no nosso entendl.mento. devem ser pagas, como

princ:ípl.o. por títulos ,da d:ív1da púbh.ca. AI; exceções é qUe devem

seI exp1J.Cltadas e não o prlnc:íplo constltuclonal,

E'JI'\EI'lDA 2T00986:I: ~"' ,
{!J CONS'U'lUIN'lE HAROLDO LIMA J~~~{ã;]

QUElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ - ~~~~~~~~:~~:~~~::J°~At~~=:~:~~~v:~~~~:e;~~;':w~~o:~~presSlVa
D - OMISSÃO - ObJetMtrestllbe1el:er maletla llprovadllM ]'lumo ~ não mchlldana redaçao do vencido

O - ERRO - Redilç/lodo vencidoque não CClrresponda ao que (oi"provado /lO Ibt(lmo

O - COMIRADlçAo - OISpostlJVOS contradl16nosentre sIe sobreamesma mlO.terla.

O - ~~~~~~~E UNGUACiEM - Sanar vfçltJ de Illlguagem defe,lo el10 mllll'feslo li COtf![pt ou de

SupJ:;J.tram-se o art. 96 e seus inclso.s. seu parágrafo pn.meiro e seus

inClSOS e sl"U parágrafo segundo õo ProJeto de Constltu1ção (B).

.Justl.fl.CatlVel I
A manutenção do Conselho de Defesa NacJ..~nal, com a partlcJ.pação

de 50% dos seus membros de M:tnJ.stros m:tlJ.tares é :t.ncompatí....el com

o Estado democrétJ.co que pretendemos construJ.r com o noVo texto cons

~.l tucJ.onal. Daí a supressão proposta.

EMENDA 2T00987-9 """" , ....~
fD CO~STI'IUINTE HAROLDO LIMA J tT2'i/O'1jBB J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

GJ - :e~~:~~~~~:m~ ~~~=oo~rJ.~~ap~=~::~=:Il::~~~~:~~~PleSSlVa
O - OMISSÃo - ObJettva. rest.llJrel~C'Er materrallprovada!lOJ'llifOO e ruu:> loowdl: fl1Jred!lçaodo venl;ldo..

O - ERRO - Redação do ~~nl:ldo que não corresponda tiOque fOIi1pfO'Ji]do no l' turno

O - COl'(IR.\DlÇÂO-Dl.s~lNOS COlllradilÓflOsenlreSJembreilmL!Smamaléna

O - ~~~~~E LlNGUACiJ:M - Slrn<!lr 1/IC10 de linguagem defeIto elro man'festo li cotrlSlr ou de

Suprlflla-se a expr~s5ão " ••• à garant1a aos poderes const:t.tuclOnal.

e. por 1.1"l1ClatJ.va: de qualquer destes, õa 1e1 e da ordem" constante

.00 art. 146 do Projeto de cotlstJ.tuJ.çao(n).

.JUSTIFICATIVA

A supressão proposta obJetJ.Vo/I contemplar no texto const.ltucJ..;mal

a atrJ.bulção ccns ea cucacneü das Forças Armadas restrl.ta à defesa da

pátria, antlga asplração do povo brasJ.1eiro e cond.lção easencaaã pâ

ra a profJ.ssíona1ízação das Forças Armadas. retirando-lhes qualquer

atrJ.bu:lção ccnse.aeucaoneã que permita a sua lntervenção na polítl.ca

anteme do pa:ís. Essa supressão é uma eXlgêncl.à eeeeeeéeaee ,

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Ul-~~~~~~~~~~=0~~~vra~~~~6S~~~~se~:fi:::=preS51Vll

O - OMISSÃO - ObjetIVarestabelecermetena aprovada no 1· turno e MO fndwclllfllI rec1ação do venodo

O - ERRO- Redaç&odo venceo que nllOeerresponde110que fOlllprovadono t- turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSpOSlllVos contradltanas entre SI e sobre a mesma matena.

O - ~~~~~E UNGQAGEM - Sanar VICio de linguagem defeito, erre merujestc II corrigIr ou de

Supriml!lm-sla as expressões " ••• de 1990" constante do caput do art

5i:! e " •••de 1969" constante de seu parágrafo pr:Lmel.ro (10 Ato (Ias OJ..ê,

poslções ConstJ.tuc1onaís 1Tansit6rJ.as.

J'US'IIFICA'rIVA

'rea e supressões obJetJ.vam promover eleições eaxeeea para Pres1

dente da Repúb1J.ca em 15 de novembro de 1966, com o céemmc do IIla!!.

dato do atual Presldente em 15 de março da 1969, após a promulgação

da constJ.tuJ..ção, co-no eesera a esmagadora maaexa e do povo brasJ..lel

-ro , A supressão das expressões ,,~_. de 1990" no caput do art. 52

das D:lsposJ.ções 'IranSl.tórl.BS fará com que o mandato do atual presl

dente tertnlne no eae IS de março imedJ.atamente após a promulgação

da ccnaea ecacêc, Ou seja. de 1989, Já a supressão da expressão " •••

de 1989" do parágrado prJ.meJ.ro do art. 5!! das D:lSpOSlções 'ITansltó

rias fará com que a prl.me:lra eleJ.~ão para PresJ.dente da Repúb11ca

após a promulgação da ConstJ.tu:lção seJa em 15 de ncvenb'ro de 1986.

EMENDA 2T00989-5' ,_
tãJ CONSTI'IUIN'IE ALDO- roRAN'IES ---------'j tsY~;~"ãU

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

[!] - SClPRESSIVA _ Se forde expressão ou p~llIvra não deverlllnverterp sentido do dISpoSItivo
Exempro no textc! supnmlr o advérbIO MI'iAO- passando li ser emenda.mocllficaW:l e OlIO suptesSIVll

O - OMISSÃO - ObJetMIrestaberecermllteMl;lprOVllda no 1""J/Tloe niio i.nduldan" redJçllOdo venCIdo

O -, ERRO - Redl.lçllO do venCidoque nJOCClftt::sponda ao que fOIaprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO- 0l5POS1IJVOS conltadltorlosenlre SIe sobre 0/1mesm" malena.

O - ~~~~~~E UNGIlAGEM - Sanar 1/100 de Imguagem defeito erro manIfesto 1:1corrlgl( 0..1de

m-----------ttX10- - - - --,

SUprJ.llIa-se o caput do art. 1/9 do Projeto de Constl.tuição (n).

J'US'I'IFICATIVA

.. 'I~1 dJ.SPOSl.tl.~O constl.tui-se: num verdadeiro lmped1mento completo I
a at.lv:zdade econOIl7.lca do Estado, tratado aqu.l com0.um verdade1ro .ln..!.

l!119io da Nação. Não podemos concordar com tal d1$Crimlnação. Daí a

supressão proposta.

Q{]ElRAASSll'iAlAR A NATUREZA DA Ea"o\ENDA:

o - OMISSÃO -ObJe1lYa restabelecer malena aprovadano l' turno e não lf1tlUlda na redaçao do vencIdo.

O - ERRO - Redaç~ do venodo que n~o correspondaaoque foIilprC'Jil.do no ]' turno

O - CONlRADlÇÃO - DISPOSl11voS conlradrtollcsentre si e sobr~ a mestniilrnlllenl.l

O - CORRé"ÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar VjCIO de I,nguagt::m defeIto erro man,festo II corrIgIr,0.1 de
tecrncaJeg\S..atr.'l.

Suprlma-se a expressão " ••• de eml.ssãO pre....:l.nnente aprovada pelo

Senado Federal" cónstante do 10CJ.SO 111 do § 42 do art. 187 do Pr.Q.

Jeto de Const1tuic;ão (B).

.JUSTIFICATIVA

A supressão dessa expressão é fundamental para agilizar os proce§

sos de desaproprl.ação urbana meihilnte títulos da dívl~a p..í'oll.ca. A

exigêncha de aprovação prévia pf3lo Senado Federal dos títulos da dí
vida pública ut:ll~zaõos pelos IfIUCUCiP10S parc!! ta;l;s desapropr:zações

por J..nteresse soc:z:al constl.tui-se nuI') fator impedJ.tJ.vo e 1J.mitatl.vo

dessas desaprOprlq~ões.

OOEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

w - ~~~~r:~::::~oo~~~~~=:~~~~:~~se;~::::=t:pr~S/V<!l.
O - OMISSÃO - ObjellVll resteteeeer rnatena aprovada no J turno e não lnc!uldane redllçllodo vencsdc

O - ERRO - RedlI~ã.o do veneec que nee corresponda no que fOlllprovtldo no 1· turno

0- CONIRADIçA.O-DISjX)SllWOS conttad,toTloSentresle·$Obretlmesm:lmal~na.

O - ~~~~l~~E UNOQAGEM - SlIrlM v&:!o de lmgu3gem ee'ene erro mllnlfesto li cotrfglr OI.! de

SuprJ.mam-se i!:IS expressões " •• : pré....ia e justa" e "com cláusula de

peeeeevecêc do vaJor real" constantes do caput do exe , 189 e o seu

parágrafo primeiro do Projeto de Const1l:ul.ção(B).

J'US'IIFICA'IIVA

A tnanutenção dessas expressões no eex tc constituc;r.ona1, de um IA

do inV:labilizam a realização de uma eeeeave reforma agrárJ.a eM nosso

país e. de outro, consagram a lnflação como um dl.SposltlVO constitu

cional. A preservação do Valor real dos títulos da dívl.da agrárla dg

ve ser objeto da legis1açeo ordJ.oárus.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ - ~:~~~~S:U~~;~=oo~~;r~=~=~ás~V:~~:e~:::::~~~supressw3

O - OMISSAO_Ob,etlva restabelecermetena aprovada no I-temo e nacmctcda ntl redaçec ckJvencldo.

O - ERRO - Redação do vencidoque nac ccrrespcnda ec que foIll.;:OJlldon? l' tl.rno.

O - CONrnADIÇÃO - DlSposl'JVOs contradllonos. entre s!e ecbre e mesma m~tena.

O - :l~~~~~E UNClC1AGEM - Sener ""<:10 de hnS;l,agelT' defeito erro mlUllfecsto li co'rl~lr ou de

SUprJ.mal!l-se o .lnC;1S0 II do art. 190 e seu parágrafo únlco do Pr,e

jeto de COllstJ.tu.lção (n).

JUS'IIFrCA'IrVA I
Manter a proprJ.E!dade produtiva como sendo 10suscetível de desaprg

prJ.alção para f:lns de reforma agrária, meswo que ela não cut:'pra a sua

função socl.al representa um :lI'!lpeci1he> total '3 ~nstl.tu:lC;ão à!ol reforma

agrária em rt?SSO país. Na verdade. ess~ d;r.SpCS2tl.VO trata-se de uma

art:ltl'anha com o ob)et.lvo de preserval:' () latJ.fúnd:lo J.ft'produt:lvo, Sua

supressão é uma exigêncl.a etemocrática do povo bras:l1e1ro.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ - SQ'PRESSCVA_ 51:forde expressão ou p~il'O'ra não devera Invertero s.tntldodo dlSp05ltn-"O
fIIemp'o no ~.o, suprtfOlr o Ildverblo MNAO~ passando 11ser emendll modlrCllWII e nll:Jsupre5S1V"

o - OMISSÃO - Ob,elJVil restl.lbelecer mlltena-aprovadano l' turnoe nil.olildwdllna redllçãodo vencido

O - ERRO - Redllçaodo w:ncldoque nao corresponda <!lO qlle folllprov.:sdo no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - D.sposllfl,cstontrlldl!onosentre S,e sobre li mesma mlllena.

O - CORReçAo DE UNGQAOEM - San~r ....CIO de rnguagem dele,to em:!m/lnl(e~lo lt corrIgIr.ou de
~rucllleglsll1:J\.a.

Supr1ma-se a expressão ..... QU nele perman<lçam temporariamente"

constante do J.ncl.SO IV do art. 21 do ProJeto de Constltul.çào(B).

JUS'IIFICA'IIVA

A supressão dessa expressão é uma eXJ.gência democ-cátl.ca e d~ de

fesa da so'oeranJ.B nat::1ona1. A possibl.lidade canstltuc10nal de per'll~

tJ."t" a pert:'3nencJ.B de tropas estrange.lras em terr;r.tórJ.o nacional, ~J...!!

da que em caráter temporárl.o abre u!!'a brecha constl.tuC::l.onal para o
estabelec:lmento r.le ooses m111.tares estrangel.ras no terrl.tó"cJ.o nacJ.o

nal o que é inace:lt6vel.

EMENDA- 2TOO994-1 """"
~ CONS'tI'IUIN'IE: EDUARDO BO~FrM-----------'j tsY~;~!0

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

w - 50PRESSlVA - Se forde e:<Ipressao ou palavra nao óever" m:-ert~ ti s.enlJ:fo dCl d s;.'Os,'lJVO
Exo;:mp:o. ,.,0 lex'lo,Sl.pnn-llr o .:ld\erb,o NAO' p<lSslI1'do a ser ~fT'~r.d!l n odÜ;ca1.vi) e naosupress.lv3.

o - OMlSSÁO - Objewa rest.abelecermatem aprO\'adano l' wno e não mdwda na red:Jçãodo ve'1cldo

O - ERRO - Redllçãodo venCidoque nao colTesponda1I0 que fOIaprovadono 1· turno.

0- CONTRADlÇAO-OtsposltNoS (;onttadllonosentresle$ObrellmeSmilmi!ltw~

O - CORRÉÇÃO DE UNQaAOEM - Sanllr VÍCIO de r'nglJlIgem c:efelttJ erro manIfesto li: comg r (lUde
tecrucaJeglslatrva

Suprlmam-se o art. 141 e seus 'lOC1S0S, o seu parágrafo prlmeiro,

seus incl.SOs e alítleas, 5eu parágrafo segundo. seu parágrl3fo terc.e.!,

ro_ e seus incisos e os seus parágrafos 42, 52, 6!! e 7<;: do ProJeto de

Constitul.ção(B) •

JUS'IIFICA'lJVA

A manutenção do Estado de Defesa, \lira f;o.gura 1dênt:lca ,; .00 Esta

do de EtnergêncJ.a, lntroduzl.da na HJ.stór1a ConstJ.tuO:::lonal brasJ.le'lr~

pela Emenda ConstJ.tuCJ.onal nll 11, de 1976. não se coaduna com o Es

tado Derrocrát:lco que pretendemos construlr. Da! a supressão proposta



EMENDA 2T00995·0 "''',., ---, M"-,
@J CONS'II'IUINTE EDUl\ROO BONFIM J~O7/}38 J

QUEIRAASSIl'IAU\R A l'fATUREZADA EMENDk

m- ~c:,~~~:,~;~~:~~~=oo~~~~p:;~=~áS:~~n~:e~~fi~:U:~n~~Plessrl~
D - OMlssAo -ObJewa restabelecer matena aprovada no l' lumo e nlio ltlcluldllna redeçec do vencido

0- fRRO- Redllçliodovenetdoquenliocorrespondlllll:lquefolllprovadonoJ·tumo.

O - CONTRADlçAO- DlSpoSllJvos conl1adlténos entre 51e sobre li mesma ffilllellll

O - ~~~~fe~~~E U!'iOuAGEM - Smlllf \'fdo de Ilngutlgem defeito erro manlfeslo li corrigir ou de

suprima-se o art. 32 do Ato das naapes:re;ões ConstJ.tuJ.C:lOn13:lB Tran.

s1.t6n.as do Projeto de constitu:lção{B). -

.:JUS'rIFICATIVA

A ea eeaaeaeeeee dos e tua aa m1nístros do Tribunal de Contas da

Un1ão ti um prJ.v11ég:lo mecex eévez , prinC1palmente õepca s que o Prs

jeto de conetJ.tulção aprovada em Pr1mel.rO 'turno estabeleceu um man.

dato de se:lS anos para esse cargo. A supressão li moralmente eecea

sár:lo para não se manter privilég:lOs.

EMENDA 2r00996-8 """' ~ m--M"~

e'J CONSH'IUIN'IE EDDARO BONFIM Jéu/07jB8 J

'tllJEIRA ASSIl'fA1All A l'fATUREZA DA EMENDA.

GJ - ~~~:~~~~~~U:;::~=oo~~~p=~~à;~::n~::=~:~s~~upre$Wa.
D - OMISSÃO - Objetivarestabelecer mlllerla IIpl"OVlldll no l' turno e não inclUlCia na reQ.llçêodo vencido,

O - ERRO - Redllçoodo vencl:!o que 1UI0 correspondllao que foiaprovado no t- tumo

O - COf'fTRAllIÇÃO-DlSposItlvos contrlldltórlOSentreste sobre 11 mesmamaténa

O - CORREçAO DE UNGllAGEM - SlInllr vbo de IlngulIgem derene erro manifesto a corrigIr, ou de
t~cnIcaleglS!atlva.

supeamee-ee os parágrafos lI! e 2!! do art. 49 do Ato das Pispos:l

ções Const1tuc10na:lS Transitór1as do Projeto de Constituiçã"o<,B).

JUSTIFICA1 IVA

A supressão desses parágrafos é :llbportante para evceee pr1vilé

gios às empresas m1neradoras.

EMENDA 2TOO997·6 ~ ----,
(=J COl{STI'rUIN'IE EDMILSON VALENTIM J~~;~-;;---

QUEIRAASSINA!AR A l'fATUREZA DA EMENDA.

~ - ~~~~~~ext:~~~~~:~~~oo~~~~p~~:=;lls~~=:n~::~~::~~i~~presswa

O - OMISSÃO - Objetivarestabelecer rnllterlaaprovada no l' turno e n~o Indufda na .edaç.b dClvencido

O - ~O- Redarllo dO\lem;hl'oque1JfioC011C~ 110que foiollpr=Do no ]'wmo.

O - CONTRADIÇÃO-DlspoSllNOS conlrlldrtónosentre!lI e sobre a mesma mlltena.

O - ~~~fe~~~E UNGClAGEM. - Sllnllr vício de hnguZlgem defeito erro manifesto 11corrigIr, ou de

Suprl.ma-Se a expressão " ••• e quatro" constante do :lDciso XIII do

art. 72 do Projeto de Const1tu1ção (B).

JUSTIFICA1IVA

Trata-se de recuperar um d1Spositivo aproVado em fases anterio

:res do processo const1tuinte que garant1a a redução da jornada de

trabalho para 40 horas semanais, antiga re1v1nd:lcação do movimento

f11nd:lcal bras:lleiro. No segundo turno defendemos a oporturl1dade de

lutarmos para aprovar tal d:lSPOS:lt1VO.

EMENDA 2TOO9984 "'''''' ----, r.r:-:M"~
ê'l CONSTITUINTE EDMILSON VALEN'UM ) êuJ07!!8 J

QUEIRAASSINA!AR A l'fATUREZA DA EMENDA.

GJ - ~~~~~~~~;~~I~ ~~~e:oQ~~~~=~a;v:~r:aS:~~fi:;~~~SlJrresslvll

O - OMlSSÃO - ObjelNllreslllbelecer matena llprOVi:lda no ). tomo e nlio inclwda na redaçlio do vencido

D - ERRO - Redllçliodo vencido que nlio correspondll ao que folll$llovadono l-turno.

O - CO~lçAdr- DISpositivoscontrlldltónosenlre 51e sobre a mesmjlmatena.

O :-~~e~~~E UNGOAOEM.- Sanar \'fclo de IingulIgem defeito erro manifesto 11comglr ou de

SuprJ.ma-s e a expressão lI ••• pelas d1retorias das confederõlçêes nl!

ç10na1S" constante do § ;31! do art. 117 do ProJeto de const:ltuição(B)

JUSTIFICATIVA

Pa<a de"",eratuar a eatruturo aa Ju.uça ao 'rab.,ho os juizes I
c1as5J.stas devem ser escolh:ldos d1retamente pelos trabalhadores ee

empregadores e nãb através das d1retor1as de suas Confederações Na

ciona:ls.

QUEIRAASSII'iA1ARA l'fATUREZA DA EMENDk

GJ - ~~~;"~~~~~:::; ~~:;oo~~~p::~=~~~~~n~;e~=:~s~::pressNa
O - OMISSÃO - Objelwa restllbelecer metera aprovada no l' terno e eêc lndufda 011 redaçeo do venCIdo

0- ERRO- RedaS'.!iodovenl;ldoque1JhocorJespon~olloquefol~prfJ\lollrlonol·wmo.

0- CONlRADlçAO-DlSposJIJvos conlradJtonos entre si e sobre a mesrna meteríe,

O - ~~e~~E UNGClAGEM. - Sllnar Viciode linguagem defeito. erro manifesto 11 corrigir ou de

Supr:lma-l;le a expressão " ••• dois mil e " constante no § lI! do

art. 193 do Pro)e~o de ConstJ.tuição(B).

JUSTIPICA!IVA

T~l supressão obJet;Lva estabelecer um lim:lte ma18 compadvel para

a a11enação ou ceneeseãc de terras públicas a uma õnace pessoa sem

prévia auto'rJ.2.sção do Congresso NacJ.onal. O lJ.mite aprovado em prJ.

me1ro turno é eeeeeaeeaeenee elevado.

EMENDA' 2TOl()()()..1' """' ---,
LU CONSTI!UINTE EDMILSON VALENTIM ) p:rlli~;~~

QUEIRAASSINAl.M A l'fATUREZADA EMENDA.

[2] - ~~:~s:u::::~es:o~~~~;=:=a~~~~~~:C;~:~~~~reSSNll
O - OMlSSÃO -ObJelNll restabelecer matenllllprcwada no I' tumc e não IncJuldlll1llredll~o do venCido

D '- ERRO - Redllçao do vencde que não corresponda ao que Folllprovado no l' turno.

O - CONIRADIÇÁO - DlSpoSIllVoS canlrild1fot/osentre.sJ ~ sobr~ JJ mesnM rmlérlll

D - ~~~~~E UNGOAGeM - Sanar VíCIO d~ linguagem, defeito. erro mllnlfesto 11 corrigir ou de

SuprJ.ma-se o pa-rágrafo únJ.co do- art. 50 do Ato da, Dispos1ções

ceneea tuacacneaa TransJ.tór1as do Projeto de Const1tu1ção(B).

,JUS'IIFICATIVA

A supres8ão~desse i!lrtJ.go objet1va tOl:l1/jr nulos os e eueae contra

tos de r1SCO uma vez que eaeee mece na emc passa a ser proib:ldo pelo

novo texto c:onstl.tucional. Nesse sentido, a manutenção dos attl8l.S

contratos de rl.SCO deve ser abolida.

~A 2TOlOOl·O- """"' -, I':f":"7M"~

l!J Deputado EUCLIDES SCALCO J~~(rF )
QUEIRA ASSINAlAR A NATlIREZA DA EMENDA:

m- ~=:~~~~:::~=oo~~~a~=;~::~~;e':=~:~:~:upres$lva
D - OMlssAo - OpJeIMlrestabelecer matéflllllprovadll no ]' turno e não indurda naredaç,so do vencido

D - ERRO - Reda~ do vencIdo que não corresponcla 110que rol IIprOVlldo no l'lumo

O - CONrRADIÇÃO - DlSposltNos contrlldlt6r1osentre si e ~bre I.l mesma mlltfna

O - COMEÇÁO Oe UNGOAOEM - Sanar Viciode IlIlgullgem defello erro manifesto li corrigIr ou de
lécnIcaleglSlati'1il.

~~-----------'''''''''------------'''
~ Sup'rima..se, no § lQ. do Brt 72 - Capitulo II,

Direitos sociais· _" a referência aos incisos a seguir indicados,

!litivos aos direitos sociais dos trabalhadores rurais: IX (remuoera

çãCl do trabalho noturno), XI (participação nos lucros e na gestão) i

XIII ( jornada de 44 horas); XVI (remun.eração do senj.ça extr8csrdi
nário _ hora_extra); XVII! (licença-maternidade); XXIII (adicionais

de insalubridade e periculosidade); e XXV (assistência aos filhos

e dependentes até 6 anos de idade), mantendo_se apenas a referência

ao inciso I! (rundo de Garantia do Tempo de serviço.
JUSTIFICACA:o

Os trabalhadores rurais foram equiparados aos urbanos, incl!,!
s!ve no que diz respeito à organização sindical. Entretanto essa e
quiparação está ameaçada 1 face ao texto do § 112 do art. 7 12, que re
mete para a leJ. ordináJ:ia direitis importantes. Salvo no caso do fUI!

do de garantia, não existe nenhuma razão válida para essa diferenci]!
ção A legislação vigente já assegura aos trabalhadores rurais esses
direi tos em igualdade de condições com os urbanos. A part!cipaçilo nos

lucros não está sendo aplicada no meio rural, como no meio urbano,

l~ ~~tf:~;;ad:
e4~e~~~:;~n~a;:~. r:du~~~a~:r:e~:n~~r~sa n~~s~~dea~~~1~;~~~

discriminando os· rurais. os adicionais por seryiço extraordinário d..!:.

vidos aas urbanas, a s~o também para os rtlrals. Tanto 8 l1cença..mate,r

nidade, comÇl o adicional por insalubridade e periculosidade são igual

mente direitos assegurados aos rurais, sendo que a licença maternida-I
de na área urbana é paga pela Previdência social, e na area ruraJ" d!
retamente pelos empregadores, conforme art. )92 da CLT, e os adicio

nais de insalubridade e peticulosidade dependem de pedcia prévia, f]!
ce à inexistência de Portaria especIfica para a área rural.

A remessa da regulamentação desses direitos para lei ordinária

cDnstitui uma. discriminação inaceitá\lel.Uão se trata de mera regula

mentação, eis que o § ,,, do art. 7", determina que a lei ordinária a

daptará a matéria de acordo com "as peculiaridades da atividade ru

ral", o que perm! te restrições na sua aplicação, ensejando tratamento

desigual, e até 'retrocessos, pois a não aplicação do Fundo é, até ag~

ra, uma vantagem para os trabalhadores rurais e, no casO do trabalho

noturno, a legislação rural é mais benéfica. o adiciQ~al e de '25%

~ ~:~%à~a:ah~;a~r::n~:~ :e;u~~~;:d~an~:~:~:i: :a:a:
O
2~O~::a:e d~rrumd::a

até às 05 horas do dl-a se"uinte na lavoura
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fl\lENDA 2TOI00Z~a """" _
f!J Constituinte kUBERVAL PILOTTO ) ~~;"'i88]

QUEIRA ASSIl'IAU\RA l'fATOREZA DA EMENDA.

[LI - ~~~~:~.~~~~~ ~:t~oo~~~~~~=:as~V:~~n~:e;~~:;~~s~on~~upressWa
O - oM1ssAo _ObjelJ\la restabelecer ffilItMaIIprOVllda no t- turno e n50 Indufda lllI redllçlio do vencido

O - ERRO - RedaçDodo veoecc que odo correspondll 110 que folllpro\i'l!dono l' íumo

O - COr;TRADlçAo _D1sposrbvos contradlt6nos enue 51e sobre li mesma meteíe

D - ~~~~E IJNGUAGEM.- seoer vfdo de Ilngullg~m, defeIto, erro manifesto a ecmglr, ou de

,..,,- ~.mao'------------

DISPOSITIVO EMENDADO:- Artigo 19/( J,nciso r ,

Suprima-se do inciso I do artl.go 197 do proJeto de constituição B
à expressão ••• "nesea autorização".

JUSTIFICAÇJtO:- A supressão ora proposta te'll por finalidade aprimorarl
o texto do d:Lspositivo, dando-lhe melhor eeens.ee redac:lonal.

EMENDA 2TOlOO3·6 ""'"
{=J ccneeaecanee RUBERVAL pr'L-O-l'T-O-~--------') ~;:A7;;J

QUEIRAASSIl'IAU\RA ri<\TUREZA DA EMENDk

[X] - :~~~~S:~~C::~=Io°~~~m!P;::=lIr6s:V:~;.,se;=:~s~;~~upresslv"

O - OMJssAo - Ob]l!tNll restsbelecer mlltMa aprovada no ]'turno e n50 incluidll nll tedb~ão do venc:u:lo

O - ERRO- Redllt60 do venddoque MO correspondi! 110que foiollprovildo no l' tumo

O - CONIRADIÇÃO-DlSposl\JVOS conlrlldà6rios entre si e sobre li mc:smllmll~

O - ~~?u:.E LIN.GClAGEM. - $llM.I' vtcto de lmgua.gem,defeItO.erre rnllnlfeuo a cocdglr. ou de

~----------""",,------------,
5 DISPOSITIVO EMENDADO:- Ar1:1.go 135, inciso II.

Suprima-se o inciso 11 do artigo 135, do projet,o de Constituição B.

JUSTIFlCATIVA:- A definição excessivamente ampla é l.ncotllpative1 com
o interesse nacional. Expressões como "poderes públicos" e "eervãcce
de relevância pública· são providas de alcance tão extenso que reCO-j
mendam prudênc1a em sua apb.cação, sobretudo no texto constitucional
A lar9uaza te:rminológica, inserida no dispositivo em causa, permitJ..-

~:r~~r~~~~s~:r~~s~~~l~~~,f~n~Õ~:1~~~1~~a~e~~:~:i~~es~~e~t~~~:rpa~ro I
significado "poderes públ:lcos". corJ.:'espondem eles ao conjunto dos ór
gãos através dos qual.s a União, o Estado e os Municipios exercem suas
funções (conf1rá-se PEDRO NUNES, "Dic:lonário de Tecnologia Jurídica"
vexbece n?oder públicon). Não é demaJ..S chamar a atenção para o fato
de que o disp0511avo cuja supressão se propõe fala em "respeito dos
poderes públ1COS" e não aos poderes públicos.
De outro modo, merece atent.a consideração o conteúdo vago da expres
são "aexvacce de relevância pública", a contar mesmo do denso menen
cl.al de StlbJet2v2dade integrado à idéia de ·relevância". Trata-se,
no dizer de CAij.RIO, de uma palavra oca, pois significa nada, na me
d:lda mesma em que o intérprete provido de poder, queira aJustar-lhe
a exegese à sua prõprJ.a ccnventêncãa,
Mais se Just1fica a propost.a supress:lva ante o elastério constante
dos inC1sos 111 e VII do mesmo art1go.
Convém ã Nação um Ministério :píiblico aparelhado para o cumprimento
de suas funções, mas é claramente incompativel com o interesse nacio

~:im:n~~1:~ê~~~;C~~J.~ra:opo~~~e;e~~:1~~~;~q~~ ~ia:í ~~t~r~~t~t~~uci

~~ 2TOlOO4"..4 """' --, M"-,
Constituinte RUBERVAL PIl.OTTO -PDS SC tçk;~(Jf J

QUEIRAASSIl'IAU\R A l'fATUREZA DA EMENDk

lI] - ~=~~f~SS:~~~~~::b~Oo~~~~~=:s:~~~n~se::fi~;~~n~~supre~
D - OMSSSÃO - OPJe"./vzI restebeler;:ermaterill'llproYlld~ no l' turno e não irldwdallll redllção do vencido.

O - ERRO - Redaçlio do vellddo que nz'o c:orresponda 110que rOlllprovadono l' turno.

O - COI"iTRADlÇÃO_DlspoSltlvos COIltrlldl\6nos entre si esobn: li mesma mlltérla.

D - ~~?~E UNOUAOEM. - SllIlar VIciode IJngullgem, derelto, ~rro mlllllfeslo II corrigir'.ou de

Constitui atecn1a estabelecer un rol exaustivo do que é proibido (artigo

S12, XLVIII), acompanhado de rol exell'plificativo do que é permitido. A emend'aprDpoS

ta corrige o excesso. constante do inciso XLVII, eliminando o supérfluo.

~DA 2TOlOO5.·a~'"""'------~r.,Mf"f------:
Consti tuinte RUBERVAL PILOTTO PDS!SC ~ L-J

QUEIRAASSINAl.MA l'fATUREZADA EMENDk

GJ - ~a::~;~~~S;~:::: :::=oo~~~~p=~e::S:;=n~:e~=~;~~~~
O - OMISSÃO -ObJWva restabelecer matéria IIpWV<l~ no l'lume e nao lndufd/l na redllç!ado vehddo.

O - ERRO- RedaS'w dovenadc que nãocorresponda 1I0que folllprovado no l'turno.

0- CONTRAOIÇÃQ_DlSposIlr.'oS contrlldítórfos enlre si e sobre a memlllmat!rf4.

D - ~~~tJo.~E UNGUAGEM._Sanllr vício de IingUllg~m, defeito, erro O'IllI'Ilfesto,lI cQrrlglr',ou de

f.:J ""'"
SUprima_se do artigo 109, § llil, a expressiJo=

"nas ações de lncon:;títuclonalldade e".

A expIesslIo cuja supressiJo se proptle é desnecessária, una vez que, confo.;:

me se deduz do texto do parágrafo, o Procurad"or-Geral da República deverá ser oovi

do em todos os processos de coopetêncla do STF.

Inexiste ra.zt:ioque justifique a manutençll'o da rerJundância.



EMENDA 2T01009·5', """" r
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EMENDA 2T01006-1
DEPUTADO FEDERAL CONSTITUINTE FRANCISCO SALES

Q!IEIRAASSII'IAIAAA NATUREZADA EMENDA:

w -:S:~~~;~~~~~~ll~~~~~~sc=:;:~~$llp1es5i\""

D - OMISsAO-ObjelMl reslWelecermllter!lllp=dll no I' turno e nêc lndufdllna redilçãodo vencido.

O - ERRO - Redação do vencdo que não cotresponda ao que (OlllPfOV2ldo no I' turno.

0- CONlRAplçAO-OlSposltlvos cootrlldrt6riosentrcslei5ObretlmesmllrnlltéM.

O - ~~~~E [JNGCfAGEM- Sanar v(cfo de Ilngullgem defeito. erro manifesto a conlgir. ou de

EMENDA SUPRESSIVA DA PAtAVRA PREVIA DO ART. 189

:CAPUT- DO PROJETO DE CONSTTTU!çXO CB).

JUSTIFICATIVA

Sabe -ee que. e.m tese. a expropriação é 2..te pol:ít1co
edauna..strativo e que. também em tese. ao réu expropriado scaenre é

líc~to. nos termos da maao rd a das leg1.s1ações do mundo ocidental. a
dascussãc quanto ao preço.. g bem verdade que O decreto exprcpraatõ 

1"10 há que se ater ao prmcfpac da ccns tntucaonaãddade e da legalJ.d,!
de. como ato ednmLs trrat.dvc co rpora.Eacadc e público. Mas. postas de

lado tais características a que se devem vincular taiS atos, edita 
dos esses e, em decorrência. propostas as ações prôprJ.as, J.mJ. t ado o

expropriante na posse do bem sufeaec â medida. neste caso específico

de desapropnação por mteresse secaat para Eans de reforma agrár1.3,
não há porque a transmissão do domínio somente se efetiva't" após o p~

gamento do preço.

2. C~m efeito. nas outras espêcaee de exp'rcpr-aaçâo s que'r

por utilidade ou necessidade públicas. o -que íntéressa ao expropria!!,

te é a manutenção da ,efetJ.va~ do bem, com vas'tas a que dele po,!
sa usuãrua r no interesse ecaetavc , dando-lhe a f1nalidade a que se
destinou a med1da, notadamente, na maior parte das vezes, a ccns t ru 
ção de obra púbhca, ou des emaçêc a interesse especulo também de

cunho ccãet.avo , O interesse é. portanto imediato. fragI'lático por as
-sim dizer, dJ...reto, sem outro nb j e t.c destinado a atendimento de setor

ou segmento sccaat , senão o cot.etavc ,

3. Já. neste tipo de deseprcpraaçãc , o~ do Poder

Público ê meddatio , não d1reto. não usuf'ruando este do bem pela sua

simples detenção ou posse I mas o bem expr-cpra ado passa pelas suas
mãos com ~istas ao atend1mento do setor scca.eã que mereceu ou merece

rá o bene ffuao do assentamento na área rural expropriada, com vascas
ã formação de novas unadades de produção. Com efeito, tais novos e!!!
preendameneos agrícolas se f1liarão aos aspectos naturalmente exagf 
veas para sua consti tUJ.ção válida no aspecto econêmico, delas não se

podendo extra1r, nem esquecer, que se tornarão em bens de produção ,

maigrado as d1mensõos. E como bens d"~ão não pode:~o se d1S 

'tanc1ar, no tempo, do dJ.re1.to de propriedade, tão vinculado ao pano
'rama, não sõ psico-social braSJ.luiro, c.omo base de toda a est:rutura

organizada relatJ.va ã base da produção. Assim, a tran~ferencu do

bem ao segmento social contemplado ê prov1dencia que se 1mpõe, não
bastando a s1.mples organ1zação possessõria' dent:ro da gleba captada P!
Io Poder Público.

4. A segu1r a exi~ênc1a da prévia indenização antes do

registro imobiliário em nome do eXproprJ.ante, tal fato. por si SÓ,1!!!.

poss1bl.btarã, por longo período, que se formem as neo unidades ~e

produção, inviabilizando. não no texto. mas na prá.tJ.ca, 3. realização
da tarefa governamental inst1.tuciona11.zada.

S. Por fim. convêm ser lembrado que inexiste na norma
consti tuc:J.onal em vigor, 'tal exigência, representando, a nova ordem,
retrocesso às expec'tat1vas .que se crJ.aram a que convém sejam contem-

pIadas, ã luz da rea11dade que se apresenta. Também represent:a ela

retrocesso 1nst1tuc1.onal ao que está vig1ndo presentemente. não d.!:.

vendo pe1"Jllanecer no texto a expressão, em decorrênciá.

6. Quer 'parecer qU,e a palavra justa é 'o suficiente para
que as situações a serem criadas possam ser solucionadas, pela·reposi

ção pàtrimonul do bem. expropriado, não se fenndo aqueles pnncípio;
básicos expostos no texto do ProJeto, mas. também, de out:ra part:e,não
se deixando de contelllp1ar os aspectos fina1ísticos po-rque se contem

pla a ~eforma agrána no precc1tO.

7. g de renet1.r. portan'to. o retrocesso nolítico-constJ.
tuc1.onal que representar5 a permanência da palavra Dré~ia. p01S ;
Const:1tuJ.ção Federal, em vigor, acusada de autor1tária, de conteúdo

facista etn alguns dos seus d1sposit1.vos, pelo hienos, neste aspecto,re

presentou um avanço, lI'.Isto que elim1nou aquela expressão (art.161 -

~.

~A 2T01OO7·9 """"_~ ---,
DEPUTADO FEDERAL. CONSTITUINTE FRANCISCO SALES fu:A

;]

Q(]E/RA ASSII'IAIAA A NATUREZADA EMEi'lDA:

[]] - SUPRESSIVA _ Se for de expressão ou P~lMa. n!o dever6lnvertero sentido do disposltlVo
Exemplo- no telão, suprimir o advelblo MNAO~, pllSSafldo a ser emenda modJlleolllNa e n.!iosupressm..

O - OMfSSÃO_ Objellva~tilbeleeer materla tlprovada no I' turno e não fndurda na l;edaç!o do venddo

D - ERRO - Redaç!o do vencido que n!o corresponda ao que fofaprt)Vfl.do no I' turno

0- COrnRADU;AO-DlspoSltlVos contradltórios entle.sl e sobre a mesma materla.

O - CORREÇÃO DE UNGClACiEM - Sanar vido de ImglUlgem,defeito etn:l manIfesto .11corrigIr, ou de
tknIea legtslalNa. ~

EMENDA SUP,RESSIVA DO I 3' DO ART. 137

DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (D)

JUSTIFICATIVA

Pretende-se a supressão do paragra±o 39 do art. 137

do ProJeto de Constitu1.ção (B), face o caráter aparent:emente centr!!.
l1.zador da ordem; nas mãos da Procurador~a da Fazenda Nacional, e
que. eI'l tese, resultará na inef1cácia das pretendillas execuções de
natureza tr1.butária, pela formação de segu1mento representativo da

Un1.ão, de natureza especial.

2. Sabe-se que , bas tceacanenre , a execução da dívJ.

da ativa coube ã'Procuradoria da República. Com a criação, nos ~ ter
mos do Projeto de Cqnstitu:Lção, da Advocacia Geral da umãc , est-;

será aneqmvccamente a respcnsãvej, , segundo os setores de que Se
comporão pela representação jud1cial da União, inclusive no que res

I
.peita ã execução das. dívidas ativas. Ineãusave aquelas de naturez;
tributária.

3~ . Ot;.a, reserva:,r a cobránça de t.eas dividas ã Procur,!
dor-La da Paz.enda Necaonaã , como está no texto ê msta tucaonaãâ aar tal
Prccuradcrãa como c'rgãc , retirando-a. praticamente, da esfera da Ad
vocacia Geral da União, que sob rê ela não poderá exercer o ccaando

Juríd1co administrativo como quer o preceato político ãnsta.tucacnat ,
Adema1s, as diversas execuções 'de dívida aüava com

que se defrontará aquela Advocacia da trmãc , muitas delas cobradas

juntamente com a dfva da tribUtár1a em relação a cada devedor não ltaE.
zc'ra aam que uma parcela -de execução fique a cargo da Advocacia Geràl
da União e outra parte f1que sob a representação da Procuradoria da

Fazenc1" Nacaonaf ,

4. Por último, ainda que aquela Procuradoria da Faaen
da Na~ional se integre ã Advocac1.a Geral da União, tal dispos1tivo 
parece cruer uma dupla aeueçãe não recomendável, sob o prasma desta
1nst1tu1Ção considerada no texto como órgão central do sas eena repre

serrcat ívo , Melhor será, portanto, fortalecer a Advccacaa Geral da
União. suprimJ.ndo-s~ do eexec Já aprovado aquela norma e deaxandc ao

.legiSlador que organize a~quele órgão como bem lhe convenha, seuo ra.aã
mente, por represen't:;ção ou por ramo dé atividades' específicas ;

llf1ns, ccnsaderadas a homogeneidade das funções adaund.s t ratdvas que

representará em Juízo, não como abruptamente es'tâ representado no
texto do p roj e ee ora aprovado. P01S como está, cria-se um priv~lég10

sem nenhum embasament:o técnico-científ1co.

~A 2T01oo8-7 """" ----,
DEPUTADO FEDERAL CONSTITUINTE FRANtISCO SALES ~:;:;=J

QUEIRAASSII'IAIAAA NATUREZADA EMENDA:

GJ -:~:~~~~~:~~=oo~~~p~;:;~~~=~~~::~~~pressrva.
O - OMISSÃO - Objetiva restab~ecer matéria "provadlllno I' turno e n!o indulda m redllç30 do vencido.

D .- ERRO_ Redação do vencido que nAocorres~a ao que FolaptoVolldo no I' turno.

0- C0J"fl'RAPIÇÂO-DtsposllJVOs con~d~nosentreslesobreamesm!lmatéria.

D - ~~~~E UNOCIAGEM - Sanar vl"clode IlngUollgem, defeito, errO-!1lanlfesto11corrlalr ou de

,.,-,------------''''''''-------------,
SUPRIMIR DO ART. 131. CAPUT, .DO PROJETO DE CONSTITUI

çAO eBl

"que dispuser sobre sua or'ganizacão e funcioname!!,

'to .....

JUSTIFICATIVA

Na lei não podem ex~st:1r palavras :1núteis ou contraditó 
rias. E, efet:z.vamente, diant:e do teor do art. 137 e do § 1 9 , do al"t.

34 - Ato das DispOS1.ções Const1tuc10nais Transaórias - ocorre co!!,

tradição. Com efeito. o art. 137, Cáput, fixa que lei 'complementar
disporá sobre ~ua organização e funcionamento; enquanto o § 1 9 • do
art. 34. supracit:ado prescreve que projeto de lei d1sporá sobre a

organl:Zação e o fUncJ.onamento da Advocac~a Geral da UnJ.ão. Sem e!!!.
bargo. tratando-se não de competênc:z.a, de atribuição, a organ1zação
e o ÍuncJ.onamento de um órgão deve ser objeto de Projeto de Lel., c.Q.

mo a1.J.ás ocorrerá com o MinJ.sténo público (vide art. 133 .. § 29, .!!!.
fJ.ne). S a boa técnJ.ca leg1slatl.va.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - ~~:~=~~,:~~~~~~~e~~~oQ~~~~~::~=:s:~~~n~;n~~~~:~~~:i~upr~ssrm
D - OMISsAo -Objetiva restabelecer matena llprovada no l'lumo e não IncluLdanll redação do vencido

O - ERRO - Redaçao da vencido que não correspondll 210que: fOlllptoVolldo no l'turno

0- CON7RADJÇÃO-DlSpasilNos con/tadrtol"losenlresle sobre a mesma mal61a.

O - ~~:~~Ilv';.E LINGUAGEM - Sanar vl"c!o de ilngullgem, defeIto errQ manlresto .11corrigIr. ou de

EMENDA SUPRESSIVA

.Suprima_se o '1'Jc.i~ It 'Q.O FtoQ\- -tS4

(O dispositivo prevê a possibilidade de a União criar em

préstimo compulsório para investimento público).

JUSTIfICATIVA

Um dos temas mais consensuais do Primeiro turno de ' vot1!.
cão na ANC foi o da reforma tributária, onde todos o níveis da adml
nistração pública propugnaram por uma maior participação no bloco
das receitas fiscais r e efetivamente o. conseguiram, em detrimento da

fatia que a União Federal detinha até então.

Contlldo I o desejo é o de uma reformulação que proporcione

uma tributação mais justa socialmente, redutora da 'regressividade

da carga fiscal e balisada pela boa técnica. asseguradora de regras

estáveis onde impere o respeito aos principios jurídicos e aos ~i

reJ.tos dos contrIbuintes.

Sendo assim t em respeito ,aos cidadãos • que almejam e
exigem o respeito à capacidade contributiva de cada um, onde o "imp~

to mesmo que disfarçado de "empréstimo," não se transfome -em confi.§.
cri esterlllzador da lnieiatlva e do trabalho, é que propomos a s.Q,
pressão de!>te inciso que abre uma possibilidade de a União criar e.!!l.

.préstimo compulsório para investimento público.

o instituto., come recurso excepcional. deve ficar reserv.!
do para as "hipóteses de calamidade pública e guerta externa, não se
justificando para fins de investimento, que deve ser coberto com os
recursos tributários e financeiros no·rmais.

IEMENDA 2T010!0-9
f? ~GP' IY\f\-TttêVS ~çe/IJ

QUEIRAASSINAlAR A NATUREL~ DA EMENDA:

GJ- =;:~~~~:~::; ~~~~:o~~~a~~::e:s:;:m::=~::::~~upressM.
O - OMISSÃO - ObJetr~a restabelecer roctena aprovada no I~ turno e não IncluLdana redaçec do vencdo,

O - ERRO - Redação do venCIdoque nac corresponda ao que rol apl'OV<loo no I' turno.

D - CONTRADIÇAÓ - Dtsposltivos cd'nlJadit6nos cnlJe si c sobre a mesma metere.

O - ~~c~r~~~E LlNGtlAGEl4 - Sanar vl"elode lmguagem, defeito, erro mllnlfesto li conlglf. ou de

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Inciso I do art. 31.

JUSTIFICA'!:-;:'

A Constitui~ão em vigor (69) pr-es cz-e...e ser com!Jetência munici

pal legislar sobre assuntos que t"e~~item '1;\0 seu~ an
teresse.. A • redarrão aprotrada em l~votaç:ão d.1s,?Õe uma compe. 
tência sem restrição, pois, lato ~:.::su, todas as matérias são

de interesse local.

EMENDA- 2'r01011~7,

(?J j)E:iI' mfl-~E. os ';;;'N~ eN

QOElRA ASSINAU\R A NATUREZA. DA Efl1ENDA

w - ::;;~~'~:~~~~::: ~~~~~oo~:~~~=l~~:~:~r;v:~~n~::~~:~:~~upresswa,
O - OnlSSÃO - ObJclJVll restabdec~r matena aprovada no 1~ torne c nac mdullill na redação do venQdo.

O - CRRO - Redaçéiodo vencrdc que nÍlo corresponda ao q..refOIaprcvadc no i- turno

O - CONTRADIÇÃO-DispositIVOs conlradit()rIOSentre"slesobre~me'"..mamalcrla.

O - ~~:~~IN~E LINGUAGEM - gener VICIO de linguagem defeito erro marufeste e, comglr, ou de

r.T------------=~'--------------,

EMEhDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Inciso V do art. 24.

JUSTIFICATIVA

01 - A constituição em vigor (69), dá aos Estados atribuição pa
ra legislar sobre matérias destes Incisos (não todos), "su=
pletivarnente": a redacão agora aorovada, concede essa atri
buição "coneorrenteme~te": -

02 - ~ provável que, por influência da nova palavra empregada OI

·concorrentemente" - alguns Estados venham a tomar a ini

ciativa de legislar, antes que as norI'las eederais esteJam'
baixadas: a palavra "supletivamente" imoedia que isso ocof:
resse: a palavra "concorrentement"e", sugere que isso 00

de ser feito.

E.':IENDA SUPRESSIVA

03 - As regras estabelecidas nos §§ 19 e ~29 do art. 24, não são

suficíentes para impedir que isso ocorra: ao contrãrio,sua
redação concorre para que isso possa, real.mente, aconte :.

04 -'Todo este art. 24, anali"Sado sistematicamente com os Art.
23, 22 e 21, permite prognosticar que '- ll\ÇI.ntida a a:l:ua1 I

redação - se fará um verdadeiro cãos J.egislati.vo, median

te a edição de normas legais superpostas.

05 - Por exemplO, legislar sobre produç~o -e consumo (Inciso V),
inscrito corno competência concorrente, Já figura como com
petência privativa da união, na medida em que leg$.s;Le so
bre direito~ (Art. 22, Inciso I).

EMENDA 2T01012·5
f: OSWI'C.{!() 1126(/1::;

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

~ - SUPRESSIVA - Se (or de expressãoou ~avra, nElodeYl:ramvertcro Sl:nlJdo do dISp05Itrv..,
Exemplo. na t~o. suprunJr,o adverblo ~NAO-, passando 1:1ser emenda moclificalivae 000 supres.slVa.

O - O{\lISSÃO -ObJetrJa restllbelecer m<llenaaprovada no l'lumo e não In,cluldana redaçao do vencido

0- ERRO_ Redaçãodovenodoq1.len~ocorrespondaaoquefol<lprovadonol' turno

0- COI'il1tA.DJÇhO-DlSpoSIUvoS contraditoflosenlre.slesobreamesmamatem~.

O - ~~~~~~~E UI'IOCIAG~ :.... Sallar vício de llllgUl:gem delello erro manrfes!o a "<:Olris,r, 00 de

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a palavra~ ~ a expressão n ou a relevante inte

resse coletivo" do caput do art. 179.

JUSTIFICATIVA

Esta rcõaç'~o admite, obliQuarnCl)te, a explorar;ão pelo Estado,

de forma incire:.a, (é. ..npr.~a de econOMia Mista, p.e.) qúal -



125

Q{JEIRA ASSINAlAR A llATOREZA DAEMENDA.

D1.spOSl.t1.VOEmendll.dÓ. 5 19 do Are 20 do ProJeto de COn5L:LtU1.cão -"a"

~MT'"

---===-:..==-.:.:::.:...::e.- --.JJ [-wo7l;=)

Não se arinite que milhares de famUias fiquem prejucrcedas, e por tanto
tempo, aguardando a liquidação dos "precatórIos judiciais", mesmo que te
nham direito à correção monetária.

.JJSTIF'Ic:ATIVA:

$l.JJrima-s~ na "Csput" do art 54 do Ato das DisposiçlSesConstitucionais
trans1tóri~ a eerreesêo "semmütee, juros de eora e outros encargosll

EMENDA 2T01019-2 I

~ tEPUJAOO W\lRO MIFWDA • AIftOI;

~ - 8aPRESSrYA -Se ror de expressiooupIlIlM'8n&odevm Jnverlero sentrdodo d:sposJtlvo
Exemplo no texl.o, supJtnlr o Ddverblo MNÃO-, PIlwndo IlseremendllmodúlCll.tMJ e nIio supresslva.

O - OMISSÃO - ObjetMI restllbdecer I1'IlItétlllllprovll.da no l'lumo e nlio Induldllf\lI redllçAo do vencido

O - ERRO_ R~M do vencldoque nIio corresponda ec que 101 IlpfOVIIdo no l' lume

0- CONTRADlçA.O-.Disposlllvos contrll.dit6rIos enlJesl e sobrea rnesrnllIDlIt!rf4.

D - ~=E lJriGUAGEM - 5Ilrw vfdo de !lnguIlgem,defello, erro rnanlfeslD Il corrigir,ou de

EMENDA 2T01020-6 . -,
_.- r.r--"'''---,

[1 D:RITIOO~ MIR.l't.DA J éwm/88 J

QlIEIRAASSIllAlAR A llATlIREZA DAEMENDA:

Q!lElRA ASS1NAIAR A llATIIREZA DAEMENDA:

SUprima-se, no "caput n do art. 37 do Ato das Disposiç6es Coostlh.dona!s
Transitórias, a expressão: "no prazo máximo de alto anos, a partir de 1lil oie

Julho de 198911

§I- ~~:~s:u~~;~~s:o~~~~~~~6s:;v:~s:~~~~supressM

O - OMISSÃO -ObJ~lMl restebetecerIDlItétlllll.provalh no l' turnoe n60 Indurdllne redll.çiodo vencido

O - ERRO- Redaçio do venceoquenãocorrespondllaoque foiIlprowdo no r-tumc

O - CONTRADIÇÃO~ DlSposrtlvos contradlt6r1os entre si t sobre Ilmesme mllteM

O --=~~E UNCiUAGEM - Sll.nIIrvicio de lIngullgem,dd~lto, erre meurestce corrigIr.ou de

.JUSTIFICATIVA

A isonomia é principio constitucional e universal,
já consagrado

'--'===='--"'""'--'-"""""""=- .JJ cr;;;;;J

SupriMa_se no § 4lil do Art. S3 das disposi
çi5es transitórias a seguinte expressão: 
" ••• aos débitos já quitados e ••• "

JUSTIF ICATIVA

Os benefícios devem ser extendidos talllbém, aqueles
que sacrificaram seus patrilllOnios. para resgatar as pesadas dividas
a que foram induzidos a contrair pela propaganda massiva patrocinada
pelo Governo FederaL durante o plano cruzado.

Assim a justiça será geral e uniforme.

Pedimos a supressão do limite do número de~ por en
tendermos que a eleiçllo de seu Prefeito e Vice-Prefeito representa
uma escolha da maIor sIgnificação para a comunidade e que. para tal,
o voto da maioria é impresc1ndivel.

Achamos justo que se estenda a todas as comunidades o mesmo
direito, não restringindo o tamanho do munic!pid, para o exerc!cio
da cidadania, assegurando a todos os brasileiros o direito consti
tucional de iguais oportunidades, eliminando a expressa discrimina
ção no processo de eleição de seu alcaide -

EMENDA 2T01017·6 i
(!J Constituinte ZIZA VALA=ES

EMENDA 2T01016-8:""", m--:"'''
{!J Constituinte ZIZA VAlApARES J 0110;;;]

QlJI:blA ASSiIIAUIR AllATlIREZA DAEMEImA:

m -SUPRE55WA -Sefordc~ess60oup~nbodeverálnverterosenUdodo&sposllfvo
Exemplo:no texto suprlmlro llC!v!lbIO "fihO M

, pMSlIndo.ser emencb moãlficlllMl e n50 supressfvll.

O - OMlSSÃO-ObJeUv.1l restabelecermalénlIIlP10Yllda no 1"turnoe nlio lndufdllM redaçDodo vencido

O - ERRO - Reda~o do venodoque nsecotrespondllDO qlJe! foiIlPfO'nldo no 1"turno

D - CONTRADIçAO-DlSpositIvos contradrtllnosenlJeslesobre Ilmesne merena

D - ~=E UNGaAGEM - $llnlIr VÍCiOde lulgullgem.defeRo erro manifesto Il corrigir,ou de:

A isto se adlC:iona li circunstância de não ser possível ã. m1neraçáo, a e.xem 

pIo do petróleo. transfer1r os ônulII ou encargos. lJue l'rão eeeeeeee-ee .« a

seus custos. para os consUlnldores f1nals. o que só ê. possível para os deriv.!,

dos do petróleo.

JUSnFlCACÃo:
Sob pena de tornar gravosa a ativ:Ldade de m:Lneração 00 Bras:Ll, C01ll riscos

seríss:LIIlos para a soberan:La do País, deve-se el1111:Lnar do texto a expressão

" e outros recursos mineral.s". eis que as substanc:Las minerais são produzidas

e cOlllCrc1a-11zadas no rcgl.me dI! rwee concorrência, tanto no mercado interno

como no excceno, C0lI10 qualquer produto das dema:u: at:1Vldades cconômlcas.

!xcecão do petróleo e gãs natur,d, que são tDODOPÓb.O da Un1ão.

Não se pode. pois. e.qu:Lparar os p-rodutor; 1II1neralS ao Jl'f!trõleo e. ao gás natu

ral, 8lllbos Bumetidos ao reg1Jlle de monopóllo, e. daí erl..ar-se para os eme

ra15 a flgura de "royalty", sob a forlll3 de participação no resultado da

exploração mineral. dada lIOS Estados, Dl.str1to Federal, Hun:u:ipl0S e Orgãos

da Adlll1nlstração Direta aa lJnião.

@ - ~~~~~~~~;~:~=oo~~p~li:;~=:S:=:n~:e~~~~:~::~upressrvA.

O - ?MJSSAO -Objetiva resteteteeer mó)ténllllprovadll no 1· turno e nlio Indufdlll'\ll redll~ão do venddo.

O - ERRO - Red!lçãodo veneídc que MO correspondll ao que folllprowadono t-uime

O - CONlRADlÇÁO - DISpositIvos con~dllClnOS entre $1e sobre IImesma metería,

O - CORREÇÁO DE U1'fOOAOEM - Sanllf vSelode IIngulIgem defeIto, erro manifesto II comglf, ou de
técnlcalegtslllllva.

SUpr1l1lB-Sea e3Cpressão "e outros recursos lln.nera1.s". cont1.da no S 19 do

Art. 20 do ProJeto de Constieu1cão "B", que ficará com Do aegua.nt.e redação

1ft assegurada. noll termos da lei. aos Estados. ao Distrito Federal e aos Hu

n:Lcíp:Los bem como a órgãos da adm:LnUCração dueca da lln:Lão, part:Lc:Lpàt:io no

resultado da exploração de petrpleo ou gãs natural. de recursos hídricos pa

ra f:LOS de geração de eneegaa elétr:Lca 00 eespeeeavc terr:Lcór:Lo. plataforma

cont:Lnental, mar te.rr:Ltorial ou zona eCOnÔm:LC8 exclusiva. ou cOlllpensação fl.

oancel.rll pOr essa exploração."

quer ati\,jd3de eeenôaf ca, ;.. c'cl~são da expr-cssjio "ou a re]~

"(ante aneercese coletivo" é n~ccss'1ria. porque se trata de~c~

cea t.c vago, sUJei"t:.o a rnanl.pulação sU'!?Jetl.võ:l.s e disc1'l.rr.ln:::l 

rias.

~ .
I

.1
i
,i,,,

QlIEJRAASSIllAlAR A llATlIREZA DAF.i'\fJ'lDA:

Q{JEJRA ASSIllAlARA llATIIREZA DAEMENDA:

JUSTIFICATIVA

Constituição IIBM.

Trata-se de r.rna anistia arrpla pois relativa aos débitos para COOlas Fazen
das Federal. Estaduais e M..niclpais, que rerece ~studos mais prOfundoS:
Lei Ordinária poderá tratar o assunto COOlmais justiça.

Suprima-se o § 49 do art. 200 do Projeto de

~ _ SClPRESSIYA_ ~ for de expressIio ou plllavrill nliodcverilinvertero senUdodo dlsposll!Yo
Exemplo:no texto, suprímlr o Ildvérblo MNÃOM, ~f'Ido a seremendllmodillcllllvll e n605Upll:S$lVlI.

O - OMlSSÃO-ObJelMl t~tlIbdeeerInll.lenllllprovllda no ]" turnoe nlio Induldllt\iIl redIlç~ do vencfdo

O - ERRO- RedlIçAo do vencidoque nao cortesponda aoque foiaprOVilldo no l·lumo.

O - CON1RÃDIÇÃO-D!sposit/vos contrlld1l6rlos entre si e sobrea mesmillmate1J1l

O - ~~~~~E UNGUACiEM.- 5llnllr vfclode linguagem defeito, erro mllnlfesto Il corrigir,ou de

QlIEIRAJ\SSINAlAR AllATOREZA DAEMENDA:

o, texto aprovado concede à lei ordinária a po§.
sibilidade de instituir Mad infinitum 11 novos tributos que garantam
o gigantismo da seguridade social. A supressão deste dispositivo su~

ge como uma necessãria limitação constitucional ao insaciável apeti
te fiscal. de eventuais governantes na aplicação do poder de tributar.

EMENDA 2T01022·2 ""~--------, 17r":""'''--::õ
{!J Dl6TlnJINTE nAVIO ROC:HA - PFL-R.G.NORTE ) ê-a.07:9" J

CONSTITUINTE ZIZA VALADARES

A manutenção deste .!tem prejudicará, extrelllamente.
os pequenos produtores do sot:,rido Norte, Nordeste e Vale do Jequiti
nhonha, onde !'lá necessidade de grandes áreas para_ se conseguir pequ~
nas produç15es

Nas regi15es Centro-Oeste, centro. Centro-Sul e Sul
a manutenção quase nada afetará já que se trata de pequenas áreas
muito valorizadas e sob exploraç15es intensivas e tecnificadas. onde
exIstem grandes produtores que são arrendatários e que ntlo possuem
terras pr6prias.

QlIEIRAASSIllAlAR AllATlIREZA DAEMEI'IDA:

.JUSTIFICATIVA

~AS51llAlARAllATlIREZA DAEMENDA:

o -:n:s:~~::=k>~~~~~~m:.==p~
D --OMJSSÀO-Obje\Ml:restlIbeJecermlllél1llllptOVlldanol"tumoenlioinduldllnllredt.içãodovenddo

D - ERRO- RedaçãodovenClãoque n&ocorrespotldllli luefol IIprovado no 1'!Umo.

O - CONIRADJÇÁO-.D1sposlllvos contra" OIlDSt' JesJe.5Obrellmesmamatem

D --~~ !JNQQAGEM - E.Mlllr V'<" e bngullgem,defel!o,erro manifesto Il COJJiglr, ou di"

Suprima..se o Inciso V do § 3lil do Art. S3

das disposiçOes transitórias.

o -SOPRESSfVA-Sefordeexpressioouplllavl'fJ.n&odever6b'erteroscntldodod1spositlYo
&empJa: no fedo, .wptimk o ~1bJo ~w.oM. p.mandoa6eemenda rnodil'IclItMrenio~

O - OMlssAO-ObJetlvarestabdecermlltêrillllprOWldanol·turnoenliolnduldaMredt.i~dovenddo.

D - ERRO- Redllçãodo venddoque nIiocom:spondll llOque101 eprOVlldo no l' turno

D - COrflRADIÇÃO - DISpoSItIvos contrlldd6nosentre si e sobre Ilmesmll mlllérla.

D - ~=E UNQUAQEM - SlInar \'feiode 1InguDgem, defeito. erro mIlIÚfesto Il corrlgir,ou de

r.r----------''''''''------------,

D1ante do exposto, propugnamos pela supressão da expressão "'e outros J:ecu: 

SOS lIIl.nera:Ls", de lIIOdo a eV1tar a 1nv1abill%ação do setor lIIinera1 do pals.

tendo em conta o vastissimo eleneo de novos ônus crlados para a 'lIUneração

brasilcll'a. ao longo do corp~ desta Carta Magna em elaboração. situação aln

da mau facil1tadll pela tambêlll proposta constll:UC10nal,Já aprovada em. 19

Tomo, da extlnção do llDposto flU1CO sobre M:Lnerals. t'rl.buto que ebspunba de

ÍDlu:rulDcntos ef1c1en;es para dosar couvenl.entemente a ea,t;ga tributârl.B para

a producão 1D1neral, compatível "/;om sua rçal eapac1dade contribut1va.

[!]-:s:~:=~CN~~=~:":m~~
O - orcussAo _ObjetMl reslllbde«r matEriIaproVlldll no l' turnoe Mo lnduSdG naredaçflodownddo.

O - ERRO- Redaç60do vencidoque Mo correspondll DO que foieprovadono l' turno.

O - CONTJtADU;Ao -DisposJth.m contnlc!Jt6rios entresi esobreli mesma rnel.érla.

O -~~ UNQUAGEM - SlInat \'fdo de linguagem, deftfto, erro mMlfesto 11c:onigIr,ou de

upr1ma-se o. inciso LIX do artigo5"" no título lI.

JUSTIFICATIVA

O Secretário (111 Segurança de São Paulo, LUis Antonio Fleury Filho,
afirme que, com a facilidade existente no Pe1s para obtenção de c!
dula de identidade e com.8 falta de impressões digitais nos arqui
vos da pol!cia, será fãcll infringir a lei por mais de uma vez,sem
que o sistema possa identificar o infrator. Todos os paises desen_
volvidos usam a identificaçRo datiloscópica e a medida é prevista
pelo Supremo Tribunal Federal que "não a considera constrangedora"
como alegam alguns constituintes. Ademais está mais dd que justifi
cada a manutençllo do método, uma vez que' se visa o benefício maiO;
da comunidade.

,EMENDA 2T01014·1
'fl CONSTITUINTE ANTONIO S::' CURIATI

.1

EMENDA' 2T01015·0 I """"__~--_..,1ir7""'''---'
, _C~ONSTITUINTE ANTONIO SALIM CURIATI éWo7laa J

QlIEIRAASSIllAlARA llATlDIEZA DAEMEliOA:

IIJ-:s:~~=~~~~~~~~~
O - OIlUSSAO_Objct/Yll~matl:riaaprowdll;no1ttumoenio~Mmbç60doYCllddo.

0- t::RRO- RedIlç&odovenckSoqucniocorrespondalllClque~lIpf'CIYadono1t tumo.

O - .CornJlADIçAo-DIspos!tI'o'o5 conll'llditódos entre si e sobreli mesnuJ matéria.

O -~ lJt{QUAGEM - Sonar~ de~ defele, erro manIfesU>. corrigir,ou de

f SUpri ...-se do ortigo 30, 11 • ext':ss.o "com .01$ de 200 .11~ I

-fEXTO :

Suprimd-se O Inciso UI do § 3lil do Artô3 das
disposiçi5es transitórIas.

~ - A manutenção deste Item invalidará os objetivos do
artigo que visa, precipuamente. a manter o crédito bancário desses
pequenos empresários e produtore$ rurais.

Além disso. a subordinaçfto da consumação do benef!
cio ao critéxiQ exclusivo da institulçDlJ credora, sem fixaçllo de pr!.
zas para estudos e respostas, eterrUzará a solução da divida. com
reais e evidentes prejuizos para o beneficiário visado.

~ -=:p:S::';~~~=Io°~~~:;::::~se::n~:::~supress!vll.
O - OMISSÁO-ObJelNa res\.llbelecer rnlllérlllllprO'nldll no l' tumo e n60 IncMdllnll redaçãodo vencldo.

O - ERRO - Redaçãodo venddo que n30 cortesponda iIlO que foiaprOVlldo no l' lumo.

0- CONIRADlÇÃO-D:sposllNOS contrlldrtóri05 entre sle sobre Ilmesmll mllteria

O - ~~~ Ul'iGUAQE/I\ - SlInar VIciode Ilngullgem.derel(O, erro mllnlfesto. corrigir.ou de

SUprima-se da Art. 69 das disposições transItórias as seguIntes expressões.
"NJS Ml..CESDA LEGI5LAÇM RELATIVA AOSERVIÇlJ NACl(xw. DE AF'nEI'IJIZAGEM ItDJ5TRIAL

(SENAI) E fi] SERVIçO NACIONAL DE APnOOIZAGEM 00 O'J.ERCIO (SEWIC)"

Texto resultante da Errenda Proposta.
A LEI CRIAM O SERVIço NAClOOAL DE APRENJ!ZPJ:D! RlRAL (SENAR), SEM PnE.lJ1ZO DAS
AmIElUIÇlE5 OOS~ R13L.ID'JS ~ A1U'\M NAME'JIo
3.5TIFlCATIVA :

A emenda tem a finalidade de evitar LIlI fato sem precedentes, cpJe seria a de elevar
à conc:Iição de normaconstitucional, legislaçllo cpJe foi fi)(ada através de O1cretos
Lei. OertiQO, na sua redação atual assegura a oriaçtfo do SENAR nos moldes de una
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legIslação antiga, talvez, já em expectativa de rrodificação, visto que o SENAI foi

..crIado através doDecreto-lei nQ 4048, de 22 de janeiro de 1942, e o SENllC através

do Decreto-Lel n2 861). de 10 de janeiro de 19116.

A redação atual, portanto, é conservadora e rnoõe, InjustlfIcavelmente. una restr
çãoà cocoetêocíe do legislador ordinário, que ficará limitado a Ull modelo,que ass.!:!.

me a presunção de perfeição absoluta, Irretccãver, A supressão mantema essência e

apresenta una forma constitucional mais apropriada

penal, para o fim de ministrar-lhe a 1IEdida. adequada - advert:e:cla, l:Iberdade
assistida., cu mte:rnar;ão-seq;n:e sem.guaIguer caráter p.znitivo, apenas ~
tive.

Ora, é evidente que não ex::l:st:jnb o:of1.ito de :interesses a ser d1r.imid:>JU
ciahrente, ausente o instituto de direito adjetivo da citaeão, não há, que
se falar Em nüacão processual, 1nex1stindo ação e partes a buscarem a entrega
da prestação Jur1sd1c1a1al.

to das relaçÕes t.raba1hist:as, é acalSe1hável a equiparação do prazo para ajuiza=
nento das ações t:rabaThi.st:as entze o setor w::baD;:) e o setor rural, ben COII:l, para
tc:i'as e quai.!:quer lesões de direito originários de relações do 1:rabalhl, san ten
tativas de c:li.stincÕeS coooeituais que apenas servb:iam para. b.mlltuar a aplicação
da ooma a:nsti:tucic:aa1 aos casos o::n:retcs (tais lesÕes carpreendem, :1nàUbltavel
nente, taIrtirn os créditos :resultantes das relaçÕes de t.:rabalho - não há p:n:qti!
dar-lhes -tratamento dif"erenr:::iaOO.)

DaÍ a o:nveniência das supressões que prc:p:m:lS.

EMENDA 2T01023-1 ""'"
(!J rnr;rrn ITNIE fi AVIQ OCCHA - PFl---.-.'-.-Ol-T-E------,j ~O~T~;;]

Q(JElRAASS~ArtATlJREZADAEMENDA:

~ - ~::~:~~~:n~~res:,~~~ap=:sc-;:,~se;~~:~~~tlJ'I"tSOO'a.
O - OMISSÃO -Objetlw restabelecer flUIlérlaIlptOWlda no I"lumo e =o Illdurda ne redllçllOdo vencido

O - ERRO - RedllçãOdo vencldoque MO ccrrespcnda~"0 que foi i1pfO\Iado no t- turno

.0 - CONTRADIÇÃO-Dlsposrtsvos conlnldlt6rlosenlJeslesobltllmesmamllteml

D - ~~~E UNGClAGEM - Smulr vído de linguDgem derclta CITQ mllnlfeslo II COITlglr, ou de

EJYIENDA 2T01026-5
CONSTITUINTE GUILHERME AFIF DOMINGOS

Q(JEJRAASS~ArtATlJREZADAEMEl'IDA.

O _stlPRESStvA_SefOfde~OtIpa1~nfiodeYerblnverterosentidodo~
Exemplono teac. sl.lptJmJl' o ~rblo "J't.i.OM, passtx1do a ser emendarncdficIItMIe Mo JUPfess/vll

O - OMISSÃo -ObJelMI restebelecer ~rla eprovadli no l-tr.IT\oe Mo kx:fu(da l'Ill redaçIo do vcnddo.

D - ERRO - Redoçõo do vencido que n50 COf1't:SlXIl1dll ao que lo! llpl'lMSdono l- wmo.

D - CONIRt\DlçAo - DIsposItM:ls contradtt6nos entresi e sobre 11.mesmll.11'\II.tériD.

m -~~E UNQtlAGEM - 5erw vldo de J~em, defelo erro manlfesto. corrigir. 0tI de

EMENDA 2T01029-0' """'-------, r;r;-;-'"";;:;:;-,
(:J WISm>\PJXl ) é!!/I/g J

Q(JEJRAASS~ArtATlJREZADAEMENDA:

m -~:e==:=loou==,=:ase~:oc~~~

0- OMlSSAO_Ob.!etMlrestllbelecerlTllltériDaprtMldllnol·tlmoenfioIndWdal'lollredaçllodovenddo

O - ERRO- RedcçllodovenodoqtleMocorrespondlleoqueFoillpfOVlldono 1'turno.

O - cONJRAI)IÇÃo-DIsposItJYos conlmdit6rios entresi e sobre11mesne maténa..

O -~~ LIl't:GtlAGEM - Sanar \ISdode Inguagem, defeito erro InoIlfÚfestoa corrigir, ou de

Q(JEJRAASS~A rtATlJREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T01030-3, """" ..,
PJ CONSTITUINTE EG1DIO FERREIRA LIMA J ~~;~'ãã'"'J

JUSTIFICATIVA

,..,..- mao --,

S "Suprima-se do § 29, do Art. 25, do Projet.o de Constituição (D), as
seguintes expressões: "a etIlpresa estat.aL com exclusividade de distri
buição", passando o paragrafo a ter a l5eguint.e redaçao:

"Art. 25 - ••••••••••• MM.M ••••• M•••••• M•••••• MM •• M•••••••• M•••••••
§ 1.9 - •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante con
cessão, os serviços locais de gás canalizado".

Sem alterar, na essência, o que se Bp:'C'.'C\l no primeiro turno de vo
tação, a supressão das expressões supra-menCionadas decorre da necessI'
dade de não se afastar a possivel participação, e colaboração, do cap!
t.al e iniciativa privados no setor emergente dos serviços de distribui
ção de gás canalizado. A exigência de que a concessão se faça apenas
a empresa estatal representa, além disto, preconceito contra a livre
iniciat.iva.

I Em pais carente de capital como o nosso, não há porque alijar uma
opção a mais para viabilização da sua poli.tica energética.

Embora trate-se de serviço público, a iniciativa privada está per
feitamente apta, até por sua comprovada maior eficiência, a participar
também deste setor, em regime de concessão, corno acontece, aliás, na
prestação de outros serviços públicos.

Quanto ã expressão "com exclusividade de distribuição", ela presta
se a interpretações dúbias. Por isto tambem deve ser suprimida do tex=-

to aprovado em primeiro turno.
Aliás, tal expressão seria até desnecessária se quisesse si2Dificar

lJue em cada munic!pio apenas a uma empresa caberia a distribuiçao. Isto
e óbvio por ser até da natureza deste serviço, pois a existência de -
mais de uma rede de distribuição em cada município seria anti-econômica
e mesmo absurda.

No entanto, ele enseja a interpretação de que apenas uma empresa
Estado poderia explorar tais servj.ços, o que, até mesmo ilBpossibilita 
ria uma real e efetiva expansão destes servic;os, além de tolher mais aro
pIa possibilidade de escolha entre alternativas para sua implantação.

Essa expressão dá azo, ainda, a confusões sobre o que seJam "redes
de distribuição" e "redes de transporte", podendo tornar menos claro
que a responsabilidade pelo transporte do gás a longas distâncias será,
con~orrne o texto aprovado em primeiro turno, de responsabilidade da
Uniao (ArtM 183, IV) &

.l.ISTlFICATlVA

O dispositivo é altamente moralizador e inovador. 'ao prever a divulgação

dos i~ostos incidentes sobre produtos industrializados. Porém, na forma emque se

r resenta no Projeto B, pôde-se detectar, depois de unareflexão mais oeroraca, r..rna
sút!l contradição. O parágrafo consta de artigo que trata da ccroetêrcra da lklião,

entretanto, sobre as mercadorias referidas incidem outros irrpostos além dos fed:!
rais _ por vezes. até mais onerosos , como o IDt. sem afetar o mérito da medida.

propõe-se realoear o dispositivo para seção que trata das Limitações do Poder de Tr.!

butar, aperfeiçoando-se sua redação a fim de integrá-lo ao artigo que estabelece l.JIIa

espécie de "código de defesa do contribuinte".

MIF pOMINr..os

Q(JElRAASS~A rtATlJREZA DAEMENDA:

"Na divulgação ao consunidor final do preço de proóJtos industrializados.~

verá constar. nos termos da lei, o valor dos respectivos tributos" •

daçl!o:

Transforme-se o § S!l do artigo 159 em§ SI! do artigo 156. can a seguinte r,!

[!] -SOPRESStvA -SeFordeexpressioou~nfiodeveTá~o~dodisposlbYo
EltempIo: no texto, wprlmIr o~ Mfioi.o~, pBSS5ldoa ser emenda mocificlltMl e rec supresslv1l

D - OMlSSAo- Objetivarestabelecer1TUIt!11ll8prOYZldll no l-ttmo e não lndl1fdlll'loll redltçio dovencido.

D - ERRO - Redaçaodo venddoque Mo correspondll ao que fOIllpfOYlldo no I' turno.

O - CONTRADIÇÃO - OJsPOSllro'os conlrll.dIt6nosentre si e sobre 11.mesma mllt!na.

O - CORREc;Ao DE UNQUAGEM - 5llnllT vfdo de iIngIJagem, defelo erro manlfesto li corr/glf. ou de--

r;-r-'""-----,'--__-"~== ..J) êmo1jBt J

.J.STIF'ICATIVA:

CERCA DE 70% ci TlOO Q...E SE mDJz l'lJ SE D:J'.m.E tf) ffiASIL CIRClLAPELAVIA OOXIV.!.
MIA, OCOORE ll.E 1)5 FRETES IrrnVIMIOS, 0J.l nAR!SSIr-IAS EXCEssr.ES, SM LIVREE fOO

IoWX1S AOSAa:Jl DAS LEIS 00 J.Ef1CAOO. DADA A FOOT!SSIMA OM'ETIÇAO EXISTENTE NJ SE

100. NilJJ HAA foEtm PDSSIBILIDADE DE O 00VERm fIXARl)J o:mmLAR OS FRETES 1bDJ

VIMIOS EM GERAl, O t.\E TOONAnIA If.POSSlVEL O C1.M'RUaITO 00 Mtl.MJA1-ENTO O'.l6TITI.e.!

OOAl EMfXAI'.E.

O MESMJ o:mRE D:J.tOS TRANSf'(JlTI\D'l(ES FEnmVIMIOS, AéREos E AQ.jl.VIARllJS - lffl: FU1

SER80I ESTATlZAOOS E lJ..JTroS FOO SEREM TOTAlI-ENTE ne:GU.ll~ENTAOOS, SEtDJ CtE OS mE

lES o:x3MOOS FOOESTESMlXlS DE lRANSf'l'.TITE JA ESiM ClJ.f'nEE/,{)IOOS, O=: cuu.w:R~
MAr PElA EXffiESSM"U.nnos ITENS DE OJSTOS E PREços o::RESA'J'6ABILIOAOE 00 f'I'XEl

A.:6LIOJ"r PElO Q..EA SLPRESSIlIJ PIlFOSTA APCNAS VEM APERFEIÇOAR O TEXTO. SEM PRE~

DICM O SEU Al..CAN:E.

[!J - 8aPRESSIVA _Se for de expressioOUp~ n50 devem rwerter o sentido do dbpos/tlYo
Elemplo: M amo. supnmlr o Ildvéfblo MI"iAO", passando. ser emendlI mo<IficlllMl e nIo supressIYlI

O - OMlSSÃo- 0bjeúvlI restllbeJecer rtIlllériDIlpfP'o'IIdlI no I' u.no e n60 lndl.lidll M redlIçio do Yenddo

D - ERRO- Redaçiodovenddoquen60correspondlleoquefol1lprovadonol'tumo

O - CONlRADlÇÃO - DlspoSltrvoscontIedrt6nos entre 51e sobre a mesma ~ena

O - CORREÇÃO DE J..R"IGUAGEM - Sanar w:1o de Iingullgem, defeIto, erro mllnIfesto a comgIT. ou de--..

EMENDA 2T01024-9

l:? AFIF""""'"

r.r------------mao-------------,
~ ARTlOO 44 § 2l:!11'1:19) I _ ~rima-s~ O terec 11••• fretes••• "

QtIEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

JUS'l'IFICATIVA

Q(JEJRAASSINAlAIl A rtATUREZA DAEMENDA:

[i] - SUPRESSIVA - Se F~ de expressão ou plliavra. Mo devem IIlvertero senlldo do'dlSPOSiINo
Exemplo: no tc:xlo, suptJmlt o oIldvéfblO "rf.A.O-. plWllMo11.ser emenda modiflClltivll e nãosupressivll..

O - OMISSÃO-ObjelMl restabelecer mlltêrfllllprovada no1· twno e não IndWdllnaredaçllo dovenddo.

D - ERRO- Redaçilo do venddo que não corresponda 1lO que fOIaprovlldo no l'turno.

O - CONTRADIÇÃO - DISpositivos conlrlldltorioSentre si e sobre 11mesma matena.

D - ~~~~~E UNGUAGEM - ~nM \'fClO de IlIlguagem defeito. erro rnllnlfesto a corrlgtr. 0tI de

Suprima-se o inciso n, da Art2 aR. do Projeto de

Constituiçfto. renumerando-sé os demais.

OOEtRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

r.r------,--,------mao------------,
Emenda SupréssJva (projeto (8) 22 turno)

JustJ-ficação
_ ~rimIda a expressão na proprIedade produtiva", a C01lIssão de Re

dação cuidara da adequação do texto decorrente.
Não cabe à Constituição dizer que a propriedade produtIva é in 

suscetível de desapropr1aç~o. Até porque a express~o "propriedade produtiva" é 1IU1to
relativa, ficando. por isso mesmo, sujeita ao disciplinamento de ilei ordinária e à

interpretação do JudIciário. Melhor protegida fica a propriedade, C01l a exclusão da

pretensa ressalva. •
Para resguardo da propriedade produtiva. basta o parágrafo único

ao artigo em tela, ao dizer que "a lei garantirá tratamento especial à propriedade
produtiva e fixará normas para o CUJllrImento dos requisitos relativos a sua fl.JflÇão

soela!.

rx:J - ~:~~:~~~~: =S;~oO~~~llp=;:e~lI.se~~~~:~:r:::~~wosupressrIL

O - OMISSÃO -ObJellva restllbécer mlltena 8provll.dC1 no l't~ e nil? Indulda M redll.çiodo vencido.'

D - ERRO:- Rcdllçaodo venCIdoque;não correspondllll.OqlJe foi"provlldo no 1· turno.

O - CONTRADlçAO - DISPOSI\ivoS conlrlldJtotlOS enlre SIe sobre 11.mesmil;matel1ll.

D - ~~~T=E UNOUAGEM - SoIDM 'o1CIO de IinglJllgm1,derelto.erro mamfeslo 11.corrigir. ou de

Se o mercado interno integra o patrimônio nacional ê obvio
que ao Estado caberá seu gerenciamento, ou seja, a declaração que
ora se procura inserir no texto constitucional converte um. elemen
to econômico em bem público, "latu senso". -

I Na verdade, o que se busca é respaldo Jurídico para permitir
ao Poder Público intervir no mercado (qualquer que seja ele), qtla!l

~~ ~5:~ quiser, sob os argument.os imprecisos que o próprio t.ei"

o institnto da prescrlção orJ..ginr:Al-sehistoric::a:ren, ccmo se ~sabe, da neces
si&de de d3r maior segurança. e certeza às relaçÕes juddicas, pois cbservoo-Sã
que a p:n:petuação à:lS o::aflltos de :interesses não faIIcrecia. à ordem ju:ddica e a
paz =!a1.

O teJd:o o:mt1do IX) Pxojel:o de CCX1Stituição (B) scbre o praza pre:sc:ricicDal
das açÕes trc!balhistas, além de não ser elar.o, tanbán não fac1lJ.tarã, tDn certe
za, sejam a1can.ç<'d:)s aqueles obJetivos que a sabedorla de nossos ancestrais Já
CXXlS1derava tão necessãrios.

PaJ:a que a matéria seja %egUlada de llCdo hamãüoo, unifome e adequado para
to::Iosos envolvicbs pelo 1np:Jrtante tma, e ali. beneftcio <b pttprio aperfeiçcanen

T.tata-se de mais um preceit.o intervencionist.a, cujos efeitos
sào prevls!veis e que por isso deve ser evitado.

Suprima-se totalmente o Art. 222 do TItulo VIII do Projeto de
Constituição (B).

D'roTA-:-=a

'--__=~e=.,_--------JJI:#Jo;.J!& J

I:ZJ-==~~~:::~~~='~:~~~
O - OM1SSÃO_Objet/YoIlrestllbdecerrnBtériDllprovadzlnol'~enfiolnc:h.údllnaredaçllodovenddo.

O - ERRO - Red&çio do vencido que Mo correspondll eo que foiaprovado Ml- turno

O - COtrJ'RADIÇÃO - OJspo5Jlro'l)S cOnl1&dll6nos entre si e sobre a mesmll. rnatérlll..

O -~~ Uf'fGUAGEM - 5mM vfdo de l!ngIJllgem. defeito, erro mllnifesto • col'Tlglr. 0tI de

EMENDA 2t01028-1
(:J RICMro=

EMENDA 2T01025-71 """" "'--, .
f:J AFIF ",."".., • ) Wi:i/8iJ

Es$e d,lspositivo deve ser 1nt:eira:lett:e suprinrl.do p:m;ue a pretexto de se
c::cnferlr aIfP!a defesa ao nem' infrator, estar-se-ã., na.ve%dade, criando a fi9!!
:ta da. acusaçao processual, hoje ineldst:ente. -

Os que coohecEmos prin::!plos do Direito do MeD:Jr, no tocante ao trato dos
:infratores, sabem que ali :inex1ste "OCn:fl.ito de :interesses, qualificado por ura
pretensão insatisfeita, ree!stida cu não", isto é, não há 1ídE!.

Destarte, Mo há p:ooesso IX) sentido técnico-jur1d1co Ó) tento, mas SElIl too
J:a sin:1icâIx:J.a, axle se cbjetiva, o:m respaltb técni.cc-parc!a, <Xrlheoero per=
fU persc:mlIst1co}lo p:Jrtador de desvio de cx:n3uta, OJ envol?do an infração

Q(JEJRAASS~A rtATUREZA DAEMENDA:

[!J - 80PREssrvA -Se Fordeexpress60 ou~ niodever6lnvertt:ro senbdo do dlsposItlvo
ExernpIo: no texto,supOOW o lKtvérbio "NAo". passando aseremenda modficllt!v.ll e No supresslYoll.

D - OMISSÃO - Objetiva resl.llbcJeccf rt\lltI!,rla 2pl"OVllda no I' turno e moIncMda na redcçõo dovencldo

D - ERRO- RedaçâodovtnddoquenfiocorrespondllllOqlJc;folollprcMldono 1'~

0- ·CONlRADIçAO-DIsposItlvos contr&dJl6nosenlJes~esqbreamesmalMt!l1ll

D -~~ LJrIQ(L\QEM - Sanar \'Sc:Jo de linguagem defeito erro mmlfesto a COfliglT 01.1 de

o d1sp:lsitivo cbjetiva possjbilltar, p:xr neio deste "mmdacb de :injunção" r
a plena eficácia de várla.s oox:nas coost:it:ucl.a1ais que, de outra foma, só pode
.ricta ser aplicadas após a expedição de lei tx:IIpJ.Ementar ou ord1nãria que as re
gul"".

Dentre elas foram incluídas as relativas ao "dil:eitos" pcevistos na o:nsti.
tuiç:ão. -

Cka, caro o temo "clixeitosll é la.Igarre'lt:e~ po ProJeto de Ca1stitui
ção, qm1.sguer deles ali menciooados p:derão estar sujeitos ao "mandado de inJun
ção", ou seja, tanto os c::h<mlacbs "direitos fundamentais", c:a:ro os de:mis, cbJe1ii
de títulos diversos (Educação, saú3e, lazer, PreITidência, etc.).

A supressão do temo "direitos" faz-se necessária para evitar ura P'SSIvel
:inversão do processo legislativo, pelo qual o JOOiciário se antecipará na edição
de nonras, e:Kerc.erxb um ftmção que não lhe é típica e acanetando prà:llanas de
na.tureza institucialal..

JUS'l'IPICATI.VA

SUprlm1r O Jncig) IV, do § 39, do artigo 230 cb Projeto de Onstituiçãe (DI.

~ SUpd.na-se a pal.avm "direitos" cb :1nciso VOCII, do artigo 59, do Projeto
~ CCr1stituição (B) r passamo seu tmd:o a ser o seguinte:.

"UOCII- corx:eder-se-ámandado de injunção seapre que a falta de ncu::na~
laàxa tome imrl.ável o exerc!cio das liberdades cCl1stJ:bclooais e das pren-o:@
Uvas, :inerentes à nacionalidade, à scherania e ã cidadania". -

JUS'l'IPICACAo



127

Justi ficação

A unicidade sindIcal nãc se compadece com o ~stado

democratico Ademais, a pluraUdade sindical cria, no selo das di .;:

versas categorias uma salutar emu.Iaçãc , reecvaccea de quadras e i
déias.

IEMENDA 2101032·0 '""" --, r.r-"'''::---l
l!! CONSTITUINTE rcroro FERREIRA LIMA } êw07/~ J

[EMENDA 21010:;15-4 """' ---, ~"'''--'
CONSTITUINTES MARCOS PEREZ QUEIROZE B1fDro FUR:1Rl. f..Ll-A 6ucú8!, J

QOElRA ASSII'lA1JIR A NATUREZA DA EMENDA:

r:J - ~~=p~~~~~r:;m~~~=~oo~~~~e~á~~~se:a:-:~~~~~PJeuriL

D~- OMISSAo - Objel!v<:l restabelecermaU:ri3IIplOYllda no J. turno e nlo Induldll M redaç30do venddo.

O - ERRO - Redllçãodo vencidnque MO eorresponda110que foiaprOY<:ldo no l' turno.

O - -cOl'i'l'RADlÇÃ.O- DtspoSl\JVoS to~nlradil6nos entre51e sobre li mesma meteria,

O - ~~~,~E LlNGUAGEM - Sanar 'llStwde IIngur.gem,deleItO,etIO mr.nIf~l.I:I ZlcOITIgll' ou de

Justi flcaçao

A transposição encerra um grave erro de técnica le 

gIslativa. A disposiç~o "O Brasil buscará a integração econômica •

politica, social e cultural dos POOJos da América Latina. vtsaedc a
formação de uma comunidade latino-amerIcana de nações" tem caráter

permanente e não ,transitório, ImpZie_se a retjficaçl:lo.

Justificação

Constituiçao.

QlIEIRAASSINAlARA NATOREZA DAEMENDA:

VI _ recomendar ao Presidente da nepúm ãce o aras-,
t emerrto de detentor de cargo ou função de ccnrr ança no governo f,!

derej , inclusive na adnlinistraçlio Indireta"

Artl:l 52~ •••••••

Emende. de êerc - C Pro~eto (8) 2li! turno)

Coloque-se como inciso VI do Artl2 52 , o seguinte.

ClUEIRA ASSII'lA1JIR A NATOREZA DAEMENDA:

o - saPRESSIVA _Se: forde expre:ss!o ou p~'avrZl, n!o deverA irlvelteto sentidodo dlspcl5llriO
EMmpla: 00 texto, $Upnrnlro edveiblo 8NAQ8, p4lSSIlf1do a ser emendamodJficallVll e MOsupresSIVa.

O - Olo\1SSAO-ObJel!vll resUlbeJecer mat~na aprovedano 1°turnoe MOInduIdafllI tedaç.§odo ~ldo

~ - ERRO- R_edaç60 dovenddo que não ccrrespenda ao que fo!llprevadono I'tumo.

D - CONlRADIÇÃO - Dl$posillvo5 col1trZ1dllótlos entre 51e sobre a mesma metene ,

O - CORREÇÃO DE UNOCIAGEM - Sanar vfdo de llngulIgem defeito erro manlfe$IO a tortlglr ou de
&ét:nlc:2I1e:g1slatMl.

Justi ficaçl:lo
A disPQsiçlio vinha constando de todos os anteproj!

tos desde aosubccmtasãc do Poder LegIslativo. Estranhamente, desa

parece, agora. do texto do ProJeto (B) 2R turno Jmpõe_se a repa 

ração do êrro.

';MENDA 2101039·7 """'--------, ~"'''::---l
CONSTITUINtES GERALOO MEL.O E EG!OIO FERREIRA LIMA éw0 7/!J6 J

,
Emenda supresarve (Projeto (B) 2l:l turno)

suprima-se o Parágrafo üníco do art" 85; do Projeto de

,..,..,.----------"""',---------~--,

suprIma_se da § Je, do artQ JJ, do Projetb de Cansr! .~

tuiçlio, as expressões "vedada a sua divisão em municípios·. •

,..". "'"0 ,
Emenda Supressiva (Projeto (B) 2" turno)

Desde qUI! se deu autonomia ao Distrito F"ederal, nlla

vejo como impedi-lo de dividir seu território em setores administr~

tivos autônomos. a exemplo dos Municipios, embora com característi

cas pToprlas e singulaTes Atente-se para o fato de que a lei orgâ

nica do Distrito reeerar., a exemplo das ConstItuicões esàaduats , é

votada com quorue qualificadO de dois terços.

'EMENDA 2101036·2 ""'" 1'1:":....:=1
:5 QNSTITUINTES MARCOS PEREZ QUEIROZ E EGíDIO FERREIRAtJ!.R 0'07/88 J

J:D -:~:~~;::::=~~~~Bráse=n~~~~~:OS~~presmll.

O - Olt'UssAo-~ tes\l,beketr \M\im. I'lpltmdi!\ DO 1~ tumo e nt.olnduldZl roatede.ç:t.o dovencldo.

O - ERRO- Redelç60 do venddo que nêc torrespondllao que rolaprovado110I' turno.

O - CONlRADIÇÃ.O- D15poslllvos contradrt6nosen~ SIe sobre a mesma mal~1ll

_O - ~~~E UNOUAGEM - SanarvStlode ooguagem, defelw, erro mamfesto 11 ootriglr,ou ~e

QOElRA ASSIl'lALAR A NATOREZA DA EMENDA:

[iJ - ~:p';~~~~~~~;;;:~~d=O~~~~:=~r:;:=::~:~nsl~$Upre&Slva.
O - OMlssAo_ ObjelMl festmldeccr mmerlllllpro'Rlda no i- tumo e MO Inclwda na redllçkl dovenddo

D - ERRO - Redllçllodo vencõa que:n50 corrcspondllao que folllprovadono l' turno

O - CONTRADlÇÁO- DlSPOSll1VOS conlIadllonosentre.51e sobre li mesma mateM.

O - =~~~E LINGUAGEM - sanar \'feio de linguagem. defeito, erro mllnlfestoa corrigIr,ou de

Em decorrência da supressão. impõe-sei igualmente,

se.1am suprimidas as expressões "e terá inicio em primeiro de Janei

ro do ano seguinte ao de sua' eleiç~o", contidas no art" 84 seguinte.

Justlflcaçlio
A eke Içãc indireta do Presidente da República. mesmo

no caso:de vac~cia dos cargos de Presidente e Vice, nos últimos doi

ercs do Illélnclato, e, de todo, desaconselhãvel, -rc sistema presidencialista a legl

t}mldade do Governo occcrre da ele'çaiJ popular dJ srestoente, suprimi-la, por
mais inc5dental que seja a hIpótese, é deixar t.ma brecha à aventura e aos lapas

-ses:-insUtuclonais.
1 Assegurado D processo eleitm:al direto, com os dois turocs •

para o caso de vacância I IlIlJlle-Se que os sucessores, emqualquer caso , inicIe im

mandato de cinco anos. Com Isto , evrta-se a utilização de todo o ritual eleitora

para per!odos curtos. Todo Presidente e uíce são senore eleitos por ctrcc anos.

Essa é umasolução racional e que vem sendo adotada por outros países. com indls
cut.í~üb~o_caso._dePortug'lL.-_

Emenda Supressiva (Projeto (8) 2Q turno)
Suprimam-se os §§ 111 e 211 do Arttl 83, do Projeta de

Consti tulçlIo.

QOElRA ASSINAlARA NATOREZA DA EMENDA:

fi] -:~=~~~:::;~=o~~~~=:=::e~~~:~:=~
D - OMISSÃO -Objetiva resUlbelet~rmllterJe- aprovada no l' turno e MOIndulda na redaç~o do venddo.

D.- ERRO - Redaç.§odo vencidoque não ccnesponda ao que foiaprovado00 I" lume.

O - CONTRADIc;AO- DISpositivos contraditóriosentre si e sobre a mesma maléda.

D - ~~~~E LINOUAGEM- sanar vSclo de linguagem. defeito erro mMlfesw a confgIr, ou de

Emenda Supress'va (Projeto (8) 2" turno)
Suprimam-se do inciso V. do Art" 52 , do Projeto de con,!

titulç~o, as expressões ••• "de dois terços".

Justi fIcação

A exigência, posta em termos imperátivos e para todos

os casos. somente concorrerá para burocratizar a ação do Governo e
do Presidente. As viag~nsl multas vezes, são meramente formais, para
participar de solenIdades ou outros eventos assemelhados. São atos
simples dos quais nãn decorrem qualquer política de governo.

Da! a supressão,

IEMENDA 2101037·1

EMENDA 2101040-1 """' --,
:5 CONSTITUINTES GERALDO MELO E EGíDIO FERREIRA UMA ~;;~!ã:J

QUEIRA ASSINAlARA NATOREZA DAEMENDA:

IX] - ~~:S:~~:::::~S:oo~=ap~:5t~~~~se:a:::=~lVpeulva.

O - OMISSÁO-ObJe!MI resli!lbeJec:er matériaaprovadanoI'~ e MOIndu/da fUI redaçliodoverKldo.

O - ERRO:-_Redaçliodo venddo que MO COITesponda 1KI que foiaprovadono 1"turno.

O - CONTRADIÇÃO- Dl$posI1IVOs conlr~ãllórios entre si e sobre a mesma ma(elll..

D - =~~E UNOflAGEJ'I\ - ~nar vfclode oogUZlgem defe!to,eRO mMlfesto ~ torrlglr, OU de

Just i f1caç~a QUElRAASSINAlARA NATUREZA DAEMEIiDA:

A exigência de dois terços torna !néquo o mecanismo da

censura. Plor do que jS9:l. pois será um fator constante de conflitos

e l mpasses. podendo ensejar a 55 tuaçlio exdrúxula da permanência no
cargo de um Minlstro de Estado, apos perder a confiança na maioria dos

lIlemhros da Câmara dos Deputados. Essa estranha moç~o de censura é h'

pótese singular, uma \!ez que sem simular na histó'l:ia do direi to.coo!.
t,1tucl anal.

[K] - ::~~~~0.1::~~~:::: ~~~=oo~~~~ap~=;As~~v;~~rn~~~~:::::O~ressNi.
D - OMISSÃO -Objel!va restabelecerma(e~ aprovada00 I" (urnoe não Indwda M red"o;oo do vem:ldo.

D - ERRO_ Redaçliodo ventldo iue não tClrrespCll'lda ao que rGl aprovadono I" turno.

O - CONTRADIÇÃO- DlSpOSlllvos oontradltCInos entre 51e sobre a mesma matena

D - ~~~~~E LINGUAGEM - Sanar VlC10 de Imguagem,defelto erro mamfestoa tOITIglr. ou de

Emenda Supresslva _ ( Pro.ieto (8) 21i1 turno)

Suprimam-se, do inciso 1, fio Art:R 57, do Pro.1eto de

constituiçlio , as expressões "Prefeita de Capital" e "Chefe de Mis~

são DIplomática".

~ •Justi fi cação

Emenda de correção de linguagem _ (Pro~ieto (B) 21i1 turno)

QlIElRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

Repcnha-se no título I - oos Princípios tundarnenta!~

... o disDosto no Artlil 8li! da~ DisDosic;~es TransitórIas.

A dlsposiç1:l0 ~uI~t~~~~~:ocom intençaõ que nlio transpa _
rece de seus termos. Com ela , o que se pretf?nde é o desfazimento de
atos voltados para a moralizaçl:lc da adm.lnistraç:io púhlica Com o tér _
mino dos mandatos dos governadot"es anteriores aos atuais, em algons
Estados, procura-se apadrinhar funcionários que não passaram pelo cri_
vo de concurso.

Com a aprovação da emenda, a fraude seria empanada.
Impõe_se, por isso, a supresslio.

Repugna e cont;arJa toda a nossa tradiçlia constitu

cional que o pal"!amentar pr~serve o mandato, mesmo vindo a ocupar

o cargo de Prefeito. O comando e casuístico e representa um privi

légio em causa própria.

Por seu turno. nl:lo é de bom alvitre que o titular

de Mandato eletivo ocupe chefia de Missão O!plomatica, salvo e~

caráter eventual e temporado.

QlIEIRAASSINAlJ\RA NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T01041·9 """'--------, I'T"":":""''''::::-l
oNSTnUINTES GERALDO MELO E EGtDIO FERREIRA UMA Cw07/!8 J

[K] - SUPRESStvA -Se rorde expre!&ioou ~vra mo dever!.Inverter o sentldodo dl$po5lbvo
- &templo: 00 lelc1CI, strpnmJr o ~vérblO ~NA08. pauando li 5I:remend3modificativa e mo suprcsslva.

O - OMlssAo - Objetivarestabeleter malerfaaprovada no 1"tllfnoe MOInduldllna redação do venddo

O - ERRo - RedaçàodGventl~ que nao oonesponda 110que:(ole-provado no l"lull1o.

D - CONIRAOlÇÁO-Dt$POSlIlvoS contradllónosenlre 51e sobre 11 mesma materJa

O - ~r~~E UNGUAGEM - Samr vSclo de linguagem,pefello,erro mllnJrestCI li COrrl?!r (lUde

r;;r------------''''".'------------,
Ilenda Supressiva (ProJeto (B) 21:1 turno)

SuprIma_se o artlil 2'. das Disposições Transitórias, do
Pro.iete de Constltulçlio. \ •

Justificação
A eliminaçl:lo do recurso de revista Pt:Jrdivergên::ia Jurispruclen

ci aI, traz grave iro:nvenlente de impedir a .....1formização da jurisprudencia traba 
lhista dos tribunais regionais, permitindo que emcada Estado de federação possa ha
ver interpretação dive]:'sa de legislação trabalhista

Isto sera particularmente danoso para o disciplll1amento das rela~

ções trabalhistas entre a União, as suas autarquIas, fundações, eopresas publicas,
sociedade de economia mista, pois cada Tribunal Regional podera. em tese , lnterpre~

tar a lei a seu mogcRe~~s~O~~l~;~i~~~: ~/~~~~~~o literal da lei I não impede ess
reglonaHZêÇã:lc'e jUrlsprudência trabalhista, pois s6 lIUitO raramente se acinite tal
recurso, por ser difícU se caracterizar a violação literal da lei,

~ Emenda SupressJva (ProJeto (8) 2ll turno~-------------:--'
Suprima~se. no § 2l:l, do Art" 117, do Projeto de Constltulção, as

seguintes expressões: ••• "limltados os recursos das declsi:ies dos Tribunais Regio
nais , nos diSSDios individuais, aos casos de ofensas a literal disposição desta
Constituição ou de lei federal".

I~DA 2101038·9, '"""' --.:.__-,
COf'.fSrrTUHlTES GERALDO MELO E 6GtOJO FERREIRA LIMA rr==;7;~"Y'ã'8J

D - ~~~~~~~e:xt::~~::::::~~=oo~~~~ap=~:e:AS:;~~n~:e~~~~;~:::~:UPle5Swa

D - OMJssAo - Objetivarestabelete:rmalefllleprova.dll no l' turnoe não Indulda nÁredaçaodo vencido.

O - ERRO_ Redaçliodo venddo que n';o torresponda 110 que foiaprovadono l' turno

.0 - CONTRADIÇÃO_DlSposJtiYoseontraditorlosentre si e sobre a mesma matena

ILJ - ~~~~~:E UtiCiU1\CiEM - Sarou Vlc:1G de Unguagem defeIto erro manIfestoli cOfrJ,glr ou de

Suprima-se da alínea "a", do inciso rI, do artR 101 ,

"do Projeto de Constltuiçlio, as expresslles "seus" e "e".

Não ê de boa pol!tica que se deixe à competência pr!

vativa dos tribunais a proposta para elevação dos memhros de seus
respectIvos colegiados Em regra, agindo em causa própria. o~ mini;
tros e desembargadores são refratários ao aumento dos membros das

cortes que integram. Entendem, com vIslio estreita e contrária ao i,!!

teresse coletivo, que aumentar o nUmero de membros dos trihunals é

diluir o estato ~de seus integrantes.

~DA 2101034·6 """' -,
CONSTITUINltS MARCOS PEREZ tE Ql.ElROZ E EGíDIO FERREIRA UMA rrw;;~"'ãã"]

QOElRA ASSINAlARA NATOREZA DAEMENDA:

Justi ficacão

[U - ~~:~~~~~~~~~ ~x~~=oo~ÃÃ~~=~:e~a:::~5t~~~:::~:Pfessivi.

O - OMISSÃO - Objetivaleslabelecermalena apr<MIdano I' lurnoe pào Incluldana redação do vencdo.

O - ERRO - Rcdaç.§o do venCIdo que não 'orres~da ao que rolaprovadono I' tumo

0- CON1ltADtÇÃO-OISPOS\\M)S conuadlténoscnUeslesobieZlme5mllmllterla.

D - ~~~~e~~~E UNO(1AGEM - Slmil!" vklo de Imgua9.effi derelw, etro manllesw li torrlglr, ou de

r:r------......,---=----------__,
Emenda Supressjva (Projeto (B) 21:1 turno)
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E'MErIDA 2TOI042.7, """"' --,
) .. CONSTlTUIN"E5 WILSON CAMPOS E EGfOIO FERREIRA LIMA tJ""1'1?Õ;'Iãã"J

QUEIRA ASSIlW.ARA NATUREZA DA EMENDA:

Depois. pcruue cria intolerável situaçi!lo de desigualda
des entre as partes em litígio. em prejuído do interesse público, qu
se presume nos atos da Administraçfto: enquanto ao particular vencido s
assegura a via alllpla do recurso ordinário, a6 Poder Público. quando ve
cido, só resta a via estrita do recurso extraordinário, incabível na
causas em q.e se discuta direito local. QUEIRA ASSI!'I.'UR A NATUREZA DAEMEliIlA:

m- stJPRESStvA -se forde expressfoo ou palavre. não dever. inverter o sentidododlsposiWO
Exemplo: no lt:lcto. supdm'lr o ..:lv!rbb iihCT. pm.sllI'Ido a ser emenda ~rl(:~i1 ti No~

D - OflUSSÃO_Objetm usmbelecer mmma,p(CIVId.e no t, bfnO e~ induldanat~ do vencido.

D - ERRO:- R~llodovenddo GUtnAo COITesponda iIO que foi Ilprovadono l' turno.

O - COl"fl'RADlçAO - Dispositivos conlJadllp(lOS entre si c sobre a mesmlllnlJteria.

O - CORREçAO DE UNGtlAOEM - 5anM vfdo de~. defeito erro manifesto a c:oaigJr. ou de
técnlc.a5egIS1lllrva.

EMENDA 2TOI04S.1,"""'--=- -, ~"";;;;---l
:I CONSTITUINE Wl'L50N CAMPCSEm1:0IO FERREIRA LIMA (-w07l88 J

Q[IEJRA ASSI!'I.'UR A NATUREZA DAEMEliIlA:

~-=:S:~~;;:~~~~er:a~:m~~~
O .::.. OMJsSÃo_~ restabeleeumartna~ no l'ttrno e não lnduídlI. M redaçio do Yenddo.

O - ERRO_ Redaçio do venddo que nio corresponda ao 9ur! rolllprovado no l' turno.

0- CONIRAt>lçAO-D!sposlbvos contJ1lditonoserJtml!esobrc!amesrTUlIDilterla.

O -~~ urtGClAGEM - &rw 'o'idode~. defeko. erro manifesto • conigIr. ou de

Ellenda Supressiva (Projeto (8) 2R turno)

Suprillla-se da alínea "e". do inciso 11 t do 'SQ. d
artR 134, do Projeto de ConsUtuiç:lo, as expressões "salvO exceç15es
previstas na lei".

JusUficaçl!o

m -SUPRESSIVA-5e:fordeexpressioCUpalllm.niodever6lm'l!JterosentldododlsposltNo
E'.umpIo: no Imo. suprim&'o advérbio '1'W:r,pusandoasercmendll moci1'lClltIva e niosupmslvL

O - OMlssAO_()t,jctNa res!abdec:erJMt&iil~ no l'lwno e nio lnr:!uIdII niI rec!ilçiodovenddo.

O - ERRO-::- Redaçio do vendfo que nio ccmspondil ao qu~ rolapmvadono l·tumo."

D - CONTRADIçAO-OlsposaIvos conttildillnosentresiesobreamesman\llhla.

D - ==~~ Ul"KKL\GEM - s.w vkir;I de lk1guagem. defdo. erro manifesto a cocrigIl'.ou de

Ellenda Supresslva ( Projeto (B) 2Q turno)

Suprima_se,na a1inea "c", do inciso I, do artQ 165 ,

do Projeto de Con!ltltuiçl:io. as seguintes expresslles: ••• -de funcio

neMento t8 setor. produtivo", entre as expressões" por~- cnda;

regiões- evet.revés de suas insUtuicões de caráter regIonal-, entre
as expressões centro_oeste e~.

Pelo Projeto, o Ministério Público ganhou nobre e de
50 alcance. Com autonomla financeira e administrativa, COIl as gara
tias e vecaçães de um magistrado, o Ministério Público temeu-se UlIl
61'9:10 de defesa da sociedade e de cada UI! dos seus Integrantes. Mel

estnc inseridas as atribuiç~es da Defensoria do povo. Seria, aS$i.,

um cOl'ltrasenso,per_Ulr que o membro do Ministério Público possa e
xercer atividade poliUca partidária.

EMENDA 2TOI043·S """"--------, ="''':::-1
:t CON~TITlJINTES WILSON CAMPOS E EG1DIO FERREIRA LIMA [--w07l88 1

QUEIRA ASSI!'I.'UR A NATUREZA DAEMENDA:

~ - StlPJ{ESSIVA -Se for de express.3oou pAlavrA. Mo dever!mtrtero sentido do disposIlNo,
• Exempb: no texto.suprlnw o DdvitbIo -NÃO-, pasundo a seremenda modificarvai': n60 supress!Ya:

LI - OMISSÃO -ObjeIMI rcstabekeer matériaIpfOYllda no 1°~ e~ Indwdil niI rtdilçAo do venodo.

D - ERRO- Redilç50 dovenodo que n60 correspondil ao que rOiilprovado no Joturno.

b - CONlRADIÇÁO - OJsposllNos contrilãll6nos entre sie sobre 11mesmeIDiltétlil.

D - COMEÇÃO DE LINGUAGEM - Smlilr Vicio de linguagem. dereltO erro manifesto a conigir. ~ de

. """"'-r.-r----------""""------'--------,
'Emenda supress~~~rl~~~~:t~~~fn~: ~g:~o~o inciso rr, do artQ 111.

Justi ficaç:lo
O recurso ordinário contra as decisões denegatórias de

Mandato de Segurança proferidos em última instância pelos tribunais lo
cais ou federais foi instituido pela ConstitulçDo de 1946. em seu art ..
101, lI. a. que atribuiu a competência para o seu julgamento ao Suprelllo
Tribunal tederal.

Já em 1965, propunha, entãc , o Supremo Tribunal Federal
fosse alterado o preceito con·stitucional. para o fim de se adrll1tir o re
curso ordiná't'io contra as decisões proferidas em última instância pelos
tribunais locais ou federds, fossem elas denegatórias ou concessivas
do Mandato de Segurança. desde porem que a quesUio discutida fosse de
direita federal (efr. R. O. A., vol. 61, pág. 476 e ss).

Lamentavelmente. a solução para o problema. erll Inoldes se
melhantes a essa proposta. só veio a ser dada através de um ato de for
ça., o Ato Institucional nQ 6, cujo art. l Q• dando redaç:Jo ao art. 114
da constituiç:lo de 1967, eliminou o recurso ordinário em tema de Manda
tn de Segurança. .-

Com isso, decisões proferidas pelos tribunais em Manda
to de Segurança, fossem concessivas ou denegatórias, só poderiam ser
objeto de recurso extraordinário, onde necessariamente a quesUo disco
tida teria que ser de direito federal.

A restauração desse recurso ordinário, no texto da alI 
nea lt bOI,IJ,cb art 111 , que se quer, agora, suprimir I não parece ser so 
lU'Ção que consulte os interesses da justiça.

Primeiro, porque _ como ja ohservõu O Supremo lribunal
Federal. no estudo antes aludido - obrigara o Supremo lribunal de Jus _
tiça, cuja função recursal há de ser o de ~br pela uniformidade na
aplicação do direito federal. a julgar questões de direito estadual e
ate de direito municipal, provocando, desde logo um insuperavel acúmulo
pe trabalho para a nova Côrte.

Depois. porque crta intolerável situação de desigualda_
des entre as partes em 11.tig10, em prejuízo do interesse púbUco, que
se presume nos atos da Administração el'lquaoto ao particular vencido
se -assegura a via arrpla do recurso ordinário, ao Poder Público. quando
vencido, 50 resta a via estrita do recurso extraordinário. incab!vel
nas 'causas em que Se discuta direito local.

E_enda sunreeerve (Projeto (8) 2Q turno)

~ SupriMa_se, do S lQ aru.5t>.. do Projeto de Constitui ..
çDo, as expressões ••• -e pelo voto de dois terços de seus Ilembros.

Justi flcaçfto

t:: uma restrição ao Congresso Nacional e um fator Con!

tante de conflitos a exigêl'1cia do "quorum" de dois terços para que

earrí resf-e a sua discordância "ao depoimento e ãs respostas do Minis
tro às interpelaç15es dos parlamentares". Ou a r1lOção não é predsta

na Constituiçi:lo, ou, desde que contemplada nãc poderá se exigir mais

. do que a lIaioril) abscfute COIlO "quorum" para a sua aprovação;

QlJEIRAASSI!'I.'URA NATUREZA DAEMEliIlA:

ITJ-~:~=::::,~~~.:=a~~supressiv&
O - OMIssAo-QtIjetIvllrestzlbelecermat&laaprovadanol.tumoen6o~Mredilçllodovenddo.

0- ERRO- RediIçlIodovene:ldoquenàOcorrespondllaoqueJoiGpl'O'nldono l"tumo.

O - CONIRADlçAO- DIspositivos contnlditonos entresi e sobrea mesmaIDiltetJil.

D -~~ UI'IGClACiEM..- Sanar \'100 de 1inguagmI. del'eko.erro manifesto a corrigIt. ou de

aENJA~IVA

DISPOSITIVO aevAOO: Art,tgo200, Inciso 1, do Projeto de ...oostltu1ção (B).

5f.4:Ir1ma-se do Inciso I, do Artigo 200. a expressão "a folha de salários".

.::USTIFI..ATIVA

A manutenção da folha de salários,como referência para a contri-

buição previdenciár!a dos enpregadores. acarretará U'Il desequilÍbrio entre os di-
versos setores da economia quanto ;'lo seu pagamento.

Os grandes setotes estão cada vez mais a~omat1zando a maior

parte de sua produçiW, reduzindo significativamente a mão-de-obra hunana, como in·

tuito de diminuir os encargos sociais. que oneramsobremaneIra as seus custos.
A contribuição dos errpregadores incidente sobre o faturamel'lto

e o lucro gerará una contribuição bemmais uniforme para a previdência social, acaE.

''retendo a não demissao dos empregados e no consequente al1Jleflto da demanda por mão

de-obra que é de Sl,llla illportância para a situação atual de nosso pais.

Justi ficaçllo

Se O propósito é persistir na economia de Mercado
é chegada a hora de pensar em capitalismo adulto. O texto, COIlO po,!,
to, dá prosseguimento li política paternalista de subsídio ao setor

privado, que, ee nosso país, reveãcq-se danosa, aléra de ter se trans

formado em pretexto para a mais desbragada corrupção. São eeeneet _
dos os escândalos dos desvios de recursos dos fundos de fomento pa
ra investimentos na' setor imobiliário. bem como para a aplJcaçl::io
no sistema financeiro.

~A 2TOI049-4 """'-------, r.r-:~"---,
CONSTITUINTES RONALDO ARAGAOE EG1DIO FERREIRA LIMA êw07/M: J

QUEIRAASSI!'I.'URA NATUREZA DAEMENDA:

10 -=~~::::=O~~~=~~::~supressfvA.
O - OMlSsÃO-ObJeIMlresmbeJecer~nilllptoV<Wanol'tumoen6omduldilnfltedilçAodovenddo.

O - ERRO_ Redilção dovencldo quenilO correspondll iIOque folaprOViloono I"turno

0- CONTRADIÇÃO-OJspoSlliVO$ contr"lI<fltónosentresle5Obrellmesmo!ltrnllerill

O -~~ Ul"IGUAGEM. - 5iIniIr vfoo de JU1gUllgem deredo. erro manIfesto 11comglr. ou de

;:il" EfJlenda supressiva: (Pro~eto (B~oQ turno)

Suprima_se do inciso XVI. do artQ sg. do ..Projeto de

Constituiçao, as expressões ••• "exigíVel nrévfc aviso à autoridade"

Justif1caç~o

o aviso prévio à autoridade para reuniU o pacífica

em lugar público, é uma exorbitâlJoia capaz de comprometer o direit

que o dispositivo pretende assegurar.

Não é tradiçao de nosso Direito Constitucional a exi

gência desse aviso (art Q 141. § 11. da Constituição). Tl:Io retrógada

a "lnovaçao" que, sequer, a Constituiçao do último :interregno auto

r.ltário. em suas éuas versi:les ( a de 1967 e a Emenda Constitucional
ng 1. de 1969) a conterrplou Impi:le-se a erradicaçl:io da extravagância.

EMENDA 2TOI0S0-8 """' --,
(!J PAULO- ROBERTO CUNHA J rr=t~;~U

QUEIRA ASSI!'I.'UR A NATUREZA DA EMENDA:

de

QUEIRAASSIlW.AR A NATUREZA DAEMENDk

EMENDA 2TOI047- """' ~

CONSTlTU1NTEs RONALDO ARMA0 E EGíDIO FERREIRA LIMA rr;vo~;;ã""""J

No Direito -consti~~~f~~~Iag;~s~leJ.rosempre foram duas a
hipóteses dos f\8scidQ1!; ntl estrangeutl de pai brasileiro. ou de mãe br
sileira .. Na primeira, a nacionalJ.dade se afirma pelo registro em re
partição competente~ sem necessidad~ de outra man! festação de vonta
de ou formalidades posteriores. No segundo. o registro não é feito e
o interessado, vindo a residir no Brasil, opta pela nacionalidade br
sl1elra. A novidade é que. para a segunda hipótese dispensou-se pra
ZO. podendo a opção ser feita a qualquer tempo. Assj.m e para que as
duas situações se distiguam. é importante a introdução. quando o
texto se reporta a segunda hipõtese, da expressão "~".

QUanto a expressão "na fOI:Illa da leia. solic1.tamos

sua exclusão em face da incerte.za que a expressão tra.z embutida em
S1. relativamente a concretização do d.1re1to que se busca assegu-

JUSTIFlCAÇXQ

EMENDA SUFRESsIVA

DISFOSI:nVO EMENDADO: § 4~ do Art. 180

suprJ.mam-se as palavras e expressões abai
xo relacionadas:

- "garimpáveis"

- "na fOZ'lll8 da lei"

Nossa preocupação em solJ.c:Ltar a exclusão da pa

lavra "gar:i.Illpáveis" V:Lsa J.mpedJ.rmos que se gere confusão aos
incaustos. no. que pertine a mecân.1zação dos garimpos. Já houve
quem d1ssesse em flagrante preJuízo às cooperat:l.vas. que a pala

vra ora d:l.scut:l.da. 'fO:l. colocada no 'texto pa'r8 impedl.'r a Il'eCôniza- ~

ção dos gar:ímpos. 011 seJa. onde se lê "garimpáve.1s". lel.a-se não

passíve.1s de mecan·zaçiio. Isto. a toda eVJ.c1êncl.a. não pode prosp!!..
rar, razão pela qual. a aprovação da emcndil suprcssl.va se l.ml"õe.
como med1da de Just"if1cação à classe trabalhadora dos garJ.mpe1ros
do Brasl.l.

Os garimpeiros. ass.1m como as Cooperetivas que os
representam, não querem e não podem ver o suor e o sangue de tan-

[TI -~~a:~~~~~o~~~~~~~~::=:~~~~eW4
O - OMIssÃo _Objeuv;, restilbelecer maténa ll.proomda no l'lumo e MOittdUldilll1lredaçw do vencido

O - ERRO - Redaçao oovenCloo que nAocorresponda: ilOque folllprovildo no l' tumo

0- CONIRADlÇÃO-DlSpo$IlNo$ conlr~Qrt6nos.enues1eso1rrellmesmam~lérlil..

O - ~~~~~ 1ll"IGUAGEM - SanM vfdo de Ilnguilgem. defeItO. ClfO I1UIllIfesto a corrigir. ou de

Emenda de correção de linguagem (Projeto (B) 22 turno)
Dê-se à al!nea !IC'I , inciso I, do artº 12 do Projeto

Constituição. a seguinte redação.
ArtQ 12
I ...•.

~. : .Ó;· nascidos no estrangeiro ,de pai braslleJ.ro ou de mãeJ
brasileira. desde que registrad~s e~ repartJ.ção brasileira competen
te, ou venham a residir no BrasJ.I, antes da maiorJ.dade e, neste cas
e alcança::la esta, optem pela nacionalidade brasileira em qualquer te
po •

D -~:~s:u;:n~~=~oo~~~~p=:s:V;~~n~se=:~:O~~essrm.

O - OM.lSSÁO_ObJe!lva reslllbeJecer matenil aprovil~no l'lumo e nllo Induícb nil redação do YeIlddo.

D - ERRO-:: R~iOdo vencidoqueMO COrtesponda 80que: fOIilprovado no i·lumo.

D - CONTRADIÇÁO-DlSposItNos contr"ildltonosenlfeSlesobreamesm~maleria

m -~~~ LINGUAGEM - S'mar vido de linguagem defeIto. erro manifesto a corrigIr, ou de

[TI - ~::P~~~~ex\:.S~~~: ~~:~:'J~~~;;:=::~~~:c=r;~~w:JpteWR.
D - OMISSÃO - ObjelN~ re:stllbelecer mal.en~ .aprovadil no I' turno e nllo Inclulda na redaçllo do vencido.

O - ERRO - Redação do venCido que nllo corresponda iIOque 101 ~pfovado no l~tumr

D - COI'i1RADIÇÁO - DL5~IlM:is contr~dltémos entre si e sobre a mesm~ mateM.

n - ~~~~~~E L1l'IGUAGEM - Sm1i1rvício de linguagem'derl!lto. erro manifesto a corrigir, ou dt.

QUEIRA ASSII'iAlARA NATUREZA DAEMENDk

~A 2TOI044·3 """" ----, ~"'''--,
ON$TI1UINTES WII,.SDN CAMPOS E EG1DID FERREIRA LIMA U/D7188 1

~-----~--~---""""-------------,
5 menda SlJPressiva. (Pro feto (B) 22 turno)

constituiC;110
1

a ~~~~~~;;~eM~~:~~n~: s;~:a~a.~~iSO 11 1 do art" 108. do Projeto de
Justificação

O recurso ordinário contra as decisê'íes denegatõrias ele Mandato ele
segurança proferidos em última instância pelos tribunais locais ou federa.is foi ins
tituí:lo pela Constituição de 1946, em seu art. 101, 11.!., que atribuiu a cOlflletên-
eia para o seu julgal".ento ao Suprenn Tribunal Federal. -

Já em 1965, propunha, então, o Supremo Tribunal Federal fOsse alte
rado o preceito constitucional. para o fim de se ali'nltir o recurso ordinário contra
as del:isõt!s proferidas et"I última instâf'lcia pelos trihunals locais ou federais. fossem
elas denegatorias ou concessivas do Val"ldato de Segurança, desde potém QUe a questdo _
discutida fosse de direito federal (cfr R. D. A., vaI. 81. pag 476 e ss).

La'llentavelmente, a solução para o problema, em moldes SeMelhantes a
essa proposta. só veio a ser dada atraves de lfll atp .de força, o Ato Institucional 02
6, cuio art. 111, dando nova redaçil:o ao art.. 114 da Constituição de 1967, eliminou o
recurso ordinário em tema de Mandato de Segurança.

Com is!oo, decisões proferidas pelos tribunais em Mandatode Seguran
ça. fossem concessivas 00 denegatorias, só poderiam ser objeto de recurso extraordt:='
nárlo, onde necessariameflte a questao discutida teria que ser de direito federal.

A restauração desse recursp ordinado, no texto da alinea lia", cio
art. 108, quese q.er, agora, suprimir, não parece ser scrlução que cOtlsulte os interes

ses da 1ustiça
~ Primeiro, .porque _ como já observou o Supremo lribunal Federal, no

estudo antes aludido - obrigara o Supremo Tribunal de Justiça. cuja funçi!lo recursal
ha de ser o de velar pela 'Uniformidade na aplicaçi!lo do direito federal, a julgar
questões de direito estadual e até de direilc ll'U'licipôl),. provocando, desde logo Lm
Insuperável acunulo de tral1alho para a nova Corte.



tos anos de luta, f:Lcar na depenélênc:LB de futura e ancee-ta regu

lamentação legJ.slativa. Veja-se, apenas para exempl:1..ficar, o que

aconteceu com a part:LcJ.paçào dos trabalhadores nos lucros das em

presas, previsto na ceeee de 1946, e até hoje não regulados pela

Le1.

IEMENDA 2T01051·6 """' ----,
l!J PAULO ROBERTO CUNHA ~ ~;;;:J

QlJEIRA A55I1lAlAR ANATUREZA DAEMENDA:

m - SUPRESSWA - Se ror de cxpressboou palMa. n!o deverá Invertero senlJdodo dl$posIlJVo
ExempJo- no texto.suprimir o a<M!rblo MNÂO".pa$sando a ser emenda modilka\rlll e MO.su~

D - OMfSSAO - ObjeUvarestabelecermal~rlll.llprowdzr, no l' lwno e não IncluldaIlllredação do vencido.

O - ERRO - Redaçliodo venddo que Mo correspondllao que foi t1pl'O\lado no 1-tumo.

O - CONIRADlçAO - DISpoSItIvos contraditóriosentre si c ~re li mesma metera,

O - CORREçAO DEUNGUAGEM. - Smiar \'feio de lInguagem, defeto, erro manifesto li COITIgIr. ou de
técnlcolegls1lJlJva. '

EMENDA SUPRESSIVll

DISPOSITIVO EHE~DADO: § 12 do Art. 204

Supr::una-se do § 12 do Art. '204 a expressão

"segundo d1retr:LZes deste" •••

JUSXXFlCAÇXo

o "caput" do Art. 204 garCln~e 8 liberdade de ana
eaeeãve pr1vada na assistênc::z.a a saúde.

,Todav::z.a, o § I!! deste mesmo art.igo, de forma con

trad::z.t.ór1a, ponda,.que se contrapõe ao seu "caput.", pre'tende limi

tar a l::z.berdade, garant:J.da,de forma clara e ::z.nd:J.scutível.

A lim:J.tação é flagrante quando se estabelece que

a part:J.cipação no sistema ún:J.co de saúde somente poderá se dar,

com a subord:J.naçã~ da an.rcaeuave pr:J.vada às d:J.retr:J.zes do cateõc

eaat.ema ún:J.co.

A 1ncoerência é total quando se observa que o í-
tem TI do nt"t 203 dl'; õe ue ao" servos úbl1cos ue cons 1-

tuem um eaetene ún:J.co de saúde, caberá atendimento 1ntegral. E aí

cabe a seguinte indagação: o que caberá a in1c:J.ativa pr:J.vada?

F:J.nalmente, o ítem I'II, que dispõe sobre a part,a.

c:J.pação da ccmunadeõe , ccnexexae , em relação às organ:J.zações par

e:l.culares, o próprio eexee da Const1tu1Ção que garante o direito

de proprJ edeâe ,

Refer:J.da medida representa, outross:J.m, :J.nJusti

ficada descr:J.Dl:J.nação contra a categor:J.a, considerando-se que nas

organizações pertencentes às eemeae categorias eccnêeaees nâo está

prevista a partic:J.pação da ccmunaõede ,

Essa part1cipação, aceita nas organ1zações pú

bl:J.cas, é aneevaee e. portanto, inaceitável nas organizações par

ticulares.

QlfEJRAA5511'lAlAR A NATlJREZA DAEMENDA:

o - SUPRESSIVA- Se rorde express30 ou pD!lM'II, Mo dew:ri k'rvertero senUdo do dispo!ilJvD
Eicemplo- no te:xlo, suprimir o advl!:Jblo Mf'i.\oB,~t;b.seremendamodlfic~tMIenSosupresstvD.

D - OMJSSAO-Objetiv.:l restabelecer mllt!ria ~provlIda no l·ttino e mo Incluídzl na redllçàodo vencido.

00 - ERRO- Redllçàodo vencidoque Mo correspondllDO que IoIll.p1OVl1do no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoSllNoS contradlt6nos entre 51e sobre li mesma mllt!JW1

O - C O RRE ÇÃ O DF UNQUAGEM - &Inar viciode linguagem, defeito, erro manifesto li corrigir, ou de
Iécnk:.aJeglslmJvL'

11.1
EMENDA FARA CORREÇ1\O DE ERRO

DISFOSltIVO EMENDADO: Art:J.go 8!!, Inciso 11

JUSl'IFICAçXO

A expressão "organu"'lção sindical", constante do texto a

provado em prime1ro turno (Artigo la, § 2!.), fo:l. Bubst:l.tuida pela

palavra "B:J.ndicato", motivo pelo qual apresentamos a presente emen

éà objet:J.vando a correção do erro comet1do.

Adema1s, o texto aprovado pela Comissão de Sistematização

e poster:J.ormente referendado pelo plenárip na votação em pr:J.mel.ro

turno, visava abranger com? expressão "organização s:J.nd:"cal", to

das as entidades que compõem ,o S:J.stema sindical e Wio apenas os siE.

diçatos. A própr:J.6 expressão "em qualquer grau", constante do tex

to aprovado, é 1ncompatível com o termo "s1ndicato", p01S -se re

fere, necessllri<lmente, a todas as ent1dades componentes do 51ste w

ma, abrangendo desd02 os s:J.nd.:J.catos às Federações e Confederações de

grau super10r.

QlJEIRAA55Il'lA1AR A NATUREZA DAEMENDA:

m-~:~~~~~~r:Io~~~p='=n~se;==~~!M)suprcssra.

O - OMISSAO-Ob]el1vares~rMlErllI iIlprovada no 1'tumo enâo lncluldana redação do vencido

O - ERRO- RedaçAodo vencidoque nãoeonesponda DO querolaprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO-DISpositivos contr~dl!6rlosentreslesobreamesmamctéria.

D - ~:~E: UNGUAOEM - sanllr vIdo de hnguegem. defeito erro mmUfl:StO 11 corrigir, ou de

I"":"r"---~-----TEXTO-----------'
REFEReNCIAl alln~;;as e e I! do inci!io III lia art.igo 111 do Pl"'c:l1etc
de Constituiç:lo ~

OBJETlVOI 5upress~0 integral.

Uma das grandes aspiraçe:les da. soc1edade
brasileira é a celeridade do aparelho .Judicial na presta.lf:t:o
jurisdicional. O text.o cuja supress::lo ora e proposta er-r a , em
verdade, uma terceira insténcia para a quase t.otalidade dos
processos, o que contribuiril., em muito pouco tempo, para a
abarrotament.o do Superior Tribunal de Justiça de recursos,
criando uma situaç:lo bem mais grave do que a vivida
at.ualment.e, pelo colendo Supremo Tribunal Federal.

o Supremo Tribunal Federa" vê ano a ~ ano
aumentado o numer-e de processos que lhe chega em grau de reê:urso
e t.em-se socorrido com .irequência crescente do art.iilcio da
al"'guir;:~o de r-erevanea e (parágrafos 4. e S. do al"'bgo 308 do
Regimento Interno do STF) para excluir de Julgamento,
lõumariamente, cerca de sessenta por cento dos recursos
extraordinárlos submetidos b. sua superior consideraç;llo. o que

l:crre!iponde, hoje, õl aproKimadament.e 12.000 -(doze -alil)
proceslõDs/ano arqUivados sem julgamento por iorçla. de um lIIero
despacho qua!"e sempre sem qualquer iundamentar;::ra.

Abolido o ;;art.ifício regimental da arguiç:l:o
11e relev::tncia - o que cccrr-er-a a partir da prolDulg;;aç:l:o da nova
Constituiç:fo Federal como frut.o de uma .Justíssima reivindicaç:lo
dos advogadas brasileiros- pode-se imaginar OI. sobrecarga
f'.ant.o1stica da processos em grau de recurso que os juizes dd'
Super,ier Tribunal de Justiçã ter:l:o sob sua responsabilidade.

A emenda eupr-eeeave cra apres~nt.ada visa a
mant.er o Superior Tribunal. de Justiça com a competência.,
relevantlssima, de uniformi:::ar a interpretaç:lo e a aplicaç:l:o do
direito nacional, decorrência -ee regime federativo em que
vivemos (art. 111, 111, s;:) •

QUElRAA55IWAR ANATIIlEZA DAEMENDA:

[il- 8<FREllSIVA -s.for "'_ou...........__........._
~ no texto, supmw o~ "NÃOM, pasyncIollteremendl mexiIic:Itwa e filo~

O - OMISSÃO-ObJc:lMI ~mIléMlIpftWlldanoJ·tumoenllonduidanllftdllçiodo~

0- ERRO- Redaç60dovenddoquenllocorrespondlllOquekllçrovadonol·tumo

O - COf'RRADIÇAo-DsspositlYos COfllrIIãj6nos entre si e sobre11mesma mat!rllI.

O -~ Ul'tGaAGEM - S«w' vlcIode lIngt.mgem. defc:ID. erro msilleslo li corrig!r, ou de

Ao Art. SEl, XXVI
supri_a-se a expressão "decorrentes de sua atividaáe produtiva"

JUSTIFICACJiO

Bancos e demais instituições do sistema financeiro não
Lrãc conceder empréstimos aos pequenos proprietários rurais, se
a Const1tuiç~o impede a execução dos devedores inadimplentes:

-eairão eles nas malhas da agiotagem. que empresta sem
a ressalva que 'ijBt: pretendemos suprimir.

Para eliminar o risco da penhora pelos agiotas, apro
.... e-sE a presente emenda.

_i

QUBRAASSIlWAIl ANATlIREZA DAEMENDA:

m - SOPREBSIVA-Sere,de~ou~ nio&veni mertero.entidodo~
Exc:mplo:notelclo.RIpOO1Irolllf\lérl)lo '1'tAcr,passendo.Rfemend.al'tlOlilic:litMenllO~

O - OMIS8AO-ObjctMlrestllbeleeerrnillt!rillaproVZl~nol·ttm:lenio!rlduSc1llnllredDçlodovenddo.

O - ERRO - Redllç60do vencidoque n60 CDn'eSpOOdll ao que foilpI'OWdo no l' tume.

0- cON'IRADIÇÃo_DtsposlNos ccntradi!briosentreslesobreemesmamet!rIL

O -~~ I.INGUAGEM - Srmr vicio de linguagem.defdD.erro manIfes&o li corrigir, oa de

Suprima-se o Art. 16

"Art. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral s6 entrará
em .... igor um ano depois de sua promulgaç~o".

JUSTIFICACRO

o dispositi ....o é irrealistico. podendo originar distorções ir
remediá.... eis do processo político brasileiro. que se caracteriza pe:
10 dinamismo.

Caso não seja suprimiáo, o Congresso Nacional ficará impossi
billtado de solucionar problemas que surgirem no processo de aper :
fei oamento do re ime democrático.

QUEIRAASSIl!AlAIl ANATlJREZA DAEMENDA:

o - 8UPRE8SrvA _Se forde opressllo cupallMa. n50dever6lnvertero senbdodoc1lsposllM)
Exemplo. no texto, supnmIro &dYéJb1o "NÃQM p4SSlll'Ido a ser emenderrnxIrlCdMIe n50 supress.IYD.

O - OMISSAo - Objetiva lt'StabeIecer mmúlzlllprOYloda no l'lWno e nbo i;duJdll na redaç60do ve:nodo.

D - ERRO- Redaçãodo vencidoque n&ocorrespc:;dlI00 que foieprcr.oado no l' turno.

.[XI - CONtRADIÇÃO - DIspoS./tlvos conlnuiftonos entresi e $Obre11 mesma mlItérlc.

D - ~=E I.m<iUAGEM - SYlllr \'feio de I!ngUll9efn. defeIto, erro manifesto 11corrigir,ou de

Ao Art. 38 do AO!

ACrescente-se ao (inal: -à pr1vat1zação".

129

.JUSTIFICAÇRà

E flagrante a contradição do Art. 36 do ADT com O Art.I06.
e seus §§ do texto permanente.

O Art. 106 determina: "Os servicos notariais e de. registro
são exercidos em caráter privado. por delegação do Poder púllco".

Trata-se, assim, de um direito de todos.
Acresce ainda que parece óbvia a intenção do autor do dis

positivo transit6rJ.o, qual seja a de manter na situação atual os ser
vidores e titulares anteriormente estatizados que o dese tassea.

A única forma de se eliminar a contradição e explicitando
os únicos direitos que devem ser ressaltados, no art 38 - ADT,

QUElRAASSIIlAlARA NATUREZA DAEMENDA:

m - BUPRESSlVA -sere, deexpressio ou püvra. nllodeve:ri krmtuo RnlKSo do dIspodtwo
~notexto,MJPIIDIrollCMiblo ~D",pass.wIdo.lel'emendllmodillalfvDenio~

O - OM.IssAO-~restlbelecerlnllt&iaaprovadllnol·tumoeniolnduidanaredaçlodo-venddo

0- ERRO- RedlIç6odove:nodoquenlocorrespon~lOquefollpfOYl1donol'turno.

O - COI'fIRADIÇAo -DcsposItM)s contradil6riosenlre si e sobre a mesmll rnIl!rilI.

~ O -~ IJltGQAGEM - SanarvIc:lo de Iinguegem, defelo, erro manifestoa corrigir,ou. de

= -,-,TEXTO---------~
Ao Art. 94 ( e elA deccrreêncfe , ao Art. 9S): Suprllnarrt-

"Art. 94 - O Conselho da República é órgll.o
superior de consulta do Presidente da Re
pública, e dele participam. -

1 - o Vice-Presidente da Repúblicaj
II- O Presidente da câmara dos neputedcsj

IlI- O Presidente do Senado Federa1j
IV_ Os lideres da maioria e da minoria na

Câmara dos Deputados;
V- Os líderes da maioria e da minoria no

Senado Federal;
VI- O Ministro da Justiça;
VII-seis cidadãos brasileiros natos. COlll

mais de trinta e cinco anos de idade.
sendo dois nomeados pelo Presidente
da Repúbllca, dois eleitos pelo Sena
do Federal e dois eleitos pela Câmarâ
dos Deputados, todos com mandato de
três anos, vedada a recondução",

Em conseqüêncra • fica suprimido o Art. 95:

"Art. 95 - Compete ao Conselho da República pronuncrar--se sobre:
I - intervenção federal. estado de defesa

e estado de sítio.

11 - as questões eerevantes para a es
~~~U~:~~e das instituiçlSes dem~

Parágrafo único - O Presidente da Re':
pública poderá convocar Hinistro de
Estado para participar da reunião do
Conselho, quando constar da pauta qJCs
~~~té~t~~:onada com o respectivo Mi -=

JUSTIFICATIVA

Originariamente (Projeto da Comissfto de Sistematização), as a
tribuições acima figuravam como incisos UI e IV" sendo o inciso
11 -"nomeação e exoneraçlio do Primeiro Hinistro nos casos previs _
tos no art, 102. § lO".

-Como se obser ....ou. o Conselho da República foi criado em funçlio
~~s;~~tema Parlamentarista, n1:l0 cabendo na adoção do Presidencia _

selh~ g~n~:t:~ad~a~~~~~i:ca tem suas funções contempladas pelo Co,!!

QUBRA A5SIIlAIMA NATlIREZA DAEMENDA:

ITI-~~=~~~~R~er:a~~~~
O '- OMISSÃo_ObjelMI restabelecermatérilepl'O'o'llda no l·turno e n60 fnduSdD NI l'ed6çiolObvencido.

O - ERRO - Red&ç60 do vencidoque Mo correspondll DOque foieprcMldono l' turno.

O - cOfflRADtÇÃO _D1sposItNoscontradil6tIos entre51e sobre 11mesma matéria.

O -~~ WlGUAQEM- ~ vicio de I1nguiIlgem. defeito,erro rmnlrestoli corrlglr, ou de

Ao Art. 240, § 311

Suprima-se a parte final: " computado neste valor o rendimento
das contas individuais. no caso daqueles que já participavam dos
referidos programas.' até a data da prornulgaçRo da constitulçRo".

JUSTIFICACRO

Os atuais e humildes ser.... idores serão prejudicados. aQ se de
terminar a inclusão do rendimento das suas contas indi .... iduais do
PIS_PASEP no .... a10r correspondente salário mínimo anual a que farão

jus.

GJ -8CIPRES8IVA -sefordeexpress.loÕU~nkldeve:rAlrMrterOlenlidododIsposftlyo
Exemplo:: no kxtD, supM1lr o adváblo ~~,passandoaaeremendll mocificItJvae nklsupresslva.

O - OMIssAO -ObjetNa reslAbefecer mat&Ia~roveda no l' hlmoen50 InduldanaredlIçio do venddo.

O - ERRO_ Rc:daçb do ve:nodoque n60 COIreSpOod4IO que folllpl'tMldo no l' bJmo.

D - COKIIL\DIÇAO_~ COOI1lldICóriosentreslesobreamesmalnlltéria.

O -~ I.JZ'KKIAOEM- Sanarvicio de~ del"eko, erro rMn1resto. COITlgIr, ou de

r;r---------"""',------__~
Ao art. 98, III

Suprima-se 8 parte final: "ou, onde houver. no Tribunal •
de Alçada quando se tratar de promoçJ:!lo para o Tribunal de Justiça, ob
servados o Inciso II e a classe de origem". -
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JUSTIFICAÇ~O

A ptorn.oç~o de integrantes do Tribunal de Alçada I onde
houver, de ser disciplinada na Lei Complementar da Magistratura, ccn
forme vinha ocorrendo, Inexistindo qualquer prejuIzo para os Maglstr!:
dos em causa com a supressão proposta.

Prejuízo irreparável para grande número de juízes, esp!.
clalmente do Estado do RIo de Janeiro, existiria na hip6tese de ser
mantido o texto, que ignora ressalva expressa constante da atual Lei
Complementar.

ClUEIRAASSIlWAR A IIATlIREZA DAEMENDA:

[!] - SCIPItESSIVA- Se ror de exprn&kl oupeIma, nIo dever' lnYert:tfo lentIdodo cIsposW.o
Ex:tmpIo: hO ~. JUPffr'l* o acMrbIo"Nhe". pmancb. ser tmendlI mcd6c1lt!Yll e nio supreuIva.

O - OMI8SÃo-Objct/vI~rnaU:riDlPfCIWdanol~tunoenkllndurdlll1llredaç60doYihdcso.

D - ERRO- Redaçiodo vencidoque Mo cotresponda 110 que folllPfO\"ado no l'turno.

O - COfRIlADiçAo-OIspostM:ls contral:itórios entresi e sobrea mesmll rnatbia.

"O -~ LI'fGOAGEM - SInar \oidode 1k'IguIgem,derelo,erre rnft:feIm • confgir. ou de

Ao Art. 225, "caput".

Suprima-se a expreesãc "natos ou naturalizados há lIlais de
dez anosw,

JUSTIFICACAO

Insistimos na eliminaçllo de um flagrante absurdo discrimi
nat6rio contra brasileiros naturalizados há menos de dez anos. Ele;

podem ser Governadores, Senadores, Deputados Federais, lias o texto

até agora aprovado lhes impede de serem proprietários de qualquer
jornal pu emissora de récrc, por mais humildes e modestos que sejam.

Daí, a supressão da "proposta

QUEIRA ASSIJ'IAIAR A IIATlIREZA DAF.MEl'lDA:

(]]-~~~~~~o~~~S:=~S::=~~preSSNa
O - OMISSÃO-ObjelMl restabelecermlll!r1aaprovada 110 I· hJmo e não Indulda na redação do venddo

D - ERRO - Retb;60 do vencidoque Mo COrtesponda110 que loi Ilpr<mldo fK.' l'lUmo

D - col'fiRADlÇAo-OIsposIt1vos contrlldltonosentreslesobrellmcsmllrmténll.

O - ==EJJrl(]UAGEM- SlIlIlIrYk:io de I1ngwlgern, defeito, erro manifesto 11 corrigir, ou de

Emenda Supressiva

suprima-se o parágrafo único do art. ,29 das Disposi
ç~es Constitucionais Transit6rias

JUSTIFICATIVA

A reJeiçllo dos Decretos-leis que ainda nlla foram apre
clados pelo Congresso Nacional, que não pode se reunir em funçi:to :
do próprio funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, tra
rá.enormes preJuIzos à classe trabalhador'a, pois, entre eles êsti:to
aqueles que instituiram o pagamento da URP, melhorias salariais a
diversas categorias funcionais e criaram novas carreiras no servi
ço público federal.

EMENDA 2T{)l062-1 """"----------, r;r--"'''---,l? DEPUTADO MUSSA OEMES " ) éu/OU88 J

Q(JEIRA ASSIJ'IAIAR A I'IATlIREZA DAF.MEl'lDA:

D -~::~~~::~~~S:~oo~~~=:se~~sc::U:~~~es5N~

O - OMIssÃo -ObjetNa rcslllbelec:er mal!na aprovada"nO I' lume e não Indukfa na redaç50do vencido

0- ERRO- Redaçliodo vencldoque nao corresponda ao que fol.llprovaoono I" turno

~ _ CONTRADlçAO-~ contradrt6riosentreJi e sobrea mesma matéria.

D - ~~~E UNGUAGEM - SllllaTvfclo-de Irlguagem, defeito, erro manlfestQ.11 corrigir,ou de

EMENDA DE CONTRADICJ'io

Suprimam-se as exptessões "em todo o terr.1tário nacional" e o
"contrabando e o descamlnho", ...onstantes uO lncIso lI, do § Ia, do arti
90 150, que estão em franca e completa contradição com o que pre::.crevem osI
artigos 38, inciso XVIII e 239.

JUSTIFICATIVA

Em todas ...s Nações cIvilizadas do mundo a fiscaiização e o con
trole do Coméroio Extenar se reallzam através de suas fronteiras ecanO"
micas, ou seja, das alfândegas. Atendendo a este prIncipIo unIversal, os
nobres e emlnentes constitUlntes aprovaram o artlgo 239 que pfescreve
que lia fiscalização e o controle sobre [) comércIo exterIor, essenciais
à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Mi_
nistério da Fazenda".

Para não deixar dúvidas quanto a competência estabeleClda no
artigo 2';9, foJ. aprovado o artlgo 38, inciso XVIII, que estatul que "ad
mlnistração fazendária e seus servldore::. riscais terão, dentro de suas
áreas de competênCla e 1urisdição, precedêncla sobre os demais setores
admlnistr-atlvos, na forma da lel."

t:.ffi flagrante e completa contradição com"os dispositivos consti
tucionais 'Ql1e precedem, o inC1SO lI, do 9 112, art. 150 - ta.mbém aprova
do, deferiu a competencia para a Polícia Federal "prevenir e reprimir,

"em todo terr1t.órIo nacional," dentre outros llícitos, "o contrabando
e o descamlnho."

A contradição apontada se torna MalS clara e cristalina se
cOl'1siderarmos que o Código Penal em seu artigo 334, define~
oU'"' descaminho como "importar ou exportar mercadoria proibida ou lludir,
no~pa.te,~ento de direto ou 'imposto devido pela entraI
~. pela saida ou pelo consumo de mercadona."

I
Como se depreende do Código Penal, o contrabando o desca- I

minha Lem como objeto Jurídico "a _dministração pública, especlalmente
o controle da entrada e saída de mercadorias do p-ais e o interesse da
Fazenda Nacional. ll (Celso Oelmanto - C'digo Penal Comentado pago 514)

ara, sem sombras de duvidas, importar ou exportar merceconías
é prática inquestionável do comércio exterior. "Preveru.r e reprimir, em
todo território nacLonaj," (portanto, inclusive na zonas alfandegadas)-;
o contrabando e o descaminho," ",quivall:l, a rigor, a fiscalizar e contrE.
lar o comércIo extencr,competênc!a do xrmstér í o da Fazenda segundo o
art. 239 •

Atrib'llr, de forma sibilina, esta mesma ccmpe têncaa para a
PolIcia Federal - 6rgi:to do MinistériO da õus cfça , através do inciso lI,
do § La , CIO ar c 150, além de configurar a contradição referida, corres
ponde, ainda, a transformar os integrantes da br roaa e eficiente corcor
ração em Auditores- Fiscais do Tesouro Ndcional com ceoacrdeoe legdl pa
ra fiscalizar os impostos de importaç:o, exportação e sobre produtos an
dustrializados, o que é um absurdo clamoroso. -

Ao que parece a 'contradição é reeu.Lt ant;e do texto constituci,2,
nal não levar em conta a distinção feita pela doutrina, pela jUrlspru-
_ dêncfa judicial e "pelo legislador-pátrio, entre ccritrabendo penal e I

contrabando fiscal. Com efe!to, o contrabando ou descaminho constitui
a.Lfc Lt.c penal e fiscal, sendo independentes as esferas e conceitos.

"Lições d~ gi~~itgrp:~~ii~ ~6~:;~it~~~~gi~ ~~n~~~ten~ ~~~~~~~d~e ~~~~u-
mação, doutrina: "Importar é fazer entrar no pais, e exportar é dele fa
zer sair alguma coisa. No que concerne ao momento consumatIvo, cumpre I
distinguir, a nosso ver, conforme a importação ou exportação, se faça,
ou não. através da aduana.

Não se pode dizer Que tenha sido importada a mercadoria Que ain
da não foi desembaraçada e que ainda se encontra na posse e guarda de
autoridade alfandegárias, que sonence a entregarão ou remeterão ao _in
teressado mediante determinadas condições. Se 5 operação não se faz atra
vés de alfândega, está o crime consumado desde que a Mercadoria chegue
ao Territ6rio Nacional ou cesue que dêj.e se afaste transpondo águas
territoriais". (Op. clt. vol.4 pago 982).

No mesmo sentido a jurrsprucênc Ia do S. T.F., coroo se vê no jul
namento do necursc Extraordinário nQ 62577 - 5.P., (Tribunal Pleno), qu
tem por ementa.

Contrabando. Di ferença entre fraude penal e fraude fiscal. A
absolvição no fôro criminal não moor te , necessriamente, na exclusão da
responsabilidade de natureza fiscal. Autonomia das esferas administrat!
va e fiscal e da criminal Recurso Extraordinário não conhecido -

Do voto do emmenue Ministro Relator

Evandro Lins, destacamos o seguinte: UNo direito penal, a sansão incide
f.!J sobre o sujer to ativo do crime com funoamento na lmputabUidade e na]
responsabilidade subjetiva do próprio autor da infração penal, no direi
to fiscal, a sanção recai sobre o autor do iHcito fiscal ou tercerro.r"
pessoa fisica ou jurídica que se tenha bene rac í.edc com o dano causado
xxxxxxxxxxxxxxx ao ente público, o qual se não pode responder criminal
mente pelo mesmo fato histórico e jurídico, por ele há de responder tri
butariamente, e. virtude da responsabilidade objetiva ex re ipsa que, I
por sua natureza se presume iuris et de iure, eis que não admite prova
em contrário. Daí resulta a d1terença c:ntre fraude penal e a fraude fis
cal e, portanto, entre o contrabando penal e contrabando fiscal. " -

Aliás, Nélson Hungria deixou transparecer essa conclusão quando
em escolio ao art.. 334 do Código Penal, fêz a seQuinte afirmação. "Não
se trata, no caso, de lei penal em creuco , isto e, cujo conteúdo haja
de ser encontrado aliunde. 00 praeceptum do rt. 334 encerra, COIll todas
as letras, os essentialia do contrabando ou descaminho, sendo, de t.odo,
nrelevante que a lei dIfandegárla adote conceito diverso, evidentemen
te circunscrito à órbita administrativa (ücnencérfcs ao Código Penal,
Rio. Ed Forense 1959 vot , IX nQ 167 p.436. E confirmando essa distin
ção enbre o contrabando penal e o contrabando fiscal, o insigne penalis
ta teve ainda oportunidade de dizer que, realmente, a sanctio do art. 
265 da antiga Consolidação das Leis Penais impunha para a prática do
contrabando a pena de um a 4uatro anos de prisão, além das penas fis
cais, mas no Cócigo Penal de 1940 "tal cláusula foi suprimida, por ser
uma excrescência. Lei penal nada tem a ver com as sanções da lei aI fan
degária."~(Ob clt, vol IX, nQ 167, p. 436, nota 1). Por sua vez, Gal
dino Siqueira féz essa disti..ção entre o contrabando, como fraude penal
e o contrabando, como fraude fiscal, !;la seguinte passagem de seu comen

I~~rio do art. 334 do Código Penal: "O patrimônio do Estado é legit1ma
p mente formado pelo domínio público e pelas entradas que são os prOdU-I

~o~i~~~. ~P~á~~:sdi~~;~~õ:si~~~~e;~~~aD~n~~l~~a~~~P~:~ong~m~:i~o~~~~:~e
no direito penal comum, são vlolaçl5es especiais das leis fiscais ou fi
nanceiras. Em geral, nestas infrações, podelll_se distinguir duas catego_
rias. tlma é a das fraudes para iludir as deterldnaç6es f!sca~s. Um nome
comum, as abraça, é o contrabando (fraudatum vectlgal). A outra é das I
simple::. contravenções financeiras. Mas note-se também que. algumas ve
ze", t as contravenções financeiras podeM ser punidas com penas pecuniá_
rias que excedem os limites da pena pecunfária de polIcia (Tratado de
~i~e~~~.p;~;;55~~0, Ed Konflno, 1947, tomo IV, nQ 1.263, p.647) R.T.S I

Face a tudo que precede, é inquestionável que o contrabando pe
nal, previsto no Código Penal, é da competência não só oa Pol!cia Fo::de::'
ral, mas também das Policias Militares Estaduais, Policias CivIs Esta
dua ...s e PoHcias Especiais das Forças Armadas.

Não se justifica, portanto, que a Colenda Assembléla Nacional
Constituinte, ao constitucionalizar o contrabdndo ou descaminho, cometa
o grave e assombroso equivoco de atribuir competência as autoridades po
licials para invadirem e atuarem nas áreas de competêncla e jurisdição
fiscais. Isto equivaleria a completa desmoralizaçdo do Ministérlo da Fa
zenda e de seu corpo funCIonal, O que não atenderia ac.s"Interesses na::'
cionais."

lQ, do ar~~li;o~a~~e~x~;~~~~:~' ,,~~v~~d~e~e~~~U~i~a~a~~o~~i~s~ ~I .~c~~-§
trabando e o descamlnho".

Q(JEJRA ASSIlWAR A IIATlIREZA DAEMENDA:

t!J -~~:~=~o~~~=S:=n~SC:~~~supresslva
O - OMISSÃO - ObJelMIres~er mIItêrlIl.llprOV.llda no l' turno e nlio induJda Nl re&ç:.II0 do vencido

O - ERRO - Redaç:&o do venCIdoque MOcorresponda.110 que rolaprovadono i·lUrno.

O - CONTRADIÇÃO - 015posrtMls conlIadll6nosentre si e sobre 11 mesm.llmatérlll

O - ~=E UNGUAGEM - S2.nllr\lido de linguagem, defello erro marufesto a corrlglTou de

JUSTIFICATIVA

Pre9::reverdo o refer1Cb inciso II, do~ 156 ser vedaCb à tb1ão, aos Es
tad::Is, ao Distrito Federal e aos Jo1miclplos

está o texto CXX'lStit:uc1.a:lal. aprovado Em~ tumo ccnsagrando o prirclpio
da iscn:mla tributária.

rogo Em seguida, l'J:) :1ncif3oVI, prevê-:se a~ daqueles Entes l'l3ll1cos
para 1nst1tu1r tr1butos scitte:

·c. pat:rlmXdo, renda cu serviços. dos pu:tldos P'lítioos, :1n:lusive SIBS fun
daçÕes, das entidades s:l.nd1cai8 à:G t%abalhadores, das :instituiçÕes de e:b:açào
e assistêncla s:x:1al, 93ll. fins lucmUvcs, d::l~ os ~toG da lei".

estabe1e::enb a~ quebra daquele pr1nclp1.o ao criar a dist:int;ãO entre os
sindicatos cbs ttabalhadores e os s1ndicatos pat::t'alais tpe, ccec s1Dllcatos, i:êm
as rresnas :finalidades, e seus rerd1trsl.tos, se:JIDbo estabe1e::ido no artigo 8r;t ,
:1Ix:1soIV 00 Wcto aprovaOO, tê:n a mes:na dcrIc.:mJnaçãojurld1ca.

Ass!m, p:1r8. apigar a nácula ao prlnc!pio da Uaxmia é que 00 apresenta_.
EMENDA 2TOI064-8 """" -,

f!J Constituinte MICHEL TEMER } ~;T;;]
Q(JEJRA ASSINAlJ\RA NATUREZA DAF.MEl'lDA:

@ -~=:'~~~~~~~om:~~~::e=::.:u:~pressív~
D - O/l1lssAo - ObJelMlrestabelecer metida .IIpl'O'.'ada no l' turnoe nlio Induldllna redaçlio do vencido

D - ERRO - Redação do venceo que nse corresponda ao que fol.llpKMloo no 1· bJmo.

O - CONTRADlc;A.o - Dlsposlt.NOS conlIadlfónosentresi escbre a mesme malérla

O - ~~~E UNGUAGEM - S.Ilnar Wjo de Bn.QUll9CfIl, defello,.erro manifesto a corrigll', ou de

Sloprimir do art. 205, inciso IV, as palavras; "e da
execuçãce ,

JUSTIFICATIVA

Participaçi:to é dUerente de execução, Ao participar
o setor de saúde pode sugerir, propor, indicar, enfatizar a neces
sIdade de uma ou outra obra.

A execuçãc , porém, iMporta materializaça:o da obra ,

o que deve estar afeto aos setores estaduais especializados nessa
atividade: Secretarias de Obras ou bs 6rgi:tos encarregados do Sa
neamento.

EMENDA 2TOI06S-6 """" ---.,
(!J Constituinte MICHEl TEMER J rnDo't~MiJ

Q(JEJRAASSIlWARA IIATlIREZA DAEMENDA:

0- SOPRESSJVA -Se forde express60 ou pa1MZI nloodcver6InverterosenUdo dodispos/tM:)
Exemplo- no texto. suprimir o .Ildvbblo ~Nri.o~. passando A seremendamodirlCalNa enio supteSs!va.

O - OM1ssAo -Objetiva rest.llbelearmctérilleprov.IldII no I' lU'noenAoIndurda[\ll red&ç:60 dovenddo.

[LI - ERRO - Redaç:60do vencidoque Mo COfTCSpOnda ao que foiIlprovadono I'turno

0- CONTRADlÇÁO_DlsposltJvos contradil6nosenlresiesoixeamesmamat&fa.

O - ==EUNGUACiEM"- SanIlTvkio de:ilnguegem.defeRe,erro manlfeslo a corrigir, ou de

Ao artigo 205, 11, dê-se B redaça:o aprovada no 11:1 tu!,

"Art. 205 - .

11 - executar as açtles de vigiHlncia sani_
tária, epidemiológica e de saúde do'

trabalhador" •

Vejlil-se o Oiário da Assembléia Nacional Constituinte
do dia 18 de maio, página lO .454.

EMENDA 2TOI066-4 """" ----,
{!J Consti tuinte JOSE ELIAS J ~::A;;;J

Q(JEJRAASSINAlJ\R A IIATlIREZA DAEMENDA:

@] -:,a:s::~~:::~~~~~:~~~~=~~
O - OM1SSÃO-Objelrva rest.llbelecer I1lIIlériIlaprovada no J. turnoe nlo lncluSda na re~ do'VCflddo.

O - ERRO - Redação do venddo que MOccrtesponda ao que fol.llprowdono I'turno.

O - CONTRADIÇÃO -Dl5po5lUvos. conlI.Ilditonos entre51e sobre 11 mcsmll materla.

D -.~=E UNGUAGEM - SanllTvida de linguagem. deferto.erro nwilles\o a corrigir, ou de

Artigo 179 • §- 21. _ Suprimir

..USTIFICATIVA

Ele diz 11 as empresas públicas e as sociedades de economia mis
ta não poderão gozar de privilégios f'lscaia não extensivos aos do setor
privado" •

Evidentemente, na coerência com o preceituado no parágrafo ante
rior e com os principias informadores de toda Constituição, não podem
ter privilégios as empresas públicas e as sociedad~s mistas que expIo":
rem atividade econômica. e somente estas. As empresas públicas e sacie
dades mistas que prestam serviços públiCOS podem e muitas vezes, até t
devem, gozar das prerrogativas necessárias ao desempenho do serviço p~

blico. Como o parágrafo anterior já deixa claro essa matéria, em nada
se prejudica o texto com esta supressão.

EMENDA 2TOI067-2 """' -,
fJ Constituinte JOSE ELIAS J~1~~7/ããJ

Q(JEIRA ASSll'IAJ.'.RANATlIREZA DAEMENDA:

~ -SUPRESSJVA-Sefordeexpresslioou~Modcveráklverteroscntldododlspo51tlvo
Exemplo. no texto, supnrrur o advérbIO "NM)~. passando a ser emenda mod"ülC.lltMl e não supreufva.

D - OMJSSAO-Objetlv.a rest.llbclecer m.lltcrillllpl"tJ'Wlda no l'tumo e MOmdulda nIl.cd.llçãodo vencido.

D - ERRO - Rcda~ão do venCIdoque nbo corresponda ao qtJCrol.llp=oo no l'lUmo

O - CONTRADIÇÃO_D15posl!Jvos conlI.IIdItonos enlre sf e sobre 11 mesmlt mlll&a

O - "~~=E LINGUAGEM - SIlnllf vicio de Ungu.IIgem. defeito, erro manifesto .11 confglt, ou ele

Suprima-se o inciso IX do artl 21 do Projeto de Consti-

tuição B.
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Tal eupeeeeâc se faz necessária por caracterizar-se uma

ingerência da União. quer nos planos estaduais e municipais de arden.,!

ção dos respect'lvos territórios, uni1"ormlzando e deixando de atender'

às peculiaridades de cada região. ferindo o principio federativo.

o - CONlRADlçAO:- OISPOSllJVOS conlrtldtlonos entre $I li! sobre li mêSfntl matena.

El - CORREçAo DE UNOUA<iEM - sanar \'fdo de I~!lem, defello erro mcrufesto a coitfglr, ou de-,-
~

Artigo 156 • § 3 11 Suprimir e-ereees
110u em que haja contra prestação ou pagamento de preço~ ou tarifas
pelo usuário".

nenhuma ""t"eeizo ou ameaça a d'Z.rtu.to ttBrá lZ:&c7..uida da apreciação do
Poder Judioi'Ól'1-o". •

ACl'editamos que a redação .e.ropõsta: é
a ma'l.s adequada na medida em que não cabo à. Const'l.tU'l.çao proib1.l'
a lei àe estabelecer e:cclusões e sim afirmar o princi:p'l.-o de tLue
'tnenhuma Lesão ou ameaça de d'l.:reito lierá e:cluida da apreciaçao
do Poder Judiciário".. como procLaMa a emenda,

'EfIIENDA 2TOI068·1 '"""' , "'''--,
l':Const! tuinte FRANCISCO AMARAL ) l:'YI07lB8 J

QUEIRAASSINAlAR A I'lATaREZADAEME!'fDA:

~ _ SCIPRESSIVA _ Se fOl' de espressêc ou palavra, nêo deverá invertere senlldo do dlSpoSItlw
Exempkr no texto supflmlr o adverblo -NÃo-,pas~ndo OSC1" emenda mocl1llclllMl e n60 SUpl"essrva.

O - OMISSÃO -Objetiva resÚ'l~ecermklenllllprovada no l-turno e não lndufdll na redeçec do vencido

O - ERRO- Redllç60do vencido que eêe eerresponda aDqlU:folepl'tl'fadono l'tumo

0- CONlRADlçAO-DISPOSI\I'IOS conll'l;ldllonosenlte 51ésobrcll mesma meténe

O - CORREçA.~'DE UNQClAGEM - SlInllr vicio de linguagem,defeIto, erte mm/feslo ti corrigIr. ou de
técnlc"a~gls1&lva. •

JUSTIF~

Justifica-se essa exclusão pela circunstância de que muitas
vezes se trata de contra prestação por serviço público, o que indica
que a entidade está prestando serviço público. portanto não se enqua
dra na 1:ilosof'ia do. preceito. Na verdade. esse preceito quer excluir'
as entidades privadas lucrativas da imunidade tributária, e há inúme
ros casos em que o Estâdo cria. seja autarquia • seja empresas públi
cas ou sociedades mistas para prestação de serviço público e como en
~;~a~:si:~~~~:~:.não são lucrativas e portanto não devem ser exclui t'''i

I

'EMENDA 2TOI071-1 """'----__---, r.r-"'''
(:J ConsÚtuinte AIRTON SANDOVAL J G/07jãã]

QUEIRAASSI!'lAlARA I'lATUREZADA EME!'fDA:

I EMENDA 2TOI074-S '"""'=-::=-::=-=__-,
~ e'J Constituinte HElTnIqIf.J EDUlu'1!10 AL~r:.S ) lTIM~'''?iJ

QlIE1RA ASSlrw.AR A I'lATOREZA DA EME!'fDA:

o -=~:~::~:::~=~~:~~;6se~~:~~~::;:~r:~$UpressWlI.
O - OMISSÃo - ObjelNa restabelecer metenelIpl'OVlldll no l' turno e n100Inclufda na redaç!o do venddo.

O - ERRO - Redaçbo do vencido que nãoconesponda ao que folapfovlldo no t-tcmc

O - CON'IRADlçAO - Dlsposltlv05 conlIlldlt6nos entre si e sobre I:l mesma maténe

~_ ~~~~?~E UNOUAOEM _ $4nllf vicio de linguagem, defeito. erre manffesto li conlglr, ou de

Suprimir do artll 131, § 2ll do Projeto de Constituição

B , a expressão ..r.stadual".

JUSTIFICATIVA

Um grande problema que vem ocorrendo nos dias de hoje é a

impossibilidade de representação direta de inconstituciona-

lidade de leis municipais.

Muita1ll'lvezes são E!ditadas leis cuja a~l1cabil1dade redun

daria em grandes prejuizos. sem que hajam mecanismos jurídicos ade

quados para interromper o processo danoso.

Desta rorme , retir~do-se a palavra I'estadual ll , ficaria

resguardada a possibilidade de representação de inconsti tucionali

dade de lei municipal face à Constituição Federal.

~ -SUPRESSWA -Seforde~ress!oouplliavrllnAodever6 Irlvertero sentido dodlsposltM)
Exemplo no texto, supnmlr o adverblo~NAo", pllSSllndoli ser emenda: modIliclltMl e nóo supres5!vtl.

0- OMlSSAO-ObJeUvll restabelecer mlllen4l1provadta no I'lumoermolndufdallllre~ç!odoveneldo

D - ERRO - Redação do vencido que não corres:~dtl co que folllprovado no l'lurno

D - CONIRADlçAo - DLSpo$llJVOs conlrlldrt6nos entre SI11sobre ft mesma matena

O - CORREçAo DE UNGUAGEM - Sanarvfdo de ltngwtgem defeito. erro mllfllfesto I:l corrigir. cu de
tecnlcaleglS1ftlMl.

Artigo 162 • ns IV - Suprimir a t'rase: "não compreendidos
no inciso W do art. 161, definidos em lei complementar".

JUSTIFICATIVA

Dt-se a sécuinta retlação no~ do .vtil::o 22 do Ato
das Disposições Constitt.cionais Tra.'1sit61'ins:

"Art.22 - são est~\'els os atn..t.is servidores p\1bli-
coa civis da ünião, (lOS Estmios,do Dic; -I

trito Fedel'{'~ e dos nunic:Cpibs, da e.d'1ini~tra9ão
direta e indireta 'lua na dnta da pron\'l~.l~~o da
Constitni~ão, contên pelo nenoe cinco anos de ser
v1~o público ln1ntC'!'J'upto".

J'US'i'IFICAÇT.O

o te,,--to opjcto da presente enenâa USOU inade !uu.1W1ente

a expressão adoinistl'nção autlÚ'quica para. signi!'icar admi

nistração indireta da! a necessidade de ac1equ~-lo ~ nomen
clatura consagrada.

UJ - ~~:~~~~~~~~I:=~oo~~~P::~=~lIs~~~~~n~::~~::~~~:prmJva.
D - OMISSÃO-ObjetIVa restllbelecer mllleflllllplOvadll no l'lumo e nllo Indufda nll redaçllodo vencldo

D - ERRO - Redaçi'lOdo venCIdoque não correspondllao que fOlllprovlldo 1;\01 turno

O - CONlRADIÇAO :-DlspOSlt!vos conlradltorlos enlrl! SIe sobre li mesmll malellll

D - ~~~E UNOUAOEM - Sanllr vfclo de hngtlllgem defeito eno mllnlfesto 11conlgfr, ou de

EMENDA 2TOI07S-3 '"""
~p. H;\ROLDO SABOIA·

Trata-se de inovação desta Constitulçã1S!Jscetível de criar contro

vérsias judiciais~ paralisações dtranecadação em setores att' aqui

tranquilos.
Os tributos incluem uma final,idade cumuhUv!l. de reduzir a<i desI

gualdades, incidindo prefere'ltemen~e sobre as a~lvidades mais ren

táveis, de menor benefício soelal e acordes com a justiça distri

butiva recomendada nas normas functame,tais d;l Constltuiçã:l. Por

isso, é reconhecido qoe o imposto de ren..da progressivo adapta-se.

melhor r.a esses p:-incípíos._

Por isso, tambéll, qoe o ,Estad~ recorre a· taxas e impostos sobre

certas atividades, como o de indústrias e profissões e neste Cons

tituição, no art. 157, admite ate dtversld03:le de trl3tam~nto para

promover e'lullibrio do desenvnlvime"'lto socLo-eCi)nômico
fi proibição de tributar d~sigoalmente,em razão de ocupaçno profis-
sS.onal r .... -: • P".) i ~ .. :.} 'l~~ ~ 0.1 função, inviab1l1zaria impostos
sobre lote r las, cassinos, transport.es, etc., etc. I
A j.Jstiça fiscal está a:ssegur~du na declaração de t11reitos e

quando proibe utilizar triblJto com efeito -de conflsco.{a:t.154,LV).

QOEJRAASSI1iAIJ\R A I'lATlIREZADA EME!'fDA:

- Supr1m1r do § 311 do Artigo 170 do Projeto de Constituiçllo (B) a expressa0:
"no Banco Central do Brasil e as", .adaptando-se a redação para o seguinte texto'

nAs disponlbllidades de Caixa da União, dos Estados, do Distdto Federal, dos l-iJni

cipios e dos 6rgaõs ou entidades do Poder Públlco e das enpresas por eles cOIJtrola:

das, serão depositadas eminstituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei".

QUElRAASSII'IAIAIlA I'lATOREZA DA EME!'fDA.

JUSTIFlCAÇI\I)
EmcOlfJllemento li:emenda supressiva do § 211 do art. 170, imp~-sel coerentemente,

suprimir a inclusi:lo, com exclusividade, no Banco Central d:l Brasil, pelas seguintes
razões:

Porque n~o se deve clestinar as disponibilidades de caixa da UrlHlo ao Banco cal\

trai ccrno previsto no parágrafo? Sim;:l1eSlllente porque agora o Banco Central não po

de usar tais recursos para atender necessidades do Tesouro. gerando situações absu.!.
das como a atual, em QUe o BACEN retem os encaixes da UnU!o, e esta emite títulos
para transferir recursos para as operações a cargo do Banco do Brasil

O TesoJ:ro precisa repassar recursos ao Barn:::o do Brasil para preços mInln:.s, es
toques reg.Jladores. parte do financiamento agr!cola, etc Mas como nJ"lca teve recu!

50S para isso. usava anteriormente repasses do Banco Central (como do dln."e~ro em.!.
t1do._Q!.I..,Lhºle se tornou proorledjlde.!lo Bar'lÇo..Qm.tr."al!.L)~ J

JL]-~:~~":=JoOU~lIp=~6s=n~~~::~~

O - OMISsÃO _Objellva restllbdecer matéria t1provadAno I~ turno e niio lnduldll na redllçbo dovenddo.

O - ERRO - Redaçao do vencrdo que nãoccrresponde ec que foll:lprovado no l' tumo

0- CONlRADlÇÁQ-DLSPosruvos contradltorios entre si e sobre a mesma meténe

'O - ~~~E UNGClAOEM - Sanar viciode hnguagem, defeito, erro manifesto li corrigir, eu de

!EMENDA . 2TOI076-1 ~'"P OEPUTPOO "iPROLDO SJIP.6TA ----------,

= m<ro -,

Suprima-se o Inciso 11 d:J art. 156

.lUSTIFICATI\ffi

Constt.-tu.inte HenJ'ique Edua'1'do Alves

EZ'l.-m'l.-ni"ne-se o parágrafo ún'l.oo do

art. 22 das Dispo8içôes Transitór'l.ae.

É que, em primeiro lugar, no artigo 162 não há menção a ne
nhum serviço, e em segundo lugar não há razão para lei complementar '

~~~::i::~é~i:~i:~~:ç~~ed:S~~n:;~~~~~oM:~h:~d~i::~~~: ~S=~t~:dO l:~
trata somente de serviços transmunicipais. portanto não compreendidos
neste artigo, logo não há nenhuma razão para dizer que o Municipio '
tem essa competência com exclusão da outra e isto é óbvio e não requer
nenhum complemento. A lei complementar nessa matéria, portanto, só vi
ria, como acon tece no sisteflla atual, no sistema anterior, para criar
restrições indevidas a competência dos Municípios. Uma Constituinte'
que ec at'ã rma municipalista não pode concordar em manter a teoria e a
flloso1:ia que inspirou o regime autoritário.

o art'l.-go 2;> das D'l.epos'l.ções Trannt~

rias ao concederp~ eetabihdade aos eerU'l.-dores púb'ticos que oont~

nh~m pelo menos o'l.noo anos de serll'l.ço públioo 'f.ninterrupto" agiu
em eonsonânoia oom a boa tradição constituoional brasileira que"
desde 1.934" concedeu" ind'l.-8tintamente. a todos aqueles que e:ce:r
ciam funções púbheae há mais de oineo anos o direito_-à estabil.i
dade.

Inovoú" oontudo" no pa:rágrafo 'únieo
ao Bzoluir da eetab'l.-lidade e;::atamsnte aqueles que pela longa pe~

manência no cargo ou função demonst-r41'am a.ptidãE' para o e:erci:
cio da função púbhca" ou se#a~ os eerv'l.-do:res que (lcupam cargos
ou funções de confiança" mU'l.tos deles oom mais de 10~ 16" 20 ou
maia anos no mesmo oargo ou função de confiança.

Ora" se para o magistrado oonoursado..
Domo oonsta no al't. 84 do Projeto.. a estabiHdade se dá após o
estágio pl'obatório de UIII ano til .. para o funcionár1.o púbhao em g!!.
ral.. concede-ao a estab'l.l1.dado após do1.S anos de sel'V'l.ço" é ma'l.-8

-do que justo que aqueles que s;I;s:rcem cargo ou função púbhaa há
mais_de oi<~co anOS tenham 'I.dêntico d'l.-:reito.

QClEJRAASSINAlARA I'lATUREZA DA EME!'fDA:

QlIEIRA ASSII'IAIAIl A I'lATlIREZADA EME!'fDA:

Subatitua-Ife a redação do ;'t8m XXXVI
do artigo SP.. ne:ates ~e1"mos: 11 a tal não e:cc1.u;'l'á da aprsciapãõ
do Poder- Jut!iqiál'io 1.esão ou aJ!!e:apa de dirsitD"# pe:Za s8gui'!.tf1 "

o -SUPRESSWA - Se'Cfde~ ou palllVRl.nlio devem lnveIter o senUdo do dlSp9SlUVo
Exemplo'no texto $Upnmlr o advélblo "NÃo". pllSSlIndo 115er emendll modlflClItIvae n!o supressfva.

~ - ~U:p1~~~~ext~~~'::m~~=~00~~~~p~~:e~6s~~~se~~::=upress~
D - OMISSAO-ObjetlVa restabelecer matena llprovada no I' tumo enfio Incluldll rl1I redação do venCIdo

D - ERRO - Redação do vencido que não correspondallO que foi aprovado no I' tumo

O - CONlRADIÇÃO-01SposrtIl'OS amlrawtonos enlre 51e robre li mesma malell/l

O - ~:~~~u:.E UNCiUAOEM - SimllT VICIO de linguagem defeito erro manifesto li corrigIr, ou de

'~DA 2TOI073-? """"-- -, r-r.:-"'''---,
Conetituints.Henl'iqus Edual'do A1.ves mO?-!J8 J

IEMENDA 2TOI072-9 .. ----,
_.- Er::"'''l? )l'tr-a,=;J

r::::&J - OMISSÃO_ObjetIVa restabelecer mllterftlllpf'OWda no l'lumQ e MO Inclutda naredllç!o do venCIdo

D - ERRO - Redação do venCIdoque não corre:spondêlllo que foIt1provado no 1· tumo

0- CONlRADIÇÁO_OJ5p0.s/t.JY05 contraditórios entre si e 50bre ti mesmamalena

O - C O RRE ÇÃO DE UNCiUAOEM - Stlnar vedo de hngwtgem. defeito erro IT1Ilfllfesto a conlglr. ou de""""'-

E."IENDA N9 2'1' 1°60 9

DESPACHO

JUSTIFICATIVA

AUTOR: DEL BOSCO AMARAL

Em 12/07/88

presidsnte da Assembléia Nacional Constituinte.

A emenda pretende supressões, respectivarrente total e par-

cial, das alíneas "b" e "f", XII, art. 2i. Segundo as normas regimel"'
tais (art. 23, § 29, Regimento Interno da Assembléia Nacional Consti_

111inte),a proposta deveria ter sido desdobrada em dU~s, pois inexiste

correlação entre os dois dispositivos em questão. Admite_se como
pressiva apenas a alInea "a".

Constituinte ULYSSES GUI (ARÂEs

QUEIRAASSII'IAIAIl A I'lATUREZADA EME!'fDA:

~ - SUPRESSWA - Se ror de exprusio 01.1 pllI3vra,nAo deveriIfmoertero sentido do~
Exempio' no 'teX1o,suiklmlr o ~lblo "fi.\O~, p&SMdocf!' emendll moclúlc:atlvzl e nlIo supmslva.

D - OMlSSÃO_Objellw fesmbeleeer mll~ eprovadta 00 t' llImo e nlIo lndulda nll redaçllO dovenddo.

O - ERRO- RedIlçhodovencldoquen60correspondllaoquefoitlproY.lldono I' turno.

QUEIRAASSINALARA I'lATUREZA DA EME!'fDk

Do art- 21, inciso XII, suprimir letra ~ e da letra
t') ?s palavras "fluviais e lacustres".

Cuidam ntTlbos os dispositivos da exploração por parte

da União de serviços e instalações de energia elétrica bem como dos

portos fluviais e lacustres

Não se justifica atribuir tal competência à União já

que tais bens devem integrar o patrimônio dos Estados, em cumpri _

menta ao principio federativo, evitando-se, destarte. como vinha 2

correndo uma somatória de benesses ao Governo Federal

NATUREZA; SUPRESSIVA

l'XX' - SUPRE55WA -se for de express60 ou pall1'm1nllo deveflllnvertef o senüdo do dlSposIlIYO
~ Exemplo: no texto, suprunlr o cdveiblo "NÂo~. plISSMdo li ser cmendll modificlllJvlle n&osupres5lva

D - OMISSÃO - ObJeUvllrestabelecer metena IIprtl't"'dtano I' turno li! não Indufd/l na redllçbo do Vl:neldo

O - ERRO - Redllçllo do venddo que nllo corresponda ao que foi lIptoVlldono l' turno

0- CONTRADlçA.O-Ol.SposllJVOS con!rlldrtónosenlreslesobfeamesmllmllteua

O - CORREc;Ao DE UNQUAGEM - Sanllr vedo de MgUllgem. defeito, erro manlfeslo a comglt, ou deli<nlca_

IEMENDA 2TOI069·9 '""" , "'''--,
f:J Constituinte DEL"BOSCO AMARAL J I:Y!0718B J
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se não ten recursos para tais cc-crceíssos o tesouro entra en déficit (f'lOde}o '
F,al concebido de unificação orçamentária), e precisa eJlltir titulas da divida I
pública - eicentardc aU"'lEnta'1do a dIvida Enqua"to isso, as dJ.sponibllidades
de cah:a da unlãc estão com o Banco Central (no novo ocoero já implantando) _

s"m re1LJ''l:~raç;;" eo tesouro E os titulas novos, qae o Tesouro teve de emitir J

tem 1fl\ custo elevad1ssimo - e agora eínoe r-ator com o resecrçírento {Inexp.l.i-,

cável) das OTt>. corocorreção moretér.ía e juros reais de 10,0 e 13,re. !
O parágrafo deve ser suprimido, a fim de que o Congresso possa, posterior. l

ee-ttc, oeíxer essas disponib1l1dades no se-co do Brasil, par e:<:e;r,plc (recebe» I
do re-u-ereções) , para assim crocorcioner fontes de rrrencímento aos preços - i
nfnlr-os , estooaes reçulaoores, etc, sem necessidade de repasses do Tesouro I
(ou redu2ind:l_o:s), já Que tais repasses são respo-eévets pela desorganizaçã:
do Orçóll'erto do GeJVerno • t

O gue n'ão te-i sentido e o lT'odelo Que a constttuicêo secrajenta dlsponibilí I
dada de caixa CM o Banco ter-trai (Que neMlJ'ila relação cosect e-aís com o TeSOJro~

cu COT a e)'e=ur;~:' orceeeotérfej , e-cceoto o tesccro se vê rorfgada a emitir t.ítu

lo: cera obter re':lJ7SCS para at.e-osr or':;lra·5: a ::argo cz E5"\CC de =r3'5_1 E note- :

-se QJ!l n~c. são d\:s~"'sas feitas t~b as-co, r-as recursos oe-e er;res-::lm:s c... eS'ECo :

coes da prcartos - cc- reter-c gara-.tlc; Se reaver socsfc.os acre.ecos n;. DF ._
!Tanto (pelo :.eg:slat 1\01 - este si!"' rec.erer 13- traosrerê-cras oercsets d~ Te;17..rr.; j

para o Banco do Brasil

A retérra deve ser suprimida (parte do parágrafo terceiro, do Artigo 170),

Se'1DO posteriorme-.te regJIada en leglslaç1!o ordinária ou complementar e o dis

ocsf trvc ficará, ce-tro do 1"231'" esctrrto e'r que ftu vctaoo. nestes teI1l0S 

§ 3:2 - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas, bem COll"O as

dos estacas, do Olstrito federal, dos MunicIpios e dos orgãos ou entroeoes do

Poder Público e das e-oreses por ele controladas, e- instituições financeiras
oficiais, resetvecas os casos orevtstcs e-n lei

EMENDA 2TOI077-0 """' ---,
(?J Dep. HIJ.R:rJ))SABOIA J (TIiiõ~\~;1

QUEIRA ASSUiAtARA tlAfOREZADA EJ11EliDI\.

[TI - ::'~~~~:::~~:Io°~~~::e:=~n~:~~~~~~:pr~I'J
O - OMlssAo - Objetivaresl.abelecermlltt:rl~ aprov~da no l-llJmo e MOIndUld!l na ted!lçáodo vencido

O - ERRO - Redaçiio do venodo que Illiocorrespond!l!lo que fOI !lprovlldono l'wmo

O - CONIRADlçAO - DlSPOs1tlVOS conltadltonos entre si e sobre li mesma mat!'<d

O - ~~~E UNGUAOEM - Sanar VICIO de Imgungem, deferto, erro manifesto li corrigIr,ou de

SUprimir, no art 190 do Projeto, o item II, ficando assim

e redação: "Art. 190 - São insJsceptiveis d~ d-;sap-,::p:ia~ã' i-llra

fins d~ reforma agrária: I - A peqJena e r'l~dl.a Drop;ie-:lade rllral.

assim defl,ida em lei, d~5de que se..J p:iJp;iet3no nã:. POSS;3 ou- I
tra. Parágrafo único - A lei garantirá tnJta"'"nto ~sp~cial à pro
priedade produtIva e fix'uá normas para o cunpr-f"lento d')s requisJ-

tos relativos a sua funçã'J soc~al" I

=Lt~.fflf..~.I.!.v.3.

O pat"ág;:afo único do dlspositlvo comentado, combinado COM

o art.'191, prevê, impl1:::itamente, a possibllida:fe de que a pro

priedade produtiva possa ser d~sapropriada para f.lns dl~ reforrn:!

agrária cas'J ela não CIJmp:,a função social, rSZdO por que não pode

o !te"l In dI) art. 190 ser exclud'~nte.

Q(IEIRAASSIIWAR A NATUREZA DAEMENDA:

ITI -:a;:s:~~~~:~o~~~~~:=:n~::~~uea~pres~
b - OMlssÁo - ObjetNa restllbelecer matenl' ll.prOVl!d~no I' Wmo e nao Inclufda n~ rcWçao do venCIdo.

D - ERRO - Red~o dovenddo que nliocorresponda aoque roljJ,pr~do no l° turno

O - CONlRADtÇÁO - DISpoSitivoS contradll6no.ientl'esi e sobre ti m~ma ma~etl.!l

D ...: ~~RE~~~E UNGUAGEM - Stlnar viCIO de Im,guagem,defeIto, elro mamfesto li: comgU'. ou de

SUpr1ma~se, no 8rt 72. inciso I, a expressão:
"COO"Ple.llImtar q'Je preverá indgn!:zaçã:l compensatória, dentre ovtros
dIreitos", flca,:j-J o inciso com a S;;!9'Jinte redação:

" I - relação c:f,~ e.vrcg.J prütegldl co"tra despejlda arbitrária 00.1

sem J:Jsta cau'i'3, ros terillos d3 lei."

Nã:l te.lI se"ltidl) Q'Je a lei /lIJ!! reg'Jlará a mtérIa seja lei co;rpleJl'cntar,

como tallbém é in3dmissível q.re a 1egts1<lção dê pt'iorid3d.; para a ind~iza

çã.ocOoTpeflsat6rla, qoanO)o objetivo é o da nul1d-ad:!d3 denissã:J arbitrá

ria.

EMENDA 2TOI079-G .._-.------, r:r--"'''----,C' DEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO J C-..:!.:! m....!!.!L.J

QUElRAASS~A NATlIREZA DAEMENDA>

[!] -:-=::~~~~~S:oo~~~a::~:~:~~~se=::=~
O - OMJSSÃO - ObjetMJresl.!lbe/ecer m~lérla aprovadano I' turnoenfio lndulda na red~ç~o dovencido.

D - ERRO - Redaçio do vencidoque n!o COfTesponda!lO que foIaproVildo no 1-turno

O .... CONlRADlçAO-DlsposltJvos contr~drt6nosenlIeslesobrellmesmamatena

O - ~~~ Ul"!GClA.GEM - Sanar VIcio de ltnguagem. defedo, eno manifesto li comglr, ou de

~HENOA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso XIX do Artipo 7rJ. - Capitulo 11 _
Dos Direitos Sociais - que treta da licença-aaternIdade:

XIY - licença_paternidade de olto dias, nos aesncs te!. I
ecs do inciso anterior. aos que preencnen os requisitos fixados em I
lei.

JUSTIFICATIVA

E: de todo necessário que se reconsidere aqui a Questão
do custo hna1 de produtos e serviços alto dias de ausência ao trabi!
lho representam um encerecfeento irreprimivel do produto ou do servaçc
Não se discute o preço a pagar por alguma ccr savqvancc é absolutamente
inevitável realizar uma proposta ou quando é de indiscutível justiça
que ela seja concretizada. Não é este o caso da l1cença-paternidade .S~ I
ria necessário descobrir qual a neces s rdade que determinaria a presença I
do pai por oito dias em casa, ausente do trabalho, quando a nãe já po~
sul a licença necessaria e sem Qualquer discussão.

EMENDA 2TOI080-0 ~ ---,
f?J [ER.mO) FRANCISCe CARNEIRO J rr=n~~;~

Q(IEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMEND~

o - OMlssAo - Ob,e1lVa restabelecer ma:~na aprOVi!lda no l' lumo e nâc lnd(l>dll na redaçec do vencld=

O - ERRO - Redaçlio do venceo que nec ccrresponde ao que fOI aprovado no 1 tu-r-~

D - CONTRADlçAO-DlSpos.:uvos contrlldrtonosentreslesobfe1l;mesmama~~

D - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar vlclo de hnguagem defenc, erro manifesto ti coniglr, ou de

EHSHDA SUPRESSIVA

Suprima-se o inciso VII do Artigo 159 - Seção lI! 
que concedi; à União o direito de instituir impostos sobre grande fo!.
tunas:

Vl1 - supr íwa-se :.~•••• _••• grandes fortunas, nos ter:
mos de lei i:onplementar." l

JUSTIFICATIVA

NdOexiste renda algtrõB neste PaIs quels partir de certo llnite
mIni'-O, já não esteja devidamente tributada Deixando, por un pouco ,ê margerrl es I
forli.:l"as r~cebidas por heral'lç3, cO."lsidera'llOs eq,Je)as Que se formara'!! através de
trabalho ,de esforço e de lncontestável capac~dade de realização.

Até o mementoemque se possa afirmar que os bens, o patnmônio
e a renda de alguém é ura grande fortuna, todos os ganhos que a formaran já foran
cievida>nentetaxados e tributados através dos anos Parece ficar evidente que é ape
nas lJlI adjetivo, o que a Lei pretende tributar agora "Grande" Pede ser lJ""a forW
na. porém, não teria de pagar lJfl novo imposto, se não fosse "grande" -

Tem sido una constante no desenvolvimento elI'presarial, Que se
ofereça estifllJlos fiscais, para que as errpresas se localizem e se c1esenvolva'll em
locais ~ortantes e estratéglcos para a economia Agora ,a lei poderia desest1'l".ula
o esforço no rLll\O do progresso No momento emQlJe alguáll venflcasse que sua fortu
na se tornaria -il'lle9çada el'l face da Lei, parena ou voltaria atrás, para evitar 'O
r::33t1g0 d2 una injustiça legal

EMENDA 2TOI081-8 "'''. ---,
~ DEPUTADO FRANCISCO CARNEIRO J rr=t1~~;3ãJ

Q(IEIRA ASSINAlAR A NATlIREZA DAEMENDA:

[::J - StlPRESSIVA - Se for de express.lio ou palavrlJ não deveri!l mvertero senlJdodo dIsposl'JVO
Exemplo- no texto suprimr o lldverblo "NÁo~ passando li ser emenda mcdilic:atlvae não 5Upless/va.

o - OMlssAo -Objetiva restllbelecerma~na tlprowda no l°lurno e n/lo indUld/lna redlJ'jaodo venodo

O - ERRO - Redaçiio do venci:» que MO ccrresponda ao que fOI aprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSIUVOS conlr/ld 'olJosentre51e soble a mesma matena

O - CORREÇÃO DE 1ll'IGUAGEM - $anllT vclo de bnguagem defeito erro rmnlfesto ti corrlglt ou de
léaüc:~ IC!!'lSlatnra.

EMENDA SUPRESSIYA

Do artigo 183 7 item IV, suprima-se~ bem Bssia o trans
porte. por meio de conduto. de petróleo bruto, seus derivados e gás natu
ral de qualquer origem;" 

Fica então o item IV assim redigido' •
IV - o transporte Ilarítimo do petróleo bruto de origes!

nacional ou de derivados conbustIveis de petr6leo produzidos no País.

JUSTIFICATIVA i
A lostalação de umduto para transporte de petróleo bruto, seus

derivados e gás natural de qualquer origem, emnada irrplica contra a SegJrança Na
c10081. -

~ UTi bem d1oâmico implantado no País, naturalmente,ClJII cláusulas
contratuais que assegurem UTi pleno funcionamentoI sob controle nacional. em qual
quer situação emque se encontre o País. -

Oelodotos e gasodutos,são obras por vezes, de custos lIlJ1to ele
vades e indispensáveis ao desenvolvimento de UII certo setor nacional .e que bem
podem ser construidas cr:m recursos estrangeiros, tomando-se as necessárias precau
ções para segurança de seu pleno e eficaz fr.ncionamento.. -

QUEIRA ASSIlfAlAA A I'lATlIREZADAEMENDA:

m- SUPRESSIVA-Se forde ~ress50ou palma. nlIo deverfllnvertero senlido'do di$posrtn'O
Exemplono texto. suprmIr o lldv6b1o "NÃoM.pmsandoaseremend/lmodJliclltfvaenliosupresslva.

O - OMlssAo -ObjetIVa restabelecer 1TUItéri.!l1lpll:Mlda no l' turnoe MOfndulda naredtIç&J dovencido.

D - ERRO- Redaç60 dovenddo que n50 correspond:llJ,O que foi tlPJOV!ldo no l' turno.

0- COtilRAOlçAo-Dtsposltlvos conlI&dil6rioscntreslesobreamesrt1llrnaléria.

O - ~=EIJrlGUAO~ - Sanllfvfdo de linguagem.defeito, erro lmI1ifesto ti corrigir, ou de

Art. 161, inciso lI:

Suprima-se todo o inciso, o qua: tem a seguinte redação:

-n - adicional de- até cInco por cenro do que ~or pago à
União por pessoas 1'ia1cas 00 jur.1di.cas doIIiclliadas nos respectivos
terri't6rlo5. a t.1tulo do t-pQsto previsto no art. 159. nI:. inciden....
te sobre lucros.~ e rend:fAentos de capital.-

JUS'lIFICATIVA

A preVisão de cobrança. contida no dispositivo cogitado para
supressão, representa, ao final. mais uma. sangria aos já combalidos
bolsos dos contribuintes. além de ferir o principio consagrado de
não se tributar dupl8J'Dente o mesmo rendimento.

EMENDA 2TOI083-4 ~ --, "'''---,
(?J Constituinte ADYLSON MOTTA J~07(B8 J

o ...; OMISSÃO -OoJetMl restebelecer rn!'f:W!flpl'O"'I6;r.o hbT'~<:rJ;)tnc!!.l.'éJ rJred~;ü:> C.OY~JljjC'

O - ERRO - Rel.b;ro do \~n~'::!o qtóo:iílb corresr-cnd:lUI) G':f:! fcl eprc.e.Jc n,;, l' tem..

O - CONIR.'\DlçAO - D..w..m.c.:; 0'1" J~{ ;rfQS ence'i c sror~ <1mesmam:;'élb

f""X1 - CORREÇÃO DE UNG!lAGEf~ - ger-cr \.fel) de 1~~;JU3g-"m cder\,), erre meerete li :ClI'J'r cu de
~ !knk:ales~

Art. 20. - eaptn. rrxrc I
Acrescente-se ao inído do texto a expressão DA cssãseêocrc (c

saúde é dlreUo ••• )1I

JUSTIFICATIVA

A correção de linguagem aqui proposto cbjet.Iva crerecer ao ClJ
put do art. 201 uma melhor, date venia, disposiçIio, uma vez Que ao Es
tado cabe assegura!' a assistência à saúde e não assegurar 3 própl'ia

saúde. Nul'l rectccãmc mais radical, poderíamos cercear o Estado sujei
to ao pagamento de indenizações por não haver assegurado a saúde, do cI
dadão às vezes até porque desconhece a origem do mal que pode Itie céu
ser a'própria ncrt;e , Assim, o direito que a Constituição deve assegu":
rar é o da ASSI5TENCIA 1l. SAUDE e não a própria saúde, ass In corno não
garante a sabedoria, apenas o ensino. A assistência é muito mais fácil
de fiscalizar e cobrar do Estado. Nascemos com um cabedal gef'lético nu!
to diverso. Uns incompatíveis com a saúde, com a felicidade. com o nÇ
nãmc de possibilidade de exercfcac da cidadania. Outros receben.ec na~

~:~ I n~~~u~:r:n~~o~~~~~g~~ao~~~n~:~ :e~~~~~;~~ç~oE~~a~~an:~ú~~~epr~~~i;
de beber demasiado, ingerir venenos, ccner demais, ser sedentário. A
saúde depende de muitas condições, medíces e não-oédtces ,

Q{lEIRAASSINAlARA NATlIREZA DAEMENDA>

[K] - ~a::~~;:::=o~~~~~:e~hS:=~~;~::~Jõ4lfessm.
O - OMlssAo- ObJeIMlresllll>eIeee1' mat&ul ~pro~7Idll no ]' turnoe n!o i:Jduldana reda!;60cbvenddo

0- ERRO- ~60doveflCldoquenâocorrespondallOquefolapr~donol·tumo.

0- CONlRADlÇÃO-DlSposrtr..os contraã.t6I1osen~Slesobrellmeml/lma!êna

D - ~=E UNGUAGEM - Sanar ...rCJO de ltngullgerrt.defeito, erro manifesto li corrlglr,OLl de

suprima-se o art. 37 e seu parágrafo único do Ato das DJ.sposições Tran
sitórias~

- Art. 37 .... RessaJ.vados os créditos de natureza alimen
tar, o valor dos precatórioo judiciais pendentes de pagamentõ
na data da promulgação da Constituição. inclusive o remanc-ª.
cente de juros e correção aonetária. poderá ser pago em moel!a
corrente,. com atualização. em prestaçõeo anuais. iguais e su
cessivas. no prazo .ásimo de oito anos. a partir de le. de :i!!
1ho de 19B9. por decisão editada pelo Poder Executivo até OI!!!
to e oitenta dias da promulgação da Constituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras. P2.
ra o cumprimento do disposto no parágrafo anterior,. emitir,. e:n
cada ano,. no exato montante do dispêndio. ti1.'Ulos de divida
pÚb1ica não computáveis para efeito do 1imite global de endi
vidamento.-

JUSTIFICATIVA

A manutenção no texto constJ.tucJ.onal de tal dJ.spositivo acar
~:t~~:í~~~sej~~~J.~~~~stJ.ça àqueles cldadãos que obtJ..veram provJ.mentõ

endJ.da, a;~:~~~do~o~J.~~~t~~J.~~ao~o~~~~~:~a:o~~a~o~~~í~~~J.~~á~~~,cO~~~i
a lentidão com que são processadas as causas e os próprJ.os precató
rios.

EMENDA 2TOI085·1 """" --,
(!J Constituinte ADYLSON MOTTA ) ~:;;;;]

Q(IEIRAASSIlfAlAA A I'lATllREZA DAEMENDA>

m -6UPRESSIVA-Sefordeexpress60ou~n.&odeYerA~osentidododispo$llJVO
Extmpkr no texlD.IIJpnmIr o ll<Mfb1o "NÃO~. pllS5m1Cb oseremend!lmodilk:/IÜVD e n50 supressIva.

O - OMIssAO-ObjetMlresl.!lbelea'rmatérlallprovadanol'tum::renbolrn:luidllr\llredaç60do~

O - 'ERRO_ Redaçbodo venodoque Mo corresponda IJ,Oque foIcprovado no l' turno

D - CONTRADIÇl\O-Dl$poSltlYO$ contradtt6nosentreslesobtellmesm~maléna.

O - =~~E UNGClA.GEM- Sanar viciode hngu&gem. defeito, erro nw\ifesto a COIriglr. ou de

Art. 64 e parágrafo único.

Suprima-se o artigo e seu parágrafo~

JUSTIFICATIVA

A Assembléia Nacional Constituinte, ao elaborar o trabalho rela
tivo ao novo texto constitucional. manifestou, elA inúmeras oportunlda":'
des, a necessidade de se prollover a extirpação de dispositivos conside
rados inadequados ao regime democrático. o chamado "entulho autoritá='
rio".

Dentre esses dispositivos encontrava-se o malfadado instituto
do decreto-lei, forma repudiada por quantos tinham sua preocupaçllo COlfl
a imagem do Pode:r LegIslativo. Eis que, Já na apreciaçllo da matéria elR
2~ turno, aInda permanece, de modo escandaloso, o odiado e combatido
decreto-lei, sob o dIsfarce das "medidas provis6rias rl •

A respeito do mesmo assunto, permitimo.nos anexar li presente
emenda uma entrevlsta felta com o ex-ministro LeiUo de Abreu,cujo pas
sado de renomado jurista dispensa "Outros comentários. -



133

"Constituinte deu cheque em branco a ~arney"

Ex-mlni,uo 101110 de Abreufalada ,x""çlo do decreto-i.. -- -

..

-.&~ IIl. _

....-_._"""""'---...~ ..._o_I'<Go_~

EMENDA 2TOI088-S
PJ ccr-seatiuant.e AMARAL NET:

QUEIRA ASSINAlAR A IlATUREZA DAEMENDA.

[TI -~~~:~~~~~ess,:;o~~~~ap=~áS::~n~se=::=pr~a
O - OMISSÃO - Ob;ewa restabelecer maene aproVllt;ÜI no l' wroo e nlIoIncluídana redllç50do YenCIC?

D - ERRO - Redaçáodo venCido queMO corresponda110 qUI:foiaprovadono r- turro

O - CONTRADlÇÁO- DlSposltriOs ccnuedtórlosentre si e sobre 1.'1 mesmemerens

D - ~~~E UNClUA,ClEM - SanarVICIO de llnguagem defeito erro mamíestcli corrigI!'. eu d~

supeama-ee , no § 22, do art. 75, a eequarree expressão.

".~. para um mandato de eea.e anos, não renova-
vela. a"

JUSTIFICATIVA

É de manter-se no texto da futUra Carta Magna, dentre as de
mea a prerrogatJ.vas que a tradl.ção do naxeato conetntucaonaj, Brasl.le1

~~ ;:~t~~:~i~r~n~~T:~~C~~~~~~r(~f~oc:~~b~:aia~~,C~~~~Sa~~ ~~~~o, aq~~
1934. art. 100: C.F. de 1946, art. 16, § ae , e E.C. ne 1, de 1969,art.
12, li 3'1!.)~

Essa prerrogatl.va, que se pretende mantl.da ne Lei Maior, é
consubstancial ao livre exercIcao da jurisd1ção do mesmo Tr1bunal de
Contes.

A garantl.a da VITALICIEDADE é, além eaese, íns1.ta ao desemp~
nho das funções de Ml.nJ.stro do TCU, como Julgador, que é, das contas
dos Ordenadores de Oespesa e demaa s eeepcneéveae por bens e dl.nhel.ros
públJ.cos.

JUSTIFICATIVA

1\ supressão justifJ.ca-se porque, pernll.tl.ndo-se aos estados e

ao D1.str1.to Federal legislarem sobre matérJ.a processual, e11m1.nl3riã
mos a l.gualdade nos peeeeâaeeneee JudJ.c:La1s, l.rnpos:3J.bl.ll.tando, J.ncly

eave , a forlr'ação de JurJ.sprudêncl.6 necaoneã em assuntos de ordem pr~

cee sueã , O da spcaa tia vc , se marrtadc , contr:Lbu1.rá para dJ.vergênc:LlIS e

d;l.sputas, que pcdexaem ser evaeeões se o mesmo não exae ea.ese ,

EMENDA 2TOI091-5
[:J Const1. tU1.nte DAVI ALVES ;;~VA

QUEIRA ASSII'lALAR A IlATlIREZADA EMEI'IDA.

m- SUPRESSIVA -Se forde expressãoou pel3vranb.odeveráInvertero senlldodo dsposruvo
Exempkr no texto supnrrur o lIdvérb'o "NÃo~, pa$$llrldo li ser emenda modlfleatIwJ e Mo StlpresstV:l

O - OMISSÃO - Objetrvarestabelecermetena ~prOV11aa!lO 1· turnoe nlioIncluida"" redllç50do vencido

D - ERRO- Redaçio do vencidoque não ccrresponda eo quefolIIproy~do no t- teme

O - CONlRADlçAO - DlSposItNc!5 conlrlldltoTlOS enve si e sobre a mesme metere

D - ~~~~ UNCiClt\GEM. - Sllni!rvido de ImgulIgem defeIto erro rMnl(estoa Q)aiglr, ou de

Art. 200, ancc eo I •

SuprJ.mB-se o eequanee trecho no ancase I:

".1 - ••• incidente sobre a folh8 de salários, o
faturamento e o lucro~"

Conforme dl.scJ.pll.nado no caput do art. 200, à lel. cabe a re

gulaIl'entação das fontes contrr-Lbutu.vaa à segurJ.dade eccae í , não deve~
do, desta forma, o texto ccnstaeucãcr-at , fazê-lo.

EMENDA 2TOI089-3 """" ---,
e!onstl.tu1.nte AMARAL NETTO J ~;;::=Jr.r-"'''---,......-.:======-"""'-''- --'1 CUl07!" J

EMENDA 2TOI086-9
e-' Constituinte AMARAL NE;;:

ClOEIRA ASSII'lALAR A IlATUREZA DAEMElillA:

[gt -8UPRE88IVA-5erctde~D,U~n&odeYer6Invtrterosenbdododisposll:fvo
&~ no ttxto, suprimiro IllMItlkl 1 "liAcr. pMSIlOdo. ser cmend5 mcdlic:atIvll e nEo~

O - OMlS8Ao-0b,IetMItest6beJeccfmllt!rlIt8ptOVlKianol'luJn,:)eMolnduSdal'\ll~dovenddo

O - ERRO- Redaçio do venodoque l'l5oc:orrespoodIlllO que: fuieprtl'illdo ro "turno
D - cOlfIRADlÇAO-DsspoWvc& contr/ldrl.6nos enIIc a.Ie sobre li mesn'UI tMtina.

O -~ Ul'iOJ1AGEM- 5&1111' YkIod: 1IngwlQem. defeito, ere rmnIfesto• c:oaIgIr,ou de

SIJprINa-se. no S 4~ de art. 1Sé do ProJel:o de
Const Itulçâo O, após o vceãbute "iÍ.reas·. a expressão ·onde esee
JalJ atuando4 e naquelas~.

JUSTIFICATIVA

DIspõe o S 4~ do art. 181' que as cooperatlV'ds têm
prioridade na autorização ou concessão para pesqUisa e lavra dos
recursos e Ja=ldas de mineraIs garlmpaVCls, 035 arRas onde esfoe
Iam atuandO. e naquela'5 f I vadas de acordo com o art. 21, .xXV, na
t'orftla da lei. O referido InCISO XXV do al"t. 21 Dutor.ga competÊn
cia à União para estabelecsr as áreas e as condições para o exer
CíciO da atiVidade de garln1pagem, em forjD.a assoclatlvl'_

Ora, 'Se depEnde da Un ,ão fixar as aras pr~orlta
rlas para o exerc{clo da garimpagem por cooperativas, não há ne
cess I dade de assegul'"ar a pr I or I dade em relal;ão às a!"ecs onde vêm
atuando os garImpeiros. A par de ser difíCil definIr concretalnen
te tal fato, essa alternat iva, aesneceS5arla, pode SErVIl'" de es
ttnL'Jl0 a Invasões, q'JE' acarretam crises sociaiS, no conte>to de
uma a~lvldade econômica que pl"I~Ctsa de ser ol'"ganl~ada. tal a su;;o
tmpOI"tancla para o Pais.

o -:a:~~~:::=oo~~~~~=:6s:;=~se;~~~:supreUNa
D - OMlssAo -ObjellYa reslabeIecerlTUIl!na epttWadarIO1· tJJmoe naQinduidllna redllçãodo vendOO.

O - sm.O - Redeç50do venddo que MO correspcnde110 que foiep~do no 1· tomo

m - CONlRADIÇÁO-OlSpostliYos conlradftonosentresiesobrellmesm3mlltern.

O - ~~~ 1JI't:GUAGEM - SlIIlarvldo de Itngullgem, dt:Ft:lto erro manifesto a coma r, ou de

Art. 49, § 22, das Dl.sposições Transitórias~

Dê-se a seguJ.nte redação, 1.nclu1.ndo-se, eeepeeeaveeenee, as
expressões:

"aproveitamento dos potencl.ais de energia hidráy
lica· e -dos potenciais de energia hidráulica"

E assegure-ae em novo parágrafo, o dl.reJ. to à manutenção dos
titulos de concessão de aproveitamento desses potencia1.s de energia
para uso go processo de industr1.alização pelas empresas bras1.1e1.ras
que já os detém, compatibill.zando-a com os termos do art~ 182 e~seus

parágrafos que dl.spõem sobre o assunto, evitando-se assim, que os tte.§.
mos fl.quem contraditórios entre S1 e sobre a mesma matéria.

"Art. 49 - As atuais empresas brasileiras, titulA
res de autorização de pesquisa ou concessão de lavras de rg
cursos minerais e aproveitamento dos potenciais de energ1a
hidráulica em vigor, terão quatro anos,. a partir da promo,!
gação da Constituição. para cumprJ.r os requisitos do art~

182.

§ 12 ••• a~.~.~•••• ~.~ •• ~a ••• a ~.~.~.

§ 22 - As empresas brasl.1el.ras, referidas no § lli!
deste artigo. somente poderão ter autorizações ou conce~

sões dos potenciais de energia hidráulJ.ca, de pesquisas
ou lavras para as substâncias minerais que utilJ.zem seus
respectivos p;ocessos industriais.

. i 3'" - Ficam também dispensadas do cumprimento do
dJ.&pOsto no artigo 1B2 as empresas brasileiras titulares
de concessão de energia hidráulica para uso no seu praces
so de industl:ia1izaçâo.- -

~DA 2TOI092-3 ~"" --,
e"J Constiuinte DAVI ALVES SILVA JFmT~~

QUEIRA ASSII'lALAR A NATUREZA DAEMENDA:

~ - SUPRESSIVA - se forde expressãoou pelavre nio dever6lnvertero senbdodo d'1Sp05Itrvo
Exemplo. no texto, suprimiro adv!rblo "NÁo~, passando 11 sei ernend4modi6clllMl e nio IUprew,,1l

O - OMISSÁO -Ob"etM.l restabeleeermlllénllllprOYlldn no If turno e Mo Induldana rt:dllçiodo vencido

O - ERRO - Ret;Ülç!o do vencidoque n50 correspondllec que foi IIprOYZldo no r-turno

O - COl'fIRADlÇÃO - D,SPOSlllvos contradrtónosentre 51e sobrea mesmerreténe,

O - ~~?~E UNClUAOEM- Sanar VIciode IJngulIgcm, defeIto,erro manlft:,sto li corrigir,ou de

.!J Suprima-se, no inciso LXII, do artigo SI:! _ projeto de Consti-
tuiçlio (B), a palavra "Judiciária", na expresslio "de autoridade ju
diciaria competente"

JUSTIFICACliO

1 - A exigência de uma ordem escrita e fundamentada da autorida
de judiciaria para a prisão, restringe o trabalho policial de rotina,
particularmente em locais de dificil acesso à autoridade judiciária.

2 - Dadas as condiçlles reais do PaIs, o dispositivo, como está,
compromete a preservação da Ordem pública, por inviabil1zar a prislio
por autoridade civil ou mUitar.

3 - A competêncis atribuida ao Ministro de EStado para a "pri
são administrativa ll (Lei n2 1111/52 _ Estatuto dos Funcionarias) po
derá ser questionada em juízo e julgada inconstitucional. Com isto,
acobertar-se-á os que, desonestamente, lançarem mão do dinheiro ou
valores pertencentes à Fazenda Pública e, consequentemente, ter-se-á
a conivência com o crime e com o criminoso.

A prisão militar por indisciplina, também estará proibida, com
riscos e quebra da autoridade e da hierarquia nas Forças Armadas.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2TOI087-7 """'------, r.r-"'''---,
(!J Constituinte AMARAL NETTO J Qvo7/BB J

QUEIRA ASSII'lALAR A IlATlIREZADA EMEI'IDA:

lI] -:a:~~~~~SS:kJO~rv.~p=bse~e:ndas:=::a~wpressNa.
D - OMlSSAo -Obje\lvll reslabele<:er mlltérbaprowadano J'tumo e n50Induidllna redllç&>do vencido

0- ERRO- Rt:daç30do venddoque não coiTesponda&O que foiIIpl'ClVadono l°b.imo

0- CONlRADlçA.o-Dtsposltlvos conlJadrtónosentresiesobrt:llme-slTUlmlltêrlll.

O - ~~~ LINGUAGEM- SanlIr vleIode itngulIgem, defeito erro manlfesto li corrigir,ou de

Art. 52, inciso XLVIII, alínea a)

"a) de /llorte, salvo em caso de guerra declarada;"

As questões da mineração são tratadas no art. 182 do Proje
to B da mesma forma que o aproveitamento dos potencJ.al.s de energ:f.ah"i'
~;t~~J.ca que participam do processo de transformação de muitos m1ni

t imprescindível que ambas as matérias, politica m1.neral e
aproveitamento dos potencial.s de energl.a, cont1nuem sendo regulamen
tadas pelos mesmos artigos. -

Por boa ordem, já que o corpo permanente da nova Carta tra
ta dos assuntos em um mesmo disposJ.t1.VO, é de todo oportuno que c;
art. 49 das Dispos1.ções Transitórl.as faça referênC18 expressa ao te
ma, para que a matérJ.a fl.que plenamente compatl.bJ.lizada com o texto
do art. 182.

A J.nclusão do novo. parágrafo l.mpõe-se em nome da melhor téc
nica le~l.s;atl.va, comp!ementando o assunto do art1.go, já que, com e::'"
le mantem l.ntl.ma relaçao.

EMENDA' 2TOI090-7 """' ---,

(lJconstitU1nte ARTENIR ~RNER JtJ'W;~;]
QUEIRA ASSII'lALARAIlATlIREZÂDA EMENDA.

EMENDA 2TOI093-1 """' -,
(!J Constituinte DAVI ALVES SILVA J l::J1li~;7iKJ

QUEIRA ASSII'lALAR A IlATlIREZADAEMEI'IDA:

~-~~:~~~:n~~es:o~~~~IIp:~bse~~se~=:~~~pre~
O - OMIS5Ao -ObjelMl resL!lbelecermlItélillllproYlldano l' turno enSoInduidanll red4ç60do vencido.

D - ERRO- Redaç&o do vencidoque n50corresponda/lO quefolllprovadono l' turno. •

O - CONTRADIÇÁO- DlSpoSlt/VOS conlrtlclrt6nos entre 51esobre11 IDeSmll mlllerlll

O - CORREçAo DE UNGUAGEM - Saner vide de IlngUDgem, defeito, erro R1lInIfesto 11 coniglr. ou de

""""'-
Art. 20, paragráfo único, ~ OfSf1QSlCASe!> T/tft",rH'O'~h';i

supr!IIl~-se, no paragráfo, o teuo -legalMente."

C!l-:s:~~~~~~~~~~se=~~supressNL
D - OMISSÃO -Objetiva reslllbe:lecer metérillepf'O\lllda no I' turnoe nSoindufda nll {edllç50 dovencldo.

O - ERRO - Redaç60do Vt:nddo que não comspond5eo qut:foieprOWldo no l' b.imo

0- CONIRADIÇÁO-D!spoSllfvos conb1lcbtórfos entre sie sobre11mesmtl matêrllt

O - ~=E IJI"IQ(JAQEM- Sanarvkb de Unguagem, defeito, erro R1lInIfesto li corrigir,ou dt:

JUSTIFICATIVA I
• A presente emenda supressiva representa mais um capítulo de mi

nha promessa de campanha, de lutar pela instituição da pena de morte no
Brasil, nos casos expressos de lei militar em tempo de guerra externai
e de assalto, roubo, seqDe,stro e estupro, seguidos de morte.

Há necessidade de se par termo h avalanche de çasos hediondos QJt!
com crescente \ freqUência vêm ocorrendo no PaIs. O povo está a clamar
pela lnst! tuiçDo de penas que possam arrefecer os incontáveis e tr!ste~
episódios de violência que têm vitimado nossa sociedade. O povo brasi
leiro tem a direito a essa segurança, e o Estado tem o dever de. propor...
cioná-la a todos os cidadãos que vivam decentemente, seguindo os prece!
tos legais ditados pelos nossos governantes. Artigo 24, l.nc1.SO XI

Suprima-se li seguinte expressão'

"XI - procedimentos em matéria processual"

·1

I

_JUSTIFICATIVA

Há muitos anos os médicos militares vêm exercendo cargo ou
emprego na administração-púb-l-!-Ga-e-l-vil direta ou indireta.

A partir de 1986 a licitude desses cargos ou empregos vem
sendo questionada, especialmente em decorrência do parecer SGR

5-011, E~ec~~;~;~'~~C-ia, médi~os mili tares com mais de 60 anos de
idade e com 20, 25 e até 3D anos de serviços prestados a órgãos

~~~~~~~~ ~~ ~~~~i~;v~~,og~~~a~~~a~~~t~a~od~::M:~tu:~~e~~nf~!~re!:
civil ou militar. '

Em face do exposto, a Constituinte tem se mostrado sens.!vel
ante tal problema social e humanitário e vem reconhecendo a t'igu
ra do direito adquirido desses médicos, conforme pode se ver pelos
avulso publicados nesta Casa desde junho de 1987.
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Q{lElRAASSINALAR A HATUREZA tiA EMENDA.

[E] - 8CJPRESSIVA-Ee for de expressêoou palavra n5::ldeveráuweae o ~entd:o do é;spos'llVa
5u::mFlo. IV:) texto,supnmu o advérbio ~HÃo-. pa~sand~ a ser emende modificlItri;:ae~ supresSIVIl

D - OMISSAO -ObjelNa restWdecer rnlltélia aP'"~dJ no 1° turno e nfooIndúda na redação do venceo,

O - ERRO - Redaç:.!lo do venCidoque n1l0cortespen.:laec que foi ap.O'<"lIJ:!.:I no }' turno.

0- CONlRADlçAO_Dl5p05llNoS contmcit..6rlos eüUesl e sobre a'mesmama'eria

D - COMEçA0 DE UNCiUAQEM,- Sanar v!cl",de linguagem defeIto. este meuresto a çorrlg!r, ou de
_ t.ecnkaJeglS!atlva.

Art. 177, ancaec 11.

Suprima-se do J.nC150 11 a seguJ.nte palavra:

Q(IEIRAASSINA!AR A NAT<IREZA DA EMEND'"

UJ- ~~~~~s:u~~:~~:aU)o~~~~~~=~á~~v:~r:~~=:~~n~~"PIES=
O - OMfS5Ao _Ob,eUv., restabelecer mat~n/lllprOV/lda.no 1· turno e nec mdwda na re4ilção do vencdc,

O - ERRO - Redillçãodo venecc que não eerrespenda 80 que foi llprovado no l' turno.

O - CONTRADlçAo - DlSpoSllrvoSconlradltorios entre si e sobre li mesma matêrla.

O - ~~~~E UNGtlAGEM - Sanar viCIO de: DngUllgem, defeito erro manIfesto a COlTIslr.ou de

Art. 240, § 4!!.

Supr:Lma-se tod'b o parágrafo:

JUSTIFIC1<TIVt.

11 nova consta tUl.ção preestabeleceu 05 l~m~ tes fundamenta a.a
dos poderes JUJ:J.sd:a.cJ.ona:LS de cada Órgão do Poder JudJ.c:lárJ.o.

Por força do Õ:l5postO no artlogo 126, a "prec:ípua lO competê.!!.
C1a do Supremo Tr:Lbunal Federal é a "guarda da ConstJ.tu:a.c;ão", caben
ec-üne-, C01\'O órgão de supet-poaa çáo , julgar, nedrante recurso extrao.!:
dinár:a.o. "as causas eecaaaõas em õmce ou últl.!'la mseâncae , quando a
decl.são recorrida: a) ccnexar i e r da apoaa tiavo desta Constl.tuição; b} ea
clarar a inconstJ.tuCl.onalJ.dade de tratado ou Le a federal, e c) Julgar
vál11:3.a lei ou ato do governo local contestado em face desta ConstJ.tu~

ção" .. Cabe-lhe, P015, contra aeaa, aplJ.car a ConstJ.tllJ.Ç6'o.

bu~u-se a~o~u;~~~~r1;~~bU~~~ ~:r~~~t~~aa~~~~~t~~~~a:a.~~~:oJ~~~~r. at~;
recurso e specaeL, "as causas deca.dade s , em ún:lca instânc1a, pelos Tri
bunais Reg:lonais s'eôeraae ou pelos TrJ.bunaJ.s dos Estados, do OJ.str:lto
Federal e Territórl.os, quando a decaaâe eecoeeaaa- a)contrar1ar trata
do ou aea federal. ou negar-lhes vigêncloa~ b) julgar válJ.da lel. ou a"::

I
to' do governo local, contestado en face de leJ. federal, e c) dpr à
lei federal J.T.terpretação divergente da que lhe haJa atribuído outro
TrJ.bunal".

"II - físJ.cas" .. " 42 - o f;t.nanciamento do seguro-desemprego rece
berá uma contribuição adicional da empresa cujo indice de
rotativ;t.dade' da força de trabalho superar Q índice médio do
setor, na forma estabelecida por lei.."

[EMENDA 2TOllOl-G
e'l Constituinte Osualdo Bender

JUSTIFICATIVA

Existem erpresas gemdnamente nac.lon<JJ.t;, contrOladas por filE.

daçõe$ de D1reJ.to Privado que, coma se sabe, não são passíveis de CO!!

trole por pessoas físJ.cas. Como exemplos, pcderme cJ.tar a Vl\RIG, con
trolada pela Fundação Ruben Berta e a cae , lmtárct~ca, controlada pela
Fundllção Helena zeexenec;

QUEIRAASSINAUIRA NATUREZA DA EMENDA:

m - SUPRESSIVA - Se for de expressãoou peravre nllo devera lnvert~r o sentido do d,spos,lNo
E1<emplo no texto supnmír o edverbso MNt\O- pessendc a ser emencb moollica;wa e não supreseva

O - OMISSÃO -ObJellValestabelecer metena eptovada no t- turno e não jnchuda na redação do vencido

0.- ERRO - Redaçollodo vencido que não ccrrespcnde ao que rOlllPfOVadono I' turno

O - CONTRADIÇÃO - O.spos.tll'OS eontradltonos enue 51e sobre a mesma matem

O - ~~~Te~~~E UNGUAGEM.- ~nar lIlC10 de hngulIgem defeIto, eno milnlfestc o cornglr, ou de

Suprill'a-se do art. 51:!, inciso ;{VI as seg.Jintes expressões
" ••• Independentemente de autorização. exigível prévio aviso à autorida
de e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 'I:'arii
o mesmo local."

Texto resultante.
"Todos podem reunir-se, pacificamente, sem armas. em locais abert1

• ao pública"
JUSTIFICATIVA

A sugest'i:lo deixa para a lei ordl:"lárla regular esse direito consti
tucional As expressões cortad'as conferiam aos destinatários da norma õ
direito de, i<lependentemente de autorização .. mediante prévio aviso à
autoridade, realizar manifestação coletiva em locais abertos ao público

A proposta fica dentro da linha de concis'i:lo e generalidade que
convén a u'lta Constituição, A explicitação do que vem a ser "local aber
to ao público" e da forma como o direito de reunião será exercido deve-
rá ser feita pela leg!slaç§:o ordinária. .

Não é demais lembrar que a Constituiçdo assegura uma série de di
reitos individuais e sociais, entre os quais o direito de locomoção, As
reuniões em vias públicas, por exemplo, afetam gravemente o sistema de
transporte coletivo e a vida de milhares de pessoas Que, em regra, nada
têm a ver com a manifestação, além de prejudicarem, igualmente. o trans
porte individua"l e a própria circulaçlío de pessoas e bens.

A lei ordinária, portanto, caberá compatibilizar o exercício do
direito de reunião com os demais direitos constitucionais,- especialmen
te COlfl o..~dil:.~ito de ir e vir, que a Constituição assegura inclusive por

v1a de remédios constitucionais corno o habeas corpus. ...,; I
1\ lei caberá instituir U'D equilíbrio entre os interesses da socie

dada cono um todo diante da direito de reunIão. Para Isso. o fuelhoz-,por
tanto, para quem quer construir um País dentro da ordem e da liberdade";"
é Cl disposiçãO suficientemente genérica para permitir que a soc"iedade
reflita bem sobre a forma do ex.ercício desse direito. I

O texto que inspirou o "Projeto B" é o da Constituição <Ia Repúbl!
ca Federal da Alemanha.

Art. BQ - {Liberdade de reunião) (1) Todos os alemães têm o ajrei
to de se reunirem pacificamente sem armas. sem notificaç'i:lo nem autorizã I
ção prévia. (2) _ Para reuniões ao ar livre. pode este direito ser res~I
tringldo por lei ou com base nuna lei.

Como se v~, a segunda parte do artigo, qUe é uma relevante comple
Il'entação, foI deixada de lado. A emenda supressiva facilitará a sua ad:§:
ç'i:lo em lei.

Q(IE1RAASSINA1AR A NATUREZADA EMENDA:

m - SUPRESSIVA - Se ror de e.Y.pre5S&l ou polllvra, nbo devem Inverter o sentido do dlspos..lNo
ExemplO' no lelcto, supnrnlr o ~rblo ~Ni\o~ passando I!l ser emenda modificlltJvae não supresslva..

O - OMlSSAO -ObJctwB ,estabelecer malém ~ptovadano ]'lIJmo e mo InduIdararedaçeb do t'tnddo.

D - JiRRO - Redaçao do vencidoque n!o eorresponda w que rolllp;ovado no l'turno

D - CONTRADIÇÃO _DtsposllJVOs eontradltonos entle sI: sobre I!l mesmo mlltena.

O - ~RE~~e UNGCIAOJ=,M - $émilr Yldo de 11I1guogem defeito erro manlreslo a corrigir, ou de

r.r---:s""up-r"'1-ma---s-e-.n-o-a-r'--t.-24-4-.-a-s-e~"'es:-:s'=õe.,.s,--,-----------,
" ••• e dos veículos de transporte_coletivo ••• "

Texto resultante'
nA lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edi fíclos

de uso público atualmente existentes,a fim·de garantir acesso adequado às
peSsoas portadoras de deficiência, conforme disposta no art. 230, § 211.

JUSTIFICATIVA

primen~O~r~~~ ~~~~l:~:~t~~~~ig~sV~í~~~~ôm~~~~tentes é de impossível cu.!!
Adaptar disposlti1fo não previsto tecnicamente quando do projeto

que concebeu o veiculo significa alterar-lhe as características ori9i
nais.que podem compromet-er sua estrutura e segurança.

ter mai;od~m;;~=~~f~'m~fr~~~~U~e;~i:~~~~;;~ inviável 8 pretensão de a0'a2

JUSTIFICATIVA

Nenhuma empresa reduz seu quadro de func;t.onár;t.os quando P2

de usar sua força de trabalho, Só os dem~te quando as coisas não vão
bem, momento de d:Lf:Lculdade ou de erase, que õee-enõa Bpo:LO e não pun.3.
ção, como a que encontramos no dispositivo objeto da presente emenda.

EMENDA 2TOI098-2
t? ccnetn tUl.nte FRlINClSCO DI=NES

Q(IE1RAASSINALAR A NATUREZADA EMENDA:

D - SOPRESSIVA -se fer de expressão ou palavra, nio deverJi inverter o sentido do dlspos,!,vo
Exemplo- no texto supnrrur o odvérblo ~NÃOM, passando e ser emenda moolficalNa e n5e supressfva,

D - OMISSÃO -Objebvll restabelecer mal!nll oprovadll no l'lumo e n50 Indufdo ee redoç50 do venCIdo.

O - ERRO - Redaçáo do vencdc que n50 corresponda 110que rol llprovildo no 1· tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpo5ltlvos eonlri:ld'lonOSentle 51e sobre 11mesmll ffilllénll

Q - ~~~:;'~E UNGUAOEM - Sanilr VICIO de Imguilgem derelto erro manIfesto li COlTIg,r ou df!

SuprJ:ma-se. no inciso r, do art. 197, a segulonte exprpssão:

"~.. sendo vedada a essas J:nstitU:Lções a parti.

aipat;ão em at:Lvidades não prevl.stas nesta autorização."

JUSTIFICl'o'I'IVl'o

11 inserção da expressão representa erro manlofesto e redun
dânc108 desnecessária, necesslotando ser corrlog:lda,

EMENDA 2T01099-1 .."' -----,r Const:l tuinte OSVALDO BENDER J rrw~T;;;=].

Q(IE1RAASSINALAR A NATOREZA DA EMENIiA:

IE] - ~~:~~~ext~~~~~;::~=~o~~~~ap~=~a~v:~:rn~s:~~~:~~s~~presSNa

o - OMISSÃo _ObjelNa restobelecer malerlll aprovada no 1· turno e não Incluída na redlIção do vencido

O - ERRO - Redação do vencido que não correspondll ill:lque foi aproV!ldo no 1· tumo

O - CONTRADIÇÃO - DISpositivos contradrt6nos entle 51~ sobre li mesm~ mlltern

O - ~~~~~E LINGUAGEM- Sanar Vldo de lln,guilgem dereltQ erro mllf\lfesto li corrigir, ou llf!

lIrt. 7!!, § 12

Supr:a.ma-se todo O parágrafo,

JUSTIFICATIVll

Se todos são J.gua~s perante a leJ., não se justJ.f:a.ca estabel,!!
cer dl.fe-rença entre trabalhadores rura:a.s e urbanos.

EMENDA 2TOllOO-8
PJ Constl.tUlonte OSVALDO BEN:: J tJ"i'V;T;;=J

Q(IEIRAAS!mw.AR A NATUREZADA EMENDA:

o - 5UPRESSrvA - Se for de expressão ou p~aV1~ n30 deverá /nverler osen!ldorb dl~1No
< Exemplo no texto supntnlr o advérbio MNAO~. passando a ser emenda modificativa ~ não $Opressiva.

O - OMfSSAO - Obje~ restabelecer ffillténa. oprovadil no t, turno e n~ Indufdll na red~ção do vencido

O - ERRO - Recbç50 do venCIda quen!o corresponda"'llDque rolllp=oo no 1. turno.

0- CONTRADrçAo-OlSpOSltIvoS contl<'ldltórlosentresle50brellmesml!lmotena

O - ~~~tIv~E UNGtlAQEM - Sanll.f vício de Inguagem. defeltQ erro mllnlfesto a corrigir, ou de

Art. IDe, J.nciso I, al:ínea j.

Suprima-se toda '~l:ínea:

"j) .a representação do Procurador-Gere1 da República;
nos Cl!BOS definidos ,!m 2e~ compl-ementar; para interpretat;ão
.de 101 ou ato normativo federal:-

Q(IE1RAASSINA!ARA NATOREZA DA EMENDA.

w - SllPRESSWA -Sefor~ expressão ou p~lol""ol n.!o deverá Irrvertero sentsdo dQ dlspos'!rvo
Exemplo no texto supnrmr o !ldvérb'o -NAO~ passando o ser emendo mod,flCOtmle nAo wpresswa,

O - OMISSÃO - Objetiva restabelecer matena ilprOVlldano t-tume e nao Indufda nll redação do vencIdo.

O - ERRO - Redaçeodo vencdc que nâc ccrresponda lia que rol ~pfOVlldQ no l' turno

O - COriTRADI~O-DIsposllJVOS contlOdltonosentreslesobreamesmamatern.

O - ~~~,~~ UNGUAGEM - Sanar vtcc de Imgullgem, defeito, erro ffiMlfeslo a corrigir, ou ~e:

Art. 108, inciso I. aUnea d,

Suprima-se a expressão

".,. do Superior TribUQalde Justiça ••• "

JUSTIFICAÇAO

A regra dá corrpetência originária ao Supremo Tribunal Fe
dera1 para julgar mandado de segurança contra ato de algumas autõ
ridades ou órgãos, dentre eles, o SuperJ.or Tribunal de Just!ççã,
Quanto a este, o texto confllta com a parte final do art l1l,I,b,
do projeto, segundo o qual compete ao Superior Tribunal de Justi
ça processar e julgar, originalmente, os mandados de segurança
contra ato do próprio Tribunal

EMENDA 2TOl102-4
l? Deputado AI:CrO NEVES cu:::: -PHDB/MG

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA,

W _SOPRESSWA _Serordeexpress50oup~lal,T<:tnãode'o"t!rJiInverter o sentld::>C!O âlSP:lSltiVO

Exemplo no texto supnmlr o adverb,o ~KAO-, passando li ser emendlt mOOlfiClllNa e não supressr'm

o - OMISSÃO -ObjetIva res!Zlbdecer malêrla ilprOVlldil no l' tumo e não lntluldll na redação do vencido.

O - ERRO - RedllçSo do vencido que não eorresponda ao que fOIapfO'lado no l·lumo.

O - CONTRADIÇÃO -DlSposI!JVos eontrad.16rlos entre si e sobre a mesma me.lêrla.

O - C O RRE ÇÃO DE UNQtlAQE/l, - Sanar Vicio de linguagem, df!feito, CrIO 1"01lnlfeslo a corrigir, ou de
têcnlcaleglSlatlva

Suprine_se do parágrafo único do Artigo 233 do Capítulo VII,

a e~pressão " e cinco 11.

o Transporte Urbano é dos mais graves problemas vividos pelos
brasileiros, notadamente nos centros maIs populosos.

Dada que a expectativa média de vida dos brasileiros é variá
vel em função da região que habIta, e em nenhuma delas ultrapassa os
65 anos, entendemos que o objetivo do parágrafo único do artigo 233
poderá ser melhor alcançado se dermos aos maiores de sessenta anos o
acesso ao t:r-ansporte gratuito.

EMENDA 2TOl103-2 ""'"' -,
l? Deputado AI:CIO NEVES CUNHA. - PHOB/MG J~~;~

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

w - ~a::P~~~~~~~::; ~=oo~~~~a~~~=;Ji$~~~n~:e;~~~:~s~~supres5ML

O - OMIssÃo - ObjetlVi!l restabelecer mlllena aprovada no l' turno e não Indwda na tedilçã::l do vencIdo.

O - .ERRO- Rethção do venodo que n30 colTespondll 00 que roraproVildo no l' turno.

O - CONlRADlçAO - DISpoSItIVOs eon!Jlldl16nos clllre si e sobre li mesma mlllêrio.

O - ~~~~lrv';.E UNGtlAGEM - SlInllr VICIO de Imguagf!m defeito erro monlfesto o corrIgir ou de

SlIprime-se o parágrafo 3t/ do Inciso VIII do Artigo 1517. § )l:l :

"As taxas de juros' reais, nelas incluídas comissões e quaisquer ou

tras remunerações direta ou indl.retamente refer1das à concessão de

crédito, não poderão ser superIores a doze por cento ao ano, sendo a

cobrança acima deste limite considerada crime de usura, punido, • em

todas as suas modalidades, nos terl'los da lei. 11

JUSTIFICATIVA

Não cabe no texto constitucional a limitação proposta pela

emenda.
No mádmo, ela Irá !nviabll1zar a política monetária dos gove.r

nos, e de imediato irá bioquear o acesso ao crédi to para um número

signi ficativo' de brasileiros.
A matéria é das mais relevantes, mas deve ser rediscutida com

o objetlvd de se encontrar vma solução detlnitiv8 para o elevado ín

dice das taxas de jUI;OS.
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EMENDA 2101104·1 """" _
f? A!::CIO NEVES CUNHA - PMDB/MG Jgru-~;"~

QUEIAAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

[!] - ;O:~7:;~~::~:;~~I~ ~~~~ouN~r~ap=::e~6~~V:~~n~::~~~rr:~~o;~~prmML

O - OMISSÃO - ObJetlvarestabelecer rnatena aprovada no l' turno e não Inclul'dana redação do vencido

E:J- alRO - Redação do vencIdo que não ccnesponéa ao que foi (!Iprowdo,"O l'\úmo

D - CONl'RAblçAo - DISpos!Uvos ecmradrtcncs en{re si e sobre li mesma malêrlll

O - ~~~T~~tN~E U['lGUAGEM - Sanar vício de linguagem, defeito, erro manlfeslo li ctlrrfglr, cu de

Sup r-amecse do "ceput« do ar~1go 137, da Par-te cernanenrç do \Te!!
cddo , a expressão "d1.1,"etamente, ou at:ravés do órgão vinculado"

JUSTlFrCATIVA

o objetJ.vo desta Emenda é unif:l.I::aT a inst1.tu1.ção da Advccacaa ~

_Geral da trnaâo , excfumdc a possibllidade de eventual "órgão v íncu
lado" poder representar a União, Judl.l:~al ou ex'cr-a j uda.c aa Imerrt.e ,

DeJ.xa-s·e, ao legJ.slador ordJ.nârJ.o. o encar gc de dispor, sobre
as ativJ.dades, organJ.zação e funcJ.onamento de ssa J.nstJ.tUJ.ção. bem a!,

sim, quanto ã estruturação e composição da car-re az-a ,

A razão pr~nc~pal para sua supressão. entretanto. é de natureza
jurídico_filosófica: é inconcebível que. ao cumprir a Constitvi
çêo , a lalo- venha a de tereu.nar algo que seja, de direitõ, curnul;

tivamente contrário ao "interesse social" e ao "desenvcãvnnento

tecnológico e cuã tur-af,";

O interesse social. e o do desetwolvimento está precisamente e-a

asseaucae..se o clima adequado ao t1orescimento da atividade de

pesquisa científica e tecnológica, em todos os campos do saber
humano. Por isso. propomos f1.Que o texto constJ.tucional 11v::I:e
de expceesõee desnecessárias, como deve ser.

EMENDA 2T01107·5 """"---------, m-"'''---:-lfi CONSTITUINTE DARCi POZZA ) 0 11 D!J88 }

QOEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

UJ- ~::~~~~,5~~::::::00~~~~ap~=~âs~~~~~n~:~~~~:U:~~upressrJi}-

O - OMlSSÁO _ ObJeliva r~!abelecer mlllena aprovada no 1· turnoe nãoirlduJdll naredaçao dovencido.

O - ERRO- Redaçao doV1!:neldo quen~o corresponda. 11.0 que foiaprovlldo no-loturno-

O - COl'fl'R.,\DlçAO - DlsposltlVos contradltonos entresi e sÕlJre a mesma meterta,

O - ~~~: UNQUA.GEM- SanarVICIO de hnguagem defeIto erre manifesto a corrigIr, ou de

tes , ao pai g:lzar repouso ou folgal:. quando dJ nascimento
do (s) filho (s). Quem deve definir esta matéria e a lei o!,

dinária, daí nossa emenda da supressão.

EMENDA 21011 ~)O.S ,""'""';;- --, "'''
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OOEIRAASSII'IAI.ARA NATUREZADA EMENDA:

m- sapRESS[VA - Se forde expressão ou p~llvra. nec deveraInverter o sentido dodlsposll1vo
Exemplo: no texto supnmlto lIdvérblo ~NAO~, passandoli ser emendamodJfic:alM! c nêo supresstva,

O ~ OMISSAO - ObjetIVa restabelecer matena aprovada no l' turnoe nAo Indulda na:redao;1io do vencrcc

O - ERRO- Redação do vencdc quenau ccrrespcndaao qu~ rolaprovado no ]' turno.

0- COf'fIRADlçAO'_DlsposltNOS co~dlt6nosenlre15lesobrellmesmllmll!êna.

O - CORREÇÃo De UNGQAGEM - Sanar \.'feiode l1ngl13gem.defeJ10, eno mMJJestoII ccmJ,9Jr. ou d~
t«:nlcaleglslatrva.

Stjl:'I",m~I!,-$e. "O "eseue ' c c ;;".... =-~ co ct,c O~~ ;) \>
pO"'\Cõli:~ ...0.1." ~'JO::: 011>::\ <;;j 7ta·,,;;.to" ae, ....... e o>r"''$....r:·'''$ ".,. üa «en-:
CG Central da _"·3.:31! <! do lhmea N:.J.c,~n;;.. <r.r ~/i1"/t.,J,:5:,;••• or tsr tru:-:

~~~~s::~~.:~~~;~~~~~e1~3.e~;r~~~~~~~=;I~;:~~~IlI~~t~~D~~;;~~~ I:~c~;~:
a sc oe nlPob::.::ã·rIQS ou de cc:d/.:l.as nlpotll:c;;.rtas, tcalt;?;a.dzs ••• fla.-

~U:~::'.lt~n~~,,;.;~l;~f'~ ~~~5c~~r;.:!~:;,~~ ~:t: ;~~i\~;;~'Jyre=-st1o ~rOPD!>í:a.
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QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

m-~~=~~~~~~~~~~::~oo~~~:;=;á~~~~~n::e;~~:::o:a~presshta
O - OMlssAa ...-Objellva restabelecer malenaaprovada no ]' lUmo e nãoIndu/danllredaçãodoverlcldo

O - ERRO - Ret!13çaO do venddoque nãocorresponda ao que foiaprovado no l' turno

tJ - cONTRAOlçAa- DJspo5llM:ls centradltõnos entre$1e sobre a m~m/l matêrla

O - ~~~~~~I~~E UNGUAGEM - SanMVldode linguagem. defdto,elTomamfesto a corrigIr, ou de

EM'ENDl\ SUPRESSl\'A: item :<ol\'~ - A':I:t2 7 - Capo 11 - Tí.tlJlo II

Suprimir: <I jornada máxima de seis horas pat-a c trabalho re~

11zado em termos inInterruptos de ;tevezamento

salvo negociação coletiva;

JUSTIFICAÇJlO

Esta limitação prejUdicará os intere~

ses nacionais e limJ.tará os ganhos dos trabalhadores nessas
empresas. A perd3 de produtividade fará aumentar o custo dos
pr.oclutos, tirand:J_as da competição no mercado nacional e esp~

cialmente no mundl.al. A limitação do trabalho ell turnos in1O

terruptos de revezamento, deve ser feita mediante negocl.ação

coletIva, em lei ordInária.

·4rt. 52. as creas t os• Junto a ene casacs ... i;!J1! se re1cr~ <iI 1.,.1
no!. ,$. (}Z.::. de I.J. ~.:: r.tar~o de i,?I.. , .:'oa. ,·c.::ursos pr~1p'-f,",S 0(( .d",~

fundas, se o »1..,J>:.~{f:o~ -S c~r"~';a'o <l,1(:net:h-iA, .s:tc :U:U eeec tvo 1'3-*3
vearo, S,;';11 fnCf'r··t.Jr'C:"'o oo S/,J,:>Q-en5;':O. ("l~Sfllr:: ~r(i3.nJu lJ~'cr,;'r:~Ja .:! rr-»

ter\enç"lo, : ''iu,daç,ja e.<tr::J.J'.JdlcJaJ ou l'"".t:.nc,a.·,

..JUST!F'!CACÃO

Atr~vE'.s. das s·.J.:::lFe$O"....e s , rll'o~o!>ta~ ne<;;jtt ='nICll~<l,

das .... e-cr-êne •as ao sauc c ccnt r-a1 cc ,;Il"'a':.,. f; ao cancc N~c. I on? ...ao

~a~~;~;ã~. ~~~~ c~o:~pG~ l:~~~~e~:~~~r-~:!õ a~: I;I~n~ ~~~õI~"~~~~~~. e~«'~::
~a,=ão ~O$ creoorec c :>os c"<1iJ -c os <1< I e illlll'cracos, mas a \.0"0 un 1

verso que a nClrlllc.. I~rec sa DE" a.l::lno;<:Ir.

EMENDA 2TOll11·3 """".=::-c=------,PJ Constl.tuinte JOSE. SANTANA DEVASCONCELLOS J~;~;~

QUEIRA ASSlNA1.J\R A NATUREZA DA EM.ENOA~

::,u?J:'ime-sepa (ntegra , o Artigo 17 das Disposições Transi

t6rias Art 17 _11 Fica extinto o Territ6rio Federal de Fernando de

Nor0r:!ha, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco "

o Territór,1.o de Fernando de HOI:onha é considerado área de

preservação ecológica. e a manutenção de sua flora e fauna poderá
ser comprometida com sua anexação a qualquer Unid'ade da Federação.

A carência de recursos dos Estados biasileiros, onde Per 

nambuco não é excessão,aconselham a manutenção do Território Fede

ral de Fernando de Noronha

EMENDA 2T01108·3 """' -,
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QOEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - ~~~~~~:~xl::: ::~~~; ~x~~~::~oo~~~~5n:S~~:;:~~::~~as~~~~~I~~s~~~~upresslva
O - OMISSÃO - Ob.e\lvil reslab~leeer matcrla ~provaóa no I lurnoe nãoInduldll naredilçao dovencido

O - ERRO - Redaçao dovenCIdo quenãocorrespondll ao quefOlllprol'ado no J turno

O - CONTRADIÇAO - DISpOSllIVOS contrad,lonos enlresi e sobre11mesmllfllatella

O - ~~~~fe;;~l.I~~ LINGUAGEM - Sanar\lelOde !Jnguagem defeito erro manlrestô a conlgJr ou de

E~M:lA ~lVA _ Alinea a). b) e parte da allnea c) do inciso XXIX do Artigo 7S1

SlJPrima-se no artigo 7'2 do Projetn de Constituição "8" a alinea a), b) e as expre.!
s6es "dea'ais" e "para tralJalflador urtJanc ou rural" da alinea c) do incIso XXIX.

QUEIRAASSINAL\RA NATUREZADA EMEND~

JUSTrFICAcno

EM;NI:)~ SUPReSSl'l~. §lIl- item 89. _ I\rt. 197 - Cap. IV - Titulo VIl

EMENDA 2TOll09·1 m""' ~

e'"J CONStlTUuttE Ol'l.RC'l POZZI\ J ~:;:;;ãJ

"XXIX _ ação 1:;0.'1\ prazo prescricional de cinco. anos, ate o limite de

dol.s anos após a extinção do contrato I nas lesões de direito ot'iginario das I'el~

ç6'es de trabalho".
Emtodos os outxos países e tambémno Brasil, cnde projetamos proporei.!!

otIr a todos os dcJadâos igualdade de condiçães, o m.dor fundamento de Justiça é a

igualdaoe de todos perante a lei.

~ A Ass&.blêia Nacional Constituinte' aprovcu no TItulo n - "Dos Direitos e I
Garantias Funda'llCntais, 'CapItulo I - .. dos Direitos e Deveres Individuais e. Coleti
vos", em seu artigo 5~ _ "caput":"Tcdos são iguai!; perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza li

Ja no mesmo Titulo lI, no capítulo II _ "Dos DIreitos SOCiais" a Asse'll- I
bléia Nacional Constituinte aprovou o Artigo 12 "São Direitos dos trabalhadores
~ e~ aleI'! de outros que vise'fl à melhoria de sua condição socIal" í

No em:anto, neste m~smo artigo 7a foi agregada tJ'llB esrenda aditiva ao in
ciSo XXIX, introduzl.ndo U1l trataw.ento discriminatorio entre o trabalhador urbano e

o trabalhador rural.
O dl.spositivo básIco do inciso XXVI - primitivo do arl;igo sa, da enume

raçdo anterior. deu tratarrento igual para todos os t!:abalhadores
Todavia, com a ew.enda aditiva aprovada. o trabalhador urbano tl::rá prazo

prescrlc1ol)al de 5 (cinco) anos contados da lesão do direito originário da relação

de. el"prego. enquanto perdurar o contrato de t:t'abaii\c e de 2 (dois) anos ap.os o en
cerrall'ento do contrato e, para o trabalhador rural a prescrição somente ocorrerá a
pás o Clecurso dos doís anos Isto é, enquanto empregado não há prazo prescricional

porra o e-npregaoo rural reclamar \Ji"l possí'Vel direito lesado, 10 - 20 - 30 anos ou
toda uma vida.

s Neste ponto, a um trata'l',ento diferenciado para o trabalhador corresponde I
um tratamento discr1rninatório para o enpregador rural em relação ao er1pregador lJrba

no, pois i/l'plica que o el'pregador rural tera que ter sob sua guarda, lndefinida'llente,
os comprovantes de pagaIrentos daqueles direitos cl..lfl1prldos e eventualmente reclamados
pelo e!n;lregado I

A toda ll'ilplíação do dIreito do ertpregado redunda numaatl'.pUação da obrí
gação do empregador. Por .que o :mpregador urbano fica obrigado a manter cOMProvantes I

durante 5 (cinco) anos e o empregador rural sem prazo li1lÚte? I
E pois esse tratamento discriminatório e conflitante, que pretendemos

ver el1minado de nossa futura Constituição, pois a! a Asse'l'lbleia Nacional Const1tuin
te desprezou o Mais impa.tante fundartento de Const1tuiçdo o de igualdade entre o~ 
individuos - fez constar lXf1 tratamento desigual e injustificado el)tre os dois empre
gadores.

Não se pode atribuir ao empregado rural a necessidade de fllaior prazo em

virtude de ignorância de seus direitos, pois não há a possibilidade de que ele seja
desinformado. durante 5 (CInco) anos de convivio no trabalho.

Tememos ainda que, se prevalecesse tal disPOSl.tivo, ele termInarIa por

ser nocivo ao próprio empregado, pol$ Que sob ameaça de imprescribilidade o empre
gador optaria por não ter e'llpregados com mais de cinco anos. E:, assim mais lXf1 ponto

... conflitante; insurge contra as regras naturais do relacionamento capital-trabalho.

Ainda no "caput" do artigo 712, a.nde esta inserido o inciso XXIX, cuja
supressão parcial é ptoposta. esta a~rQ.vado". são dheitos dos trabalhadores ur-

dação:

JUSTIFICATIvA

Após aprovada a supressão sugerida o texto passará a ter a seguinte r!.

1JUSTIFICAC1tO

Suprimir ... bem 00"0, n35 mesmas condições. licença pater
nidade de oito dias aos que preencha" reqoisi_
tos fixados em lei;"

EMENOA SUPRESSIVA: iten XIX - Art9 7 - Cap II Título II

Nã!) sendo matéria constitucional. não

se justifica a sua inclusão n!] texto. !'lã!] concordamos incIu

si'le quanto ao (Qê.dto~ Cre'll.os que dois dias já são sufiCie;

Suprimir: " As taxas de juros .reâl;i nelas incluIdas comIssões
e quaisq,jer outras rernuneraçõ~s direta ou iru1ire

tamente referidas à concessão de crédito, não p~

derão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança ac.!
ma desse limite será conceitUada como crime d~ u
sura. punl.dll. em todas as suas modalidades, nos

termos eun que a lei determin3r."

Não se poda estabelecer limItes à livre

iniciativa pois ela atun na variaçã':l do livre mercado. A m!lnU

tenção d.:l limite de 12% será perpetu3r a própria inflação. que

não qoJerelllos duradoura. Não se pode estabelecer que institui
ções financeiras atuem no merc3do captando recursos a taxas a!

tas e repassá':las mais baixas.
Seda a falência do sistema financeiro nacional. Além do ~ais

esta nã':l é matéria :::onstituciona1. Nem mesm~ (ia legislação

comum.

m- S(JP!lESs[VA - se fotde expressão ou~avra nãodeverá Inverter o sentido dodlSPOSllNo
Exemplo no texto, suprlll1lr o adverblo *f'YID". passando a seremendamodJfkalNa e n/lD supresSNa

O - oMISSÃO~ ObJelNa restabelecer maténallprovada no 1·turnoe n'~o Indulda nllrcdaçllo dovencido.

O - ERRO- Redll~~ dovenCIdo quenllocorresponda ao quefoiIIprOVlldo no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - DJspOSltlvoS corl\tadltónos entresie sobrea mesmamalerl.!l

O - ~~~~~E UNQUAGEM .....SlInllr Vlelo de fmguIIgem, defeIto erro manifesto a corng1r ou de

o texto assim emendado passarà a ter a redação:

":':'XX - l\ lei assegurará aos autOl:es de inventos prilfilégiQ te~

porário para sua utilização. bem como proteção às criações irr

dustria.ts. à propriedade de marcas. aOS nomes de empresas e a

outros lEIignos distintivos".

JUSTIFICATIVA

Suprimir do itero XXX - Artº S!:l - Cap.! - Tit. II

(A) A palavra "~ndustriais". que se encontra entre as palavras

"inventos" e "privilégios" e,

(B) Todo trecho final do inciso, a partir de "tendo em vista.

etc. n

(Al CO'ltO se encontra, a proteção legal ("privilégio temporário
para sua utilização") está limitada aos inventos industriais.
de forma contrária i. lógica e ao interesse do .desenvolvimento

científ;u::o. A enunciação liminar do incJ.so ("A leJ. assegurerá •••

privilégJ.o tellporárJ.o") deve cobrir todos os tipos de invenção; as
de fim industrial, sim; mas, também. aquelas destinadas à utiliza-o

ção não-industrial.

Se çrrevalecel! o texto) como se enContra, os inventos destinados à
aqricultura, os utili~áveis pelas cJ.ências socia~s, os instrumen 
tos de medida. e todo e qualquer invento não-industr;'al ficariam
desampn:1:8dos. Mesmo que essa não fosse, CO"tlO não pode ser. a inte!:!.
ç:Io do Poder Constituinte. a limitação do privilégio temporário a
"inventos industria~s" rie fato tetmina:na por desesbmular o deserr

volvimento científico em áreas fut'\damentais do conhecimento huma

no. desvinculadas de oso indust:rial.

(B) A segunda parte da emenda destina-se a remover uma dispo~ição

inócua. A parte final do inciso (l'tendo em vista o ~ntereSse so

cial e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País") é. na

melhor das hip6teses, inoperante. A frase carece de sentido pró

prio. As definições nela implícita.s requerem avaliações eminente
mente subjetivas.

OOEIM ASSINAl.ARA NATUREZA DA EMENDA:

m-~c:,~~~~~~~~~ ~~~~oo~~~vrap~s~=~á~~~~~:e~~~n:::~~presSlVa
O - OMlssAo -ObJewa restabelecer mlltérf4l1prDVil.dll no l' turnoc n.!lo Ifldulda naredaçãodovencido

O - fRRO- Redllção dovencido quenãocorrespondll aoquefoiaprovado no 1"tumo

0- CONTRAJ:))çAO_Dlsposll/VoS contrlldJt6nos efltre sIe sobrea mesmll mlltéria

O - ~~:Te~:?uJ;,E UNGUAGEM - Sanar vícIo de I1ngllagem, delello CITO mllnlfesto li corrIgir, ou Ik

EMENDA 2T01106·7 ""'"" ---,
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banes e ruraIs." rama afirnação evidente de que o tratamento igualitário cont ínua-,

ria norteando todos os direitos
Na Constituição de 1967 com a emenda constitucional de 1969, em seu 81.

tigo 165 "esseçcra dir~itos aos trebatreoorea , "tio entanto, a legislação ordiná
ria agregou tratamento diferenciado entre os trabalhador urbano e rural, sendo li!
vo de questionamento no Supremo Tribunal federal, por Inconstitucional.

Com o sentido de evitar repetição de tal gesto, explicitou-se no "ce

put" do artigo 7º tratar-se de direitos de trabalhadores~ e~
Enfatizamos assim a clara ne~essidade de além de suprimir una injustl

ça discriminatoria., recoeccr a ererêrcre do texto constitucional, cons1.derando-se
os artigos 52 c 72 em seus »cacutsv

Ademals.odlgníssimo relator inovou no texto do projeto "6", o que
não é regimental.

Assim é que Quando faz referência a "demais" lesões, está inovando

com expressão não existente no texto aprovado no 12 turno
A supressão dessa palavra não só é por questão regimental mas, tercem,

por questão tecnica, pois que as "ksoes de pireito originário da relação de trab!,. I
lho", é uma expressão muito eets abrangente de que as constantes na arrnea a) e b)"

créditos resultantes das relações de trabalho" -,pois certo é que, quem proteje as
lesões de direito, muito mais, está protegendo o~ créditos resultantes da mesma re
lação de trabalho. I -I

Sendo, como é fundamental, entenddido o crédito com LWIl dire:l.to, se há
lesão de crédítc há l.SIIü lesão de direito, não cabendo mencionar praeejro o~ e I

em seguida o mais abrangente, em beneficio de uma boa técnica ccnst.ítucacnaã

Desnecessário etroa a expressão "para trabalhadores urbanos e rurais"
da alinea c} lJIl8 vez qce o "cacut'' do artigo determina que os direitas são de en

bos os trabalhadores. A.respectividade foi una mácula que o relator assegurou ter
suprimido do projeto "8" e, oferecemos agora, mais esta colaboração, obJetivamen
te, no mesnosentido.' -

Quandoda aprovação no primeiro turno do inciso XXVI do artigo B2 na

sua part.e prifM\ira foi definido o texto que claramente determina o prazo prescri
cional de 5 anos enquanto perdura o c:ontrato de trabalho e 2 anos a partir da ;;_
Unção do mesmo contrato. A emenda aditiva que. veio introduzir a discriminação

para o trabalhador rural, que representemente sugerimos a supressão, não teve, nem
poderia ter, regimentalmente, o pc~de modiricar a parte não aditada Isto e, a

a emenda aditiva agrega o que for novo mas não pode contrariar o que já foi aprova
do AssiM não se pode ~estringh do trabalhador urbano a extensão do prazo prescrL
cional até 2 anos após extinto o contrato de trabalho, contrar;Lando o aprovado nc

primeiro turno

Aí, acentua-se grosseiramente a inclusdo l.~róprla da palavra "oemarsv

na alínea c) do inciso XXIX po!:;, que volta a falar de 2 anos para o trabalhador ur
bano mas,para as "oe-eãs lesões", deaxando subtender que os créditos (que serão 

distintos das demais lesões) não teriam tal prescrição, em confronto com o aprova
do no primeiro turno.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA Efr',ENDk

m - SUPRESSJVA - Se rordeexpressão ou plll:!lvra nAo dever'mverter o S(nlJdo dodlSpOS1IJVO
Exemplcr no textosupnmlr o adverbio MNÃO passando a seremendamodlllcalroa e naoSúpressJv~

D - 01011551.0 - Obje\rla reslabelec!!r matemaprovada no I" turnoe nãoIndUlda naredaçaodovenCIdo

O - ERRO- Redação dovencido quenhocorresponda ao quefoiaprovado no 1" wrno

O - CONTRADlçAO - Dlsposllro"CS c:onlrlld,lónos enlTe 51 e sobrea mesmamateml

D - CORRCÇÃO DE UNCiClAOEM - Sanar VIcio de Imguagem defeIto erro manifesto a «IITlglr ou de
têcnk:ales!sle!Na.

Suprima-se do Inciso XI do Artigo 21 do ProJeto "B" da
Constituição a expressão~ "A empresas sob controle aCJ.onãrio es
tatal" •

Texto sem suprassãoM " _ XI - explorar, diretamente ou
mediante concessao a empresas sob controle aCJ.onárJ.o estatal, os
serviços telefônicos, telegráficos, de transml.ssão de dados e- de
mats serviços públ~cos qe telecomunicações, assequrada a prestã
ção de serviços de informações por entidades de direito pr1vadõ
através da rede pública de telecomunicações explorada r:eJ.a Uni50;"

Texto com supressão: " _ XI _ explorar, diretamente ou
mediante concessao, os serviços telefônicos, telegráficos, de
transmissão de dados e demais serVl.ço públicos de telecomunica
çõ.:as, assegurada a prest.ação de serviços de informações por entT
dades de dire1.to privado através da rede pública de telecomunicã
ções explorada pela União;" -

JUSTIFICATIVA

Os serviços de telecomunicações no Brasil sempre foram
explorados por empres<ls privadas ou por entidades estatais, me
diant-i:.. concessão ~ poder público. -

A Lei n9 5792/72, ao definir a política de exploração
de serviços públicos de telecoMunicações, atribuiu-os a empresas
subsidiánas e associadas da TeIebrás,

A Telebrás e suas subsidiárias são empresas estatais •
As associadas tanto podem ser empresas estatais controladas pot
estados e municípios, COMO eMpresas privadas das quais a Tele
brás parficipa sem exercer seu contro"!e al:ionárl.o. -

A Constituinte limitou as concessões de serviços públi
cos de telecomunicações "A empresas sob controle acionário estã
tal", ao argumento de preservar o Sistema Telebrás. -

Na verdade, porém, ao assim dJ.spor, a Cons·til.uinte de
creta a extinção do Sistema Telebrás seja por permitir concess5õ
a empresas estaduais e mUnl.cl.paJ.s sem vInculo com a Telebrãs, se
je por vedar cons:essão a empresas privadas mesmo que em associE
çao com a Telebras.

... Suprimindo:se a expJ:'essáo "A emprE!sas sob controle
acionaria estatal" nao se deterMina a privatizaçáo de serviços
hOJe e>.plorados por empresas estatais, mas apenas se faculta a
concessão de serviços a empresas privadas, desde que associadas
li Telebrás, conforme prescrito pela Le.i, nQ 5792/72 q.ue definl.u a
política de exploração de serviços públicos de telecomunicaçõos
no ,Drasil.

Na verdade, os servlços de telecomunica1;ões foram J.m
plantados e são custeados pelos usuários dos serviços, através
de "participação financeira It nos investimentos das concessioná
"rias e de tarifas e sobretarifal? p -

A contribuiçã~ financeira qo poder público foi mínima,
\lma vez que a estatizaçao do setor se proceder por arti:l:icios,
.;te legalidade bastante duvidosa,

Ainda tloJc carece o Estado de recursos para investir
-I'Jas atividades as mais essenciais e indelegável.s,

Proibir, então, a concessão aos particulares na explo
ração de uma atividade ec:onômica se afigura em contra-senso. -

t de se ressaltar, finalmente, que esta Emenda Supres
siva não conflita com os acordos das lideranças partidárias ou
com Q consenso anteriormente estabelecJ.do entre os autores das
rn~ndas que resultou 'O atual texto do inciso XI do Artigo 21 • Na
verdade, necessidade de se elidir a expressão "a empresas sob
controle acionário estatal 11 para que corretamente se consagre a
intenção t"anifesta nas Justificativas daguelas Emendas, qual se
ja, a de preservar o Sistema Telebrã5. -

E/I'IENDA 2TOl113-0 ~, _
f? constatU:Ulte JCSJ: ~\:'n.\Â ns V....sCCf:C~C.s } rrJIi~;/!fJ

QUEIRAASSINA1ARA NATUREZADA EMENDA

[i] - :~';~~~~~~~~~ ~~=o~~~~~:e~a~~~n~::~~fi~;u:s~~~pressr/a
O - OMIssÃo -ObjellVllrestabelecer meteria aprovada no ]t turnoe nâ'hlndulda na redaçeo do vencdc

O - ERRO - Redação do venceo quenãoconespcnda ao quefOI aprovado~ l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoSll/Vos ceotreceoecs entre SIe sobreli mesmam~tetla.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SanarvfCIO de Imguagem defeito. erro manIfesto a corrigir ou de
léalIcalegl5latlva.

J,!.I ~ Ia:rO I).,.03 DI3:?C3IqCES CC-13l'IT"l.CrC3..-I3 1'.:t..K..:.:TCü....3

Art. 22 - •••

.Par.:f&1':lf'0 tfnico - Su::?rJ.!:iEl::l-se no parágrafo único do art. 22, do Ato I I
~B DJ.spcsJ.ções ucceeãeucacnaae Tran.ditórJ.5s, as se,:ilUDtes e'=pressões:

" ••• ou en comi.ssão, nem aos que a lei declare de Lavr-e
exoneração••• ti

1 - São evaãeueee as contradJ.ções ter::linológicaG »reeeceee no ""j-:lrá~
~o úm.co do artJ.go 22 do ato das Dis~osJ.ções Cons1:itucJ.on$.1s T~n~J.t.Q
xane , ccneagneôae na rcd!ição or1gJ.tl9.1 de. eccnôa aorovada e re"Oetides'
no Projeto de üoneuatUJ.l]30 II do eeanenee R,glator.· -

C ccnceauc "ccI:l13~ão", que é gênero de forma de provinen-
to, 'tem aorangêncJ.a nas sefPl1!lteG eS"'l&'cJ.es, que o PflrtJ.cular:z.zam:

- car.:;os de conf'J.ança
- car::::;oD de l.1vrc non-eação
- carolaS de lJ.vre exoneração. (cf. art. 97, § 22 CF e art.

38, II - do :'roJeto de ConstJ.ttiçeo D).
C texto constJ.1mcJ.cml.l há de sez- eecccaaac 1!!.::l :i.:1~erfeJ. -

~ões para na;::~-:ep~~~i~~"l~i~~~~~~e~~r~C~~~;<;7z. 51)_~~-J..'~.
2 _ Picou JJ1equ{voca, ,:uando da. -tr~itação 0'.10 ?rC'Jeto ,'le Jc"P"t::tt1J.:;ic I
nc pr'íJeiro tac-ec , :::i.up os aonotJ."t1.:.p:tea, ez; s,;.' r.::::l.~C~-g, ~C" _"lc".::lr e
estabilidade da Const:l.tu:lção de 1957, re?ud:la~/e:i.-na :;:9oZ': .l<l .JOIU"C~B' I

~i!.~~~:d~:, c;~~~i~:~~~:~!:cd: ~~~~~:~"~~:i ~~;:::~~~~~J.~~:l~r~-
rJ..Bmente, denoruna âca C~rí"QS de COOf'1.8:""9.. •

~~s~~~"~~·s~~~~::~E~~E~~;~id~:~~:i;:<h;~~E~~:r ~~:~-:~~~~
te;;iadt"s ncs ar"tJ.bos 25, 27 - ~rá;:;raf'o únJ.co, 31 - :;: 4 2, .3:3, 34 a I

38,' todos das naepceaçêee T~:lsitórJ.9.s.
A. aupress~o pr-cpceta pr-ocura des:az,;r a J.l1Jus-:J.ça e 1J.5 

pensar trat3I!lento equamrae aos servidores excluJ.1cs.

~ _ SUPRESSIVA _ Se forde expressáo ou palavra nãodevera mverter o senLdo dodrsposrtrvc
Exemplo no textosupnrrllr o advemlo -f'{A.O- pIlS5llndo a seremendamodtllcalNa e fl40 supresslVa.

o - OMISSÃO - Objetiva restabelecer malellaaprovada no I turnoe naoInc:lwda nllredaçâo dovenedo

O - ERRO- Redação dovenCIdo quenao corresponda aQ"que fOI aprovado no 1 tumo.

O - .CON-rAAolÇÃO - Dl5pos1lNOS conlradltonos entresi e sobreli mesmamatena

D - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar"VIcio de linguagem defeIto erro manifesto a comglr ou de
teau<:aleglslatn-a

5 ~5I.f'RESSIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 22, Inciso :<1 do Projeto de ...onstituição (8)- 22 Turno.
SUprima-se da axtigo 22, Inciso XI, as expressões "nas rodovias e ferrovias fa±ra1s".

3JSTIFI..ATIVA I
A emenda tal como esta proposta, remete à Unlão a corrpetêncl.a paraI

legislar soare trânsito 'e tranSporte na rodovias e ferrovias federais, reservando aos
Estados e Municípios a elaboração de leis, para as vias que se e.ncontrem sob sua ju

risdição.
A supressão do terlilO "nas rodovias e ferrovias federais", unifica

e harmonJ.Za a coopetêncla para legislar sobre trânsito e transporte de passagenos e
cargas, tornando a Uniao a responsável pela elaboração das leis em questão e dirimin
do a grande desordem de legislações conflitantes que surgirIam em função de serem e
laboradas pelos Estados e f.Ulicípios da Federação.

O enfraquecimento da competência da União no que diz respeito ao

trânsito e transporte, i~ede a criação do ..ódigo Nacional de Transporte, uma lacuna

hoje existente, que urge ser preenchida, face a grande illportância econômica e soc1al

que o setor desempenha.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

D - 0!'1lssÃo - Obje!Na restabelecer materla aprovada no 1· turnoe nãolndUlda na redaçao dovenCido

D - ERRO- Redação doveneldo quenãoCXlrresponda ao quefoiaprovado no l' turno

O - CONTRADfÇÃO - DlSp05ll/l1OS c:ontrndllónos entreSI e sobrea mesma';atena.

D - ~~~Te~~lN~E UNOClAOCM - Sanar \1CIO de linguagem, defeito erro mamfesto a eomglr ou de

,,_ Suprima-se o'artigo 37 e seu p~rágrafo único das DispoSJ.ções

Transitórias."

JUSTIFICACÃO

A Constituinte, em seu 22 turno, nas Disposições

Transitórias, resolveu incluir prece.ito que, mesmo representando pequf:.
na conquista dos credores do poder Público, demonstra pelo menos inte

resse no sentido de neutrahzar a flagrante injustiça no tocante ao p~

gamento de seus débitos É que determl.nou a obrigatoriedade de H1Clu
são, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessá_
ria ao pagamento dos seus débitos constantes de precató~rios judiciári

os, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados os
seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercícJ.o seguinte

Por sugestão do ilustre e conceituado jurista péri

eles Pr:ade, de São Paulo, pensamos corrigir distorções, primeiro 1 por
que, na verdadé, os dispositivos mencionados beneficiam ostenSl.vamente
o Poder Público, em detrimento aos credores, pois apesar da existência

De inúmeros p~ecatórios pendentes de pagamento há muitos anos, dilato.!!.1
se ainda mais em favor o prazo para a quitação das dívidas

Segundo, porque o texto é incompatível com o princi

pio adotado pelo Projeto no sentido de que o paçamento de débitos com

títulos da dívida pública apenas é possível na hipótese de desapropri.!!.1

ção para fins de re roma agrária.
Terceiro, porque, a prevalecerem tais disposi tivos, os I

beneficiados serão aqueles que vierem a se tornar credores do Poder PQ
bllco após a promulgação da- ccns t i turçãc , os quais receberão os valore
em moeda corrente e em uma só vêz, e antes mesmo do pagamento, devido

àqueles que já se encontram na expectativa do recebimento há muito

tempo. ofedendo o princípio da ordem cronó1ogica, adotado pelo próprio

ltexto constitucional.

EMENDA 2TOl116-4 ~,~=.,.".... --,l!J Constituinte DIRCE TUTU QUADROS J 5;~~"!ãã']

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

IT}- ~~~~~~~~~::::~~~~oo~r;:~~ap=:=~ás~V:~:~~~:O:~~upressrva.
D - OMISSÃO_Objetiva restabelecer rnllténa aprovada no I' turnoe nãolnelulda naredllçiio do \'encdo.

O - ERRO- Redação dovencido quenec ccrrespcnda ao que foieprovadc no ]t turno.

0- CONIRADIÇÁO-Dl5posrtrlOs contradlt6'ios emreste sobree mesmamaténa

D - ~~~r~!N~E LINGUAGEM - Sanar Vldode Imguagem dereac, erro manifesto a corrigIr. ou de

r:T----------~"'"O,------------,
v-Supr íma-se o inciso X1<XI do artigo 52, do Título II,

Capítulo I"

JUSTIFICACltQ

A manutenção do absurdo direito de herança é um convite

a desocupação, um incentivo as atividades especulativas e parasitárias
contrariando, inclusive, exemplo sadio e racional de países desenvolv!
dos como os Estados uní.dcs , onde as heranças são taxadas com impostos
de até 72%, se único herdeiro, e na Inglaterra, somente o primogênito
herda. incentivando-se os filhos menores para o trablho produtivo e

realizador.
Trata-se de medida nocermaaccra , progressistas e,

certeza, de incentivo ao trabalho procutavc e honesto.

E/I'IENDA 2T01117-2 ~
(!J Constituinte DIRCE TUT'U--Q-U-AO-R-OS-------,) ~~~/ãã]

QUEIRAASSINA1ARA NATUREZADA EMENDA.

m- =~~~~~~~::::~~~~o~~~~~:=~ás~=~:~~~:;:~~upr=.ra.
D - OMISSÃO-Objetivarestabelecer IT\lltenallprovada no l'turno e MO Indulda na redaçãodo vendclo

O - ERRO- Red.!lÇoSo do venc::l:o quenãocorresponda ao que roleprovado no ]' turno.

0- CONIRADlçAO-D15pcsllNOS conttadllónos entteSI e sobrea mesmamatéria.

D - ~~~~~~E UliGfJAGEM - Sc1nar",=1O de Imguagem, dekllD, erromanJfeslD a cOrrigir ou de

"_Suprima_se as expressões "por iniciativa de qualquer

destes, da lei e da ordem". do caput do artigo 148, do

Capítulo lI"

.JUSTIFICACÃO

Trata-se, a frase acima, de portadora de

dúbia interpretação, propiciando a justi ficação cons
tituc10nal de tentativas de golpe. por quanto no Brasil

os conceitos de "lei" e "ordem" são muito elástl.cos e
usados ao bel_prazer dos interessados. Num passado não

muito remoto, inclusive, um Ml.nistro do Exército coman
dou um golpe em nome do "retorno aos quadros constl.tu

cionais vJ.gentes" (SIC} •••

EMENDA 2T01118-1 ~, -----, M";;;;-I

f:J Constituinte DIRCE TUTU QUADROS J E07l88 J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

m- =:p~~~~~~~~~~ ~~~~oc~t:Ã~~ap~=~ás~~:~n~~~~:IJ:~~:upresSlVi1.
D - OMISSÃO - Objellva restabelecer matenaapr~da no l' turnoe naoinclulda na redaçãodo \enddo.

O - ERRO- Redação dovencldo quenãoc:orresponda. ao quefoIaprovado no l'turno

O - CONTRADIÇÃO - Ol5poslllvos eonltadltonos entresi e sobrea mesmematena

O - ~~~fe~~~E UNGClAOEM - Sanar VICIO de lingul'gem defeIto erro mamfesto a eonfgr, ou de

",:,Suprima-se O § 22 do artigo 1119 do Capítulo II"

JUSTIFICAÇÃO

o serviço militar é dever e, também, direito. Tra
ta-se de serviço que se presta à Pátria, recebendo, eM CO!!

trapartida, bons ensinamentos no campo da disciplina, Q8

educação física. da moral e civismo.
Em Israel. por exemplo, grande parte do efetivo das

Forças Armadas é de mulheres, tão competentes, eficazes e
adestradas quanta os homens. Há, também, que se lembrar o
trabalho extraordinária de -dezenas de enfermeiras brasilei

ras da Força "Expedici-onária na 22 Grande Guerra MundIal,

orgulhando-nos pela bravura e coragem c.f.vica nos embates.

nas terras da ItálJ.a.
Penso, também, que le-9iões de mulheres carentes do

Nordeste braspeiro, poderão dar o melhor de si e receberem



137

EXCLUA-SE A EXPRESSÃO APÓS PRÉVI A SEPARAÇÃO JUDI CI AL

POR MAIS DE UM ANO OU CCMPJWVADA SEPARAÇÃO DE FnO POR MAiS • DE

DOIS ANOS

IEMENDA 2T01126·1 """"' , """-----"1
f? DEPUTADO JOSE:. MARIA EYMAEL ) ~07/M J

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA. QlIEIRAASSIlIAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

JUSTIF"ICATIVA

suprillUl-s e O" artigo 37, e seu parágrafo único, do Ato das

Disposições Con~titucionais·Transitória~.

r::I _ SUPRÊSSIVA-Se for de expressão dUpalavra não dever6lnverter o sentIdo do dlspoSIUvo
L!..J Exemplo:: no texto, suprvrur o 21dvérblo MN.r\O- p~ndo o ser emenda modlfic2ItM!e nãc supresslvll

O - oMISSAo _Objetrilll r;st.abele~rma!erla aprovada no l' turno e nac lncluldllnaredaçio do vencido

O - ERRO - RedaçAodo venCIdoque MO corresponda ao que rol aprovlldo no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO-DispoSItIvos conuadltórlosentre .sie sobre li m~ mlltl!;ria.

O
- CORRE ÇÃO DE LINGUAGEM- 5lIn/ll VIde de IIngullgem, defeIto, erro mllnlfesto a corrigir, ou de

técnIca leglslaUvll.

CONSTI TUINTE RITA l:A.'At.TA

QUEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DA EMEND'"

EMENDA 2T01123-7 ._, -----;
PJ ) rru=o~'~8LJ

rn- ~~~~p;"~~s:u~:::x~:s:r~oo~:;~vr~=.:e:~~:~n~~~:r:;:~;~upresslVa

O - OMlssÁo -Objetlvll restabelecer matéria aprovada no I' tumo e não tndUldll na redeçeo do vencido

D - ERRO - Redaçllo do venodo que MO correspondll DOque foi aprovlldo no I~ turno.

0- COl'fIRADIÇÁO-DlsposlliVOS contradltonoscntreslesobrell.m~amater1a.

D - ~R~~~~E UNG,UAGEM- Sanar VICIO de linguagem defeito, erro manIFesto a corrigir ou de'

OISPOSlçõGS TRA"lSITORIAS
SUPRIMA-SE; -NO ARTIGO 39, A EXPRESSÃO "DC PRIMEIRO DIA 00

CUI NTO /.lÊS AO DA PROMULGAÇÃC' DA CGNSTlTUI çÃt", MAS NÃU ANTES".

rn -=- ~~~~;"~~V~ex~ ~~~:r~~ ~~~::oO~~;;7ap;~~~:e: ~~~:I:n~~~~~~~:\l~:s~or:~~upressJva.

b - OJl11ssAo - ObJcUva restabelecermetena aprovadano Ieturnc e não InduIdanll redaçãodo vencido

O - tRRO - Redaçao do v.!;l\cldo que nao correspondll ao que foloPfOVlldo no I' turno

O - CONlRADIÇÃO - Dlsposlll\lOscontr<ldltQllos entre si e sobre a mesma rnatena

O - ~~~~Te~~llv~E L1NGUAOEM - Sanl.lr\1clo de linguagem. defeito. erro manifesto /I ÇOfrlglr.ou de

r.r---------""""-----------,

..,lUST1FICATIVA

JÁ aUE SE peDE DIVISAR A DATA DA rr,OMUlGAÇÃO, A EXPI\ESSÃO

DEVI: SEr' SUI'RIMIDA.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

CKJ - StlPRESSIVA - Se for de exprcssâo ou palavra não deverã Inverter o s.enlldo do dl~PO$I!JVO

Ellemplo no texto 511pllllllro adveWlO MNÃO~, pessando a ser-emenda nloollll::al.rva e 11;;0supressva

D - OMISsAo -Objetiva restabelecer matéria oprovlIda no i- tumo e nec lndulda na redaçeo do vencido.

D - ERRO- RedlJÇãodo vencido que n60 COlTespondllao que rol aprovado no l-teme

O - CONlRADIÇÃO - DlsposlUVOs contraditarias entre si c sobre 11mesma metera,

O - CORREÇÃO DE UNGUACiEM. - Sanar VIciode linguagem eerenc erro memlestc 11 comglr ou de
tecn!cllleglslatNll.

DI SPO$I ÇÕES'TRANSI TÔRJAS

ARTIGO 62

EXCLUA-SE O PARÃGRAFO 22

oISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ARTIGO 5'2

EXCLUA-SE O PARÁGI\AFO 32 DO ARTI GO 5'2.

QOElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMCNDA.

o - SOPRESSlVA - Se lor de expressao ou palavril nee devera mverter o st1llldo do j:llsposllr\'o
Exelllplo no 'texto suprlnur o advublo MNAON passando a ser emenda mod,liciltiva e NO supressIV4

O - OMlssAo - ObJelNa restabelecer metene aplovada no t· tUInOe nêe Inclulda na redação do vencido

O - ERRO - Redaçêo do venClÔO que não cerresponda ao que lol aprovado no I turno

D - COrfi'RADIÇÁO_ DISpOSIUVOs ecnecdãcncs entre si e sobre a mesma materla

W - ~~~~~~~lN~E UNCiUACiEM - Sall1lr VIciode ImgU;;lgCffi c!.efel(o erro manl/(.~Io li cOllqlr ou de

DIl>PUSIS;jtS Tro.lnSlb;rlds
Art 53 Na l1quidação dos dos débitos, f nc f us t ve suaJ renegociações
e compos r çêes poster ror-es , ainda que ajuizados, oecorrentes de con t r-a
tos de mútuo ou .flnanciamentos concedidos por bancos ou instltu;"ções
e tnence i r as , não incidirá correção monetária,

1 _ O texto aprovado conflita com o critério da parte' pe!:.

eanente da .J!:!§.t.!!, e prévia indenização, pois concede morat6ria ao
devedor condenado por eecãsãc judicial irrecorrIvel, e afronta o
direito ao recebimento do crédito decorrente da coisa julgada °

2 _ Afronta, também, referido artigo e seu parágrafo, te=.

to da Parte Permanente, onde ficou estabelecido o critério de .!!,

tualizaçl:io dos precatórios a 19' de Julho e seu pagamento no exe!:..

cIcio orçamentario seguinte.

3 _ A dupUcidade de critérios gera impossibilidade jurid.!.

ca de cumprimento da Constituição, pois prejudica o credor jud!

cial pela disparldadé de tratamento, uma vez que~ prece
-t6rios serão pagos ANTES dos atuais, quebrando o princIpio con,!

titucional da orde'm cronológica.

4 _ Ademais, deve-se atentar para o fato de que o orçamento

APROVADO POR' LEI, referente ao exerc.íctc corrente de 1988 não e~

tará sendo cumpridO, com o óbvio desvio da verba consignada para

o pagamento dos precatórios, incluída constitucionalmente por

ordem judicial no mesmo orçamento. -

5 _ por outro lado, inviável a autcr í aeçüc para que o P.!!.

der Executivo decida como deve cumprir a oec í sãc judicial,
vez que já existe a condenação judicial para pagamento imediato,

em moeda corrente, DE UHA 50 VEZ,

6 _ Finalmente, a emt ssâc indiscriminada de tItulos da di

vida púbUca, sem limite, gera desequilIbrio econômico, sendo

certo que, por normas do mercado, o valor exato do dispéndio,~

fo;macto em titulas da dívida pública, não dará para o pagamento
uma vez que a colocação dos nesece tItulos aviltará a moeda, tra
-aencc para os cofres públicos valores menores que o necessário

para o pagamento dos precatórios

JUSTIFICATIVA

JÁ EXJHEM NORMAS

OIsepar-c er r-te e l'xprrss.';o "nd,g c"xistirá corT'(-çdo ac-nrtdrido't em SI'U

IU9<11" tt'r-St-lol (lutr~ b'rmlonluglol - "n:io inr::idir~~ lIlIIocfir.ia"

lADOR

O Comando contido no inciso, que afirma "nos termos e lim!
tes fixados em Lei", abrange não somente os tetos de rendimentos,·
objeto da não incidência tributária, mas pode e deve também abra,!l

ger a questão de limite mínimo de idade
Oeixando, todavia, o assunta 'a legislação, dá-se multo mais.

elasticidade ao Texto Constitucional, permitindo que a Lei, no
espaço e no tempo, possa melhor C''lntemplar as realidades sociais.

[iJ - ~~~~7:~~~~ ~~~:::I~ ~~~e:e:oo~~~~ap~~~~:~as~~V;:~n:::~~::;;:~:~:upresslva

O - OMlSSÁO _ObJetNil/"Cstabelecermatena aprova.da no i- turno e não lnchnda na redação de veneídc

D - ERRO - Redaçao do vencido que nec ccrrespcnda ao que foi aprovado no t-mmc,

O - CONTRADIÇAO _DISpOSllNoS ccnuadecncs entres! e sobre a mesme marerla

O - ~ru~~fe~~lN~E UNQUACiEM - Sanar VICIO de bngullgem, serene, erro mllnlleslo o corrigir cu de

Suprima-se no inciso 11 do parágrafo 212 do artigo 159 1

expressão "com ida'de superior a' sessenta e cinco anos".

JUSTIFICAllIVA

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

I EMENDA 2TOl127-0

PJ OEPUTADO JOSE MARIA EYM=

Retornar para o TItulo VII - capitulo 1, a norma contida no ar
tlgo 23, ~ncisE'J XIII. prevalecendo o texto aprovado em primeiro tuI,

.JUSTIFICATIVA

1 - O Plenário aprovou, como norma ~nserida no título da O!,

dem Econômica e Financeira, E! 'no capítulo dos Princípios Gerais,
mandamento-dever, ou seja, a obrigaçf!lo da União, dos Estados, do Di~

trito Federal e dos Municlpios de promoverem e incentivarem o Tun~

mo

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

EMENDA 2TOl125.3

pó! OEPU,"OO JOSE MARIA EYMAEl

D - ~~~~~~~~~~~ ~~=oo~~~W!l;::~=:s~~V:~n~;e~~~~;~~s~~upressNa

D - O"-dSSÁO - Objetiva restabelecer materlil aprovada no J' teme e nlio Inc1ufdana redação do vencido

[LI - ERRO- Redação do vencido <!j!enãc ccrresponda 110que foi IIprovado no l' turno

O - CONTRADlÇÁO - DlSposrtrvos contradzónos entre si e sobre" mesma matena

D - ~~~~~~E Ul'lQCL\GEM- Sanar VICIO de hnguagem, defello erro manifesto a corrigIr. ou de

fiA União, os Estados, o Distrito Federal e os Munic!
pios promoverão e incentivarão o turismo como fator
de desenvolvimento socil::ll e econômico".

2 - A norma aprovada, portanto, não instituiu uma reserva de
~, mas sim, uma OBRIGACIiO OE FAZER,

MESMO NA OCORRÊNCIA DE

COUS1ITUINTE RITA~~'-.'-T-.--------J rr;=;lA~

ARTIG.O 233

EXCLUA-SE A EXPRESSÃO "

DOENÇAS fATAIS"

EMENDA 2T01121-1

l?

A SUPRE.SSÃO SOLlCITA!:'A TORNA M/IIS CLARA A INTENÇÃO DC LEGI§.

QUERA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA.

JUSTIFICATIVA

ITI - ~~~~r:~~~ex; ~~~~:r~~ ~X~~~~I~~OOU:~~ap;~r~~:~âs~~~r~l~n~:~~~,~:ti~:~;~~~uprmlva

O - OMISSAO - ObJelMIrestabelecer matena aprovada no r-teme e não mchnda na redação do vencido

D - ERRO - Redeçeo do vencsdo que uao corresponda ao que foi aprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - DlspoS/UvasconlradllolJoscnlre si e sobre a mesma mateml

D - ~~~~~~~1~1l~J: LINCiUAGEM - Sanar VICIO de linguagem, defeito erro maniFesto a cOlrlglr, ou de

1- '- ~

4 - Efetivamente, pela nova redação, o Comando Constitucional
passa para esfera subjetiva do poder ser, afastando_se, de forma .!. _
napelál1el, da esfera objetiva e concreta do dever ser!

3.. 1 - Colocou a norfl1a em tItulo completa'llente diverso
do pretendido, ou seja, deslocou-a do titulo da Ordem
Econôm~ca para o título da Organização do Estado-.-

QUEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DA EMENDA.

DISPOSITIVO EMENDADO Art 156, Item vr, letra "c u

Suprima-se do Art 156, item VI letra "c" do projeto, a

expressão "dos trabalhadores".

o - OMlssAo -ObJclNa restabelecer materlll aprovilda no l"lumo e nao Inc!ulda nllledaçâo do venCIdo

0- ERRO- Redaçao do vencfdo que nâo corresp6ndil tloque foi aprovado no 1" turno

O ..... CONIRADIÇÁO -DlspoSol.JVos contradltõnosentre si e sobre a mesmll matena

O - CORREÇAO DE UNGUAGEM. - Sanar Vldo de ImgUtlflem defeito, erro mtlnlFeslo a corrIgIr ou de
tecmcaleglsFaUvll.

EMENDA 2T01128·8. '"''''' ---,
f!J DEPUTADO JOSt:: MARIA EYMAEL J tSYõ;;~:=J

._ todavia3 - O :roJeto de Constituição - 8 _, alterou, '

vlsceralmente o sentido da norma, uma v~z que'

3.2 - Oestruiu toda a sua idéia força, desfigurando-a
de obrigação de fazer, para transforma_la em mero Item,
entre os arrolados cono aspectos da competência para
ação concorrente da União, Estados, Municlpios e Ois
tr i to Federal. -

rn- SClPRESSIVA - Se for de c~pressap ou pala\Ta nllo devera Inverter o sentldo do dlsposllNo
Ellemp,o no texlO suprllmr o advelblo MNAO passando a s~r emenda modlf<ca\svae r\~o supresslVa

D - o,,"lIssAo - OIJJeliVa resl.i.lbelecermaterli:laprovada no l' h.uno enfia IIlcluldana redação do vencido

D - ERRO - Redaçao do vençldo que nao conesponda 110que foi aprovado no l'lumo

D - CONTRADIÇAO - DISPOSllil'OS contradllorlos entre sr e sobre il ~esma malcna ~

D - ~~~~Te~~:?llv~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de hnguilgem defel'o erro manifesto <l coruglr ou de

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA

F ARTIGO 229 PARÁGRAfO 62
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.JUSTIFICATIVA

o texto aprovado pela Subcomissão de Tributos é mais justo

para com o princípio proposto.
O espírito do artigo não pode discrirlinar as entidades sin

dlcals patronais, rurais e de profissionais Lí.be re ts , com o arg~
mente que são mais "rIces», pois não condiz com a verdade -

Também foge ao espírIto do àrtlgo. que nasceu de emenda o

riginal, quando permite Que os siru:licatos discriminados sofra;
pressão do Poder Público, pois o Comando Constitucional aI! está;

principalmente para defender as entidades, de precípua função 50

eial, do poder avassalador do Estado. -

Além disso discriminação proposta fere frontalmente o ar t I
90 156, inciso vr que proibe t rat.eneqtc cesfcuaj , a fatos econ~

micos equivalentes, inclusive em razão da categ'oria profissional

do contrIbuInte. H/t. PORTANTO, WQUEQU!VOCA CONTRADICAOI
De "Outro lado não há como não considerar que o grande uni

verso empresarial brasileiro é constltuido de pequenas e média;

eapreees cujos sindicatos são a expressão das próprias catego

eres que representan lutando com as mesmas dificuldades de sindl
cato de tr~balhadores -

O desmembramento dos atuais estados, ser-ore Que

ocor r ar , sera para a criação de novos estados I cone foi o caso de Ma

to Grosso do Sul e agora Tocantins. 

O estágio intermediario - de território - rtccu
u1 trapassado e em. desuso

Assim, não há razão para engrossar o texto cena
titucional, com alternativa que não será utilizada -

Q(]EIRA ASSINALAR A NATOREZA DA EMENDA.

W _StlPRESSNA -Se 101de explessãoou pllL:tvra nãodeveJâmveJterosenlldododJspo5l1lvo
Exemplo no tece supnrmr 'íl edverbic -NAO~ passando a ser emenda modllkall'la e nâc supressna

O - OMISSÁO - ObjelJva restabelecer rnatena ap evada no r-teme e não lncknda na redeçêedo vencido

O - ERRO - Redaçao do vencido que não ccrrespcnda ao que fOIaprovado no 1 turno

O - CONlRADIÇAO - DISpoSitivoS tonlJadllonos entre si e.sobre a mesma maténe

~ _ ~~~~f~~E lINGUAOEM - Sanar Viciode linguagem defeito erro m"nlfesto "comglr ou de

D - C:ORREÇAO D~ UNGUAGEM - SaMr '<ido de lmguagem d~fel'o erro manIfesto"11l:olTIglT, ou de
tecnlcaleglSlalNa.

s I
Acrescente-se ao final ccs incisos !I e rrr !;lo "caput ll do I

Art: 150 a palavra "FEDERAL", de terna que a redaçac dos mesmos passe a

ser
Art 150 ••

~I- -' ~~licia rodovj.ária federal I
III _ polícia ferrroviária federal

JUSTIFICATIVA

Visamos sanar omissão, uma vez que o tiexv ... aprovadó em primei
ro turno e 'publicado sem revisão do Relator diz claramente' "Art 170(a-:

dição de item ao caput e de paragrafo} Polícia Rodoviária~"
Alem disto, caso não se acrescente a palavra que prcpcr-cs , o

Art 150 ficará em contradição com o Art 21, XIV, o qual afirma Que COI"'l

pete à União "org<lnizar c manter a policia federal, A POLICIA RODOVIA~

RIA E A FERROVIARIA FEDERAIS .". Haverá também contradição entre os ir!
c í.scs II e lU do Art 150 com os seus paragrafos 22 e J!2 Estes, que e~

pllcam aqueles, falam em rodoviária federal e ferrroviária federal

Suprima-se, no artigo 185 do Projete de Constituição (redação para o

212 Turno), a seauí nt e expressão

EMENDA 2T01l36-9

e
QOElRAASSINAlJ\JlA NATOREZA DA EMENDA.

m- SUPRESSWA' - Se for de expressao ou p~ra\Ta neo deverã mvener o senudc do dlsposlllvo
EXemplo no texto, $upumlr o adverb o MtiAOMpassando a ser emenda moclifi<:alJva e nao supresslva

o - OMISSÃO -ObJetM:l restabelecer matene aplovad3 no t-tumc e nao lnclulda na redaçec dCl'Vencldo

O - ERRO - Redação do venctdc que não eorresponda 1I0que foi aprovado no t-unnc

0- CONTRAD1ÇÁO-DlsP'}:§/Ill'OS C'Ol'ltr"dIIÓflosenlresle50bteamesmamalet/a

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Saner VI<:ICl de bnguagem defene erro manifesto a c01llglr ou de
tl!;cnl<:lIlegls!al/Va

Suprimir no artigo 51i1, das Disposições Constitucionais Transitórias,

o caput e o § 3lõl

"Artigo 185 - ••• e creditícias

JUSTIFICAÇAO

O Estado não gera recursos, apenas os repassa Todo e qualquer subsí

dio concedido pelo Poder Público a determinados segmentos da socieda

de deve ser suportado pela conjunto social, através de tributos, dire

tamente, ou emissão de moeda, indiretamente. 

Isso não quer dh.er que o Estado nunca poderá subsidiar a.Iquma ativi

dade , Em alguns casos pode e deve, porém sempre através de leJ. cxdfné

ria e com limitações temporais e espaciais rígidas. -

Q(]ElRA ASSII'W..AR A NATUREli\. DA IJ<\ENDA.

m- SClPRESSIVA - Se for de expressão ClU palavra não dcverã In~rter o.senudo do dlSPOSIUVO
Exemplo- no texto, supnrrur o advelblo ~i'tI\O-, passando a ser emenda. moolficatrva e nac ecpressne,

O - OMISSÁO --.ObjellVa restabelecer matena eprovada nc I· turno e não mdUlda na redaçãCldo vencdc

O - ERRO - Redação do vencido que não ccnespcnda ao que foi aprovado no t-unno,

O - CONTRADIÇÃO _Dl5pos.Uvos contradl16tlos entre SIe sobre a mesma matêne

O - ~~~~Te~~~E UNOJJAOCl", - Sanar \/leIOde linguagem dcfeltCl erro manl'esto a corrIgir, ou de

Suprima-se o item IV do § 32 do art , 230 do capítulo VU, reraneren

do-se os demais ítens

JUSTIFICAÇAO

A Consti tuição, nas d.í spesIçõee transi tõrras ,

fixou a data da eleição do atual presidente da república para 1989.

e na regra permanente, o dia 1" de janeiro para a posse dos ores r

dentes e governadores eleitos.
Não há porque excepcionar os atuais ocupantes,

dando-lhes a oportunidade de interferir no orçamento de seus suces
sores, pois esta prática tem produzido os piores resultados par;

a administração pública.

EMENDA 2T01l33-4
f!J CONSTITUINTE HELIOROSAS

QUEIRAASSIN1IUIRA NATUREZADA J:MENDk

r::J - SUPRESSlVA - Se for de expressa0 ou paliJvriJnôo deveur m\~n~O senlldo do dlspo-Sl1ll'O
EXemplo- no texto supllmlr o lIdvelblO MNÃOM passando li ser enll:nda mod ficatn.a e não supleSSlV/I

O - OMISSÃO - ObJetlvarestabelecer materlll o::provadano l'tumo e eêe mdurde na redeçec do \OCnCldCl

O - ERRO - Redação do v-enodo que nec cerresponda ao que foi o::provadCl no t-unnc.

O - COl'iTRADlçAo - Drsposruvos eenuernencs entre si e sot,n:" mesma metere,

O - ~~~;~:?~I: UNOClACiEM - Sanar \,<:10de Ilnguilgem, cereue erro manIfesto a corrigir ou de

A permanecer CQ.'IlO estâ o dispositivo, estar-se-á atribuíndo en menor

direito de cidadão adJlto. além de se criar figura jurídica Inexistente, qual seja,

a da "acusação processual". I
No direito do nencr , não há nem pode haver processo, e sim mera sin

dicância.
Por isto, estamos S~I'r1ndn d supressão do dispositivo indicado

EMENDA 2T01l37-7e DEPUT!l1JD EXPED1TO WlCH!lDO

QUEJRAASSINAlAR A NAT{jREZA DA EMENDA.

JUSTIFICAÇJl.O

~""DEPUTADO EXPEDITO MAQ-lADO J Cw07l8;==]
Q(]ElRA ASSII'iAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

EMENDA 2T01138·5

e
IX:J - S(JPRESSWA -Se fClrde txtlressao ou pa'a\1a n<lOdevera lnwrtl:r o sen!ld~ dClC'SPOSltJ~'O

(),emplo no lexto sl.tlllmlr o adverblo MNAO' passando a ser c11enda mod,iical"a e nao ~"pl~'ss",a

O - OMISSAO -Ob,etJva reslebetetermatena aprovada nClI lumo e nao In<:lwdana red/lçao do \'entldo

O - ERRO:- Redação do venCIdoque nao <:orresponda ao que foi apro,ado no 1 t.lmCl

D - CONlRADlçAO - DISPOSltl\'OS contradltorlos entre si e sobre a mesma mattna.

O - ~~~~Te;;I~!lV~E lINGClAGCM - Sanar \'CIO de llOguaEt'm dele,to elro manllesto o:: cOrrigIr C.I de

SUprima-se o inciso XI, do art: 24, do Projeto de ConstJ.tuiç~o "B"

IKJ - ~~~~~~~~~~~I~ :;~~;r~oo~~~~~;:;~=;'s:V:~~n~se~~~~~::~~~lIpressrlll

o - OMISsAo -ObjelrVlt restabelecer maleM aprovada no 1°turno e MClincluida na redação do vencac

0- ERRO- Redaçaodo venctdo que não coJ'Tespondaao que foi aprovado no I' turno.

D - CONTRADlc;Ao- DJ5pOSlbveS contradllonos entre si e sobre a mesma matéria

O - ~RC:fe~~~E LlNGClAGEM - Samtr VlÇIO de linguagem defeito, erro manifesto a corrlg,r ou de

=------------=0'------------,
sc..prlma-se O Inciso IX, do Art. 109. do projeto d~ Constitulçl1a "8"

JUSTIFlCAÇAD
O inciso IX, do art 109, outorga às confederaçi3es sindicais ou entidades de cla~

se de á1lblto nacional a competêncla para propor ação de lnconstitucionalidaoe.

A ação de inconsUtucionalidade, nos teIl":Os determinados pela constituiçãO em ela
bo:ração, e cabível contra ato ou omissão que fira preceito do Texto ltalor -

O art 109 estabelece que podem propô-la o Presidente da República, as Mesas do

Senado Federal e da Câmara dos Deputados. ben como as das Asserrbleias legislativas,o

Governador do Estado, o Procurador - Geral da R,=públlca. o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, Patido Pohtico cem representaç~o no Congresso Nacional e,
ficmlmente, confederação sindical ou entidade de classe de ãonbito Nacional

O texto não corntCl"pla.por exerr.plo, as Cil:raras Municipais, nen os Prefeitos,

qualquer órg1l"o da admimstração municipal.

Por outro lado, salvo melhor juízo, a Nova Constituição já elenca 10 entes Jurídl

co~ para a propositura desse tipo de ação A inclusão das confederações sind!cals e
entidades de classe de âmbito Naclonal com tal competência, parece-nos e>ragerado e

teMerário

Suprima-se do !tem UI do § 22 do art 161 da seção IV a expressão ini

cial "poderá", ficando o ítem assim redigido:
-lU _ ser seletivo, em função da essencialidade das nercedcrtas" e dos

serviços".

ITJ - ~~~~;'~~~~~~;~~:: ~~::;'~oo~:v.!~ap~::=~as~r;:~~n~:~~~~~;tl~~~~~upressr.'a

O - OMISSAO - Ob,clJva restabelecer matem~ aprovada no l' tuno e não melulda 11:, tl:daçao do vencido

O - ERRO - Redeçao do venodo que não corresponda /10que fOlllprovado no I' tumo

O ..... CONTRADlçAo - DI5p051l.1\'OS conlJadltonos entre si e sobre a mesma materla

O - ~~Te~;;"~S. UNGClAGEM =- Sanllr \100 de llnguagem defel!Cl erro manifesto iI corrigIr ou de

A seletividade, com base na essencialldad~ dos serviços e mercadorias,

2perfeiçoa o sistema tributário, sendo instrumento de justiça fiscal

QOElRAASSIN!\UJ<A NATOREZA DA EMENDA'

,.,.,. ...-- =0' --,
Supf1ma-se da parte fiNal do § 19 do artigo 151 do Título VI, o seguin

te, "Facultádo à ad:n!nistr;ação tributaria. especialmente para conferir e~

~~i~:d~e~,e~s~:t~~~~~~s~sJ.~~~~I~;~~6~ ~e:~e~~t~j~a~~sd;~~~~c~~dà~l~~~t~i~u~~~e;~i
ficando o paragr~~o l~S:i~e~~~~g~e~:possível, os impostos te:ão caráter pessoal e serãj

~~r~~~~~So~e~~~~~t~sc~~~~~~~e:i:!:~nomicado contribuinte, re~1

JUSTIfICATIVA 1
Emdebate pro1lOvido pelo programa f'EPRElRA NET~, do gval participara

especialistas em Direito Tributãrio e o Presidente da DAS secçao de Sao Paulo, foi deI
fendida a tese de QUe o dispositivo favorece a arbitrariedad~ e coloca em risco os di
reitos individuais Tendo participado do prograna, fui a unica voz discordante e a
cabei assumindo no ar o compromisso de apresentar esta e."1lenda, para possibl1itar
manifestação do'Plenarlo da Assemble!a Nacional Cons~itulnte O argumenta aprese~ta
do pelos defensores da supressão e que elevar-se-ia a categoria constitucional a ~~lV_
dade fiscalizadora da Adi'linlstração, contranando o princípio de que a co~stJ.tuiça~ C

l
'

~:v~~~i~~~~e~r:~:~~o~ec~j~t~;~~1 ~~d~i~~~~~t~~~t~:r~~t:b~~~~u~~rP~~e~r~i~;i~o~ ~~o2'

tClXitarismo Lentlravam, ainda, que a atividade flscalizadora_ja e inerente a p;o
pria aorrinistra,;ão, razão pela qUlJl seria dispiciendo a nanutençao do refendo tre~ho
no texto constitucicnal

Suprimir do artigo 3D, inciso IIl, a e:xpressllo "trinta e hum"

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA'

o -SUPRESSWA -Se for de expressão ou p~llwta, não devera Invertero senudc do dlsPOSl1lvo
Exemplo nCltexto, suprumr o edverbíc ~NAO passando a ser emenda mocbfita\lVae nãe supresslva

D - OMISsAo - ObJetlvales~bcle<:er m~t~na aprovada no l' tumCle não mduída na redação dClventldCl.

O.- ERRO - Red<iç60dClVenCIdoque não corresponda ao que lo. aprovado no l' lumCl

O - CONlRADIÇÃO - DlSpos!tll.'Os contrad'lénClSentre 5J e $Obrea mesni" rnll'erJa

O - ~~~~Te~i~~E UNGUAGEM - Silnar VIciode lnguagem defCI'o erro manifesto li COlllljlr ou de

JUSTIFICAÇAO

EMENDA 2TOl130·0

~constituinte PIMENTA DA~:IGA

QOElRAASSIN1IUIR A NATOREZA DA EMENDk

Visa a el"enda corrigir incompreensível diferen
ciação feita entre os prefeitos a serem eleitos este ano, e o pre-:
sidente e os governadores a serem eleitos em 1989 e 1990 Enquanto

o prefeito teria a possibilidade de interferir no orçalllento do pe

ríDdo jnicial de seu sucessor, pois sua pDsse se daria em tnnta f!

um de janeiro, os governadores e o Presidente, corretamente, estão

impedidos de fazê_lo, pois que transferirão os cargos em l Q de ja
nliliro

Não há nenhu/lla explicação razoável para que a

posse dos prefeitos se dê en data diferente daquela determinada
para os outros executivos

m - ~;'~~~~~:~:~~I~I; ::~~~~oou::1!~vrap;:~=~as~r;v:~~n~;e;~~:;~s~:~~upresSlVil
O - OMISSÃO - ObjetIVarestabelecer matena aprovada nClI· turno e nao Indu Ida na ~!!daç.!lo do venCido

0- ERRO- Redaç~CldovencldoquenaocotrespondaO::Clque{ol"pto'adonoJ'tuma

a - CONTRADIÇAO - D,sposltr.os contradl',mos entre si e sobre a mcsma matena

O - ~~T~~~E LINGUAGEM - Sanar vício de linguagem defeito, erro manifesto li corrigir 0.1 de

Suprimir o artigo 3/J, caput e pG:rágrafos

JUSTIFICAC1l0

o Brasil, por força da nova constituição, não te

rá mais nenhum território, pela transformação de Anapá e Roralma, e;

estados e pela anexaç!lo de Fernando de Noronha a Pernambuco

Na ;tualidade, com a velocidade das comunicações

e o aperfe1çoame'"lto dos meios de transporte não se justifica a cria

ç~o de novos territórios. -

Q(]ElRA ASSiNALAR A NATUREZA. DA ElttENDA: ~

o - S(JPRESSIVA - Se fClrde ellpressaClou p~avtll não dC\'l!ra,"verter o sentJdo do d'sposltNo
Exemplo OCl tl:xto, wpnmlr o adverblo ~!'lÃO~. p1Jssando li ser emenda modl'i<:/ll/\/Ie não ~uplessr.'a

"ITJ - OMfSSAO - Ob;l:!JvaresUlbel':ter m~telJlI. aplOVlldano l ..tumCle n::iolnclUldana redação do ven<:ido

O - ERRO - Rl:d/lçãCl do vellÇldCl que não COrresponda ao que folllprovado nCll° Iutno

0- CONTRADIÇÃO_DlsposltJvos conlJlIdi!onos entre si e.sobre a mesma mafena

Trata o inciso Xl, do art. 24. da corr.petênc1a concorrente da Uni~o. dos Estados
e dos IJ.:Jnícípios pa:ra legislar sobre "procedJ.lnentos Em matéria processual"

AfJ.gura-se-nos demasJ.a a ser &uprimida,pr1ncialm,=nte tendo eM vJ.sta que, nessa

legislação concorrrente. à União competirá dar apenas as normas gerais

Ficana para Estados e lI.unicípios. em natéria processual,estabelecer tudo o Mais
sem vlnculaç!Jo ou S/Jbordinaç!Jo a qualquer outro preceito Assim, cada Estado e cada

11unicípio poderia el~borar seu PrPno CÓdlgO de procedimentos. variando de rll'Jnicípio

no mesmo Estado, e de Estado para Estado. o que poderia redundar em verdadeira ba
bel

Por essas e outras t'Ullerosa razi3es que se poderia adlJZir" reCOll'enefa-se a supres_
são proposta



EMENDA 2T01139-3
~ DEPUTADO EXPEDITO MACHADO ~M1tOR J tTWô;~T;~

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA E.'\ENDA

m- ~~~Rp~~~~~~~~~l~~ :~~e::t~~oo~rJ.~~ap~:s~~~~1:~a~~~~~~n~:~~~rt~~:~s~:~~~upresslva

O - OMISSÃO - ObJetivô restcbelecermetene aprovlIdanO"l' turno e não mclulda na redeçeo do vencido

0- ERRO:- Redaçáodovetlcldl:lquenãocorrespondlllloquefolllprovadon0.l'turno

O _ CONTRADlçAO _ DISPOSlhvos conlradllonosentre si e sobre a mesma metcna

O - ~~~~Te~I~Il~E LINOUAGEM. - Sanar werc de linguagem defeito erro mllnlfeslo II corngu ou de

suorree-se o inciso XXXVII. do -art, 52, do Projeto de Constituir;;a:o "6"

JUSTIFICAÇAO

rreteroe o inciso que se ente-te suprimir seja consagrado no texto constatuclonal

um tradicional princIpio de Direito, basesdo na Irretrcettvroace da 1e1, 56 admiti

da quando em beneficia da parte
Mas esse princIpio tambémtem servido para assegurar sttuacees que não se coadu

nam coa os preceitos oe norai , como, por exrrplo, a dos exagerados ven~i~s. con

quistados, por força de legislaçao permissiva da chamada "cascata",~ vantagen
se som a uma anterior e passa a ter efeito Il'IJltipl1cador sobre o resultado, o qual,

por sua vez, vai, depois} se somar a una nova vantagem que entrará no mesmo proces

so matel'lático de somas e multipl1cações.
Ora, a ccnsoi íoeçãc desses ganhos tem sido obtida através de decisões judiciánas

em nurrerosos casos, fundadas principalmente no "ato jurídico perfeito" ( a vantagem
incorporada por força de uma lei não contestada sob o ponto de vista constituclona))

e no "dírerto adquirido". corolário do primeiro Dal para a frente, surgia a impossl

bi1idade de redução daqueles ganhos porque eram "coisa Julgada".

Assim como esses exmplos, numerosos outros, não de menores proporções, mas se-i

a mesma repercussão p~liéa, poderiam ser citados, para justificar a supressão pr.!!.

posta

EMENDA 2T01140-7
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QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

~ _ SUPRESSIVA _ Se for de expressão ou palavra nlio devera Inverter o senudcdo drspcstuvo
D.emp'o no texto, svpnm r o edverbio -MO passando 3 ser emenda mcdrrlcauva e neo suprt!SSlva

D - OMISSÁO - ObjetIVarestebelecer matena aprovada no l' turno e nae Induldll nll redaçao do venCido

D - ERRO - Redllçiio do vencido que nao corsesponda eo que fOIaprovado no I' turno

O - CONTRADlÇÂO _Dlsposllfvos ecnuecscncs entre SIe sobre a mesma rnatene

O - ~~~re~I~tl\~E L1NGUAGEJ'o1 - SlInllr VICIO de linguagem defeIto ~f10 manifesto a comglr ou de

9.Jprlma-se O inciso XXXIV do art. 72, do Projeto de constatutçêc "B"

Justif1caçl:lo

O inciso trata da concessão de igualdade de direitos entre o trabalhador com vin
curo e~.pregaticJ,o e o trabalhador avulso. -

Ora, os direitos dos trabalhadores. urbanos e rurais, estão contemplados basrce
mente no capitulo rr, doTitulo II. art. 72

Emborao inciso cuja ecoresssc se propõefale. aeneracenente. em "d1reltos", com
preende-se que se trata de õrrej.tos decorrentes da relação de emprego

Não há, pnrén, relação de emprego, em sentido estrito, entre o txebameccr avulso
e o que o tose a seu serviço. aleatória, tercorãrta ou eventualmente, ainda que por
um perlodo mais dilatado Geralmente, há apenas umátarefa. normalmente fora do rol

das atIv.!-dades especificas da errpresa. a ser realizada. para a qual é chamado
t:: umnuro que precisa ser reforçado ou reconsg.truido porque dan~fJ.cado, aluído

ou derrubado pela força de umenchente. E umconserto num telhado, umaRintura nu
ma parede, etc, enflm, umsem- número de trabalhos fortuitos, para cuja realização
seria impossivel manterem...as firma;.prorissionais especializados, ociosa e onerosa
mente, para utilizar seus serviços esporadicamente

I
NlIo tem, portanto, sentida, estender-se a esses verdadeiro5 " biscateiros" todos

os direitos trabalhistaS de que são titulares os trabalhadores com vincule empreç@
tido

QUEIRAASSJNAL<\R A NATUREZADA EMEI'IDA.

[i] - SUP,RESSIVA - Se (or de expressão ou p~!lIm1 nlio deverli Inverter o sentido do dispOSItivo
Exemplo- no tcl;to, supnmlr o adverblO ~NAO-, p3ssando li ser emenda mod,'itlltlva e 0<10 supresslva

O - OMISSÃO -Objel.Jva restabelecer mlltena aprovada no l' turno e não Inclulda na redação do venCIdo

D - ERRO- Redcçao do ventldo que ná.o torresponda ao que foi ap=do no I· turno

O - COI'I'IRADIÇÃO - DIspoSItivos contradltónos entre si e sobre li mesma matew

D - ~~~~Te~I~ll~E LINGUAGEM - Sanar Vltlo de Imguagem, defeIto, erro manifesto a oorrlglr ou de

... "'"0' ,

Titulo 11 - Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo IV - Dos Direitos PoHbcos

Suprima-se o § 7fl do artigo 14 do Projeto de Cons-

tiuição (8).

JUSTIFICAçno

.As eleições. são. talvez, o fato mais importante
de um regime democrático S!e governo. Representam a forma mais con
ereta de viabilizar a dE1~oc'racia, entendida esta como governo, d;-

povo, pelo povo, para o povo, porque dizem, de maneira direta, co
mo a escolha é feita. como e a quem o poder politico é atri!Juído,

entre indivíduos e grupos. Através delas é que se pode ter o re 

trato, o mais perfeito possível, das preferências e incl~nações do

eleitorado, que determinam a continuidade ou mudança nos- quadros '

políticos, bem como a rotativIdade de pessoas e de partidosno .pc _

der.

E exatenente essa rotatividade que queremos ver estabel~

eâca , e não. a manutenção do status ~ na vida política. Permi 

tir a elegibilidade ao "conjuge 'ou os parentes até segundo grau •

por consangOinidade, afinidade ou adoção, do Presidente da Repúbl!

ce , do Governador e do Prefeito" aos candidatos que já exercem ma!!

dato eletivo, é instItucionalizar o peso da ação governamental.mo

vimentando todo um sistema lja,. estruturas em favor. dos candidatos

oficiais.
Esse "poder"tem sido grande suporte para aqueles que se

elegem, única e tão somente, respaldados pela máquina administrati-
va cuja influência é gigantesca. .

A supressão que propomos, é exatamente no sentido de tor

nar nosso modelo democrático o mais igualitário possível,livre de

influências que possam prejudicar um proces;o seletivo. A nosso ver,
devemos reunir esforços a fim de possibilitar as escolhas com racio
nal1dade e objetividade.

A seriedade deste propósito J visa a reduzir a distância I

da verdadeira democracia da realidade em que "vãvemcs e deverá dra
perta r maior interesse, por parte dos que desejam mesmo implantar:
no Brasil, uma Democracia com reduzido índice de influência de fato

res destacadamente o econômico-administrativo, cuja ação é mais f::J;
te e por possuir as instrumentos que criam situações de favorecime;;
tos e ameaças aos sistemas políticos de governo. -

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

fEJ - ~~~~~~~~ ~~~C:;~~ ~~~vse~~oo~itt~~ap::~=~as~~V;~~n~:~~°r.;~~~s~o~~~~upressPla

O - OMISSÃO _Objel.lva restabelecer metene aprovada no t-usnc e não Indu da na redaçao do vencido

O - ERRO - Redaçao do vencido que não ccrrespcnda ao que (oi aprovado no 1· turno

O - CON'lRADIÇÃO - OISpoSItr.OS contrad tonos entre 51 e sobre a mesma rnetena

O - C O RREÇÃO DE UNGClAGEM - Sanar VICIO de linguagem de(elt~ erro manifesto a corrigir ou de
tecrucaleglslatNa f

TItulo II _ Dos Direitos e Garantias Fundamentais

capítulo IV : Dos Dlreltos Políticos

Suprima-se a expressa0" ressalvados os que ja exercem manda-

o eletivo" do art 14 § 72 do Projeto de constituição (B), que passará

ter a seguinte redação

"Art. 14 ••••••••••••••••••••

§72 são inelegíveis para qualquer cargo, no território de
Jusridição do titular, o conjuge e os parentes por consagulni
dade ou afinidade, até o segundo grau, ou por adoção, do Presf

dente da República, do Governador de Estado e do m st r í.t;c Fede

ral e do Prefeito que tenham exercido mais da metade do man

dato

JUSTIFICAçno

As eleições, sa(1), talvez, o fato mais importante de um regim
emocrático de governo Representam a forma mais concreta de viabilizar a '

a d~mocracia, entendida esta co"o governo do povo, pelo povo, para o pc...
vo, porque dizem, de maneira direta, como a escolha é feita, como e aquem

o poder político é atribuido, entre indivíduos e grupos. Atrvés delas é
ue se pode ter o re~trato, o mais perfeito possível, das preferências e

inclinações do eleitorado, que determinam a continuidade ou mudança no

uadros políticos, bem como a rotatividade de -pessoas e' de partidos no

E exatamente essa rotat,tvidade que queremos ver estabelecida
não, a manutenção do~ 9.!!.Q. na vida política. Permitir a elegibi

lidade ao "conjuge ou os parentes até o segundo grau ,por consangu2nidade

afinidade ou adOÇa0, do Presidente da Repúbl1ca, do Governador de Estado
e do Prefeito" aos candidatos que Já exercem mandato eletivo, é intituci
alizar o peso da ação governamental, movimentando todo um sistema de e.§.

truturas em favor dos candidatos oficiais.
Esse IIpoder" tem sido grande suporte para aqueles que se ele-

em, única e tam somente, respaldados pela máquina administrativa cuja

influência é gigantesca
A supressão que propomos, é exatamente, no sentida de torna

nosso modelo democrático o mais igualitário posslvel, livre de influên

cias que possam prejudicar um processo seletivo. A nosso ver, devemos
reunir esforços a rim de possibilitar as escolhas com racionalidade e

objetividade
A seriedade deste prop6s1to, visa a reduzir a distância da

verdadeira democracia da realidade em que vivemos e deverá dispertar
maior interesse, por parte dos que desejam mesmo lmplantar, no Brasil
uma democracia com reduzido Indice de influencia de fatores, destacada
mente o economico-administrativo, cuja ação é mais forte e por possuir
os instrumentos que criam situaçEles de favorecir'lentos e ameaças aos si.§.

temas políticos de governo

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMEI'IDA.

[X] - SUPRESSlVA -Se for de expressão ou palavra não devera Inverter o senlld::rdo dlSpDSlWO
5:emplo no texto suprimir o adverblo NÁo- passando li ser emenda moclilicalJvae nllo supless!Va

D - OMISSÃO -Objetiva r!stabelecer maténa aprovada no l"tumo e não Indulda na redação do vencido.
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D - ERRO- Redaçiio 00 vencdo que nse corresponda 00 que foi lIprovado no I· turno

O - CONIRADlÇÁO - DlSposrtlvos ccneaeaõncs entre st e sobre li mesma mlItena

O - CORREÇÁO OE UNGClAGEM - Sanar VIciode IInguag~m, defeito erro manifesto a corrigir, ou de
técnJcalegiSlatNll.

.1..J Suprima-se do Item IV do art. ~: Cio Item XIII do art. 53 a expres
50: •

"observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça
entárias. "

JUSTIFICATIVA:
Embora a expressão que se pretenda ver suprimida se repita em dois

rtigos diferentes 152 e 53), trata-se da mesma matéria e a excIuaâc de
ma deve implicar na da outra, razão porque a Iresma errenda propõe supre
ão em dois artigos d~st~ntos.

Verifica-se que diante dos principios básicos que regem a elaboraçá
ampIementiaçâo da lei orçamentár~a. como por exerrplo o da universalida

e, a parte final do dispositivo citado é rebarbativa.e pleonástica e,
~~tanto, desnecessária ao bom entendimento do preceito ali estabeleci-

, O administrador da coisa pública não tem como fugir ao -re rexencí.aã
; rçamentário sob pena de ficar em alcance perente as aec,e que dispõem
l~b~:pit~~~a~~b~:~o~~:~n~ot.fiscali<:ação financeirq (o ProJeto dedica

: Além axssc , o texto! cuj a supressão ora se propõe, deixa transpare_
I er desconfiança aprJ..or~stica na capacidade de as duas casas do Legis-
, ativo prat~carem a sua ação administrativa segundo os principias da
robidad~ e da austeridade. Essa desconfiança, inaceitável sob qualquer
ngulo, e tanto mais aparente quanto se verifica que somente aparece no
isposJ..tivos que se referem ao Poder Legislativo.

A expr-eaeãc é evidentemente deapac.Lenda e preconceituosa e merece
er eã arunada ~té mesmo para não diminu~r o alto nivel em que o context
o ProJeto esta colocado

IEMENDA 2TOll44·0
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QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

o - SClPRESSIVA - Se for de expressao ou p~Iavra, nlio deverá jwenerc sentido do dlsposllNo
Exemplo no texto suprimir o advérbio ~NAO-. passando a ser emenda mocllr.catNa e n60 supresslva

o - OMISSÃO -Objetiva restabelecer meténe "provada no t-mme e nae Indulda na redaçliodo vencido

O - ERRO - Redaçêodo vencido que nec correspondaao que foi aprovado no 1"turno

m - CONTRADIÇÃO - DISpOSItIvOS ccntradnônos entre sI e sobre a mesma metene

O - C O RREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar wcíc de IIngullgem defeito erro mllll 'esta a torrlg1r. ou de
l&:nI'taleglsla\JVa

Os incisos XI e XII, letra "a", do art. 21 do ProJeto de Constitu!

cão B são visceralmente contraditórios, razão por que se propõe o

acoplamento, diriMida a contradição.

Senão vejamos.

o inciso XI do précitado artigo diz que "COMpete à Ul"ião explorar

diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário

estatal, os serviços telefõnit.os, telegrãficos, de transmissão de da-,

I dos e demais serviços püblicos de telecomunicações ••• "

por sua vez, o inciso XII, letra "a", estatui que "conpetie à união

explorar diretámente ou mediante autorização, concessão ou pernissâo

os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens e demais sexvf-,

cos de telecomunicaCÕes·" _~

Vê_se,-pois, que, para a parte menor, que são os serviços püblicos de

telecomunicações, se restr~nge a outorga para empresas sob controle

acionário estatal, enquanto que, para o todo, que são os serviços de

telecomunicações em geral, a outorga não é limitada a nenhum parâme

tro que não seJa o do interesse da Uniáo, e muito menos a empresas sob

o controle acionário estatal.

Há, pois, uma i'hsanável contradição, Ao nosso ver, o legislador con~

titucional somente poderá resolver esse problema, mediante o acopla

~ dos textos do inciso XI e inciso XII, letra "a" do artigo 21 do

ProJeto Já aprovado em prineiro turno, o que nos remete ao texto aprE

vado pela Comissão de Sistematização (Art. 20, inciso XI, letra "a" lo!

seus parágrafo únicol.

Nossa proposta é, pois, o acoplamento do~os XI e XII,. letra "a"

do Projeto de constituição, com o objetivo de elidir evidente contra_

dição, passando a matéria a ter a seguinte reda;ão:

Art. 21, inciso XI:

Compete à União:

XI - explorar~ diretamente ou mediante concessão, permissáo óu autori_

zação os serviços nacionais, interestaduais e internacionais de

telecomunicações, radiodJ..fusão sonora e de sons e imagens e trans

missão de dados. O fluxo de dados transfronteiras será process:

do por interrnédip da red~ pública operada pela União." -

E.'mNDA NÇ> 2T -"'11'-",,'--'0__--'-__

AUTOR: HERACLITO FORTES

NATUREZA: CONTRADIÇM

DESPAChO

Inexiste a contradição apontada entre os incisos XI e XII ,"a",

do art. 21. A proposta intenta~, na redação sugerida para o in

ciso XI, o texto aprovado em primeiro turno quando, por exemplo, supri

me a referência ã concessão de serviços "a empresas sob controle acio:
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nário estatal", ferindo, pois, as normal; regimentais para esta fase dos

trabalhos constituintes. Deixa de ser accâhi.da ,

E."\ 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUlIARAES

Presidente da Assembléia Nacional constatu.í.nce

EMENDA 2TOl145-a
COl'lstituinte NAPHTALI ALVES DE SOUZA

• QOEIRAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA

~ _ SUPR~S[vA _ Se for de expressee ou p~1311l'1l 11<10 deu~rá ewener Q sentldo do dlspos 11\0
EJlemplo no texto supnm r o edverbro MI'-AO- passando li ser emendll mod,r,çaU\ll e nec supressrva

O - OMJSsAO - Ob,CL\1.I restabelecermetene aprovlldllllo l-turno e nec Intl..nda M redilfilo do veocec

O - ERRO - Redação do vencido que nêc ccrrespoace 110que fOlllpro'"do no 1 teme,

O - CONlRADIÇAO - Olsposlbvosccneedacncs enue si e sobre a mesma metena

D - ~~Te~~~E UNQUAOEM. - Sanar \'feio de linguagem de'ellO eITOme-nresto li corrigIr ou de

EMENDA SDPRESSIVj\.

Suprimir, no Item VI, do artigo 205, do Projeto de

Constituição 8 as seguintes excreesões .vej raent.cs , inclusive contro

Iar seu teor nutricional, bem como bebfdes e", -

JUSTIFICATIVA

Louvévej a iniciativa da instituição do Sistema Uni

co de Saúde, no Projeto de Cosntituição 8. ora apresentado em 2; T~r
no ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, ihtegrando as

açees e serviços de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada ,

descentralizada, com participação da comunidade preventiva e assis 

tencial.

Ressalte_se, desde logo. que o dispositivo em ques

tá inserido na Seção !%- se. Saúde, constituindo-se em um Sistema rlni

co de Saúde, onde. otwiamente, o comando não caberá ao Ministério da

Agricultura, por força das próprJ.as competências alinhadas em seu

texto, dai a natural preocupação do citsdo Ministério em ficar im

possibilitado de exercer, com autonomia, a fJ.scalização e inspe :

ção de I;!ebidas e de alimentos de origem animal e vegetal, atibui

ção como se sabe, sempre desenvolvida pelo Ministério em questão e

que exige a experiência especializada, de longa data, dos 6rgãos

técnicos executores dessas atividades.

Não se pode, portanto, sol;! pena de prejudicar

parte do aludido Sistema de saúde, retirar da competência desse

Ministério as atividades apontadas, mormente quando ni!lo há condi

ções, de imediato, para formação de pessoal e de estrutura espe 

cializada para os fins colimados, desprezando-se toda uma força

de trabalho qualificada e já voltada para o exerclcio des!ja atri

l;Iuição

Enfatize-se, por out~o lado, que as atividades

de fiscalização e inspeção de produtos alimentfcios de origem ani

mal e vegetal, em todos os casos, são executadas privativamentep;

médicos veterinários ou engenheiros agrônomos, profissionais Rue

Integram as lotações do Ministério da Agricultura.

Impõem_se, por imperioso, a supressão das expres_

sões acima apontadas, do rtem VI, do artigo 205, do Projeto de Cons

tituição B, de vez que a medida não acarretará proJuizos ao sistem;

de Saúde, já que, em outro Titulo do Projeto, a matéria está dJ.sci

plinada - artigo 24, ítem v, remetendowa para lei ordinária.

Sala das sessões,em 11 de. julho de 88.

Constituinte NAPHTALI ALVES DE SOUZA

m-Ó'1'~
EMENDA 2T01146-6 l::....-': _J
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QUEIRAASSIl'W..ARA NATUREZADA EMENDA.

I2.{] - StlPRESSIVA - Se for de C};ptessao ou palavra n50 deverâ Invertcro .sentldodo dlspositJvo
Exemplo no texto,supnmfr o lld~elblo MNÃO", passando a ser emenda mocllficallV.!1 e nao SUpICSSlV~

o - OMISSÃO - Objeo~a t~..abclecer mllteM aprOV/Oda no l' tumo e mIoltldulda nll red/lç~o do venCIdo

O - emo - Redaç5.odo vencidoque não corresponda 110 que rolaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSI\NOS contradlt6nosentre si e sobre a mesma matena.

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - S<!Inar vício de hngu/lgem, defeito erro manl'eslo li corrigir. ou de
lécrIIcaleg:slttlva.

Suprima-se. no § 22 do art 'r77 do Projeto de constituição
(redaçlIo para o 212 Turno). a seguinte expressão

n § 212 ••• de capital naclOJ1al. •• "

JUSTIFICAÇI\O

A limitação de rcrnecrnentc de bens e serviços ao podel' PQ

b1J.~co por eocresas brasileiras de capital nacional é extremar.\ente pr e-,

Judicial ao País, porquanto reduz a competitividade das empresas, J.mp~

de o Estado de adqu.í r a r produtos que eventualnente sejam na i s econenr-

, cos ou de melhor qualidade, e Levanta uma barreira aos mves t ímentce e.=:,
t.r enqe i ros no PaIs, com todas suas cons equêncras na cru ação de novos

empregos
o parágrafo estabelece etrca discriminação entre duas ercresas

dDJJUciliadas no Brasil, que pagam mcosto e que emnreqan pessoas no país, só pelo

fato de o capital de uma delas pertencer majoritária~,ente a residentes no exterior

pr=õ~;;~
EMENDA 2TOl147-4 - --.-J
e'J DEPUTADO PAULO M-'-NC-A-R-O-NE-------,) twãSi~~u

QOEiRAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA.

ctJ - ~?e:~~~~~ ~~~~:~l~ ~~~e;:;~oo~~~~ap~::~=;as:~':~~n~:e;~~:~~~s~~~uPlesslva
O - OMlssAo - ObJcovarestabelecer matene aprov<ld3 no 1 turno e não mclUldana redação do venCIdo

O - ERRO - Redaçec do vencidoque não correspcnca ao que fOIaprovado no J' tump

O - CONTRADIÇÃO- DISposIlrVOS conltlldltOlioS entre SIe sobre a mesma metene

O - ~C:Te~~lVr;,E LINGUAGEM - Sanar VICIO de Ilnguagem defeito erro m3mreslo a comglr ou de

= "'"o, ~---_---,----,

EME;NDASUPRESSIVA

Suprima seo arfo 22 e seu parografo (mico das DisposiÇl5esTran.sJt6nas.

JUSTIFICATIVA

Todas as Conrtltulço:es brasrleues, a parnr de 1946, estabelecem que o Ingresso no ServIÇO
Publico se dará mediante prévia aprovaça"o em eonccrsc pübhcc de provas ou de provas e t{tulos. Os
servidores nomeados nos Cinco ultlmos anos, sem o atendimento desse requuuc, o foram, portanto, de
forma mccnstttucicral Logo, não tena sentido que o novo texto constrtueronal, que tambêm exise essa
aprcvaçãcpréve, fosse convalidar situaçõesde fato, materlaltaedas contra expressa dlspos~o ccnsntucrc
nal Alêm do mae, trata se de uma IncongruênCIa que o art 38, Item 11 da parte permanente da ccnsnnn
Ço!o declare que o Ingresso no Serviço Publico dar se-á mediante concurso, enquanto o arugo que se
pretende revagard~estabtlldaefea servidores que ~o atenderam a esse requJslto

DlsposrtlVOsdesta natureza tornam a ConstitUição um Instrumento de Interesses ccrpora
tlVOS, comprometem a classe pctrnca e geram descrença na nprmâc publica, atmglooo de forma grave
e írreversrvel a credllnhdadeda Assembléia NaCionalConstituinte.

O dISpoSItIVO representa a negaçlt"o dos segumtes preceitos constitucionais
a) Na Constltulça'o de 46, do art. 186 "A primeira ltlvestlClura,em cargo de carreira e em

outros que a leIdeterminar, efetuar se-á mediante concurso, precedendo IOspeçlt"O de saCide",
b} Na ConstltulÇ~ de 57,do art 95, § 10 "A nameaçlIo para cargo publiCOexige apro~aça<l

prévIa em concurso pubhco de provas ou de provas etftulos",
cl Na Emenda ConstitUCional nO 1, do art. 97, § 10 "A pn~lra Investidura em carga

públiCO dependerá de aprovaçlt"o prévia, em concurso publiCOde provas ou de provas e t{tulos, sahro 05

casosmdlcad'osemlel"
Manter o art 22 das DlsposlI;O'es Translt6nas Implica postergar prmcfplO moralizador que

há mais de 40 anos as sucessl\las ConstltUIÇl5es do Pats tentam, sem sucesso, fazer prevalecer no ServIço
Pubhco Federal da Unl1ío,dos Estados e dos MUI1ICfpiOS.

(Ilp~a1~~
EMENDA 2TOl148-2 - ~J
f!J DEPUTADO PAUL-O-M-'N-C-A-R-ON-E-----'] ~~;;-]

OOEiRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDk

ljJ - ~::p7:~~~~: ~;~~I~ ~~~~~~oo~~I~~ap~:~:e~âs~~v;~~n~:~~~::~~::O:~~UPreSslva
O - OMISSÃO - Objetl~a restabelecermatem!! aprovada no 1 tumn e nao mcluldana redação do venCido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque nÍlo corresponda ao que fOlllprovadono l' turno

O - CONTRADiÇÃO- DlSpOSltlvos contradltonosentre si e sobre a mesma malCrla

O - ~~:Te~~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de lmguagem defeito erro manifesto a cOrrigir ou de

EMENDASUPRESSIVA

Suprima se o art. 40 e seu parágrafo das DispoSiçõesTransitórias

JUSTIFICATIVA

A ComlS$a'o de Translça'o constava do projeto da ComlS5!o de SIstematização, JustifIcando se
por que aquele projeto previa a Implantaça:o do Parlamentansmo e, por conseqüênCia, de uma nova erga
nlZação mstltuclOnal Tanto aSSim,que a Comissão só contempla representantes do ExecutIVOe do Leg,s
latIVo,exatamente os Foderesque receberIamnovaformade organlzaç1l'o.

Manttdo o PresidenCialismo, nlt"o se altera 8 organizaça:'oInstitUCional Logo, a medida torna se
desnecess!!na e Incongruente, na medtda em que se refere a uma organlzaçll"o InstituCIOnalque nll'oserá
alterada A competênCia para as medidas leglslatLVas e administratIVas eXigidas pelo novo texto COnstnu,
cronalestáneleespeclflcamenteprevlsta

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

rn -SUPRESSWA - Se for de.expressa0 ou palavra nãorleverã Invertero sen!ldo do dlSPOSllrVO
Exemplo no texto suprimir o adverblo ~I'iAO- passando a ser emenda modlficatl~a e nao supresslva

O - OMISSÃO-ObjetiVa restabelecermatelraaprovada no 1 tumo e nao mduldll mil redação dovetltldo

O - ERRO - Redaçãodo venCIdoque não corresponda ao que rOI ap:o~ado no l' tumo

O - CONTRADIÇÃO- OISpOSl\ivos contradl'.6nosentre SIe sobre a mesma malena..

D - I~~~~~r~~ LINGUAGEM -Sanar VICIO de linguagem defeito erro mllmfesto ~ COlflglr ou de

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima Sê;no art 130, a palavra "cnmes", da expresslJo "cnmes militares" e a expressll'o
"definidos em lel', "m fme", passando o 3rt. a ter a seguinte redas;lI'o

Art. 13P - ÀJust\ça MIlitar compete processar eJulgar os mllltares".

JUSTIFICATIVA

t=: precISO,em face dos precedentes f'ustórlcos deste Pafs, exclUir os CIVIS da Jurlsdlç30 mIlitar,
o que só ocorre sob governos totalitáriOs. A JustIÇa Militar julgar'do Cl\IiS equNale 8 um tribunal de exceçll'o
O Estado de DireIto democrático é Incompatrvel com a prátIca que se generalIZOU a partIr de 1964 no
BraSil Manter essa competênCia Imphca negar a plena restauraç1l'odemocrátlC8 ltue deve ser o ob]etfllOda
transiçlt"opolftlC8

QOEIRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDA.

In - StlI'RESSTVA - Se for de expresseo ou pabVla na';!deverá mverter o senudo do dlSposJb'o
Exempo no texto supnrrar o edcerb o ~J'I.ÃO~ passando a ser emenda mod'~e3\lVa e nac supres~"'a

D - OMISSÃO _Objetl~a restabelecermatena eprovade no 1 turno e não mclUld3 na redaçêo do venc,do

D - ERRO - Redação do vencidoque não CQrresponda ao que fOI aprovado no I turno

O - COHTRAOIÇÃO_DlSpOS10V'OS contro'ldi'OllOS entre sI e sobre a mesma rnetena

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar V1clo de linguagem, dereuc erro manl'estc a cornglr ou de
tecnlcalegl5'aOva

"'"0------------,
EMENDASUP'RESSIVA

No art Sli'. Item XIII, worena se a expressão "00 ultimo caso", passando o dlspcsmvca ter a
segu1nteredaçlt"0

"XIII _ ê Invlolãvel o srglloda co-espond!ncla e das eomumcaçõestel~ráflcas, de dados e
telefônicas, salvo, por ordem judrmal, nas lupõteses e na forma que a leI estabelecer para tms de mvestlga·

, çâ'o criminal e IOstruÇlt"O processual"

JUSTIFICATIVA

O drspontwo, tal como está redrgido, ressalva da InVIolabilidade, por decrsão judICial, apenas
as ccmcrucecsestereronrces, "para fIOSde Itlvestlgaçlt"o crlmltlal e mstruça'o processual" Mantêm a uw.cla
brhdede absohna para a ecrrespondênma, as ccrnumcações tel~ráflcas e de dados.

Isto srgnrflca que uma das formas marsusuais de Crime, nas eccededes InformatIzadas, que ê
o acesso a bancos de dados, como os das uctrturções tmance.ras, por exemplo, pelos chamados' rackers",
não poderá ser objeto de Itlvestlgaç.:l'o nem mediante autonzaçâe judunal

O mesmo em relaçlío aos crimes praticados via postal, mefuswe o de terronsme

Uma sociedade derncerãnca, que confia r-a 9Ja justiça, nlio deve temer a vlolaç§o dà corres
pondênCia e dos dados eletrôruccs,desde que autcnzade pela autoridade Judlclána, para eferto de mvesn
gaça:'ocnrmnal e instrução processual Prevalecendo esse diSPOSitiVO li apuraça:o do caro da "Prcccnsalt",
nas eleições estaduais de 1982 se tornena Impossfvel

m-"""'~
EMENDA 2T01151-2 CoI /-! )
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PJ CONSTITUITE JOFRAN FREJAT J êw11188 J

OOElRAASS!NAlAR A NATOREZADA EMENDk

~ _ StlPRESSTVA _ Se forde expressão ou p~laVla, não deverAInvertero senudodo dlsposlwo
Exemplo: no texto SUprimir o advérbio "N!\O- pasSllndoa ser emenda modificativae MO supreSSIVI!l

o - OMlssAo - ObjetMIrestebelecer materla aprovada no i- turno e não incluld~ na redaç60 do vt:ncído

O - ERRO - Redaç.!Jo do vencidoque nao corresponda ao que foiaprovado no lo turno.

O - CONTRADIÇÃO - OlSpoSl\JVOS contrlldllÓr\oS entre si e $Obrca mesma mateM

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Sllnar VICIO de linguagem defeIto. erro manifesto a corrigIr ou de
téc:rucl!lleglSlatlva.

SUl)rina-se do artigo 233 do Projeto de Constituiçllo(B} ,a expressllio

., o"e garantindo-lhes o direito à vida, mesmo na ocorrência de do-

enc;as fatais "

JUSTIFICAÇI\O

Não há como se garantir o direito à vida a qual

quer pessoa Pode se garantir o direito a vida com dignidade, in

clusive o bem estar, mas o direito à vida, mesmo na ocorrência de

doenças fatais é alguma coisa que e:ttrapola ao poder humano.Prova

velmente a intenção era proibir a eutanásia, mas isso não ficou

claro no texto que se busca corrigir

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

m - SQPRESSIVA - Se forde expressa0 ou p~lavra não devcrllltlvt:rtero senlldo do dlSpo$llrVO
Exemplo; no (~o supnmlr o ad;-elblo ~No'\O~ passando a ser emenda modÚlciluva e nltosupresslva

O - OMISSÃO - ObJetrvafestabelf;:cer mlltena aprc~ada no l' turno e nao Incluidana redasao do venc,do

O - ERRO - Redaçãodo venCIdoque não correspanda ao que rOiaprovado no l' turno

O - COI'fIRAJ)!ÇÃO - DISpOSItivos contradl:6nos entre si e sobre a mesma matcn;l

O - ~~T~~Il~E UNQUAGl;M - Sanar \fCIO de linguagem derello erro manifesto li corrlg!r, ou de

Suprima-se o § 12 do artigo 46 _ Disposições I-'ermanentes 

do Projeto de const1tu~ção (B).

~~~!!E!~~&!g I
O aumento do número de deputados implicana em despesas de~

necessárias, como amphação do Plenário, construção de um novo anexo

e mais contratações de funcionários.

~ preciso l1mitar o número de deputados federais .em 487. c,2

mo atualmente, até bem depois de 2001. Por legislação ordinária, a mi!

téria poderá ser discJ.plinada, cabendo à Justiça Eleitoral corrigir

as distorções. criadas ao tempo do regime autoritário Bastará zerar

tudo, estabelecendo-se a proporcionalidade a partir da unJ.dade feder!.

da mais populosa.

m-"""~
EMENDA 2TOl153.9 01/01)

I~ Constituinte ADROALOO STR-E-C-K-------~J r:rl~;;!ãã]

QOEIRAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA:,m- SOPRESSWA - Se forde expremo ou ~<!Ivra, não deverá Invertero senUdodo dlSPOSitNo
Exemplo: no texto suprimir o advemlo 8!'lAOM

• pll55llndoli ser emendll modilica!Nae não supresslva..

D - OMISSÃO -Objetiva restabelecer matí!r/aaprovada no l' turnoe não Indwda na redao;60do venCIdo

O - ERRO - RedllÇ"lto do venCIdoque n<!lo correspondll &O q~ folllprovado no J' turno.

O - COl'i'IRADIçAO - OlSposilM:ts contradct6nosentre sJe sobre 11me5m1l matérl~
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D - COrtREÇÃO DE llNQUAGEl4 - sener vicio de linguagem, defeIto erro memjestc !I comglr, ou de
técnlcalegfslalMl

l.l:!211I.lf.!!llY!:. EMENDA 2TOlt57-1

Suprmlrna_se a alínea "ali do inciso I, do art 108

Q(JElRAASSlNAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o Estado, tradicionalmente constituídQ pelo Direito, e perpetuado ne.!?.

ta no....a Constituição, realiza os seus fins através de funçOes, dentre elas a

leglslativa, a executiva e a jusdiciaria, exettidas, respectivamente pelos Pode

res. Legislativo. Executivo e Judiciário, cuja soberania e independência, çaran

tacas e erigidas, expresaamerrte , como fundamentais.
A prooôsttc, a inclepndência e a soberania do Poder Judicário ccnstr

tuem. esseocreíeeore, a garantla do respeito e obedíêr-cfa à própria Constitui-

<'0
De conrcrruoeoe com o Texto Constitucional, já aprovado, o Poder Ju-

diciário é exercido pelos seguintes órgãos I ~ sopre-c Tribunal Federal; 11

scoeracr Tribunal de Justiça, III - Tribunais Regionais Federais e Juizes Fede~

rais; IV _ Tnbunais e Juizes do Trabalho, V - Tribunais e Juizes Eleitorais, VI

Tribunais e Juízes MJ.litares e VII _ Tribunais e Juízes dos Estados e do Oistr!

to Federal e Territórios.
Sob o ponto de vista hierárquico, os órgãos judiciáriOS mantéme ob-

servam a regra geral da pluralidade das rnstêncâes, isto é, o princípio do duplo

grau de 1urisdição
Adotado em quase todas as nações civilizadas, o principio do duplo

grau de Juns::hção faculta a pruvacaçãc do reexe-e da causa, crcccrcrcne-oc me

lhor exare da matéria oecunoa, ev busca da maior probabilidade de acerto, ofe

recendo, destarte, maior eoerrcíe-ite de certeza e justiça
J:: sempre oportuno ieecrar que o livro da vida, a todo instante, ensi

na que os Juízes de nível superior, rrais experimentados na arte e na técnica de

julgar, podem, e.ncrseíaente, assim o é, dar um resultado ners próxil"o da verda

de dOQ.,Eomagistrado de tuerarccíe inferior (E.O MONIZ DE ARAGAD. in EH3ARGOS,

nQ 91, Págs 8011, ed. 1965).

De outra parte, esse dJ;::llograu de jurisdiçlJo, na intenção do Ieçfs-,

Iadcr , representa uma garantJ.a para os cidadãos, sob trais aspectos a) na medida
en que um reiterado julgaMento terna, ja por si, possível a correção de even

tuais erros, b) porque os dois julgal1entos são confiados a Juízes diversos, c)

U11a vez que o segunda Juiz se ap.esenta cono mais autorizado que o primeiro (GIU~

SEPE CHIOve.'DA, in INSTITUIçOE'S tE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, vol. lII, § n, nQ

396, págs 2461247, ed 1969, Tr.;:) J Guirrarães Menegale).
Todav~a, não se prete'"ld:l, co:n isso, dilargar as vias recursais, como

- pugnava SAVIGNY: "Tanto mais a causa for discutida e estudada, quanto mais

apurará a verdade "

A tendênc~a, hodiernaMente, e pela reduçl;o dos recursos, obtendo_se

melhor resuIta:b através de umunJ.co rejulgarr.ento da causa, com a interposiç1;:}

do recurso de apelacão, na Justiça Com<J'll. conforne a hipótese, ao Tribunal de

Jushça ou Tribunal de Alçado ao Tnbunsl1 Regional Federal Daí, quando a decisão
contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência, admite-se o recurso

especial ao Superior Tribunal de Justiça, e, ainda, o recurso extraordinário ao

Suprel1'oTribunal Federal, quando malferir dispositivo desta Constituição, desde

que. em todas as hipóteses, preencham os PIessupDStos necessários de adrnlssibll!
dade

Atende~se que a jurisdição, corr.o atiVJ.dade publica e COll:J forma de

exercíclo da soberania estatal, e pr6pria e exclusiva do Poder Judiciátio, defe~

rida a todos os Juizes, 1egitinamente in ....estidos Consiste no poder de interpre

tar e aplicar o direito elaborada pelo pfoprio Estado (através do Poder Legisla

tivo), na cOrJ'Ç):JsiÇ'ão dos conf1J.tos de interesses, restabelecendo, desta forma,a

ordem jurídica e a autoridade da lei Portanto, é uma. função provocada

De fato, a jurisdiçl:io é exercida diante da existência de um conflito
de interesses e por provocação de um dos interessados, que solicita a prest5ão

E o Juiz (Orgllo do Poder Judiciário) existe para fazer Justiça, isto
é, para administrar Justiça diante de umdireito subjetivo -- ameaçado.ou vio
lado

A lei, contudo, estabelece, prevla!'lente, as atribuições dos orQll::s

jUflsdicionaJ.s CJ judicantes, nos limites dos quais poden, eles, exercer a juris
dição, definind.:!, destarde, a sua competência Segue-se que a lei limita e deli:

mita a jurisdição de cada U'lI dos Orgãos do Poder Judiciário deternina a compe_

tência de cada U"l' Por isso que se dJ.z que a cOn".petência é a medida de jurisdi _
ção.

Entretanto, a distribulÇão das compeU!ncias se faz segundocr.1térir.s"tEtsní
rativos, não se operando de modoarbitrário. ,

Fiel a tais critérios, a nova Constituiçã::. preestabeleceu os limites
básicos dos pods:::es jurisdJ.c1mais de cada Orgão do POd;r Judiciário

Assir", nos termos do art. 108, a "precípua" cornpetêl"c1a do SuprerJ::l
Tribunal Federal é "a guarda da Constituição", compehndo_lhe, COIrO orgão de su

perposição, Ju1g;;r recurSDS ordmárfos e recursos extraordinários, e.al"da, pro
cessar e Julgar, oriQinanarr,:nte, determinadas causas, sobretudo, em relação a~
pessoas en lide.

Exarr.!"1artdo a cO!';Jeten::ia dos Tribunais Federais e Estaduais, a 11a;';.o

~ que se tira é que a nova Constituição, essencialmente, trante ....e o tradicional Drl!!
cípio do duplo grau de jurisdJ.ção, por força do qUSl1, consagra_se a possibilida

de de revisi:lo oas decisões judiciais por órgãos hierarquicawente superiores aos

que as proferira'll.

Emrazão das pessoas, e, especificawente, de Mewros do Poder Judiei;!

rio, envolvidos em infrações pena~s COllUTlS e de responsabilidade, a exemplo do

que ocorre con a Constituição ora em vigor, o Texto Constitucional, aprovado,
conferiu ao Tribunal imedIatamente superior, a cO'Tlfletência originária para jul
gá-los Ao Supremo Tribunal Federal atribuiu~se, ainda, a competência para jul

gar, nas infrações penais C(l,'I'lI.lnS, os "seus proprios I~inistros", tal corro se en_

tendia sob a Constituição de 1891, Iltlito eil'bora não estivesse escrito no seu

art. (PONTES DE MIRANDA, in COl'I.ENTAAIOS À CONSTITUIÇÃO de 1967. com a Emenda n2

01, 1969, Tomo IV, pág. 20 ed. 1970)
De ordinário, impediu-se, em matéria penal, que Juízes de hierarquia

infenor julgasse .Neabros de instância superior

Entratanto, tal irnpedJ.menton~o ocorre, quando se tratar de causas
civeis, em que Mertlros da Magistratura figurem, na Te1ação processual, como par

te interessada

Excepcionalmente, porém, o Texto Constitucional aprovado incluiu, ~

r::-1 _ SC]PRESSIVA _ Se forde expressac ou pll'lIvranao deoerelnveneeo senado do dLSPOS'~
~ Exemplo no texto supnlTluo edverblc ~tiAOw passando a ser emenda modlficallVa e nee suplessl\it

D - OMIssAO - ObJellvarestabelecer malénllllpfOVlldll no t-nmc c não Incluldllne redllçãodo vencido

O - ERRO - Redação do vencidoque nêo corresponda /10que foiaprovado no t-uimo,

O - CONrRADIÇÃO - Dl5pos,\lI'OS contradltonosentre51e sobre li mesmll materla

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanllf aclc de ImgUllgem deteto erro rnarulesto 11corrigIr,ou de
técnicaleg,s1lllNa

obviamente, esses atos adminJ.straUvos 1astreialr-se na concepção con~ <)
titucianal das divisas claras e sensíveis das funçf:ies estatais, e da distribuI

çi:Iodas cOl1petências orgânicas, segundo as quaJ.s, cada umdos Poderes deve res

peitar a esfera de atribuição dos outros e exercer as propnas,hl'lltadas, apenas,

ã ação discIlcl~naria de cads U'"l I
Con....ém observar, outrossim, que em nenhuma das hipóteses de provimen_

to de cargos, notadamente, do poder Judiciario, aclma mencionadas, a no....a Canst.!

tuição admitiu a ingerência de órgãos estranhos aos respectivos Poderes

COl'l efeito, dando origem ao ato complexo da nOlf'eação, nessa inter-

penetração de funções estatais, não há lugar para que os órgãos de :representa

ção das classes do Ministério Públlco e dos advogados mamfestem a sua vontade

para indicaç~o de seus rl'eo:tlros. em lista sêxtupla, para o provimento de cargos,

corro tambem, razão não há e nem a nova ConsbtUlçl;o permlte a intervençl'lo exter.

na na composJ.ção orgâmca do Ministério Púb!J.co ou da Ordemdos Advogados do

Brasil, preservando-se, dasta forma, a sua autoncl'1ia e independência, indispel3

saveis ao exerdcio de suas respectivas funções
ReallTente, não se pode negar o avanço da nO/a ConstituJ.ção, dotand:)

o Poder Judiciário da auto""lo~Ja ad'll~nistrabva e financeira (art 104) para a
sua estrutura e organizaç:!:::.. e, sobretudo, asseg'Jrando aos seus melf\~ros gsran

tias políticas (art 100) para que possam exercer a sua função jurisdicional com

independência, f'láxirrer em face dos O'Jtros Poderes
Todavia, esses princípJ.os e garanatias constitucJ.onais, inquestiona_

velmente, tornar-se-l:io ilusórios e l-~ratlcáveisr se mantida, eventualmente, es

sa inuSJ.tada injunçãO externa. Ela CC-;Jrol1ete, seria'Tlente, a independência do Fo~

der Judiciário, além de inibn e infumar a almeJada autonomia.
POI: derradeiro, é oportun:. lembrar que, o Conselho Nacional de Justl

ça, por conshtuir uma injun(;:ão externa, inte;-ferindo na soberania e indepen
dência do Poder Judic~ário, n!:lo pros;:l!;!rou E os motivos que servirall de funda
mento para a sua supressão do Texto Constitucional, ficam, aqui e agora, adota

dos, taw.bém, para justificar a exclusl:lo da indicação. emlista séxtopla, de Mem_

bros do Ministerio PúbHco e de advo;!ados,~ respectivos repre~sentalites de

classe
Diante dessas consideraçl:!es, legítima se afigura a supressl:io da ex 

pressão: "indicados em lista sêxtupla pelos orgãos de representação das respec

tivas classes ll , do art. 99, da nova ConslI.tuição

A Magistratura. segundO o texto Constitucional, já epro ....aco.ccnst.ítuí

c-e carreira. para a qual se ingressa mediante concurso público de pro ....as e tít~

los 'art. 98,I)
Todavia, Independenteeente de concurso, ingressam. na Magistratura,

advogados e l-leooros de MInistério Publico, que constituem o chamado ,lquinto co~

titucional", na ccrccsrçsc dos Tribunais, que passeren a ser recrutados a partir
da Constituiçã::. de 1934 (art, 105, §69) e mantidos pelas Constituições de 1937

(ert lOS), 19[,6 (art. 124, V) e 1967, com a Emenda nQ ut, de 1969 (art 144, V)

Esses elementos, tarados da aovocecre e do 11inisterio Publlco, sastenetrceeente,

se-ore foram ínorcaccs pelo pr6prio Tmbunaj , em lista tríplice, cujO pnncípio.

conservado pelo Texto Constituc.f.ona1, já ecrovacc (art. 99, § único)
No ê ..cato do direito, é intuítivo que os três Poderes funds'flentais

tên a mesma ele: ..ação ou estatura. por que, mdependeetes e harmônicos, exercenoc,

cada qual, as suas pr6pria~ atribuiçõ~s, respeitada a esfera respectiva do outro.

Com efeito, além de estabelecer as bases fundamentais do sistema fe

derativo (cr, lexto Constitucional, arts 18, 25 e outros), a nova coretrtuíçãc

org,mizou os Poderes (Tit IV), estebejecendo e distribuíndo as suas ru-cses es

pecificas, bem como as competêncaas orgânicas, pelas qcars nerurestes-se a sua

soberania e indepe"ldência
AssJ.m, no capítulo relativo ao Poder Legislativo,estabeleceu-se que a

fiscalização financeira, crceeeotaraa, operacional da União (quanto aos aspectos

de legalidade, legitimidade e econc-rcrceoe) será realizada pelo Congresso Nac.f.,!!

nal, através do controle externo, exercdoo pelo Tribunal de Contas da União (arts

72 e 73), co:nposto de nove MJ.nJ.stros, dos quais, um terço, indicado pelo Presa

dente da RepubkIca, com aprovação do Senado Federal, sendo, dois dentre Audito

res e Membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, indI

cacos pelo proprio Tribunal, em lista tríplice, e doas terços escoltudcs pelo

Congresso Nacional (ert 75, §§ le e. 2.11. I e m
No capitulQ cocernente as "funções Essenciais à Administrac;1:Io da

Jushça", ao rererar-se a novccecre-cerai da uoísc, insbtuição que a represen
ta, judicial e extraJudlc.1aImente, e exercendo as atividades de consultoria e a.!?.

sessoranento jurIdrcc do Poder ExecL~ivo (art 137), estabeleceu-se que ela te-

• rã, por chefe, o Advogado~Geral da UnJl'lo, de livre nomeação do Presidente da Re

pública. dentre cidadãos maiores de trinta e cinco e-os , de notável saber6jurídl

.cn e reputação ilibada (art 137, § tej ,
Por outro lado, cerecteeraeoc como Instlt_íção Permene-rte , o M~nJ.sté

rio Publico fc., contemplado, pela nova ccnetrtctcãc, coa pUf'lCípJ.os instituc~o

nais, que lhe asseguram a unidade, a indivisibilidade e a independência funcio

nal (art. 133, § 1Sl), competindo-lhe dispor, na rcree da lei, "sobre sua orqaru
zeção e ru-cfo-iaeento'' (art; 133, § 29)

O Texto Constitucional, ja aprovado, atribui ao Ministério Público

dos Estados, dc Distrito Federal e dos Territórios, a Inrnaçãn de lista trípli

ce para escolha de seu erccoreocr-ceret , que será ro-eaoo pelo Chefe do Poder

Executivo (art 133, § 32).

Com relação ao Poder .judacââr.lo , dispôs a nova Constituição, que os

Ministros do s.oreac Tribunal Federal serão nomeados pelo Preaadente da Repúbli
ca, depois de ópro ....ada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal (art

107, § único)
So!Jre o Superior Tribunsl Militar, os Se~5 Ministros seri;:. nomeados,

também, pelo Fres~dente da Repu=:lica, cujos Ministrcs civis, escolhi1os,por ele,

dentre advogad::s de notaria sabe. jJrfdico e conduta J.libada, e Audi:ores e Mem-

• bras do Ministério Públlco da Justiça Militar (art 129, § único, I e II).
Ainda, na órbita do Poder Jud~ciário. compete ao Presideilte d~ Repú

blica, a nornea.,.ão dos Ministros do Tribunal Supeuor Eleitoral, de cuja c~osJ.

ção, dois rlelTc=os, dentre seJ.s advogados de notável saber jurídico e idoneidade

moral são lndl::ados pelo Su;::;rem:l Tnbunal Fedaral (art 125, II) E, quanto aos

Tribunais Reg~onais Eleitorais. para cuja C(l,7'.j)osição concorrem membrosda Magis

tratura e do~s advogados, dotados das mesmas qualidades supra mencionadas, os

quais serl;o escolhidos pelo Presidente da República, dentre os seis indJ.cados

pelo TriblJ'lal de Justiça (art 126, lU).

.1\ eddência, percebe-se quÕ! a Constituição, sistematicamente, ao tra

tar da organiza:;ão da Advocacia-Geral da Umão, do Ministério púb!J.co da União,
dos Estados d" Distrito Federal e dos Territórios. ou da composição do Tribu'"lal

de Contas d~ U~iãO, dos Tribunais Superiores (J.sto é, do Supremo Tribunal Fede

ral, do Supenor Tribunal Ml1itar e do Tribunal Superior Eleito!~l) e dos Tubu

nalS Regionais. Eleitorais, deixa, ao Presidente da República, a atribuição de
nOrl'eaçãode seJs me1'ibros, e, excepecionalrrente, a indicação de alguns deles, o

que, geralrr.en~e, ccnstJ.tuJ. J.nClfl'bência d:;s respectJ.vos orgãos, lnsbtuição ou

Tubuna~s, se- ed'll1tu qualquer interven;l;o externa dos representantes de elas 

se

~"":JllfD7/88DARCY DEITDS

Q{JElRAASSIl'lAU\R A NATUREZADA EMENDA-

r--:;'1 _ StlPRESSlVA _ S~ forde el:pressâoou pllavra não de~"e'4 Invertero senlldo do dISpOS'!J''Q
L...2LJ Et.empl0 no telrto supnmn o /IdvélblO wNf.,O"passando li ser emend/l modl'iC/lUUI e nao SUpte5SIVit

O - OMISSÃO _ ObJeUva restllbe'ccermaterl~ aprovada no 1"turno e não Indu,da na redação do venCido

O - ERRO - Redaçaodo venCidoque não corresponda ao que foiaprovado no I"turno

O .... CONTRADIÇÃO- Ol5pOSllrVOS conu/ldltorlosenue si e sobre /I mesll'\flmaletlll

D - CORREÇÃO DE UNGUA.GEM - Sanar vicIode lmgUllgem defeito eno manifesto a con/glr ou de
técnlc.llleglslal:V.Il

suprima-se a letra "c" do inciso 11, § 19, do artigo 14 -Oi.!?

posições Permanentes _ do Projeto de Constituição (B).

suprima~se a exprassl'lo:
"indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respec-

tivas classes ll , do art. 99

li] - ~~~~~~~~~o;~; ~=o~~~~~:~~=~ás~~V;:~n~:~~~fi~:;:~~~upresWa
O - OMISSÃO - Objetiva restebetecer malellallprovada no I' turno e não mdufda na redação do vencido

O - ERRO - Redação do venddo que não corresponda ao que roleprovadc no t-tumo.

D - CONTRADIÇÃO- Drspesluvcs contrlldI16,lo$entre si e sobre a mesma mateml

O - ~~~~Te~~Ii~E UNGUAGEM - Sll~ar vir/o de linguagem. defeito erro manifesto li corrigir ou de

Q{JElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

JUSTtFICA~~D I
Embora o jovem tenha vivência que o .capacita a tantas tarefas de rele

vância, antes reservadas aos plenamente adultos, não me parece oport~

no estender-lhe o direito de votar, facultahvarnente, a partir de 16

anos, pela quantidade de deveres que, obrigatorianente, contrairá com

esta conquista Com democracia plena, a partir dos 18 anos, haverá te.!!:

pu suficiente para uma longa participação nos destinos do País.

Suprima-se o artigo 53 das m sccsfcões Constitucionais Tra.!2

s!t6rlas do Projeto de ConstituIção (8).

~ necessário encontrar uma saída para os danos causados pe

lo Plano Cruzado à economia do país, mas nunca p6r vl~ constitucional

QUEIRA ASSINAlAR A NAT(JREZA DA EMENDA.

EMENDA 2T01l55-5

t?

o - OMISSAO - ObJctIV/I restabelecer mateM aprovada no I' turno e nllo IOdUJdll na redaçao do venCIdo

D - ERRO- Reda.;itodovenc.doquenilocorrespondllaDqueroll1pro vadono l'lumo

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSllll'OS conlrolldllollos entre si e sobre olImesmoll matenoll

D - CORREÇAO DE LINGUAGEM - Sanal Viciode linguagem defe'to erro {nllfllfeslo 11.comglf ou de
te<:nlcaleg,slawa

SUpr:i1M-se a alínea "e" do :inc1so XII do § 29 do artigo 161 e o inciso 11
do § 49 do artigo 162,

.nJS1'IFICATIV7;

A vigente COnstituição tera por dispositivo se:relhante A União, nedia..."te lei
ca:p1errentar e atendendo relevante interesse so:ial e econômico nacional, p::rlerã I
co:lceder isençÕes de inpostos estaduais e municipais (§ 29 do artigo 191.

Em qualquer caso, trata-se de in]ust2ffcada int:crfe.rência na autonor-Ja legis
1ativa das u."lidades da Federação. se o pretendl.do for que a nonra a ser co'"l~iáã

(lej,c::erplerrentar, 00 caso) tenha aplicabilidade eM todo o ter1:J.tóno nacio:Jàl ,
atente-se para o conteúdo da alínea !'g" do inciso XII do § 29 do artJ.go 161. Esta
ültirra regra parmite que se prtrluza igual resultado, can a vanta~e:n da p!lrtJ.cJ.pa_
çào direta das unidades da Federação, especJ.a1Jrente dos 1:"especb.vos p:xieres legis
~vos -

Haveria quemargurrentasse que a lei COlP1e.-rentar r~ladora da forna o:ro
serão concedidos incentivos e 1:enefíc.lOs fiscais tenderá a conferJI aos p::ãeres exe
cutivos estadJais e do Distrito Federal cc:rrpetência para que f:u:rre.:n o:m.....-eru.os (ou
outra denominação que se ver.ha dar ao instituto) sobre a natéria, Tal a.rgw;ento,no
entanto, não p:de~prosperar. O ProJeto disp.5e no artigo 25, "caput " e § 19. Os Es
tados organizam-se e reg<:'IlI-Ge pelas constituiçÕeS e leis'que adotaren,cbservad::JsõS
pr1ncipl.OS desta constituição, são :reservados aos Estados as e<:X!petências q.l6! não

~ã;seJ:s6:da~l:rae~~n!~~u~~~ ~T~~~t:s:i~d;e~~=1,ter~
ternarii a sua vontade (de:creto execubvo, deçreto l~isl.ativo, lei). ~em àarã cO=i
teúdo a esta vontade, qual seJa, se os executJ.vos, os 1agJ.51atJ.vos ou a particJ.pa=
cãode aml::os, é questão de exclusiva carpetência dos estados. Tal assertiva é :refer
çada pelo fato da al.inca "g" do inciso >aI do § 29 do artigo 161 :referir-se a Estã

e a Distrito Federal. e não a un dos p:x:leres oonstituídos destes (executivo, 1;:
gislativo ou nesno )udicJ.ãrio). Portanto, ineXJ.stindo expressa vedação o:rlStitt:cJ.o
na.! ou infrigênr-ia a prlnclpio da carta maior, as constitUiçÕeS (ou leis) esta...'lual.S
d2"'.erno dispor sd:>re o:ro os ~dos ccr.sJ.~ão a SU3 anuencJ.a aos co:"\-ênJ.os 'ou
instituto sllllilar) relativos às desonerações tributárias não explicita:rente def:inJ.-
das na constituição Federal. I

Derradeira a:rqutentação favorável à permanéncj.a do diSD':lsit.J.vo vincula-se
à pretensa necessidade de nanter, a nIvel de Uru.ão, flexJ1:l:L1ulade para o estabeleci
re."lto de UM polítJ.ca de trJb.ltaçâo de exportãçêes, Igualne....tte tal sl.Stentação nãÕ
deverá e.'1contrar guarida e."ltre nós, p::u.s este o~Jetivo p:::derá ser alcançado pelo cor
reto emprego da vasta çaJ'ia de instn.."""l3ntos de política trib>.ltárJ.a de que a t~ te
rá a disponibilidade, 1nc1usive can Nior efJ.cãcia As unidades da Federação p::êe=
~~!::c:~f~~~e~~~:~~ dellleraIrlo vincuJ.adas apenas à anuê.")cia

A mesma. )ustificab.va em relação à interferê.'"lcia da L'm.ão aplJ.ca-se aos

I

n,micipios, pois o ProJeto dispõe -no ~g:t 30~ "caput". "0 t(IUlUcípio reger-se-â
por lei orgfuu.ca, • , atendJ.dos os prinCJ.plos estaOO1ecidos nesta Constituição e na
CD"lStituiçáo do respectivo Estado, ••• ". O inciso II do § 49 do artigo 162 restrin
ge, desnecessarJ.am:mte, os principias de o::rnr'Jetencla tributâria instituidos no "c:!
p'.lt" deste mcsr-o artigo.

EMENDA 2TOl156-3 tr~~;~ZJ
PConsttt"rfnte ~'="SSIAS SOlll:lFS J tJffi.6;M
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~ corrpetência originária do Supremo Tribunal Federal, o processo e o julgamento

de "eção em que todos os membros da Magistratura sejam direta ou Incrretanente

interessados, e aquele en Que mais da metade dos eercrcs do Tnbunal de. origem

estejam Incedídos ou sejam direta 0'..1 indiretS"l8"lte r-teressaocs« (cf art; 103,

I, "O"),

Convém lembrar que, «Jatu sensu", funcionário público é també'llo rr8
gistrado, e'll qualquer grau, tanto assim que, nos vários Estatutos do funciona
lismo, os prirrelros artigos costumam fazer a ressalva de que as suas disposições
ací.ícen-se aos agentes dos três Poderes. exceto no Q.Je colidirem com a legisla
ção especial (JOSÉ CRETELLA JlÍ'UOR. In REVISTA DAPR<Y.:\.RA[}:JRIA GERA:.. DO ESTACOrE

saoPAULO, nl! 20, pág 120).

Portanto, se os órgãos judicantes de pri>nelra instância não puderem
decidir ação em que meroros da Magistratura sejam díretetente ou ,1Odireta'llente,
por certo, estariam il'"pedidos, tal:lbéM, de processar e julgar as demandas dos
.dem:fls funcionários publicas, porque, na sua totalidade, 'têm, por fi-

nalidade, pretensões sobre direitos e vantagens de ordem ge'ral e ceccmérfas
No regime em que a igualdade é a regra, n~:l existe razão para manter

se esse dispo!>itiva, que prestigia, Inquest.Icnavehrente , a evceçãc

Logo, na esteira deste pacífico e lógico e'ltendJ.mento, é fora de dú-

:. vida que a subsistê"ncia desse disposit.ivo (letr~ "O;;, do -inciso I, do art 108),

acarretará umsério atentado à ordem processual e, corte-te, à ordem jurídica,

que assegura o princípio do duplo grau de jurisdição, alé .... de afrontar o drrertc
individual, expressamente garantido pelo texto ccnatttccrc-ea, já eoroveco, se
gundo o qU5l, "todos são iguais pera-rte a lei, sem distin:;1'l.o de qualquer nature

za" (cf art , 511)

Constitui princípio assente, que a Constituição não destroi a si pr&
prãa, Emoutros termos, o poder, que ela confere con a IMOdireta, não retira, em
seguida, com 1" mão esquerda. corcíuí-se deste postulado não poder a garantia":-ln
div1OOal, a ccrcetêrcre, a ~culdade ou a proibição, exarada l'll.f1l dispositivo, ser

anulada pretrcarente por outro (CARLOS MAXIMILIANO, in COIerrAAIOS À CONSTITUIÇAo

BRASILEIRA, vo-1. 'I pág 134, nQ' 75, ed 1954)
Todas essas considerações, ainda que postas de forma perfunctória.,

Ievee à conclusão, ineludivelmente, que a alínea "o" do item I elo art. 10B do
Texto Constitucional, já aprovado, longe de consubstanciar un privilegio, o fõ
ro especial 0.1 excepecional, que institui, além de ccecrercter o direito de iso
nomia, canorücanente assegurado, não ccadma com a sua índole, restringente da
cercetêncre ce Supremo Tribunal recerar, "precipuamente", às' questões de
titucionalidad: de leis, coma intérprete supremo da Carta Magna

r
Não se deve, por ccnsewtete, afastar o pro:::edlmento judicial orca

nário d" dupllcidade de instância
D reoerrose e necessária se faz a supress~o da alínea "o" do ircl50 I do

art. 108 da nova Constituição

QCJEIRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

i":'I _ SUPRESSWA _ Se forde expressêoou palavrllnao devera Invertero senuda do dlSp0S:UvO
L1LJ úemplo: no lel<to, supnmlr o z:dvélblo~NÃO~, passando a ser emenda modlficallva e neo Sl.pre5SNa

O - OMISSÃO _ObjetIVa restabelecermatena aprovadano l' turno e nêc lfIduidllna redação do vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque nee corresponda ao que 101 aprovadono 1· turno.

0- CONTRADIÇÃO-OlSposIlNOS contradltonosentre ste sobre 11 mesma metéría

O
- CORREÇAO DE UNGUACiEM- sener vrcte de Imguagem defeito, erro mcnlfesto a coUJglr,ou de

tecrucaleglSlawa.

= =0 ,

~Inciso II do Art. 103 do Projeto de constituição "B". Suprimam-se

expressões'
" ••• eleitos peJo voto direto. universal e secretp , com ma!!.

dato de quatro anos e •••

••• ver i ficar de ofício ou em face de impugnação apresem:!.

da. o processo de habilitação,. .."

JUSTIFICATIVA

Mantendo a atual redação está se 'ensejando o nepotismo, o p.,!!

ternalismo na atividade pública, que deve ser evitada. Conhecimento j~

rídico, para tal envergadura é necessário. Por isso, pedimos a supre~

são supra referida, para que os atuais juízes de casamento, que até h,2
je trabalham graciosamente , sejam mantidos. Como também julgar qulquer

impugnação num processo de habilitação de casamento, necessita obrig.,!!

toriallente de pessoa togad?

QUEIRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

o - ~~~~~~~~Lm~:x~=oo~:v.~~~~::s~~~~~se;~~fi:;::~::tlPrcsslv~
D - OMlSSÃO-ObJe\rVllrestllbelecermatenzlaptoYll.c!IIno l'tumoenioUlclwdanllredllçãodoveneldo.

O - ERRO - Redação~ venede que nãocoerespondaao que foi aprovadono I' turno.

0- COMIRADIÇÁO-OlSpOSltMls contrlldltonosentresi e sobre <!l mesma meeeríe,

O - =:~~?tIv~E UNGtlACiEM - Sanar VICIO de Ilngucgem. defeito. erro merutestc a ccITlglr,ou de

0- CONTRADIÇAO,.-DlspOSI!l'''OS eontradlonos entreSIe sobre a mesma materllJ

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM- Sanar IiIC10 de linguagem derelto erro manifesto a corrl;,r ou de
leenclI/eglSlaLvll

Emenda: Suprima-se do § 29 .:'0 art. 25 do Projeto de constituioção a

exnressão seauinte: na emn~esa estatal, COI'f' exclusividade
àe distribuição".

JUSTIFICATIVA' Da fOrf"a COIT'O see ehcontra redia1ào o art. 25, 6 29 do I
texto do ProJeto àe Const1.tuição há iU'nroariedáde na ut11izacã;; da pa
lavra "d1.stribu1cão", uta.Ldaada , er- geral: oar-e. descrever a distribl..1
ção de derivados de petróleo. ou gás natural. Entretanto, para descre
ver a atividade que constitui JllOnopõlio da llniâo-, o T.lrónrió texto, er
seu artigo 183, IV, fala em "tranSDorte, Dor r-eão de conduto, de petró
leo, bruto. seus eextvaecs , e gás natural ôe qualquer origem". -
Ora, não parece ter sido a intenção da AsseI"bléia Nacional Constituin
te eseageâecee , tarrbér-, o monopólio ee c:.1.stribuic;'20 de gás de cozinha,
ou do gas a ser utilizado. err futuro cróxirr.o, para fins eutor-cta.v-cs ,

Outro problema enaej adc pelo texto em exar-e é o eue diz respeito ã 11
mitação estabelecida ao regime ae concessão, eycluS1.v3l"'ente eI" favor
de emoresa estatal. o que signi:ficari-a. iguairrente, outtra e nova for
1"..3 de mcnccoí.ac , ~

A emenda suoressiva ora nostulada elimina o vício de resecãc , irrf'lede a
atividade mÕnooolística e, ao mesr-o te1"DO, aeeaee à reivinclicat:ãõ dos
Estados-membros da Federação •

EMENDA 2T01163·6

f!J ALCENI GUERRA

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

~ _ SOPRESSIVA -Se forde espressêo ou palavra não d:verã Invertero senudo do dISpoSItIVo
Exemplo.no texto,supnmn o advc:rblo ~NÀo- passando a ser emenda modilicallva e não suprcssrve.

O - OflllSSÃO -ObJelJva restabelecermetena aprovadano t-reme e não Induidllne redação do vencido

0- ERRO_ Redaçaodo venceo que nae conesponda ao que foio!Iprovaclo no l' turno,

D - CONTRADIÇÃO- OlSpOSllJVOS ccntraduéees entre si e sobre e rnesma matena

D - ~~~:Te~?~E UNGUAGEl>\- Sener VICIO de Imguagem defeito, erro manlrj!sto .ll corrigir, ou de

Art. 5 _ inciso XIII.

Suprlma-se a expressão "no último caso,"

.JUSTIFICATIVA

If imprescindível que o Estado tenha autorização, por ordem j.l!
dicial, para realizar investigação criminal necessária.

Não poderiam, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Eco

ô ica rederal mesmo com a autorização judicial, investigar qualquer
:u:peita de fraude em seu sistema de cOl'lpensação eletrônica~cheques,

ou transferência interbancár1ã de recursos financeiros

A retirada da expressão "do último caso'l libera, sob ordem

judicial, a ~nvestigação do ato suspeito.

Da forma como estava redigido o inciso XIII. um illcito ocor

rido em transmissão de dados não poderia ser objeto de investigação ne,!
mo com autonzação judicial. Esta autorização seria exclusiva para co-
municação telefônica. enquanto se avolumam na ~mprensa nacional e es-

trangeira notíc~as sobre grande~ fraudes envolvendo transferências de
recursos de uma instituição para outra, através de processamento de da

dos.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

e dispensavel.

Para consolidar a democracia esta exigência

Art. 7Q - § 22 - DISPOSIç:OES CONSTITUCIONAIS

TRANSITORIAS

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T01161·0
PJ Deputado Geraldo Alckrrtin~ho

ITI - :::~~~~~~~;:I~::~=o°'t~~~~=~a~~V;~~n~:~~~fi~~s~~~upressN~

O - OMISSÃO -ObJellva restabelecermlltc:ric Ilprovadano l' turno e não mdUldanzI re~açao do vencido

O - ERRO- Redaçãodo vencldoque não correspondll<!lO que folz:provadono I' tumo

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSItIVO:; contrlldltol'lO$ entre 51e sobre 11 mesmll mlltenll.

O - ~~~~Te~~~C LlNGUACiEM- 511nar 'o'!'clo de Imguagem defeJlo erro mllnl~esto a corrlSlr,ou de

EMENDA 2TOl158-0

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

,
Suprinamwse os incisos IV e V do § 3!il do art. 53 do Ato das ~:"sposiçõe..
Constitucionais Transitórias do Projeto- de cons.~ituição (B)

JUST"IFICATIVA [X] - Sr.IPPESSIVA _Se for de expressãoou palavra "ao deverã Invertero senlldodo dlspoSltNo
Exemp'O'no texto. SUpfLml/ o advewlo ~Nt>O~, pllS$/Jndo a ser em~nda mod,ficalNll e não sUpres5Ml

Uma vez que a anistia da correção monetária aos empresários e

produtores rurais é uma legítima decisão que encontrou consenso da A~

semb~éia Nacional Constituinte, não vemos porque limitar o beneficio a
uma parcela, apenas, do empres2r~ado nacIonal. Ora, os malefícios do
Plano de Estabelização Econômica ( Plano Cruzado) não foram dnecion.§.

dos para atingit. determinados dimencionamentos de empresas. Às vezes,
pelo contrário, pequenas empresas foram bem suceqidas. no~ per!odo
pós_Cruzado, enquanto que empresas de grande porte tiveram sua viabill
da de 'econômica seriamente ameaçadas. o mesmo argumento ocorrendo com

os pequenos, médios ou grandes proprietários rurais.
Da! sugerirmos a sllpressão pura e siMples destas lim1tações

o - OMISsAo -Objetiva restabelecermalel/a apl'OVildo!l no I'tumo e não lnc!ufdanzlledação do vencido

O - ERRO - Redaçãodo venCIdo que nâo correspondo!l ao que foiaprovadono I' tulJ'lo.

O - COI'ilnADIÇÃO -Olsposl1.lVOS contrad,tonosentre SIe sobre 11 mesma materlll.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VlClO de bnguagern. defeJl.o, erro manifesto a corrigir,ou de
lecrncaleglslatlva.

Supr1ma-se a expressa0 "aos brasileiros

e aos estrange1ros res1àcmtes no Pais", constante no E!E..!:!! do

art. 59, do Projeto de Consh tU1ção (B).

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

m- SOPRESSWA - Se rorde elCplessão ou p<llinTil. não deverliInvl!rter o senlJdodo dlSposJlí\'O
Exemplo no texto supnrl'llro advewlO MhÃO passando a ser emenda modlficaUva e não supressMl

D - OMISSÃO -ObJellva restabelecermalenllaprovlldano I' tumo e não Incluldana red!lçaodo veneldo

D - ERRO- Red!lçaodo vencodo que nlio conespondllllo que folllprcvado no 1· turno.

O - CONlRADIÇÃO - DISpoSItivos conuadl16rlos entre si e sobre.ll mesma rnlllerla

O - ~~~Te~~~E UNGClAGEM- Sanar VlelO de llnguag~m defeito erro m~nlreslO i!I comglr, ou de

JUSTIFICAÇÃO
Art 2111 _ §112

Em:NDA N9 2T ....:cll::S:.:'.::-o:.- _

AUTOR: CARLOS BENEVIDES

NATUREZA: SUPRESSIVA

DESPACHO

A emenda pretende a supressão dos incisos l.v e V do § 39, do
art. '53 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias. segun~

do as normas regimentais (art. 23, § 291, a propost~ teria q~e

desdobrada em duas. pois inexiste correlação entre os dispos~t~vos

em questão. Admite-se como supressiva apenas do inciso IV.

Os d1reitos 1nd1v1duais elencados no
~ do art. S9 do Projeto àe Constitu1ção são faculdades r.!:..

conllccidns~~, ~nclusive ~nsertas na Declaração Un1-/
versa I dos D1re1tos do Homem, constitu1:ndo-se em atr~buto es

senc~al na organ1zação das SOC1edades democriÍt1cas o resJle~to

ã v1da, ã liberdade, ã 19ueflàade, ã segurança e ã propr1cda-/
de.

Assegurar a inviolab111dade desse:; d1-/
re1.tas aos brasilc1TOS e aos estrans!:~iros residentes no País,

'tão somente, é 0lV1dar os estrangeiros que nos vis~'tam sem

aqu1 f1xar res1dência, os quais, pela redação db vencido.!

não teriam qualquer garant~a contra o cerceamento, ou mes
mo contra o completo àesresTleito, a esses dire1'tos que tam
bém lhes são inerentes, -

Aliás, tal como está, o período
f1nal do art. S9 contradiz-se com sua parte in1cial, segun

do a qual todos são 19ua~s perante a le~, Sem d~st1nção d;
qualguer natureza.

Suprima-se a expressão "e seus derivados

JUSTIFICATIVA

Ao tentar coibir o Comércio de Sangue e de Plasma, este pa_
rágrafo Proibe também a comercialização de derivados sangUíneos, Com
~sto, uma série muito grande de medicamentos -que já estão no mercado
ficarão fora de qualquer comercialização. Como exemplo poderlamos c!
tar, imunoglobu11nas, vacinas de toda espécie e soros de inúmeras a
plicações terapêuticas.

Há que sé acrescentar ainda que indústrias farmacêuticas e
laboratorios sof1sticados no mundo inte~ro estão permanentemente pes
quisando novas drogas nos campos da imunologia e da genética a partir
de células sangUíneas

Vale dizer que a comercialização desses produtos estaria
proibida no Bras11.

Em 12/07/88

EMENDA 2T01162·8
"'''.,----------, "'''

[J Decutado Geraldo Alckl'lin Fi lho J~07:J

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA. QClBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Constituinte ULYSSES GUI.Y\RAEs

Presidente da Assembléia NaciOnal Constituinte

o - SUPRESSWA - Se forde expressãoou palavra nao deveramvertero senlrclodo díspOSllrvo
- El<emplo no texto. supnmlr o adverblo MNAO-,passando a ser emendi!! modlliclltlVll e não suplessNiI

O - OMISSÃO - Objelrva restabelecermatellaaprovadllno I turnoe não mdulda niJredaçco do vencUID

O - ERRO - Redaçaodo venCido que não correspond~ ao que roiaproYi!ldo no 1<turno.

W - S(JPRESSrvA -Se forde elCpressão ou p~laHa niio deveraln~rter o senlldodo dlspoSllrvQ
Exemplo no texto supnmlr o ad~rblo MNAQ_ passando li ser emenda moollit:allVa e nao supressLVa

D - OMISSÃO - Objetivarestabelecermalena aprovadano l'lurno e não Indu/da nllredação do vencido

D - ERRO_ RedllÇãodovenodoquenãoeorrespondalloquerolllpro~donol·tumo.



\O - COFD1ÇAO - O'5POS1\lI'C S contradlloflosentre si e sobre l3rncsma merene

D - CO"REÇÁO DE LINGUAGEM - Sanar \flCIO ce J nâuaâem deleito erro menrrestc 1'1COJrlglr ou de
(eC11!c~ re!llstMlViI

EMENDA 2101168-7 """" ---, :;r;:::.
PCONSTITUINTE JOAO AGRIPINO ) rr;tj&1PJ

143

I'íns t l tuc íone'l , possa elas tecer-, inovar ou mudar o conteúdo das restri-I
cêes nessa matéria.

Q(JEIMASSINAIMl A l'lATUREZA DAEME!iDA.

[i] - ~~:~~~-;;~~~~: :~=~oo~~~~ap::~:=~6~~:::~:e~~~~~:~:~:~:uprmrl<l
O - OMISSÃO _Objet!vll restebelecermatetla aprovada no I· turnoe não Indufdana redaçliodo vencido

O - ERRO - R~çào do vencdc que não correSpondalllO que foiaprovadono Is tumc

O - COl"fTRADI<;ÃO-Dl5posl!rYOs contradllónosentre si e sobre a mesma rnetena

O - ~~=,E UNGClACiEfr\ - Sanar VICIO de IlnguagelTt, defete erre manifesto ti I:orrlglr ou de

Art. 51 - § 12

JUSTIFICATIVA

COMO esta redigido, o § 12 praticamente ampos s Ive I ao Con-

gresso nac rooej apresentar moç"Ojo de {hscoydância a depoimento de UM. !-ti
nlstro, pois evige para isso "quorum" de 2/3

Vale recordar que no texto aprovado para a futura ccnst.t tui

ção uma emenda constitucional se ex i qe tal "quorun;" Suprima-se do §3 Q do Artigo 117 do Projeto de

tulçãa a seguinte expressão' lO togados e '1italí.cios".
Const!

~NDA 2101171·7 """"'---------, r;r-"'''--,
OEPUTAOO FEDERAL CONSTlTUIf'lTE FRANCISCO SALES ~07.ae J

QUEIRAASS~ A NATUREZA DAEME!iDA:

GJ - SUPRESSIVA- Se forde express.&o ou~ Ilbodever4lnverter o sentido l:bdIsposltIvo
fJl:emplo no texto,suprimir o adv!rblo "NAO~ passando a ser emende mcdífiatM1e n50supresslva.

O - OMISSÃO - Objetivar~ecr:r materlaapr~da no 1°turnoe nêc lndulda M redaçliodo vencido.

0- ERRo- Redaç.!iodovenddo que nbo correspond"ao que foi IlpI'DV"do no.l.tumo

O - C:ONIRADlçAo - DISpOSItivos conttl4ltónos entresi e sobre II mesma ma1bl.a.

O -=~ UNCiUAGEM - SanerricJo de linguagem.defeito, erro rnllrIlresto II corrigir,OIJde

EMENDA 2101166·1 "''''', ---, r.r;;c'"":;--]
f?aONSTITUINTE JOAO AGRIPINO J ~;./u }

Q(JEIPA ,\SSIJ'IAIAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - SUPRESSWA - Se lor de expressãoou p~'aVJa não deveráInvertero sentido do dlSposIlJvo
Exemplo no teec, supnrnlro cdvérblO NAO PMSllndo11seremendamodlfit"lI11va e não supressrea

O - OMISSÃO - ObJet/VIlleSlabelecer matena aprovadano J' turno e ""O lndulda ne red~lIo do vencido

0- ERRO- Redaçêodo venclooque nse ccrrespoodaao que foiaprovado no I' turno

D - CONTRAD)ÇÃO- DlsPOSll!voS ccneecuoncs entreS!e sobre a mesma meteue

D - ~~~E LINGUAGEM- Sanar ..ido de linguagem deleuc, erre manifesto II CQlTl9lr ou de

Emenda supeess iva do § 12, do art 134, e de expressão contida no
§ 39, do mesmo artigó, do Titulo IV, Capitulo IV, Seção J, Do
Ministério Público:

Suprima-se o § l Q do artigo 1:34, e a expressão lidos Estados, do
DistrJ-to Federal e dos Territórios", contida no § 32 do mesmo
artigo, reordenando-se os demais parágrafos.

JUSTIFICATIVA

A supressão proposta objetiva assegurar a identidade de
tratamento entre a forma de escolha do Procurador Geral da ae
pública, Chefe do Ministério Público da umão , e o processo de
escolha dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados, cne res
dos resoect ívcs Ministérios Públicos.

t absolutamente injustifJ.cavel a dí.cct.orua estabelecida
no Projeto: enquanto os Ministérios Públicos dos Estados formam
lista tríplice para a escolha dos respectivos chefes, o PROCURA_
DOR GERAL DA REPUBLICA, a quem o texto constitucional reserva
amplas e relevantíssimas et r ibuí ções , é nomeado Lí vr enente pelo
Presidente da República, encera dentre neebros da carreira,
podendo ser reconduzido mde tmfdanente

Com as sugestões propostas, a mat é r a a ficara dJ.scJ.pli
nada pelo texto remanescente do § 32, do ar t 135 - sem prejuízo
da participação do Senado Federal no processo de escolna e dis
pensa do Procurador Geral, regulado em Capítulo proprio - do se-

guinte mod§: _ Os MinistérioS Públlcos rorner-ãc Last.a tríplice na
forma da lei respectiva, dentre os integrantes da car:
reira, para escolha do seu Procurador Geral, qLl~ sera
nomeado pelo chefe do Poder êxecut Ivo , para pe:rJ.odo de
dois anos, permitida uma recondução

Desta forma a presente emenda vem cO'llpatibillzar,
tratando de forma si~llar entes constitucionais ~e mesma ,nature-

~~~t~opr~;e~~~t~~ee~c~~h~s~~;i~~e~~:sc~~~ti~t~~~~~r~~ses~~g;t~~~:
rem, de forma definitiva, a inde~endência destas instituições,
assegurando-lhes o sistema del"locratico dessa escolha.

EMENDA 2101167-9 """' ---,
PJ CONSTITUINTE JOnO AGRIPINO ) ~':k3="J

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

~ - ~~~:s:~:: ~~~~;~: ~~=~oo~rtt~~p::s~~~:~as~~V;~~n~:~=~:~~~~o:~:upressw~

O - OMISSÃO -Objellva rest.ebelecermatetl/ll aprovadano 1"turno e nao IOth.lIda na redaçilOdo venCido

O - ERRO- Redaçaodo venCIdoque nao corresponda ao que fOI aprovado no l' lumo

O - CONrR.ADlçAO - DIsposllrvos contradllonosentres!e sobre a mesma matena

O - ~~~?tlv~E LINGUAGEM. - SlInar VIcIo de Inguagem defeito ~rto m]nlfesto a cOlrlglr ou de

Eme'lda supressiva do § )2 do artigo 137, do Títu!o IV. Capítulo
IV, Seção II, da Advocac~a Geral da Unl~o

Suprima_se o § Jº ao artigo 137

JUSTIFICATIVA

No artigo 1:37, o Projeto J.nst1tui a AdvocacJ.a Geral da
União, com a atribuição de representa-la Judicial e extraJudi
cialmente, conferi(ldo-lhe, ainda, nos termos d::: lei COMplementar,
atividades de COflsl,lltona e assessora.Mento jurídJ.co do Poder
Executivo.

A representação judicial da Uni"3o compreende, eviden
temente. a cobrança dos créd~tos tributários e todas dS ações que
lhes digam respeito, como qualquer condenat.ória, const:ltutJ.va,
declaratória ou mandamental, na condiçeo de autora, ré, assis_
tente ou opoente

Nenhuma razão existe. portanto, para que a Constituição
da República reserve à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
como O faz no paragrafo proposto _ UMa parcela de ativJ.dade que
já se acha compreendida na mencionada representação Judlclal

o prn:án:rafo em questcio, em 'Je:rdade, se te\lc13 ooioso,

na medida em que reserva aos integrantes de um especIfico setor
da administração, justamente a parcela menos srdua da atividaoe
de representação judicial da União e que lhes pode vir a propi
ciar, sob forma de honorários, vantagens financeiras en detri
mento do sempre sacrificado contribuinte brasileiro

00 ponto de vista de técnica constitucional, adena1s, o
injustificável parágrafo mostra-se alnda mais absurdo, porquanto
alça ao nIvel da Lei Maior simples questão de divisão de trab'a
lho, com a outorga de "status" próprio dos agente~ pol!tiCO$ a um
órgão que se situa no conte);(t.o da Administ1:açi!.o publica, em plano
inferior ao do Ministério em que está j.nseridD

A ndO sé suprimir o parágrafo, por Que taMbém não se

~;:~~;~'don~i~~~~~;i~lâ:oFa;~n~~;i~u~~~e~U~o~ã~u~~~~l~~~:~~ i~~~=
bén para os outros órgãos da Advocacia Geral da União, as def'lais
atr ibuições que o malsinado parágra fo e.cclu:s.u da "parte do ledo"?

JUSTIFlCAÇAO

O atual Projeto de Constituição I aprovado em primeiro

turno de votação pela Assembléia Nacional Constituinte, prevê a ele

veçêc do número de membros do Tribunal Superior do Trabalho, de 17
para 27 Ministros, sendo 17 togados e vitalícios (dentre os quais

11 da magistratura de carreira, 3 dentre advogados e 3 dos membros

do Ministério pdblico do Trabalho) e lO classistas e temporários com
recreeentação paritária dos empregados e eMpregadores

Nada, absolutamente nada, justi fica a di.scrimJ.nação
mscsf ta no artigo em Questão, aliás mser.ída em primeiro turno já

que não constava do projeto aprovado pela COMIssão de Sistematiz.!.
çãc ,

Afigura_se desaconselhável estabelecer desigualdade

dentro de um órgão colegiado, principalmente quando se torna neces

sário ccnsaoerar , como no caso vertente, que os Mimstros Classista~
~ o

participam, com direito a voto, de toda e qualquer matéria submetida

ao Tribunal Superior do Trabalho, quer de IndoIe administrativa quer

de natureza judicial, recebendo. ainda ert igualdade de condições

coT\'l os Ministros tQgadQs e vitalícios, processos das cãverses ela§.

ses que tramitam no TST.
Importante considerar Que os atuais aufaes cfassastas

integran~es dos Tribunais Regionais do Trabalho vnten na elaboração

de lista tríplice, não havendo qualquer indicio de que t.a L procedi

menta tenha revelado algo desaconselhável
Partindo-se de um critério asu nenteeente tecnico, que

deverá orientar a escolha dessa lista, não se pode excluir, da vot~

çêo , os Ministros Classistas, mesmo porque conhecedores, através

dos processos a eles distnbuIdos, da cacacIdede intelectual e do nI

vel do saber Jurídico vos cendrde tcs às vagas destinadas aos Juíze~
da magistratura de carreira.

Impõe-se, pois, a supressão das expressões mencion!!,

das , eis que desprovidas de qualquer fundamento.

QQEIRA ASSINAU.RA NATUREZA DAEMEI'IDA.

~ - SUPRESS[VA _ Se forde expressão ou palavra,nllo devera[nvertero senbdo do dISpoSItivo
ExemplO" no texto suprimIrO advérb,o uNÃQ, pilSsandO II ser emend<lmodl'ic<ltIva e n!lOsuprCSSMI.

O - OMlssAo - ObJelM restabelecermaténa lIprovadano l'tumo e nao Inc1U1da na red"çllodo vencido

0- ERRO- RedaçàooovenadoqueniocolrespondaaoquerolaprovadonoI"tumo.

O - CONTRADIÇÃO - OISposibVOS contrad'tollOsentre s' e sobre a mesmamalelJa

D - ~=E UNGQAGEM - SlIfIar vfclode llnguagem, deleIto erro manifesto a corrigIr ou de

r.;r-----------=O-------------,
Suprima-se do §2 Q do art 75 a seguinte expressão:

... • para.} um mandato de seis anos, não renovável, ••
suprimindo-se, consequentemente, a expressão "exceto quanto à vital!

ciedade" no §,Q do mesmo artigo e, bem assim, o artigo 32 do Ato da;
Disposições Constitucionais Transitórias.

JUSTIFICAÇAO

Os Ministros do Tribunal de Contas não podem ficar a
mercê de mandato temporário

Devem eles estar garantJ.dos pela vital!c1edade, pois
somente assim poderão exercer com absoluta isenção o seu relevante
papel junto ao órg~o que exerce a fiscalização Financeira no Poder
Executivo, em apoio ao Legislativo.

EMENDA 2101170-9 """"" --,
PJ Seno ALEXANDRE COSTA J~~;;=J

QQEIRA ASSII'IAlARA NATUREZA DAEME!iIlA:

D - oMISSAo ~Objetlwrestabelettr matéria apltMldano I" turno e não lndurda t1ll redaçilo do vertado.

O - ERRO- Redaçãodo venodo que ndOcorrespono:bieO que f0l3pltMlOO no 1· turno.

0- CONIRADIÇÃO-OlSposM'Os ronlnldit6nos entresl e sobre a mesmamat&la.

D - CORREçAO nE LJriGUAGEM - Sanar\'1'00de lmguagem,defclto. erro l'lUIn1festo aoamJgIf. ou de

"'"""-
Supri.Itli1~se O § 4Q dQ Art .. 223.

No ;nciso Il, do § 39, do Art.. 223. fixaram-s

com toda transparência, os principies nucleues qlle devem orientar a

futura legislação Qfthgária \lara a dtscipHna da' propaganda de prod~tot
prãticas e serviços. tendo em vista os objet1Vos do Art. "224. Todavla,

o dlSpOSltlVO que se pretende suprImir enumera o tabaco. as bebIdas al.

coólicas. agrotóxlCOS. medi.camentos e terapias como materias S<Jsceti-i
'lte'ls de restr'lções na lei ordi.nãri.a.

Não se trata. apenas, de tautologi.a. incompa

tlvel com o prlnc1.pIO da conCIsão constitUCIonal, mas de um detalhisl'lD

prejudicial ao tratamento da materltl em leI comum.. E ISto por duas tra
z.ães fundamelJta.is: exclui as outras hipóteses de propaganda nociva, i!!.
validando o Art. 224, e il'1pede que a lei COl"lum. na sua fll?xlhl1HJade

suprima-se do Inciso IIl, do Art 812, o seguinte texto:"•• 00 indiv!

dmis••• inclusive em~Uies judiciais a.J Bãn1nlstratlvaS".

JUSTIFICATIVA

o paragráfo III deve ser mantido, mas com a ressalva de que ao Sin
dicetc caberá a defesa dos direitos coletivos da categoria, mas 011:0 a defes;
dos direitos individtJais.

Não tem sentido que una ",rganização , necessáriarrente un ente coleti
vc, tome decisões sobre direitos individuais ou asse-a sua defesa perante o P~
der Judiciário 0tJ a Administração Pública. -

Os direitos individuais sã", vinculados à personalidade das pessoas e,

como tais, Inanenãvets. E:: extremamente grave permitir que UIl ente coletivo pos

sa dispor sobre direitos individuais de seus associados, novidade que certament;
não possui "precedentes

Essa supressão restaura os princIpios.

Q(JEJRAASS~A NA7lIREZADAEMEI'IDA:

D - ~~=~~~~::~oo~~;;:~::;e:n~se~=:~:s:SUPesmll
O - OZ'llSSÃO-Objtl.!'-m 'tes\l.bclr:w mr.ttM r.pt<md~ no l' tumor:;n!o lncluldaM !edaç!o do venddo

O - ERRO - Redltç.!io do \'el1Odo que nãcrccrresponda 00 que foitoprO\l<ldo no t-usno.

rn- COl'iTRADIÇÃO _DlSpdltrvoS conlraditónosentre si e somee mesma rrerera

O - ~~~~E UMQllA.GEM - Sarw \'I'do de linguagem.defeito. erro manlfeslo II corrigir.eu de

Dê-se ao art. 151, ~, a seguinte redaçãcfI

Art. 151 - O M!nistério Público ebraácer

I _ O Hinistério Público da União, que corrpreende:
a) o Ministério Púb!1co reoerar,
b) o Ministério Público do Trabalho;
e) 1) MinistéLio Público Militaq e

II _ O Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

A presente emenda de corrpatibilização é apresentada, nqs termos e para
os efeitos regimentais - art. 11 § 30, da Resolução nll 3, de 1988 - • CO('l vistas a
sanar contradição entre o art. 151, caput, e respectivo § 31l, onde se trata do Mi
nistério Público e do processo de esCõIl1ã do Chefe de alguns de seus ralnos (Minis-
tério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios), e o art. 38, que
dispõe sobre o Distrito Federal, todos do projeto de Constituição aprovado no 11l

turno de vota~:'efeito, pelo texto aprovado, o Ministério Público do Distrito Fed~
ral e Territórios foi incluído entre os ra'llOS do Mimstério Pub1J.coda União erro
neamente (art. 151 I, d), porque ele sempre foi independente, mesmo antes que o

~~~~~~r~:d~r~~ec~~~e~i~~~ni~e;u~~~CM~:IÇg~~~~~~' d~eA~~~mM~j~ ~:i~~iraê~;tl:
u 11 e art 38 / Pro eto a rovado no 11l tu no de vota ão

E tanto é verdade que o Ministério Público da l.kdão, dos Estados e oI
do Distrito Federal possuemI cada un, sua própria lei institucional, a saber, o da
União a Lei nll,1.341151, o dos Estados a Lei Complementar nll 40/81. com as respec
tivas leis estaduais. e o Ministérlo publico do Distrito Federal, a Lei n2 7 567/86.

Ademais, pela leitura do § 32 do artigo 151, verifica-se Queo projeto
lJliformiza o processo de escolha dos Chefes do Ministério Público dos Estados e do
Distrito Federal, ambos nomeados con base em listas trIplices, elaboradas na forma
da lei respectiva - isto é. a le! de cada instituição -, entre os integrantes das
distintas carreiras.

Já o Chefe do MInistério Público da União _ o Procurador Geral da Re
pública -, será escolhido de forma diferente, Isto é, será nomeado livrerente pelo
Presidente da República, ap6s aprovação do Senado Federal, embora dentre os inte
grantes da caneua.

o:xn a redação proposta, o Ministério Público do Distrito Federal fica
posiclonado, corretarr.ente, como instituição autõnorra, ao lado do Ministério Público
dos Estados. IKIrque tanto o Distrlto. Federal como os Estados são entidades dotadas
de personalidade polítlca própria, dentro do sistema federativo traçado pela COllSt!
tuiç~o -

EMENDA 2TOl173-3 """' ---,
l!l ~ VIAIM ) ~~=y

QQEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

GJ -:s:~~~c::m~~~o~~ap~~vr::~:~~c:~~trvo5U]mssNa

O - OMIssAO-ObletJVi1 restabelel:ermatériaaprovaM no 1'lIuno e MOIndUldana redaçéo do vencido.

D - ERRO - Redaçaodo venCidoque niiocorresponda aClJ:jue foiapr~do no I' tumo

O - CONTRADIÇÃO-DlsposrtMls conlradrtonosentresi e sobre a mesma maléna

O - ~~~~: UNGUAGEM - Sanar ....Ido de IUlgu~gem, defeItO, erro milIllfestoII carriglT ou de

Suprima-se do artigoif, "VIII a expressa0: I
" .••brasileiros natos •• "

N'o edglndo oProjeto :~::':::e' da maloda eda minada, na C""",, I
dos Deputados e no Senado Federal, sejam brasileiros natos, e lhes assegure assen-l
to no CQIlselho da República, é injushf1cável que os seis cidadãos brasileiros a
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.lJST1FICATlVA

Justi ficação

acrescente-se ao PARAGRAFO trnrco do Art 233 a expressão

"coletivo ll após li palavra transporte.

D -~~~~~~~~Io~~~~~~~á:-:~~se~~~~~pressm.

[X] - OMISSÁO - ObJetrvarestabelecer matena aprovada no 1· turnoe nbo mdulcia na rt'daç!Q do vencido

O - ERRO - Redaçbo do vencido que nsc correspondll ao que rol apravlldo no l'lUmo

O - CON1RADlÇÃO - D.spoSJ\JVOs ccnvedecocs entre sI e sobre II mesma mat~na

q _~~~~E UNGUAGEM - Sanar vício de Imguagem, defeito, erro mlmifesto a C'Ofrlgu' ou de

r
~_--'-_---":"---'-"- --') Fll;;ii8ãl

QUEIRA ASSINA1ARA NATUREZA DA EMEI'IDk

tla área de Edui:ação os contratos são feitos anualmente nos loUnil:ÍpIos
e Estadas Ha~Professo!'es ccn dez , quinze anos de Magistério,ron peque

nas inter~ões ,que tiran as conc:lIções da efetivação.

EMENDA 2T01l78·4
l? Ul!'l1l>OOClISSm<:all"'L1W<

o - SUPRESSIVA - Se fOfde expressão ou petevre nec deverA lI'IVl:rter o sentido do dlsposrt!Vo
Exempb- no teae, suprimir ~ a.dvêrblO~NAO~ pessende a ser emenda modlfiCll;lNaenêe suplessrva

O - OMlSSÁO - ObJellva restabelecer mat~nll aprovada no I' turno e nêc mcluldll na redeçac do vencdc

O - ERRO - RedJlção do venddo que nao ttJuesponda (Iaq~ falapravm no J' turna

O - CONJRADIc;AO - DIspotdJVOscontradltÓflos entre SIe soble 11mesma merena

rx-t - CORREÇÃO DE UNGtlAGEM - Sanar \'fCIO de linguagem, eereno erre manifesto a COrrigll,OIJ de
~ técnk:a;kgislaltYa.

"a) os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens. e os de teãecrmsüceções

não cororeendfõcs no inciso anterioI;"

Q(JElRAASSINA1ARA NATUREZA DAEMEliDk

o -~~~:~~=~~oo~~~~~~~em~n~~';:~~~supressm.
O - OMfssAo -ObJellVll restabelecermatene eprcveda no I' turnoe nEto lntlulda na redaçeo do ~neJdo

O - ERRO- Reda~l5odo tencodoque MOCOfTespcnda ao que to!aprovado no J IUrho

m - COl'lTRADlÇÃQ - Ol5po$llivos contJadrtonosenue SIe sobreII mesma metene

O - ~~~~E UNGUAQEM - SaMr v1elode IlngUllgem derelto erro mentrestc II conlglr ou de

Dê-se ao artigo 21, XII, "8". a seguinte redação.

serem ~ados pelo Presidente da República ou ejeítos peja rêeera e Senado. para
o mesmo fim, tenham~ ser natos, l'1ão podendo a escolha recair nos naturalizados.

Dirime-se, com a redação proposta, o CCll1flitoentre o disposto na primei

ra parte do incIso xt e no inciso XII; "a". pois eecce os preceitos se referem aos
"demais serviços de teteccrcücaçzes'' e, no primeiro caso, a concessão é restrita a

errpresa estatal ,

NJ P1OJEIO DE COOS'1TIUIÇfD 00 ~O, wrAOO EM PRJ:MEIro 'l"IJRN:)

(res tenros <b Art. 11, § 3'í' da Resol~ AN: 3/88)

ncreeceree-ee ao artig:> 59, LXVI a e>qJreSs~:

Evidentemente, quando o legislador constitucional
81:1rOVOU o dIspostivo em tela. a sua intenção era a de conceder
o direito menc1onado nos transportes coletivos, que são consi
derados como serví.çc público. A não espect r tceçãc poderia fazer
com que se consIderasse todo o tipo de transporte urbano, Ine Iu.,
sãve texj s , como diJ'eito de uso gratuito.

"na foJ:na da lei".

EMENDA 2TOl175·0 Nn"' ---,
@J ) t?J:;;J

Q(JEIJlA ASSINA1AR A NATUREZA DAEMEI'IDA.

o - SuPRESSIVA -Se forde expressMou p!lavra n!o deverhInverter o senudcdo ooposrtlvo
• Exemplo no texto suprimir o &dvérb1O ~N,i.o~ passando a ser emenda mO(!lfIcDUva e neo supressrva

O - OMJSSAO - Ob)elNa rt'S!llbelecer malén" aprO\'ad.J rIO "lumo e não crrdurda nare~~ao do ventldo

0- ERRO- Reda~lIodovencldoqueMOtorrespondaaoquefolaprovadonol'tumo

m- CONTRADlt;.\O-Dlspos!lNos conlrlldrtoflOS enne ti e sobre a mesma matêna

O - ~~~ UNGClAGEM - ~nar VICIO de IlJlguagem defeito erro manifesto li; comglr ou de

g indispensável a previsão de legislação integrativa, disCJ.p1inanCb a

foDre pela qual o preso terá assegurado o exercício do diIeito que o ProJeto

lhe assegura de ver J.dentificalbs os :resfOOSávei.s FOI' sua prisão ou inteJ::roga

tório :p::lliclal.

Q(JEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DAEMENDA.

o -t=:~~S:U~::;;~Jo°~~~~ll=:=~:e:::~supressm.

O - 01l'\l55Ao - ObjelMl restabelecer'rmteria eprccadano t-ume e n!o indulda naftdllçio do vencido.

O - ERRO- Redaç&o do venCidoque nãoa;nesponda coque folllprovado no l' urmc

{TI - CONTRADIÇÃO-D.sposM'es ccmreducncs entre 51e sobre a mesma matene

O - =~~E UNGUAoEM - ~ \lÍtIO ck hnguagem.. de.feno,. erro manifesto 11.Coniglt, ou de

5'
r.r----------=o-----=~r_----____,

SUbstitua~se nos artigos 100, parágrafo único, 1, e 134. II, "dOI, a expre§.

A dIretriz que orienta o projeto é 8 de se dIspensar às fundações institui
das e f'lantidas pelo PoderPúbUco trqtarrento semelhanteao previsto para os órgãos da

admIr'llstração direta e autarquias, conforme atestam as disposIções dos arts. 40, 73,

II e lU; 171, § 5U, 1 e UI e parágrafD único 00 art. 175

Nos dIspositivos que se quer emendar as fundações públicas foram certtces,
disso resultando a cootraôíçãc material que ora se busca corrigIr.

EMENDA 2TOl183-1 """" ---,
PJ ~TO VI~ J prn;~~;]

Q(JEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DA EMENDA:

o -~=:~~.~~~~=0~~~~a~e;6s:~::n~~~~~~$Upressm.
O - oMlssAo_ ObJelNa res1.llbelecerlh.IItérlaaproveda no le turno e não lrn;iwd:l na redaçw do Vl:Ilcldo

O - ERRO - Redação do venCIdo que nW corresponda coque fOlllprovado no 1· tumo

O - CONlRADrÇÃo - DISpoSItivos conlJal:fllOtlosenlle SIe sobre a mesmlllM!tl'la.

[K] - ~~?lN~E UNGUAGEM - Sanar víClOde IlJlguagem, deferto, erro marufesto a comgrr, ou de

CASSIO CUNHA LIMA

JUSTIF'ICAÇAO

.responsável pelo ••• ",

Acrescente-se ao artigo 96, VII, a expressão.

Constitui erro técnico prever no texto constitucional carga de Ministro
para funções não propriamente InstitucIonaIs, como á o caso das relativas ao plane

jamento, q.Je podem: ser cometidas conforrre as convenIências politico-adTtinIstrativa;
a outra Ministro.

o - :s:~s:u~":m~~~~oo~~~.a;:~=~ã~r;v:~n~se=:~:~~upre55lVll

O - O[t\lSSÃO - ObJelMl restabelecer matenelIprovada no t' tumo e nao mcluida na redeçeedo vencido

O - ERRO - Redaçao do vencido que nac corresponde ao que for aprovado no l' turno.

O - CONlRADlçAO - DlSposrtrvDs ronlradllóflos entre si e sobre li mesma meene.

[;] - ~~~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de Irn9uagem defeIto erro mamlestc a tOmglr, ou de

Q(JEIJlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

EMENDA 2T01l79·2 . --,--- ~~~l.:J ) Qy07/B8 J

o preceptivo eeenoaoc contradiz tal princípio. na medida em que ad'nite Q.!e

os merrbros da magistratura do Ministério Público OCUpeJ'1 mais de u:na funçi10 de magis~

térto

sãc-

J~mCAÇ/!ll I
O princípio geral, aplicável aos servidores públicos de qualquer dos Pede-I

res é o de que sô caberá a aClfllUlaçgo remuneradade cargo técnico com l.Jll cargo de
professor (artigo 38, XVI, "b"J.

"salvo o IOOglstérlo" por "salvo una de magistério".

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMEI'IDk

[L] -~~~~~:::~s:o~~~:"se~:n~:e~=:::~upressrva.
O - oMIssAo - ObjelNa restabelecer malena aprovada no l"lurno e nao mclulda na redaç&o do vencld-:..

O - ERRO - Redação do venCidoque náo correspond4 ao que for lIplovado no I' turno

0- COI"l1RADI<;Ab-Dtspo.$llNOs conttlldI16nosenlle$le50bre~mesmllmat~

O - ~~~~,~E UNGUAGEM - Sanar \'lCIO de Im9uagttrl. defeito erro manlreslo 11 corrJ9lf. ou de

.5uprlmawse o § sgdo artigo 159.

RrNATD VIAI'N/\

QUEIRA ASSlNAIARA NATUREZA DA EMEliDk

Acrescente-se ao artigo 73, VI, a expressão, ap6s "convênIo":

.... acordo, ajuste ou outros .instrtJllentos congêneres •• tI

JUSTIFICAÇAQ I
Busca~se irrpedir. coma emenda, que emrazão da denr:rnInação oferecIda ao

Instrunento autotJ.zado do repasse de recursos federaIs às demais pessoas político-ad
minIstrativas, reste reduZida ou irrpedida a ação fiscalizadora do Tribunal de Contas

da U1Ião e, emdecorrêncIa, prejudicada a do co~ngresso NacIonal.

EMENDA 2TOll84-9 """" ---,
[!J J~;;~

EMENDA 2101180-6 """' ---,
l!J t>mJmOO ~o~~ J~;;;J

~ - :=:~~~~~~=oo~~;~~:earã~~~:~:e;~:::~~upres5Na
O - OMISsÁO-Objttmo restabelecer rnaleria aprovada no ~·tumo enàOmtl!.llda ".a redllO;iIo do veIlcld:..

O - ERRO - Redaçllo do ventldo que fia0 conesponda ao que folllPIO'ollldo no 1 turno

0- COf'fiRADIÇAO-D15poSlll'o'OS conlladrtollOs entre SIe sobre a mesma matena

D - ~~~~E UNQUAGEM - Sanar VICIO de hnguagem deFello eno mamfesto 11comglr ou de

Q(JEIRA ASSINA1AR A NATUREZA DAEMEliDk

I
Apesar dos bons pr0p6sitos que informaram a elaboraçllo da nonna. ela é de I

dif!cll aplicação, COOlo agravante de contribuir para que a boawfé do povo seja a;l

culada

COl'l efeito, a normas6 poderá ter aplicaç!!a carpleta QJanto ao IPI e o

1001 e, assim, no tocante a produtos industrlaliza&ls compreço no varejo marcado p~

lo f.abricante, que são raros.

Cano incluir o irrposto de renda, por ex~lo?

Alémdisso a norma prescreve una anOO\Slia gritante; do r6tulo de todos os

produtos industrIalizados deverá constar o preço final. E a leI de mercado?

EMENDA 2TOl177-6
(!J [EFUTProPLVAAQ ffflOOID Jrrwo~;;=J

Q(JEIJlA ASSINA1AR A NATUREZA DAEMEI'IDk

GJ - 8dPREssrvA - Se forde ellpreS5bo ou plllavra. n50 deYtr6l1Verter 6senbclo da disposltrvo
~emplo: no teJ10 suprimir o advi:rbto "N,i.o~ P6SSlIndo li ser emenda rnodilicDUva e Mo SupressMI

O - OMISSÁO~ ObjetNa ft'stabl*ctT ~IéWllprovad.1no J·a.moe não 1:K/lIJdaf'I.ll'redlrçàodo vencido.

D - ERRO- ReMçllGdovencrdoquenOOocorrespondllJlOquefolcprovadonol·tumo.

D - CO!'l1RADlçAo - DIsPOSitivoS contradltónos entre SIe sobre li mesma matena

O - ~~=E UNQUAGEM - S&1ar viCIO de hnguagem deleito erro manifesto 11corrigir ou de

r' l

~r1Jnir 8 palavra" .Jn1nterrt4lto" , 00 Art. 22 00 ATO DASD15POSIçOEs
!nlSTITLCl....1S TRANSITOOlAS •

Art. 229, § B9

SuprlIna-se o § B9tb art. 229.

o § 89 d::l art. 229 assegura assistência d::l Fstado "ã famIlia M pessoa d::ls

nBrbros que a integram", acresoent.an:h que seJ:ã:) criaã:ls "1recanisnospara mibir

violência I'D ârrbito dessas :relaç3es".
O dis};ositivo é redundante, porquanto o~ à:l IleSrlD art. 229 jã ass~

xa ã família "espec1a1 proteção Cb Estado... e o art. 230 é :minucioso ao rrend.onar

os dUeitos da criança e à:l aà:lles~te e a necessi&de de preservã-las de "toda

:foJ:made negligência, disc:dminação,~! violência. crueldade e opressoo".
cabe nenc:iorer taIrbán o art. 206, ro, que assegura prot.eçOO ã naternldade. For

outro lalb, os direitos da JlIJ1herestão c1axanente assegurad::ls ro art. 59.

o -~~~:~~s:u~O;::;;~~~~~~6=:~s::Iic~~~
O - OMJssÁO - Objetiva restabelecer mlténa cprovlda no l' ttlmO e MO lndukla nartdaçAo do venddo

O - ERRO - Redaçào do venCidoque n30 COI'respondaao que folllpfOVlldo1lOI'tumo

m - CONTRADIÇÃO - DlSPOSllNoS COIllll:drtónosentre sI e sobre a mesma matéria.

O - ~~~~E UNGUA:GEM - sanar vfelo de. linguagem defeito, eno mllllfesto a comgIf. ou de

r.-r------------=<O---------------,
Dê-se ao art. 152, a seguInte redação:

"Art. 152 - Cabe à lei cocrplementar:
I - prevenir conflitos de cOipetêncIB tributária entre a unuro. os Estados,

o DIstrito Federal e os JUlIc!pIos, mediante a definIç::io de;

a) tributos e suas espécies, I
b) materialidade dos fatos geradores, loc:al de sua reallzaç'llo para efeito

de cobrança, bases de cálculo e contribuIntes dos irrpostos discrilll1nados nesta Const,!
tuiçãOj
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Dê-se ao inciso 11, do artigo 26, capitulo lI! (Dos Estados Feders-ícs) , as!

guinte redação:

O - CORREÇAODE LlNGOAGEM - Sanar\'Ceio de ImgUl:gem. derelto. erro tnMdesto li c:omglr o; de
lr:l:nb1eg1S1lrtJYa.

"as áreas, nas ilhas oceânicas e maritimas, que estiverem no domInio dos Es-

I
taoos",

Esta emenda se destina, não s6 a sanar erro de doutrina, como tarrtém a evã

tar contradiçl:lo comaquela proposta ao inciso IV do artigo 20., que tem a mesma just!
ficativa desta, e a cujos termos nos reportanos.

O inciso II do artigo 26 incluiu entre os bens dos Estados "as ilhas cceê-a
cas e marItlmas já ocupadas peíos Estados e tu'licIpios':

Há evidente contradição como caput.

Se as áreas referidas se incluem entre os bens dos Estados, não estão por
eles "ocupadas", já que sobre elas se exerce O domInio e não a posse, stnoteseeote.

Além do mais, a emendase impõe, para evitar que a redação fique em conflito
coma uela r osta ara o art. 20, item IV••

Q(JEIRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA:

GJ - ~~~s:u;:n~~s:oo~~~ap=:=:n:as:='fic~:~~uprezwll.J
D - oM1ssAo - ObjetMIrestabelecermeténaaprovadano l' turnoe nâc Indufdllna redJçAodo Yencldo

O - ERRO- Redaçãodo venCIdo que MOcorrespcndalIOque fOI aprovadono lo tumo.

O - CONl'RADlÇÃO - DIspostlNos contradllónosentre $I e sobrea mesma metene

O - ~~~E UNOCIAOEM - Sanar viciode Imguagem defeito.erro manifestoa corrigIr ou de

JUSTlFlCAÇ110 I
A intenção é i~edir reajustes diferenciados para civis e militares. To

davia, a redação dada ao inciso impossibilita a concessão de reajustes eats fevor!

veis aos que ganhat'lmenos, inviabilizando a apllcação da norma programática cons

tante do inciso V.

"independência" •

.
Suprima-se do artigo 3!2, I, a expressão'

EMEl'IDA 2T01188·1 """' --,
(!J CHAGAS NETO Jrrn;;:;;;J

bre,

Il - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais, emmatéria de legislaç1l:o tributária,

e "d".

a) obrigação, ierccrentc, crédito, prescrição, decadência, responsab111da

de e substituição tributários;
b) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas socl~

dadas cccperatfvasj

IV - dispor sobre a avaliação, pelo Poder leglslativo ccroetente, no pri
meiro ano de cada legislatura, dos efeitos de disposição legai que conceda isenção ou

outro benefício f.iscal, ressalvados os comprazo certo e sob condição

5 De consequêncla. suprimam-se do art. 161. § 2S!, XII, as alíneas "a", "b ll ,

3lSTIFIÇAÇ!!D

A redação do ert , 152 é altamente contradltl5ria, una vez que os meios que
tem o legislador c0Clll1ermetar para prevenires d:'c1Sbflrel sarprecaberá ec Judiciário) c
flltos de corrpetência são os mencionados no inciso III, alínea lia". De outra parte, o
artigo citado não menciona a definição do local da realização do fato gerador, para Ó
efeito de cobrança de impostos, fonte inesgotável de conflitos entre as entidades tri

butantes, s6 o fazendo no art. 161, § 21:1, XII, "d", específico do 1001. Da mesma forma,
os casos de substituição tributária a serem previstos emlei ccmíerentar ficaram res
tritos ao IDI (at;t. 161, § 21:1, XII, "b"), circunstarcia que illpedirá o estabetecínen

: to de normas gerais aplicáveis a todos os moostos. Emenoes as situações temos, por-
; tanto, contradições que desvirtuam o caráter unitário e r!gido que o Projeto pretende

conferir 00 fIO'JO S1sterna iTibutário Nac1onal.
A emenda ora proposta corrige todas as contradições acima apontadas, conce.!!

trendc a matéria pertinente a todos os il!9ostos discriminados no projeto no art. 152 e
antendo no art. 161, § 21:!, XII apenas as relativas ao tCM, porque especificas dele

Q(JEJRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA.

EMEtiDA 2T01185-7 """" --,
l!J RENATO VI~ J rrn;~;;;]

Q(JEIRA ASSIIW.ARA NATUREZ.\DAEMENDA:

m- ~~~~~~,s:u~:~~=~~=oo~~~"p~:~:~~::~se~=:~s:n51~~essr/a
O - OM!ssAo -ObjetNa lesl.abt.lecermeléM llprovada 1\0 1· wrt\Ge n~ \nclulda I\C ledaç~dovefll:ldc

O - ERRO- Rewçbo do vencidoque nãc torttspondll ao que folllprovadono I' tumo

O - CONTRADIÇÃO- D1SPOSIUvoS contrlldltonos entre si e sobrea mesmametêna

D - ~~~~~E UNGUAGEM.- SlInllrviciode linguagem,defeito erro mamíestc li comglf, ou de

suprima-se o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Tran-

sitórias.

A independência nacional é dogna. relativo ao conceito de Estado, erouttdo,

portanto, no fundamento "soberania", mencionadono artigo lSl: e repetido no art. 4S1:.

Nãohá razão para nova repetição.

QQEIRA ASSI!'lAL',R A I'L\TOREV.DAEMENDA:

D - SCIPRES5JVA-Se for de expressãoou petevranãodevemktvertero sentidodo dtsposlwo
E'Jlemplo: no texto supnmlr o lKl~érblo MNhO~ pilS5Ondo 11ser emenda mc:<lificlIlM! e nãosupresslva

D - OMISSÁO-ObjeIJV3 restabelecermeteriaaprOVilda no I' turnoe MOIndu!dana redaçãodo vencido

D - ERRO_ Redaçilodo venCldoque não ecrrespcnde ao que 101apro~ado no r- turno

m - CONTRADIÇÃO- DI$POSllNoS ccncaetonos entreSIe sobrea mesma matene

O - CORREçAO DE UNGUAOEM - SlIn~r VICIO de lInguagtm defeIto,erro marufe=to II corrigir.QU de
técnica JeglSlatJv4.

o - SUPRESSIVA - Se forde express&o ou palavra.nlIo dever! Invertero sentidodo dlspo5ltivo
E'Jlemplo no texto,5UprimJr o Gdvêrolo MNÃO~. pllSSnndo li ser emenda modJllcllllva e não suprenlva.

D - OMISSÁO -ObjetIVa restabelecermerenaeprcvadeno r- tumo e n~o Incluldana redaS'oo do vencido.

0- ERRO_ RedaçâooovenCldoquenWcorrespondallOquefoleprovadonolotumo.

m- CONIRADlçAO - Dl$posItJvos conlraditélnos entre si e sobre li mesmamatérill

O - CORREÇÃO DE UNGQAOEM - SlInllr\'feiode hngullgem,detelto, erre mlll\lfesto• corrigir ou de
~leglslllllva.

Dê-se ao inciso ]i:. do artigo 20, capitulo IV, Da lk'lião, a seguinte redação:

"IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros paIses,
as praias marIt1mas, as ilhas oceânicas e marItirnas, excluIdas as áreas qJe já estive

rem no domInio dos Estados, I-Unidpios e particulares."

Transponha-se o artigo 51:!, LXXX, para o artigo 42.

Não se justifica a criação de câmara legislativa em"Territ6rio Federal,
qce não dispõe de autonomia e cujo governador é nomeado O dispositivo ne'llmesmo pre
vê as atribuições dessa "Câmara Territorial".

Acresce que não tem o art. 76 interesse imediato, sequer remoto, sabido
que o texto constitucional aprovado transforma emEstados dois Territórios e reinte
gra o ultimo no Estado de origem

I
O as110 político, diplomático cc territorial, não constitui direito ou 9§.1

rantia de brasileiro ou estrangeiro residente, matéria objeto do artigo 52, nas pri~
c!pio que tem a ver CO:IIas relações internacionais da Brasil, ratérfa versada no a.!.1
tigo 42 A contredrçêc decorrente da cctcceçãc do disposí.tívo é manifesta

O artigo 26 elenea os bens dos Estados, neles incluindo, emseu inciso II, as
ilhas oceânicas e maritimas, já ocupadas pelos Estados e f.U1icIpios

se tais áreas se consideram "bens dos Estados", portanto incorporados ao seu

demInio, sobre os quais exerce o "imperilJll", não há que se falar, no art. 20, inciso
IV, em "exclufdas as já ocupadas pelos Estados e Municipios ll •

A ccntrsctçêc, que é evidente, decorre de âa-entâveâ e, infelizmente, costu
meira confusão entre as noções de "do'llInioll (propriedade) e vocupaçãovtposse)

Se as áreas excluídas no inciso IV do art. 20 se incorporam aos bens dos Esta
dcs , comose vê do art. 26, inciso Il, estão sob o seu domInio.

Q(JEJRA ASSIIW.ARA NATlIREZA DAEMENDA:

GJ -:X~~~~~S:~C;;;:~~S:oo~~~"=~~=~se~~:~~~~upresslva
D - OMISSÃO -Objetiva resl.llbelecer mllt.énalIpfOYllda no l' turnoe não InduldanaredllçilQ do venodo

D - ERRO- Redaçãodo venCIdo qtJenao correspondaaoque fO!lIprOVlldo no 1-tumo.

D - CONTRADIÇÃO-DISp05llfVoS contrlldrtónQs enlfe$I e sobre li mesma ffilItena.

O - ~~~~E UNGUAGEM.- SlInllrviciode Ilflguagem, defeito,erro mlll\lresto11 comglr, ou de

SUprima-se do artigo 57. 1, a expressão:

"de Prefeito de Capital".

Tendo em vista que o Projeto nl!lo aÔTIite a ncxneaçE!o dos prefeitos das cap!

tais, prática que experimentcwnos em longo período de nosso constitucionalismo, é de
se excluir a expressl!lo objeto da presente emenda, para que se mantenha Integro e r.!
gido o principio da il!9ossibilidade da contenporaneidade de mandatos eletivos, ain~

da que licenciando-se o eleito de P.IJl deles.

Q(JEIRA ASSIIW.ARA NATlIREZADAEMEI'IIlA:

QUEIRA ASSIIiAU\RA I'L\TUP.EZA DAEMEI'lDA:

lESiI - ~:~~~~m::~~~a::'~ ::~~::oo~~;;"p:~~:~~t:~~=n~se~~~~:Il::C~~supressl~a
D - OMISSÃO -ObJetlVll restaH~ecer metenao:provadll no l' turno e não IndUldana redilçãodo vencido

D - ERRO - Redaçãodo vencidoque não correspondaao que Ioleprovadono r- turno

O - CONTRADIÇÃO- DISpoSItivos conlIad1Ónos entre si e sobre li mesma matéria.

tJ - ~~~Te= UNGUAGEM - Sanar vldode ITngullgem defeIto.erro mlll\lresto ti corrigIr,ou de

JUSTIFICATIVA

Pelo text:o an debate, que aliás reproduz o que se vem proclamando

desde as cartas de 1967 ( e :Ehlendas subsEqUentes - art. 150 e 153 ), de 1946 (art.

: 141), de 1937 ( art. 122), de 1934 (art. 113 J e de 1891 ( art. 72 ), os Direitos e

; Garantias Individuais dizau respeito, apenas e tão-scmente. aos brasileiros e aos ~

IIt-TrllYrefros residentes 00 PaIs. Já a COnstituição IIrper.ial diz apenas respeito à in-
! lJiolabilidade dos direitos cilJis e (:OlítiCCG dos cidadãos brasileiros (art. 1791.

: Preocupa-rne ma situação que" a cada dia que passa, e Em virtude, .
, dos tredexoos meios de comunicação, merece que o COnstituinte sobre ela se debruce e

I aponte zolução Justa e adequada: que garantias, se é que existe a.1gulra, a nossa 'Lei

; Maior oferecerá ao visitante, ao estrangei%O que aqui não resida? A tcdo rranento e.::!
tarnos incentivando o turisrro ou recebendo téalicos estranqeiros que aqui ....ãn para
auxiliar o nosso desenvol....jmento. se mantido o texto atua1, nenhuna garantia à vida,
- liberdade, à igualdade, à se;uranca e à propriedade eles t~ão.

A emendaora proposta, além de evitar a colisão entre os dispositivos, pemí

te corrigir evidente erro, que afronta a doutrina. I
O que se quer dizer é que ficam excluidOs do rol dos bens da ljnfão eouetes á

reas, nas ilhas oceânícas e marItlmas, que já estejam, no domInio dos Estados e H.Jni
c!pios.

Da maneira coro está redigido o texto, há contradição incontornável, já qu

os Estados e l-lInic!pios não podemconsiderar, corrobens incorporados 8 seu patrl
nio, áreas sobre-as qJais exerçam mera ocupação, que é matéria de fato.

o Çlecreto-lei nl:! 9.760/46, ao elencar os bens imóveis da Unil:lo, aludiu às "i

lhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer t!tulo legttimo nãa per
tencerem aos Estados, M.Jnic!pios ou particulares".

Embora irroprecisa a redação, percebe-se, nitidamente" que a intenção do le>lis
ador foi a de resguardar os direitos adquiridos dos Estados, MunicIpios e particula

res, que portassem títulos legItimos, comotal presunidos os inscritos no Registro I
mobiliário.

A Constituição de 1967, entretanto, ao aludir apenas às ilhas oceânicas, tor
nando-as partes do território brasiléiro, seg..Jrido entendimentos equivocados, teri
cassado o direito de propriedade "dos Q.leeram proprietários de ilhas, terrenos D..l e
di fidos situados em ilhas que esti1lo para lá da faixa oceânica brasileira", o que le

vou PCNTES [E MlRAtlJA a recomendar que o legislador deveria "cogitar de lei que,

certo modo, indenize as perdas, pois as Constituições são retroeficazes" (Ccmentário
à Constituiçllo de 1967, T. I, pág. 538).

Foi preciso que a construção pretoriana, mitigando o preceito constitucional,

fizesse a distinção entre ilhas oceânicas (cercadas pelas grandes profundidades) e a
marItimas (meros afloramentos da plataforma continental), o que agora se consolida
texto constitucional (RTJ n2 113, fls. 1 279)

Quanto aos Estados e tJunlc!pios, não há que se falar tenham eles "ocupa;ão"
I de tais ilhas, o que, efetivamente, não ocorre. Exercemeles, ou o ill!Jeriu:n, quen

á incorporadas a seus territ6rios, ouo~, quando resultante de títulos aqui
sitivos, regularmente inscritos no cart6rio Irooblliário

(TI -=:S:~~:::=o~~~"p~~:a:=~::uc:=~uw~res~
D - OMlssAo -ObJetJw restllbelec~rmal!nllllprOVlldll no l'turno e nlSoInduidll J\lI redlIç5odovencido

D - ERRO- RedlIçlSo do venddo que nllo correspondaeo que folllprovadono l' turno.

O - CON'JR.ADlÇÃO - DisposItIVOS contrlldrtól1OS entresi e sobre ti mesma mlltena.

D - ~~=E UltGUA.GEM - Sanllf viciode Ungullgem, defeito, elTO ITlIIfIIfesto. corrlglr,ou de

SUprima-se do artigo 38, X, a expressllo:

l1e comos mesmos Indices".

EMENDA 2T01191-1

l:J ~IAS OjIS J fIT)ii:~;]
Q(JEIRA ASSINALAR A NATlIREZA DAEMENDA:

o - SClPRE55WA -Se forde cxpressàoou p~Iavra. não deveráIflYefter o sentidodo dISpOSitivo
E::ltmplo- no ttxlo. supnmlr o aMJblo Mtvl.O~ plIS!>lIndo li ser emendamodmcll\rvll e nào supressivll

D - OMISSÃO - QbJetMI restabelecermal.enaaplovadano l' turnoe não Incluldana redaçhodo vendde

O - ERRO_ Redaçllodo venodo que nllocOlTesponda ao que foiaprOVlldo no l' wmo

m- CONIRAJ)}ÇÃO- Dl$poSl!NOS conlradllonosenlreSIe sobre li mesmllmllténa

A ocupação, mera questl!lode fato, é tiplca de particulares, mas jamais da

pessoas jurldicas de Direitu PUblico, COOlO os Estados e os MJnic!pios. J
Quanto li inclusão dos particulares, esta se justifica para evitar a violaç§

de seus direitos adquiridos.

Se não incluirmos a referência aos particulares, haverá contradição como ar
tigo 62 § 5S1:, que estabelece que a lei não prejudicarc1 o direito adquirido, o ato .t!
rIdico perfeito e a coisa julgada. •

A nova redaçllo proposta, alêm de sanar o erro e evitar contradiçl!lo, se reves
te de profundo significado soelal, protegendo os direitos adquiridos dos Estados ~
niC!pios e dos particulares, que já exercerem domínio sobre áreas das ilhas oce~ni:
cas e marítimas.
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EMENDA 2T01196-2
êl CONSTITUINTE POMPEU DE~S'

ClOEIRAASSIlIAIAR A NATUREZA DA EMENDA:

QlJEIRA ASSII'IAI.AR A NATUREZA DA EMENDA:

o -8UPRE8SlVA -Sefordeexpress30ou~",n&:rdevellllrwt1terosentldodod!SjJOSltMJ
Ex~ na lelclo,suprVnIr o odVélb1o -NAO- passando 11 ser emeNfarnodilicd!vae n&oSl.Ipres5Iva.

~ - oMISSÃo-ObjetiVllrestabelecerrnlltemapr=dano l·tumoell~o1ndUJdllMredaç!odovmddo

O - ERRO- RedaçAodovencido que Mo correspooda!lO que folllprovado no t-tumc

0- COfIlRADlçAO-Dtsposrtovos conl1~lOsentresfesobleanlesmamMeM.

O - ~~~E lJl'fGUAGEM - sanar VICIO de 1l1guagem eerete erre ~anlre5!O a corrigir. ou de

r.r----------"""'------------,
Inclua-se no "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" o
seguinte dispositivo:

"Art._ A Justiça Eleitoral, no prazo de 30 dias da promul
gação desta Const!tui9~o, fixará as datas da eleição direta para
Governador, VIce-Governador.eDeputados DIstritais do Distrito re
deral e da respectiva Posse, de forma a compatibilizar, com a pce

~íve1 brevidade, sua presente situação institucional com o dISPO;
to no Art.3J". -

JUSTInCACItO
A emenda destina-se, pura e simplesmente, a sanar a omissão

constitucional exa s t ent.e na ausência de dí.spoaí t ívo Que com~

lhe a atual situação institucional do Distrito Federal com o di;
posto no Art 33 do projeto aprovado en l!~ turno. -

O mandamento constitucional nele consagrado _ "O Distrito'
federal, dotado de- autonomia política, legislabva. adrlinistrati_

va e financeira, nos termos desta Constituição, será administrado
por Governador e disporá de cânere Legislativa "c-não se ccnoadece
com a manutenção do status quo presente, em que o poder executivo
local é exercido por um Governador ncrteaoc pelo Presidente da aea
pública e por este desu ss íveã ad nutum" e o Poder Legislativo
simplesnente delegado a uma Comissão do Senado Federal composta
aleatoriamente por representantes de quaa.squer unidades da federa

çãc e, portanto, descompromissados de maiores obrigações para co;
a COMunidade de Bras!lia e Cidades Satélites

Por ser tratar de sanar, a curto prazo, uma emergência
relativamente breve, deccr reate da omissão do texto constitucIo_
nal, parece..nos de bom alvitre deixara critério da própria Justi_
ça Eleitoral a fixação da data do sufirágio popular, ebenoende ao
fator circunstancial de que lhe cabe, por inteiro e exc.Itra Lvamen.,
te, o pleno conhecimento dos dados operacionais para tanto neces
sários,

QOEJRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMB'iDk

o registro civil de nascimento, a certidão de óbito e os atos
necessários ao exercício da cidadania são não apenas indeclináveis
direitos mas igualmente 1mprescritíveis deveres naturais e un1

versais da condição humana, que transcendem, pois, qualquer conti

genciamento ou condicionamento. O direito e dever de provar e doc,!;!.
mental' a própria existência de cada pessoa, assiln como a sua morte
e a sua condição de cidadania, não cabem circunscrever-se aos que

disponham de pecúnia para tanto ou submetam-se à hUmilhação dos ate~

tados públicos de pobreza. A existência civil, como a morte e a c!
dadania, são ou 'nllo são por si mesmas; e, assim não podem, de ma_
neIra nenhuma, estar sujeitas a transações de compra_e_venda ou de
supostas filantropias. Ta1s documentos, necessariamente universais
e gratuitos - devendo, mesmo, tornarem_se obrigatórios, por lei

ordinária subseqlJente (já que regimentalmente achan_se,já agora, im_

pedidos de figurar no atual texto conStitucional) _, são um impera
tivo mesmo da própria dignidade hUr'lana. -

Nada mais necessário, portanto, que es tabeãecer--seua
crdenação , po;a e estritamente gradativa, que crie uma sistematI

zeção nomenclatura! padronizada, hcmoqenefaendc , substantfvamen_
!.!:., as diversas denominações da mesma mat í tuí.çêo , que adJetiva

mente serão distinguidas em função apenas de seu nível de ins
tâ(lcia: "Câmara Federal", "Câmara Estadual". "Câmara DistrH:al"e
"Câmara Municipal".

JUSTIFIC,llÇAO

rn -:~:~=~~:Io°~~~~6s::::n~S:~~~~esswll
O - OMlssAO-ObjelJtnl rcstabeIecer matella ;aprovadano I'turno c:nao lndUKb na red4çio do lIellcldo

O - ERRO - Redação do venddo que nãocorrespondll80 que lol8prov"dg no l° lUme

O - CONTRADlçAO-Orspos&vos conlIaditonos enlI~ si e sobre a me5lll11meteria

O -~~ UNGtUl.aEM - Sanar vicio d~ Imguegem, defeito, erromanifesto li corngr ou de

m-SOPRESSIVA - Se forde expressa0ou p~lavT'I rmodevela 'rW~IIN o senbdo do dlspDSlllvo
Exe~ no texto, suprimir o /ldverblo -NAO~ p3'>5llndo li <;f't f:mentb modlrll'a!J~ e MO stlples.o;r.ll.

0- OMISsAO_ObfellVlIrestal><-l '~.n"'l(>thlll" ,l,w~ I I "I.. ' ..I'lltldUl<'!II'alo>d~Cb.,c;lr,~'11'"h

O - ERRO - R~llç60 do vencldo que não !;(lrrespond~ ao que rOl avrU\.ildo no I lun'Q

0- CONTRADlçAO-DIsposdivos conl18l::htollosentlcsfesobreemesmllmlllélla.

EMENDA 2T01l97·1

l"?

EMENDA 2T01198-9 """" -,
t? CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA J~~~

r.r----------""""-----------,
Suprima-se, no item LXXVIII do art. 51:! do Projeto, a expressão

"para os reconhecidamente pobres, na forma da lei".

RepübLí.ce , SUtlação, essa, sem precedente nem conseqüente na tradi

ção do Direito Constitucional brasileiro - tanto ,no Senado da Repú

blica Qoanto no Senado do Império- -,a sobrevivência de tal adjetivo
ocioso tem-se devido apenas a um fenômeno de pura e simples inércia
vocabular.

Não existindo mai~, portanto, tais meteóricas instituiçõesen
nossa melhor tradição constitucional, parece impor-se hoje restau _

rar a denominação tradicIonal que atravessou, ina1 teráve1 ,a pró
pria transição da Constituição Política do Império do Brasil (25 d-; •

março de 1824) para a Constituição da República dos Estados Unidos
do 8r~sil (24 de fevereiro de 1891) - n~o se justificando, pois,que
não retorne definitivamente à nova (e esperamos que definibva)Cons

tituição da Repllbl1ca Federativa do Brasil. Instituições constitue;
algo que somente vive (e. sobretudo, sobrevive) em função de ",m con
tinuidade, o que, em ultima analise, quer dizer tradição _ l..'Jjil üu-=
sência, aliás, tem s1do, em nosso Pais, a grande (se não única) ca,!:!.

se do terrivel mal histórico-cultural que tem acometido nossas ins
tituições políticas de sua fragilidade essencial. a descontinuIdade,

~ --
que as torna sempre precárias e instáveis, sujeitas, portanto, aos
golpes de Estado,

Há, ainda, outra razão, talvez maior, para ta! altera_
ção nomenclatural: a necessidade de sistematizar e ordenar unifor
memente a denominação das várias instituições legislativas do PaIs.
Sua diversidade atual não apresenta nenhuma razão-de_ser lógica.Os
nomes e títulos mudam. de maneira desordenada, tanto na sua componên
cia substantiva quanto na componência adjetiva, em função tão som~

te de que sua 10caI:zação srja na esfera federal, na estadual ou n;
municipal, e , por ultimo, na (recentemente criada) distrital

A mesma instituição que, na esfera federal, denomina_se,
substantivamente,} "Câmara" e, adletivamente, "dos Deputados" ,na es
fera. estadual chama-se, sub!:>tantivamente, "Assembléia" e, adjetlva_
mente. "Legislativa" (elllbora seus componentes recebam, indistinta _

mente, o mesmo título:"Deputados") i já na esfera municipal, a mesma
insti tuição recupera, substantivamente, o nome de llCâmara", mas, des
sa vez, adjetiv8mente acompanhado do qualificativo "Municipal" ( ;
seus componentes ganham o tItulo de "Vereadores"); e, por último

que da assistência jurid1ca gratuita recessttea,

Cito, canoexesJfJ10 dessa assertiva, o caso catar.1nense, em QUe, desde 197.9',
o Estado custeia a assistêrcia gratuita por intermt!dio da Ordem dos Ad/ogados do~
sil, não se tendo notícias de queixas relativas li qualidade dos servâçcs que v&t se,!!
do prestados pelos advogados, nem quanto 11 universalidade do otendillEl'lto.

Cabe registrar, além disso, que o governo ceterrreose, a partir de 1987,
atendendo a argumentos de ordem técnica oferecidos pela Ordem dos Advogados do Bra

sil, gestora estadual da defensoria pública, duplicou os recursos a ela destinados

O coeoeretfvc seguinte mostra a grande distância QUe existe, emtermos fi

nanceiros, entre o critério catarinense e D da.cr1aç~ de rm organisno burocrático:

Execução orcamentária de 1987:

- Recursos destinados ao Ministério Público •••••• ces 250.523,723,~

- Recursos destinados à Defensoria Pública,

por intermédio da OAS/SC cz$ 4.662.~13,10..

Suprima-se, em todo o texto do Projeto onde figure, o adjetivo "F~

dera!" aposto ao subs tant.íve "Senado" .paorcnfaen-se , igualmente, em
todo o texto do Projeto onde figuram, as expressões "Câmara dos D~

putadosv , "Assembléia Legislativa" e "Câmara Leg1slativa" por res
pectivamente, "Câmara Federal", "Câmara Estadual" e "Câmara Distr!.

tal".

JUSTIFICACAO

O quali fica tivo "Federal", aposto à denominação do Senado,

embora correto, é ocioso e, portanto, dispensável. ainda mais na

denominação constitucional de um Poder da República. cuja ti tula 
ção deve ser eminentemente substantiva, só comportando adJetivl
vaçãc quando absolutamente indispensável. No caso especifico, se,

além de "Senado Federal", houvesse também a figura de "Senado Est!

dual" _ o que, aliás, determinou o aparecimento desse adjetivo espe
cífico na nomenclatura constitucional brasileira foi apenas rc cu.!:
to interregno institucional em que houve senados est~duais,Que se
tornou necessário apor o termo "Federa!' a denominaç~o do Senado da

- Recursos destinados h Defensoria Pública,
por intermédio da QABISC •••••• •••• ••• ••••• •••• CZ$ 14.446.060,00

'posto isso, vetifica-se que a emerrlascocessrva cpJe propo:ilo, se 1lIpae, ~

ta permitir que os Estados cutpram seu dever constitucional de atender aos necessit!
dos, na forma mais 1ndicada por suas peculiaridades. A enerda, ademais, se~ a di'!'!.
triz básica do projeto de consagrar, ~ Brasil, sigtificativa e estável descentrali
zaç§o político-alin1tüstrativa, na flledida emque assegura à União cceoetêocre para l,!:.

gislar sobre a matéria apenas geneticamente (normasgerais). sem ilrpor aos Estados

r!gidos esquemas aáninistrativos.

Previsão orcamentatia de 1988:

- Recursos do Ministério Público. • ••••• ••••••••••• Cz$ 461.864.160,00

QUBRAASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o - OMISSÃO - ObjetMl restebctecer malcrilSaproveda no I lurn" P nãc Indu dana redaçêo do'1"11\ 'du

O - ERRO- Redação dovencido quenao COIH!~lil)nda ao qu.. IQI aprcvado no I turno

O - :O~lÇÁO_DlspoSlhV05 ~nlJadito"n"<'lltoe ..1~......me 'l mes:mll mlll~lll.

O - CORREÇAO DE UNGUAGEM - Sanar W'IO de Imqllag~'n d..Ieuc erre mllnlfes:loa conlg1r ou de
fecnlcaleglslalNll.

EMENDA 2T01195-4 rroR

~ CONSTITUINTE POMPEU DE ;OU5-.----

r
_-
com a autonornla do Distrito Federa! prevista no atual Projeto de
ConstituIção, a meslllíssima instituição recebe também, substanti_
va~ente, o nome de "Camara", mas já ",qui, adletivamente, apelida
do de "Legislativa" (JntitlJlando_se os seus componentes do "Dep;';
taClos D.f:stritais"), -

A regra dá c~tência originária ao Supremo Tribunal Federal para

julgar rrmnclado de segurança contra ato de algunas autorrnaoes ou 6rg~os ,
dentre eles, o Supe=!or Tribuna! de Justiça. Quanto a este. o teJlto l:OI'lfl~

ta coe a parte final do artigo 111, I, b, do Projeto, segundo o qual comp!:
te ao 5.Jperior Tribunal de Justiça processar e julgar, o;igirn:riamente, os
mandad:s de segurança contra ato oo próprio Tribunal

A grande dncvaçãc trazida palc Projeto em relação ao assunto con _
srste e- estabelecer coe cabe recurso ordinário contra tod2 dec1sã~ denega
t6r1a C?- mandadode segurança, proferida onginariaMente pelos Tribunais.-

SUprima-se do parágrafo único do art. 13:1, li express!o:

"em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso pú

blico de provas e tItulos, assegurada a seus integrantes a garantia da i~Vibllid.ê.1
de e vedado o exercIcio da advocacia fota das atribuições institucionais."

Q(JBRAASSIrIALAR A NATUREZA DAEMENDA:

::te por l.tll lado é justo e salutar que a Constituição preveja e institucion! '

lizaçao da Defensoria PUllica, na lkli~o, E:tados, Distrito Federal e Territ6rios, v!

sando ao curpriment6, pelo Estado, do dever constitucional de prestar assistência j.!!
rIdica integral e gratuita aos que cooprovarem insuficiência de recursos, por MtO
lado parece-me lfIl8 demasia exigir que np antlito da administração p&llica seja criado

6rgtlo estruturado emcarreiras, para a concretização do ~jetivo emtela

Com efeito, a criação de l'Iais un 6rgil:opúblico, especialmente r..osEsta:los,
com estrutura e orgenização s'emelhantes às do Hinistério Público, irrplicará o gasto
com o supérfluo - manutençãD de serviços burocráticos onerosos -' em detrimento da u

niversalidade do atendimento, tarrbém com qJBlidade e sob controle 'da sociedade, aos

Ul-~:~s:~.:~~~,;:::~:s:=~s::-~~~$Up1e5SIV~
O - oMISSÃo- QbJe\lva restebelecermeteneeprovatmno 1"turno e nac Il'Iduldll ne te~ç60 do venCIdo.

O - ERRO - ~edaç!O do venddo que nse ccrresponde1I0 que folllPfOVZldo no l' tumc

0- COl'URADlçAO-OlsposllJvos con'..rlllfrtóriosentreslesobfe.llmesmllrMtenil

D - ~~E UNQUAOEM - Sanar \lIdo de flllgulIgem.defeito. erro mlm!ftsto li corrigir. ou de

QlJBRAASSIIlAIARA NATllREZADAEMENDA.

SUprima-se. na alInea "d" .do inciso I do artigo 108. a expressão
" do Sl.Qerior Tribunal de Justiça ",

Assim, das decisões denegatórias de mandado de segurança, profe
ridas perca Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais, cabe
recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (artigo 111, Il, b), e

das proferidas pelo SUperior Tribunal de Justiça, cabe recurso ordinário pa
ra o SUpremo Tribunal federal (artigo 108, lI, a), Portanto, a supressão pr~

posta não retirará o exame da matéria do Supremo TríbLl1al Federal, pois este
a apreciará via recurso crcínérro; seguindo a sistemática invocadora estabe
lecida pelo próprio Projeto.

Esclareça-se que, sobre o assunto, a regra antes descrita, estab!:
lecida pelo Projeto, altera significativamente para melhor as normas da Con~

tituição em viqor' atualmente, das decisões denegatórias de mandadode sesu
rança, proferidas originariamente pelos TribtKlais, só cabe recurso extraordi

nário, rerédío processual nuito mais restrito que o recurso ordinário
A emenda,ora proposta, é mera reiteração da de nl:! 1.043, apresen

tada pelo Deputado koyu Iha, que, embora tivesse obtido parecer favorável do

ilustre Bernardo Cabral, deixou de ser votada, por não ter sido destacada.

'Eis o teor do referida parecer'
" O Texto do art. 108, inciso I, alinea "d", do.Projeto, na exp~

são "da 5Lperior TriblXlal de Justiça", se contrapõe ao texto do art. 1]1.10
ciso I, alinea "b", na expressão "do próprio Tribunal". -

O Sistema atual é do próprio Tribunal julgar Malidado de seguran

ça contra ato seu. Pelo Projeto, ainda, da decisão do Tribunal, julgando Ma~

dado de segurança contra ato seu, cabe Recurso Ordinário (art. 108, lI, "a"
por exemplo)

Em conclusão, correta a Emenda n2 2f'Ol043-1

pelá aprovação",

EMENDA 2T01193·8 ""'"
fJ 'iEN.&"DnR L(lllDIVAL MJlTISTA----------,J rr-;::;J

o -:=~~::;~:o~~~==s:=~s:=~~supressm.
O - OMlSSÁO- ObjeINarcs\.llbelecer mat~rillllprov;,d" no ]"lumo e MOInduIdllnllrcdafaOdovenodo.

O - ERRO- Redtll;60 do vtnddo quenilocorresponda llOq~e fOIeprovadonol' tuitlo.

O - CONTRADIÇÃO-DIspositivos conlralÍltonos enl1esi e sobre e mesmll 1l'llItén4.

O - ~~?~E UM(jUAGEM.....Sanar ""do de \lngU-'gem, defeito,erro menlresto-l.l corrigir,ou de

~
~ resumo, as ilhas marítimas Oucosteiras constituem Território Brasileiro e

unidades federativas litorâneas, senda que o dom!nlo dos terrenos de marinha e

seus acrescidos, que os ;Odeiam, é da UnHlo, a quem tarrbém, pertencerá o dorn!nlo da
parte l1lJClear. salvo se já pertencer aos Estados, 1U'l1cíplos ou particulares que te-

Mam tItulos "91t1oos. I

EMENDA 2T01194-G
l"? ANTCM~ CPi01JS I<IHERREIS
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Constituinte ALVARO AN'l'Ono

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Sanar VIria df' linguagem drretto erro rmnIFesto a corrigir ou de
lécnkaleglslatwa.

Suprimam-se do Art 7lõ!, Inciso I, as expressões "complementar que

preverá Indenlzaç60 ccmpensebérda , dentre outros dIreitos".

JU5TIFICAÇ~O

O assunto apresenta um grau de complexidade social _ tanto I
do ponto de vista do trabalhador quanto do da empresa - que se agr3!.

va em função, não apenas da mutabilidade, frequentemente veloz, no
processo das relações de emprego, mas também da diversidade de situa
ções decorrentes das condições de trabalho, variáveis. não só entr-;
as diversas categorias profissionais e suas múltiplas formas de at1
vidade, mas Igualmente, e muito, em razão da diversidade de situa _
ções regionais num país da extensão e variedade de caracterlsticas

existenciais do Brasil, que, nesse, sentido, apresenta, às vezes, o
caráter de um verdadeiro arquipélago social.

Cumpre, pois, que a solução de um problema de tal complexi
dade - tanto no tempo Quanto no espaço social brasileiro - não se r~

vista constitucionalmente da rigidez de dispositivo tão imobilizad,2

ramente espec1ficizantee casuistico. Deve-se dar ao seu disciplina 
mento legislativo um tratamento constitucional tão genérico que pe!.1
mita uma flexibilhação o mais dinâmica e permanentemente atual!zá

vel possIvel.
. Dai J a absoluta conveniência de não se especi ficar, no pró-

prio texto constitucional, nenhuma forma de medida compensatória nos I
casos de despedida arbitrária do emprego, ainda mais em face da elá.!
tica (mas constitucionalmente Inõcua) previsão contida na frase "de!!
tre outros direitos'~ deixando-se a regulamentação da matéria para o
campo da legislação ordinária, bem mais susceptível, que a pr6pria

lei complementar, de pormenorização - aqui, sim, necessariamente c!.

suística _. em fynÇão da diversidade de ef tuaçêes , e de flexibiliza

ção e dinamismo, nas suas poss.íve í.s alterações ao longo do tempo.

QOEIRAASSIl!AIJ\RA NATlIREZA DAEMENDA:

~ -=:s:~~s:u::n~=o~~:a::::.=:~=~~supressivL
O - OMISSÃo -ObJellv" restAbdec:er mMérkleprov~ no J"turno e MO Induidll na redIçio do vencido

O - ERRO- RetJ"ç60do venodo que Mo comspondlJ ao que rOI"I'JOVado no l·tumo

D - CONTRADIÇÃO - OtsPOSI\JVoS coolI"dlt6nosentre'SIe sobre li mesma matena

D - ~~~E UNGUAGEM - Sanar vfdo de IrIguagem, defeIto erre manifesto 1iIcorrigir, cu de

o - CONIRADlçAO-Dlsposlt/VQS eontradltcnosenlreslesobrellmesmamalerla.

D - ~=E UNOUAGEM - Sdnar \'ICIO de linguagem,deferto erre meruíestc ti corrIgir, ou de

No Artigo 22, Inciso XI# suprimir a expressão "nas rodovias e ferrovi
as federa1.s".

JUSTIFICATIVA

O trânsito e o transporte de bens e pessoas tem caráter nacional. Dei
xá-los ser disciplinado também pelos Estados e Munic!pios é, na verda

ae, criar uma pluralidade de legislações sobre trânsito e transporte I

para cada Estado e MunicÍpio. Isto dificultaria em muito o trânsito e

o transporte, uma vez que ao passar de um Estado para o outro, e meS8!0
de um para outro MunicIpio, o usuário ou o agente de serviços teria a
necessidade de conhecer; e de obedecer normas e sinalizações diferentes.
Acrescente-se que, com a supressão pxcpcsea, a ação da União não fi~'::' •
ria restrita a rodovias e ferrovias federais, abrangendo, consequent.e,
mente, a todas as modalidades de transporte.

EMENDA 2T01202·1

fJ
QlJEJRAASSINAlAR A NATlIREZA DAEMENDA:

~-:S:~S:::::~~o~~~á::,er~:~~presswa.

D - oMISSAo - Objetrva restabelecer malena eprovada no l' turno enão Induldana redaç60do vmcldo

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque n60 ctIlTespon&ao que folllprovadono r- turno

D - CONlRADlçAo- DlsposdJvos contradlllmosentresi e sobre a mesmamatena.

D - ~=E I...INQUA.OEl'l- &nar vIdo de Inguagem. defeto erro manifesto li conlglr, ou de

e

No artigo 21, Inciso XII# letra "d", suprimir a letra "m" da palavra
"em" # que se encontra entre "brasileiros" e "fronteiras".

JUSTIFICATIVA

A supressão se impõe porque, na forma em que está, evidencia-se a 1m"

propriedade do texto. trao quer a Constituição "serviços ••• entre portos
brasileiros em fronteiras nacionais", HAS# SIM# servicôs entre portos
brasileiros e fronteiras nacionais.

A justificativa para a uupressãc se encontra no ees-tc aprC><:'JI'l,! I
do em anexo. 11

A sURresslo que lia prol'lIe tell: fundamen
to rJ.goroDllll:lentQ t6cnico-jur1dico. A fra.e apontada
deve sor ret.ira.la do texto constitucional pois os1.I

colocada (l~ local illlRr6prio, I oleDnecerulllrla, e

sobretudo, ll11procilla.

o art. 23 da constitui.Do datina a Colll

pettlnc i a dA Unilo. AO longo da vinte e cinco lnci
1108. E um art::.go que telll ee t'apetido em todao 3;:

conatltui.a.!a do Peia (1891, 193<:, .1'137, 1946,

1967) e se deut.l.na. 1.10 eeeenee a ~~!2 doa po

deres da Uni20. Hao houve, em nenhumâ deltte • .!!.!:!!

IIllim aaee e ,
Nellte Constitui.lo Rretande-ue io-

cl.uir UOl~ estranho 11 elltll enumera.lo de pode
rea, a lJaber# o estabeleci.ento de ua direito, ge

n&rlco, inellpec;ttico, a toda a "entidades de direito
pr1.vado·. O local, obvi.aente# nlo I o apropria40
Rara 1.11110. Quando auito, e ae ~ul']ado relevante.
tal dire1.to dcvGrill ter aido relacionado no capU.u
1~ doaoDir"J.tos e Garantias Funda.entais, no art.
6 • I 6 ou no i 32.

DeanoceODJ.t!ilde

Examinado coa iaen.lo, longe <1a
tens10 doa acordo a de lillerançaa# cOl'latru1doa ao
10n90 do 'canaativaa diacuas15as# 1090 lia vi que o

-direito· que &e pretende IIsllagurar nlo dove ne.
~es.o figurllr a. UIIIIl constituiçlo, pois '& aquele
1.nerento 1 presta.ao do todo e qualquer eervlço
pG.blico, ou lIe~a, o da SUII utilizaçao, por qualquer

pessoa. lIem qualquer rostriç'lo, pagas unicamente .11

tarifas, que devem Der univeraalill:.tldllS. IIELY LOPES

,U:IRELLIl:S no seu scmpre fe~ejado ·Direito Adminia~

trativo BrasiLeiro" ao talar doa direitoa ~ !!!.!!!=.
rio dos lIervi.ou pG.blicoa eaclarece, co. proprieda
a;; :.!!2.~ clvicolI. de conteG.do pOllitivo
consistente no poder de exigir dtl Ad.iniatraçlo ou
de aeu delog&1I10 o aerviço a que UQ e outro e e obr1

1}0u a preetnr indiYidual.ente aos usulrios". E, CIlI

ae']uida, concluir "slo direito. p6blicoa sub~etivl)s

de exeee'rer o passoal. quando se tratar dn tH.rviço
uti sinquli e o uBulrio estiver na lrell de SUA

prestaçlo. ".1'a111 direito. t'enllelll ense~o III a.15eo
correllponllentes, inclusive lIl.anda.do de segurança,
conforae se~1l a prestaçlo a exigir ou a le810 a re
parar ~udicilll.. ente" (oh. cit, 7a. ea , 1':lg. 309).

Suprima-se o artigo 26 do Ato das Disposiçlles Constitucio
nais Transit6rias. QlIEJRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

Che91l Il ser, POi8# risivel que,

no texto constitucional, e ell local illlprlSprio, e e
Ilsse9ure '" -entidades de direito pr:Lvado· lI!! por
que nllo a -qualquer pee ec a do povo- 7) li; utllizaçtlo
da rede pliblic'll de telecoll.unicll.çl5es

~l
Diante <13. irlpossibilidade de alterar a redação d,'" fCl'rlna '

a corrigi-lêl.# propõe-se ã Assembléia Nacional CrJllStJ t!,! I

inte a !,upressão da disposição transitõria..

,
A Just:iJ ic-dl.iva da proposição está s('n(1.;o al~reM!llV.d,t el'l i,

J)ISpOSIÇOz:S TRAUSITORIAS - AR'l'. 73

I

I
JUSTIFICATIVA: tias DJ.Dposlções Permo.nentes da ConsL:Ltulç5r, dl_cl-:--I

dl.u-sC que compete ã Uniâo explorar os s~r\'1r;OS PÉ.

blJ.cos de telecomuDlcncões, quer dl.retamente# através dl" derarta- I

DISPOSIÇÕES TRANSIi'ORIAf: - ART. 73

PROPOSIÇÃO:

OOEIP.AIISS1NAIARA NATUREZA IJA"l\ILriDA

AIlll de efltar elll !2E!! h;prlSprio
e de ser dellneeelllllria{ jUfltJ.fica-Be a supreas:lo da
frase no texto conatitucional pela Bua lmprecisle.:.

R que nlo exillte. nea no alllbito tlc~ itlto 6,

nas Definiçaes de serviÇ'oll de TelecolltunlcaVl:ies da

UnUlo Internacional de Teleco.unictlvees, ou nUII [11

cionlrioll Especializados elll Terminologia do Teleeo
.unieaç15aa, nelll. no :hlbito popular, ia to !!i, na VOll!:

popular ou nos Dicionlirios do Id10.II, alguma coisa
quo ee ehalll8 ·serviçoll de inforn.aveclI·. (var ane
xos 2. 3, o 4). Isto sillplelllllcnte nao exiate, nelll
no qlollelrio t&cnico, nea no qlo;;Srl~---;;;;ular.
Portllnto, eorrlJ-se o riaco da incluir na c;rta H1I9

na ua -direito· q\, futuraaente. nin9uAm Ilaber:i_____~==..efi~ir o." ·r...·"]·v~~hi li :"
'1111'11/\/1 "\m c-. -

00 - SUPRESSIVA - Se lor d- (~I"r'l.o;ãQ ou polilvl;)n"l~ rJo~y 11\ '01""1111" ....I. 1",;' ,1o>1'1.~'l' I

, Exemplo-no tcxlo $uprRul co Id.e,blo ~NÁo pll~5<ln,Jo 11'"I <'1I\t'lldiJ 81 1I1of1l" I r. "" >\11

D - OMISSAO-ObJell~ares'lIll~('('1"fmllle/liln[lICI"iilll,)llo '"IUmOP'ldnl,ul,oi,u'l ,'1 11' ~.\,,, '1'

0-- ERRO- Reda'i"iIOÚOV~ltltl<.tjlleIlJOtOl1t"I"N1tlail'lqu,1"loll'''l\"I<II~'' Illll,

D - COltTRADIÇAO-DISPIlSlbVoS C'OIl!tllddnrlO'iClllfl.·'õll'o;obICilnle'õIll,llllolt
'lll

D - CORREÇÃO DEUNQU\GEf", - SanarVltlO de IInlluauem Ilpltllo <'Iro 111111111, ..1'1 a "J'II'l'I t•.; de
: IecOIcaleglSlal....a.

EMENDA 2T0120S·S "'~e'J Dep.rtado XlSE Oliveira~A'--------IP~-_'i_;·_.'~~J

'r.r-----------=---U.'<IO-------

Com as supressões indicadas, ficará restabelecida
a aprovação, pelo Senado federal, de todos os Ministros do Tribu
nal de Contas da União, cujo modelo tradicional se pretende pre:
servar, consoante proposto em outra emenda ao artigo 75, que guar
da com esta íntima conexão. -

QUllJU\A~lNALA1t A NAIUIU:ZA DA [MUiIJA:

- explorar dIretamente ou mediante con<:essão a

empresas sob controle acIcnil'"1o estat31

servIços telefônIcos, telegráficos. de tran.!

missão de dados e demaIs serviços pübllcos

de te le(.olJun Icações.

Suprimir no art. 21# inciso XI, a seguinte frase: "1: assequrada
a prestação de serviços de informações por entidadeo:; de direito pr~

vado através da rede pública de telecornunlcaçõt:ls explorada pela Un!

ão".

Em conseqUência, a redação passará a ser a seguinte;

Suprimam.se o item XIII do artigo .50 e a expressão
"um terço". constante do inciso III, letra b, do art. 53.

JUSTIFICATIVA

~ -:S:~~==Io~~.=n~:~=~se:r::m~supressML
D - OMlSSÁO -ObJet!vll restIlbdecer matéria llproo.ta& no l·tumo e n.!ioInclufda nartdaç60do vencido

D - ERRO - Redaçãodo venddo que não colTesponcla ao que rol tlprovadono l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSposruvos tonlradrtónosentresi e sobreli mesma mlItEna.

D - ~=E lJI'IGUA.GEM - Sanar vfcb de lInguagem defeito. erro marufesto11 comgll" ou de

Art. 21 - inciso XI

EMENDA 2T01204-7 ,..,,"'______ - ,
fLJ .CDNSTITUINTE GONZAGA PATRIOTA ---] ~;~- ..=J

W - SUPRESSIVA -S(' rorde t'1l~fI''''o:.''IIHlU I'~ta\la n,lO rf!-VC'I<l lnVl'rtr>r o '1('1111'''' .... li I' "411"
Exemplo no tuto suplill1lro nch-clblo MNAOM I'il!>.~illldo i! srt etnellrJ,1'1lll.1J1I. 1I1hI' M'l ·~Jlll"'-.'l' I

O - OMJSSÃO -ObjetIVa restabelecrl malerlaaplovadilllo I-Iulllo e n:o illrlUIL!i1 '11 I'" Y, 1"1 J.•• ' 'l'lol..

0- ERRO- RedilçaodovencldoquenioCOl1(!~I'Olld~ao'llwrollll"oYadllllu1"111'"

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSlll\~S ('o ltloldltOIIo'l culu' ~i c 50111t' alUI smillll1JIII~1

O - ~1:~~w?~E UNQUt\OEfoI - Sanar '11(10 c1rIU1!JUil!JPIll sk-Itltl) rll(' 111..1111· ...'· I" lII"'l ., <.I"

Constituinte ALVARO ANTONTO

Art. 207# I.

JUSTIFICATIVA

_ Tal como redJ.gido# o dispositJ.vo perlnJ.te a aposen-
taçao com proventos integrais# ainda que o segurado haJa contri
buído apenas 36 :meses - o que é evidentemente contrárJ.o ao sistema
instJ.tuído# que obJetivou garantir a aposentadoria integral em ra
zão do implemento do tempo de contribuição (itens II e III).

"1 - aposenbdoria proporcional aos sessenta e cin
co anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, re
duzido em cinco anoa o limite# ••• etc•••

A norma, cuja supressão se propõe, ofende, de modo frontal,
o principio reitor que norteou. sem vacilaçlles, até este momento,
B atividade da Assembléia Nacional Constituinte: a repulsa a
qualquer tipo de equiparação em matéria salarial ou remunerat6ria.,

O texto suprimendo consagra inadmissível ficção jurídica, ao'"
equiparar, para efeitos remuneratórios, cargos com inassimiláveis
conteúdos ocupacionais, tendo merecido ponderada, mas categ6rica,
critica do eminente Desembargador OOVR ~ORTO, do Tribunal de Jus
tiça de São Paulo, que é, atualmente, o Presidente da Associação

~~:ns~~X~~~~:~oinB~~~i~:i~~Ss~~·p:~~~~~se~l~;~s~~ ~~~.g~~P~~i~~;}.

Dar ao art. 207, I, a seguinte redação:

QUEIRA ASSINAlAR A NATlIIlEZA DAEMENDA:

1: de se ver que tal disposição deve ser considerada
em função da relação atuarial contribuição/benefício# sem o que
estaria sendo concedido benefício previdenciário sem a correspon
Bente fonte de receJ.ta.

JUSTIFICAÇIlO

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

D - saPRESSlVA -Se forde express60 ~~ No dever61nverter o senbcb do dlSpOSlt/Yo
Exemplo: no texto,suprunlro lIdvéJblo "NAC)M,pas.sancSo a ser emenda modlficd!vlle n!Iosupressrva.

D - OMISSÃO - Objetivarestabel~r matérklllprova&no I' tumoe nio Indul& IlllretJ"ç60do vmcldo

D - ERRO- Redaç60dovencldoquen60correspondallOquefoltlprovadonol'turno

[!] - CONTRADIÇÃO - DlSp05lbVoS conlradltonosentresi e sobre li mesma metena

D - CORREçAO DE UNGUAGEM - &nar vfclo de Iing~em defeito. erro manifesto ti corrlglt, ou de
técnk.l5eg1sklUva.

EMENDA 2T01200·4 """" ---,PJ CONSTITUINTE MARLUCE PINTO J~:;:;s;=J

[]] -~~~~.~~:::;=o~~ ptIn:::~6~=~~~~~upresSrl8
O - OMISSÃO -ObJtlrIa restabelecermatel1llaproviKia no 1· turno e nao Inclulda na redaç~ do vencido

D - ERRO - Redaç60do vencidoq~ n60corresponda00 que rolllprOV<1do no 1· tumo

EMENDA 2T01201·2 """" ---,
fJ )~~:;:;J
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JUSTIFICATIVA:

QUEIRA ASSII'lALAR A NATUREZA DA EMENDA:

QlJElRAASSJifAIAR A NATlJREZA DA EMENDA.

QlJEIRAASSINAIARANATURfZADAEMEliDA:

EMENDA 2T01212-B """" ---,~
~D.p..t.do CARLOS VINAGIlE J~7ígu.

JUSTIFICATIVA

~~~~~ada tradiçi:io no Direito:.brasileiro a competência dos
Tdbunals~s Es'tados para julgar os Gov:ernadores nos crimes comuns e
de responsabIlidade.

üesãocen-ae o Julgamento dos Goverrtadores para a orbi ta da

UnUo, fere o pri.ncipio federativo e atinge em profundidade 2' auton~

mia estadual,. pois implica em retirar dos Estados a apreciação e o
julgamento de fato's que são de seu exclusivo intêresse, afetando a in
dependência do Poder Judiciário local e dos pr6prios Governadores. -

EMENDA 2T01213-6 """" ----,
(!J Constituinte CARLOS VINAGRE J r-ru~~;:ããJ

[EJ -:s:~s:r:;:~00~::=~~~supressNa.
0- OM1SSÀO_ObjetMlrestllbelecerrnatérlllaprovarlllnol'tumoenlloinduidlnaredaç50dovenodo.

O - ERRO- Redaçllodo vencidoque não corresponcIa aoquefol eptNado no l'tumo.

O - CONtRADIÇÃO-DISposItIvOS conIn.ditor\osmresle5Obreamesmcml:Itena.

O - ~=E UNGUAGEM - Sanar vfdo de 1klgullgem.defeito.erro rndesto 11axrlgrr ou de

S"'J!lrillla-se o Art. 140 do Projeto de COflstituição "B".
SUSTIFICATIVA

Não tem senUdo o disposto no artigo que se visa suprimir, posta
que o A't't. !JO, § 11:( do Projeto Já contempla. de modo genérico, como

. cabíveis, evel'ltual' asseeetbeçãc de funções ou cargos entre os vários
Poderes.

De mais a mais, não há que se falaD em assemelhaçl!o entre ~Magi~

tratura, Ministério P~blico, Advogados da União e dos Estados e Defe!!.
do~es PúblIcos ( carreiras constantes...do Titulo IV ). Cada_uma delas

tem punções pr6prias, sistema de garantias e vedações autônomos, ch~

fias i.ndependentes e representam interesses dispares.
De ê:omum têm a formação jurídica, f;) que não é suficiente para ju~

tifioaIlJ a existência da norma específica do Art. 140.

Quando se' fala em descentralização. á preciso uma corres
pondência prática. Ela deve ocorrer nos níveis preceituados. No caso";
político e administrativo. Na forma final dada ao inciso pelo relator
ela será apenas executiva. Da.rãrãzão da adequação do texto ao que
realmente corresponde ao aprovado: a descentralização

I "descentralizaçrlo pol!tico_administratlva. cebencc a esfera federal
estabelecer as normas gerais, e a execução e cccedeneçãc dos res-I
pectivos programas J'I,. esfera estadual e municipal, bem como a enti
dades beneractentes e de- assistência social";

w - Sl'JPRESSIVA -Se ror de expressA0ou palavra.não dever6lnverterosentido do dlsposlbvo
FJcemplo- no testo, supnmlr o advéiblo ·NÀo~. pllWlndoa ser emenda modiliclltrva e 1160 supressiva.

O - OMISSÃO - ObJetlvarestabelecerma~till aprovadano l·turno e Mo indulda na re&lçãodo vencido

O - ERRO - Rtdaçao do vencidoque naecorresponda 110 que fOlllprovado no l' turno.

O - CONIRADlçAo - DIspoSItIVOs ecneedeõocs entre si e~e a mesma metene

D - CORREçÁO ~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem,defeito. erro mlll\lfestoa corrigir ou de
~~~~~ .

o -::~:~:S:S:::~d:Io~~~~~:=~~~~se=::~~~~
O - OMISSÃO - ObJelfyarestabelecermeerte llproVlldll no I· turnoe nad Indukia nllre~ç60 do vendrb

[TI - ERRO - Redaç/iodo vencidoque MO corresponda!lo que folllprovadono 1· turno.

0- CON1RADlÇÃO-Dlsposrtsvo$ conCradlIDoos entresre sobre a mesma ma{érfa

O - ~~~:?~ UNGUAGEM - Sanar ".rclode mgUllgern.deferto,erro mMiresto a cotrlgtr.ou *

. t1it:rp .2/)g,~To
Reescreva-se:

EMENDA 2T0120B-O
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Ora, a vontade dos senhores conr;t:,1I:Ul.nt-1;':5 11;;" [oi

prl.vileg1ar um úrico grupo empr-es ar-a a L, enqu r s tiado na n~plor<1ç50

de um servacc que Já não lhe compete desde 1972, e que o':l'_r.l~ C'Jn,;;

tl.tul.ção vem de ôe r.nu r como eesencaatnente çcvernenenea i ,

Com .l.SfJO, ficaram aeaseeeas da exploração dos scr

vaece públicos de tefeccmumcecõee as empresas part1cllhres que

por força dos conlratos de c..oncessão ainda em vaqor- exploram t a i s

eervaccs , Estas "empeeeaev , em verdade, correepcndem, preseneemen

te, a um~ 3E:!e2 cmpresar1al, que opera em Uberlãndta c OtH r~
cadades do aneeeaoe ao M1na5 GàraJ.s, em percentual lnfcr11:'1 "l11,1j'>

dos telefones Ins ta Iacon no Pais.

Nas D1Sposicões Transitór1as fol. ancIuídc um arti

go va.senõc exatamente beneãí.caex este ãmcc grupo flmpresarial. N~ ,

le, se diz que "As concessões de eervacca públicos de telecol'luni- I

cações atualmente em vigor fl.cam mantidaa nos termos h'tados CM

lei".
I

Tal liispositJ.vo, por força de sua redação dlnbi'.j'ua, I

pode vJ.r a frustar o mandamento das dispos1çõe!; per-rnanr-n! <:.r,r uma

vez que a leJ. vigente nada estabelece com z-espe rt.o ao 1ecJd1dc p~

los oonstncuantiee , Assim, os serviços aezr am "m'lnlldoo:;" i'I.I~r.LfI~

damente, at.ravés dos anos, até que uma nova Le t , a r;el M}).lade ,

viesse a regular o assunto.

mentos e secvaccs , quer ~nd1retamente, através de emprc v<," siob

ao~trole ecãcnãcac es":atal (art. 22, 100150 XI).

r
A redacêc correta, Justa, seria a que as.sequres se

a prestação do servaco até o fanaj, do prazo prevaabc no ato de con
cessão (ano de 1991) ou por um periodo certo e deterrnJ.nado, cont~
do a partir da promulgação da constJ.tul.çâo - como se fez no caso

das concessões de la'/ras de recursos rmneraaa , All.ãs, a emenda ,

em sua redação prilnJ.l:l.va, e:;tabelecl.a que as co'ncessões f1CaVi:im

f manta.das "nos temias f1X!l.dolj nos respectJ.Vos contratos".

QQEIRA ASSllWAR A I'lATURfZADAfMENllA:

(TI -~:~~~:=kl~~~:se=:=C~~pressm.
O - OMlSBAo -ObjelNll resmbeleeerlIUItéri.ll aprovIldllno l' turnoe MO lnduSdllna redaç50do vencido

D - ERRO- Redação do venCIdo que n&ocorresporu:Us llOque foiftpl'cM1dono1·turno.

O - COI'fiRADI~O-D!sposItlvos contnldrtóriosentresIesobreemesmaIDltténa.

O - ~~UNGUAGEM-SllIW o,idode~, defeito. erro mllrllfesto11 COfrlglr, ou.*

=----------moo.-----------
Supr!malll:;se do Art. 241 as expressões. n ••• atuais

e n ••• existentes li data da promulgaçRo da C~nst1tuição.n

JUSTIFICATIVA

D texto deste Artigo visou impedir eventual pretensao de
se estatizar os serviços sociais e de formaçfto profissional.

Porém, tal como consta, o texto permite interpretaçeles I

• ambíguas, Que podem conduzir,i.nclusive,ao entendImento de que o l~

gislBdd[' constituinte pretendeu vedar d criação de uutros servigos
simil,iares.

As supressões propostas não prejudicam o objetivo inic!
al e, principalmente, não cria "reserva de mercado" para as atuais
entidades p:ri\fadas de serviço social e formação profissional, exis
tentes à data da promulgaçlIo da ConstituiçlIo, -

Suprima-se a expressão:
"enrl~stas triplices" do artigo.l21 Inciso III", ficando a seguinte redação:

"artigo.121, rrcrsc III - Classistas indicados pelas diretorias das federações e
dos sindicatos combase territorial na região".

JUSTIFICATIVA:

Una constituição para o presente e para o futuro não pode mais ccn
firmar privilégios ou critérios políticos sujeitos a 8Ib1trarledade da autorida
de públ1ca. Os cidadãos tem maturidade suficiente para escolher seus representan
tes, (art 1$1§ único) e assumir ...uas responsabilidades. Ora. os juIzes classis~
tas devetlser de escolha e absoluta confiança dos trabalhadOres e errpregadõres,
respecbvament.e. Eis porque não há razão para as listas trIplic:es, aliás, nas
juntas de conciliação e julgamento eles já nilo existem.

EMENDA 2T01210-1
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QQEIRA ASSII'lAlARA I'lATURfZADAEMENDA:

o -~~:S:~S:U~:~Io~~~~n~se=:;:~supressIva.

O - OMISSÃO - ObJelivaresUlbelecermatériallptOVllda no l' turnoe não Indwda na redllçãodo vencido

m - ERRO - Re<lzIçAo do venodo que nAoCOlreSponda ao que fOlaprOVlldono l' turno.

O - CONTRADIÇÃO-DISposItIvos contIllditón~enltesIesdore!lmesmllmlltérla

O - ~~~~ UNGUAGEM - Sll1l11r víCIO de Iingucgem,defeito, erro mcnlfesloa com~lr. ou de

QQElRAASSINAIARANATllREZADAfMENllA:

[TI -:s:~~~:r:~~~~~:=s::s::.~~~
0- OMlSSÃO-ObJetMlrestmelecermetmaoprovadllnol'ttlmoellãoinduídonaredllç6odownddo.

D - ERRO - R~ão dovenCJdoque nAocorresponda llOque I'olaprovadono l' turno.

0- CONTRADlÇÃO-DISposrtntos conl1adMrlos entre si e sobre a mesma maténa.

O - ~=E UNGUAGEM - sanar~ de iJnguagem. defeIto, erro mcnIfe:;to <IlaxrigIr, 00 de

Art. 22 das Disposições Transitórias

"são estáveis os atuais servidores públicos civis da União,
dos Estados. do Distrito Federa1 e dos Municípios, da adlninistração
direta ou a.utárquica, que na data da promulgação desta Constituição,

cantem, pelo menos. cinco anos de serviço público ininterrupto, ex
ceto nas t'undações"

-Deverá ser suprimida a expressão "ininterrupto", devendo

o artigo ter a seguinte redação:

"são es'táveis os atuais servidores públicos civis da União

doa Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da adm!
nistração direta ou autárquica, que na data da promulgação
desta Constituição, contem, pelo menos. cinco anos de ser
v.1ço públ.ico, exceto nas :Cundações".

QUEIjlA ASSI1'IAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

o - OMISSÃO -ObJellw restllbelecermlltéllll!lproVlld/l no l'Wmo fi! moIndukUJnll rcdllÇ60 do venddo.

O - ERRO- Redação do venddo que não correspondllllOque 1001lprovado no l'lUme.

0- COmRADlçAo-Dlspos.klYos conlnldltónosenlteslesobreamesmllmalWa.

O - CORREc;Ao DE UNGUAOEM- Sanar vl'clode linguagem.defeito, erro mÀnlfesto11COfl'J91r, ou de
~cnlcllleglS1lll.rla.

,
Emenda Supressiva de expressfto ao Parágrafo único do art. 122," ermi
tida uma reconduçUo" e acrescenta-lo ao art. 123. caput Art. 123" s
juizes classistas, em todas as instâncias, terão suplentes,e man
datos de três anos, permitida uma reconduNlo.

JUSlIFICACAO • I
Entendemos que o Droblema de reconduzir uma ou mais ve

zes o representante classista na Justiça do Trabalho, deve ser ún.!!
ca e exclusivamente da categoria de trabalhadores ou empresários que'
o indicou.

Se a atuação do Juiz classista está correspondendo plena
mente à expectativa dos que o indicaram, inadmissivel que um dispo:,
sit.ho Constitucional venha limitar essa atuação. A limitação con
traria qualquer principio democrático, jurídico e até mesmo social.

Por outro lado, vedar-se uma segunda recondução exclusiva
mente, já que o projeto nilo llmit.ou o número d~ mandatos para os JUl
'Z'e'i'"Classlstas dos Tribuna1S~ Regionais e para ministros classistas ao
Tribunal Superior do Trabalho, é extremamente discriminat6rio,0 que
vem contrariar outros principios do mesmo projeto ConstItucional.

A redaçllo atual s6 faz alusão à recondução no que se refe
re aos juízes cla:ssistas das Juntas de Conciliação e Julgamento(pa
rágrafo único do art. anterior). Ou se exclue essa limitação consti~

tuclonal, de1xand? o a~sunto para ser disciplinado na lei ordiná
ria, ou se acolhe a presente emenda, para que a proibição à segun
da recondução alcance as três hip6teses da representação classista:
Juntas de Conciliação, tribunais regionais e Tribunal Superior do Tra
balho.

"XXIX - ação com prazo prescricional.

a) J,fe cinco anos, até o limite de dois anos após a relação de traba
lho para o trabalhador urbano. -

b) do fato gerador do direito até dois anos após a relação de trabalhJ
para o trabalhador rural. 1

JUSTIfICATIVA:

A redação fina! apresentada pelo relator não confere no
mérito ao que realmente foi aprovado pelo plenário, is'EOé prescritl
bilidade de einco anos, até dois anos após o término do contrato (re
lação de trabalho) para todos os direitos aos trabalhadores urbanos e
prescritibll1dade sobre todo o pedodo da relação de trabalho até dois
anos após o termino do contrato 'para todos os direitos dos trabalhado
re5' rurais, não apenas créditos, mas tambén outros tipos de lesão.Por
esta razao, a redação deve ser alterada para corresponder a sua ampli
ttlde e verdade. -

QlJEIRAASSIlWARA NATURfZADAEMENDA:

(2(J - SOPRESStvA -Se forde express&:r ou pclavra,Mo devemInvertero sentido dodispo:sJttvo
~ no texto, supnmlr o adverbIo "NÃOM,~a.seremendllmodifit:8tMle~o supl'eSSJVa.

D - OMlSSÃO-ObJetMlrestabel«erllUlténllaproYlldinol'turnoemolnduidantlr'e&r;1odovencldo

O - ERRO- R~çOOdovencldo que Mo corresponda 110 que foiaprovadono I' tumCl.

0- CONTRADlçAo-Dtspo5Jb\'oS contradilónosentreslesobreamesmamlllerb.

D - ~=E UNGUAGEM - Sanar VIcio de lingullgem defeito.erro m~esto a corrfslr, ou de

Suprima-se da alfnea "a", do inciso I, do Artigo 111, do Pr.2,
Jeto de Constituiçllo "8", a expressllo " ••• os Governadores dos _-,:Esta
dos, e, nestes ••• " -

.1iSTIFlCATlVA
1. NIlose justifica tratamento diferenciado aos hoje ocupantes de funções no servi
ço·.pWl1co federal, estadual e lllJl1icipal, da aõ:llInistração direta 'Ouautárquica ,

quer tenham ingressado antes da Nova República ou após. O fato de contar o -serv!
dor ou o fuocionádo can cinco allOS de serviço, lIleSllO intercalado, já o habilita à
estabilidade nos' termos aqui propostos;
2. If sabido que llIJitos flSlCionários brilhantes, sentiram-se tocados pelos ventos
da promissora Nova República, que se anunciava atraves dos discursos proferidos p~

ler saudoso TAM:REOO !'EVES 'C, assim, ,retornaram às fileiras do serviço público, p.!

ta contribuirem com sua força de trabalho. Pessoas assim, que somam lJJl grande n&
mero, não podem ficar de fora de un benefício que nada mais é que uma garantia p.!
ra que os mesmos ni!o mais fIquem li. mercê dos ventos do arbítrio e da discrIm1naçl:!o

que outrora enbalou.os;
3. Não se pode esquecer, tarrbém, que a próPria Previdência já usa o critério dos 5

(cinco) anos initerruptos ou 10 (dez) intercalados, ~s, apenas, para conferir aos

pensionistas a função de confiança no seu valor integral. Ou seja, quema exercer
no período acima mencionado, leva os valores referentes integralmente, para os ,prQ
ventes da aposentadoria; ocorre que a emendaemtela visa amparar outro tipo de b~

neficio, e por isso n~Q pode usar a mesm sistemática. afinal, na primeira: o benef1.
eto á salarial, nà segunda, ou seja a emenda, visa garantia enpregatrcla, o que não
onera os cofres públicos;
4. Por tudo isto, justif1ca~se a s~ressão 00 termo "!nIterruptosff do.artigo 22

a fim de que melhot\ se adeque à J:'ealidade do nosso Eals.

EMENDA 2T01214-4 .""., --,
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QQElRAASSINAIAR A NATURfZADAEMEl'IDA:

m -~:~:;~::~~~~,~.=n~~se=-~~supressN3.

-O - OMlssAO_ObjdiW~rlT'llllMaollpt'OVadanoJ~lIJtMemo~l1!Ittdoçbodovendda.

O - ERRO- Re&lç1.lo dovenddo que Mo correspond!laoque roí~do no l' turno.

0- COf'(IRADlçAO-DsspositJYos contllldUóoosenltesiesobrellmesmllmetcrla.



D - CORREçAO DE UNQQA.GEM - sanar vfcio de lIngUlIgmJ, dereKo,erro IlWl!festoD corrigir, ou de
aécnlCII~

Suprima-se do caput do art; 511 a seguinte parte:
"assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
segurança e ~ crccrtecace, nos termos seguintes:

JUSTIFICATIVA
Esse texto veio limitar direitos, especialmente dos estrangeiros

residentes no País Pois, é o único lugar emque se oferece SO eles a inviolabi
lidade de direitos, mas apenas óos direitos indicados nos incisos do artigo.
Ora, não pode ser aceito, porque, por aí, ficariam excluídos de outros direitos
QUe figuram em outros dispositivos constitucionais, como, p, ex I os direitos s,Q
c1ais Não se há de admitir que a ConstituIção não assegure a eles os direitos
relacionados no art 7Q , garantia de emprego, salário mínimo, etc Quanto aos
brasileiros, evidentemente, que a Constituição não precisa dizer em lugar algum
que assegura a inviolabilidade dos direitos que ela reconhce a eles, pois ela é
feita exatamente para brasileiros. Demais, a encreração do texto é menosdo que
os "termos seguintes" E se ela assegura "nos termos seguintes" o conteúdo dos
direitos invioláveis indicados é o que consta dos incisos. Por isso, p. ex ,qua.!!
do ali se diz que assegura a inviolabilidade de direito concernente à vida, e
se vai aos "termos seguintes" e nada se encontra sobre a vida senão a garantia
da inviolabilidade da "vida privada", direito à intimidade, logo se há de inda
gar, onde está indicado esse direito à vida referido? Quis-se ai manter um texto
que é tradicional nas conetrtuíções brasileiras, mas umaimpropriedade tredlcao
nal É o momento de corrigi-la. Ora, comrelação a todos os direitos que a Cons
tituição assegura a brasileiros a cláusula "Todos são iguais perante a lei, sem
Jistinção de qualquer natureza" ja contempla a todos, brasileiros e estrangeiros
residentes no País, salvo, quanto a estes, as exceções que a própria Constitui
ão fundamenta

QUEIIlAASSII'lALAllA NATUREZA DAEMENDk

~ - ~~r;:':'~ext-;s;q,O;:::~~~~~~~':=se;=~:U:S~~supres51va.
O - OMlssAo -ObJcuva restabelecer mlltbf4aproWlda no 1t tumoe nac lnduida n3 fedaç!o do venCIdo

D - ERRO - Redaçllo do vencido que não <:orrespondaao que rolaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÁ.O - DISposlllVos conlladilólfos erare si e so~re a mesma rneténa,

O - ~~~bv~ UNGClAGEM - Sanar vCdod~ IlnaUltllen1, derello, CITO monlre.sto 11 corrigir. ou de

• Suprima-se a alínea B do Inciso X do parágrafo 21l do Artigo
161.

JUSTItICATIVA I
N~o tem cabimento subtrair as operações interestaduais de pe I

tr61eo e energia da incidência de ICM, num momento em que se fala /l n-;;I
fortalecimento tributário dos estados.

EMENDA 2T01216-1
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QUElRAASSII'fAl.A.R A NATUREZA DAEMENDk

~ - SUPRESSIVA _Se ror de expressão ou palavra não devera Invertero senlldo do d,spos,!IYo
Exempl:.- no texto suprlmn o ItdverblO ~l'iÂo~ p/l5!>ltndo a ser emenda mod,r.clt1JV1! e não supress,vlt

D - OM1SSÁO - ObjetIVa restabelecer meteneaprovada no l' lumo e não IncluJdana redaçao do Vi!ncldo

O - ERRO - Redaçeodo venceo que não cortesponda/10que foi aprovado no 1 turno

O - CONTRADiÇÃO - OISPOSIlJ\'OS ccnuedncnos ence SI e sobre 11mesma matena

O - C ORRE ÇÃ O DE UNGUAGEM - Sanar VIciode Imguagem, defeito erro manifesto li carriglr, ou de
técrucaleglSla1JVa.

Suprima-se, no art. 79, inciso 11, a expressão

" em caso de desemprego involuntário."

ficando assim redigido o inciso

.. 11 - seguro-desemprego,"

JUSTIFICATIVA

A lei prevê a rescisão indireta do contrato de tra
balho, r- .=.5 até que se tenha decisão final sobre a matéria poderá o

trabalna::':tr depender do seguro-desenprego.

EMENDA 2T01217·9
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QUEIRA ASSI!'IAIJ\RA NATUREZA DAEMENDA.

o - OMISSÃO -Objl:bva rest.ilielecer matéria lIpfovada no It tumo e nllOIndulda ne redação do vencido

[i] - ERRO - Redllção.do vencido que n.!Ioccrtespcnda /10que folllprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO-DISpositivos conlrltdlt6fios entre slc sobre a mesrne rnatêne

D - CORREÇÃO DE UNGOAGEM- Sanar VICIO de linguagem, dereno, CITO rnerurestca confglr, ou de
técnIcIIleglsllllN/I.

, IRegija-se assim o Incíso Il do Artigo BC!:

Inciso II - "não será constituída mais de uma organização sin
dical, em qualquer grau, representativa de c,ategorIa profissIonal. ou e:1
conômica, na mesma ba;:re teI,'r1torIal, que será definida pelos trabalhado
res ou empregadores interessados e ntio serli lnferior b área de um muni:,1
cIplo" •

.JUSTIFICATIVA

A redação dada ao Inciso para o segundo turno di fere essencial
mente do que foi aprovado, vez que aprovou-se no primeiro turno a unic.!,
da de da organização sindical e não apenas do~ que é a Instân
cia de 12 grau. A expeeseãc " organização sindical" é a mais correta
porque abrange, além dos s tncncatcs , as Confederações e as Federações.

QUEIRA ASSI!'IAIJ\R A NATUREZA DA EMENDk

o - ~~:~~~ed~~~:n~~=oo~~~p=~:s~~~~~:~:~:~~press~
O - offissAo _Objelrvll restabelecermatéria IIpl'O'o'Zldll no lvtumn e nãc IncluJdana redação do vencido

D - ERRO - Redaçaoda venCIdoque MOccrrespcnda ee que fal aprovado no r- turno

O - CONl'RADIÇÁO-~lSposIllVoS co~lladltórlosentre5lesobrcamcsmamalena..

D - ~~~:?~E UNOClAGEM - SIlOMvl'do de Iíngullgem derelto. elTOmanifesto a corrrglr. ou de

.
suprima~-se as seguintes expre~sõ..e;> do Artigo 16'5, Inciso 1,

letra C •

11 De financiamento ao Setor Produtivo" ••• e "através de suas I
Institl'tções FinanceiJ.:as de caráter regional".

JUSTIFICATIVA

Não cabe vincular ao meio empresarial à aplicação dos; 3X (três
por cento) do Imposto de Renda e do IPI. Esses recurscs , para atenderem
a uma finalidade efetivamente éõletlva, pública e social devem ser apl.!,
cedes em investimentos do Setor Público. e rrão do Setor Privado, »conc

resul ta da redação da ãlínea

EMENDA 2T0121g·5 """"' ~--,--__,

e'lIlEPUTADO VALTER PEREIRA J~;~;Iããl
QlJEIJlAASS~A NATUREZA DA~Dk

~-:S:~~V:~~~~~:=~S:::=prCSSNa.
D - OMlSsAO-ObjebW reslltbelecer nIlIterlaIIpRM1da no 1ttumo en&otn,eJuida na redaçllodo vencido.

O - ERRO- R~dovenodoquenlloconespondallOqueful/lprovadonol'turno

0- COl'fJRADlÇÃO-Disposllr.'os contl'~u:ht6nosentresiesobreamesmllmlltena.

p _~~~~E UNGUAGEM- SanarVicio de hnguagem. deferto, CITO mamrcsto a corrigir, au de

r.,.----------'-""""------'-------,
J.1.l TITlR..O 11 - Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CApíTULO I - Dos DI,RElTOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS,

ART. 52 - INCISO 1,11

SUPRIMA-SE A EXPRESSÃO -"PRATICADO ANTES DA NATURA

PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃD: "NENNHUM BRASI
LEIRO SERA EXTRADITADO, SALVO O NATURALIZADO; EM CASO DE CRIME COMUM
OU DE COMPROVADO ENVOLVIMENTO EM TRAFICO INIERNACIONAL ILíCITO DE EI!
TORPECENTES E DROGAS AFINS, NA FORMA DA LEI •

JUSTIFICATIVA

A REDACÃO CONSTANTE no TEXTO TRANSFORMA A NATURAL.!.
ZAÇÃO EM ESCUDO' PARA QI..! CRIMINOSOS EM POTENCIAL ESCAPEM DAS MALHAS
DA JUSTIÇA DOS PACSES DE ORIGEM.

ESTA EMENDA PROCURA ABOLIR A OCORRl:NcIA DESTA HI-
PÓTESE.

EMENDA 2T01220·9

{!J DEPUTADO VALTER PEREIRA

QUEIIlAASSIIfAJ.AR A NATUREZA DA~Dk

o -~~:~~~:::~oa~~~~eve::=:.~=::::~supressIva.
O - OMISSÃO - ObJellVareslllbele<:ermatéria apravztda na ]1 turnoC não lnclulda n3 redaÇDO do vencido.

D - ERRO - Redaçllo do vencdc que não~correspanda ao que :,)1lljXOVado~ i- turno.

D - CONTRADIÇÃO - DlSpoSlIlVOS conlrltcht6nosentre e sccre iI mesma metene,

[g] _ ~~~~E UNGUAGEM - Sanar 'oi lo c! linguagem, dereilo, erro memresc a corrrglr, ou de

ATO DAS DISPOSltOES CONSTF 'CIül'iAlS TRANSITORIAS I
ART. 53 - 72

SUPRIMA-SE; A EXPRESSÃO -RECAIR1i: SOBRE A FONTE DE
RECURSOS ORIGUfÁRIA" E PONHA-SE; EM SEU LUGAR: uSERÁ COBERTO COM
RECEITA PROVENIENTE DE TRIBUTAÇÃO ADICIONAL; SOBRE LUCROS DAS INSTI
TUlCDES FINANCEIRAS,A SER ~ INSTITUíDA PARA ESSE FIM;J.

O TEXTO FICARA'ASSIM REDIGIDO:
"No CASO DE REPASSE A AGENTES FINANCEIROS OFICIAIS

OU COOPERATIVAS DE CRI:DITO, O ONUS SERÁ COBERTO COM RECEITA PROVENI
ENTE DE TRIBUTACÃD ADICIONAL. SDBRE LUCRDS DAS INSTITUICÕES FINANCEl
RAS, A SER INSTITUfDA PêRA ESSE FIM".

JUSTIFICATIVA

DA FORMA COMO REDIGIDO O TEXTO, FICOU NEBULOSA A
INDICAÇÃD DA FONTE DE RECURSDS PARA DAR SUPORTE AOS ENCARGOS CONSE
QUENTES DE SUA APLICAÇÃO.

DESIGN1i:-LA ESPECIFICAMENTE, TORNA CLARA A PROVISÃO
DE RECURSOS, ATENDENDO, ASSIM, A IMPERATIVO DE ORDEM ORÇAMENT1i:RIA.

• TRANSFERIR ESSE ENCARGO PARA O SISTEMA FINANCEIRO,
AL~M DE POUPAR O CONTRIBUINTE DE TAL .oNUS., E:: MEDIDA DA MAIS ALTA JU~
nçA JÁ QUE ELE TEM SIDO O t1RANDE BENEFICIÁRIO DO MODELO ECONÕMICO
VI~_
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AUTOR: VALTER PEREIRA

NATUREZA: CORREçM DE LINGUAGE.oi

DESPACHO

Ine.dste correção de linguagem na proposta. A emenda é !!!2!!!,
f~cat~va, pois indica uma fonte de receita, contrariamente à general.!,

~evista no art. 53, § 79, do Ato das mspceícões Constitucionais

e Transitórias, aprovado em pr-Lraeaxo turno ne í.xe de ser acolhida

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI'oiARÂES

Presidente da Assembléia Nacional Constitu~nte.

QlJEIJlAASS~ANATUREZADAEMEND"

m- SlIPRESSlVA :"'Seror de express60 ou pIti4wa.n50 dever6im'trteto sentidodo@po$Uvo
Exemplo-no eee, suprimir o oIdvérblo"J'iÂO~. passando a seremenda rrnxiJiclltIw e nlIo~

O - OMI55Ao-ObjetMl restAbdecer matétlIIeprawdIl ~ t- turnoC nlIoInduidana tedaçllo do'llenddo.

0- ERRO_ Redaçaodovenodoquenlloc:otrespor1daGOquerolaprcMldono1'trJmo.

;O - CONtRADlÇÃO_DtsposdNos ~~~esobreemcsma~

D - :e~~E UNGClAGEM - SaraM vk:Iode linguagem, defeItO, CITO manifestoa corriglr. ou de

I.!.J
TiTULO 11 - Dos DIREITDS E GARANTIAS FUNDAMENTKI"S
CAPtTULO 11 - DosDIREITOS SOCIAIS

ART. 72 - iNcisD XXXIII

"SUPRIMA-SE AS EXPRESsDes JJDEZOITO E DE QUAlQUER

TRABALHO A MENORES DEJJ E -SALVO NA CONDIÇÃO DE APRJ:NDIZ-.

O INCISO zxxrn FICARIA ASSIM REDIGIDO:

"PROIBIÇÃO DE TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU IN

SALUBRE AOS "'ENDRES DE QUATORZE ANOS".

JUSTIFICATIVA

E PRECISO GARANTIR O DIREITO AO TRABALHO NA
FAIXA ET1i:RIA DOS 1!1 AOS 18 ANOS EM QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE;MU.!.
TO NUMEROSA NOS pAfSES SUB-DESENVOLVIDOS, ONDE ESSA MÃO-DE-OBRA

CONTRIBUI SUBSTANCIALMENTE PARA A CONSTITUICÃO DA RENDA FAMILIAR.

O TeXTO QUE REMANESCE ASSEGURA ADEQUADA PROTEÇÃO
AOS MENORES NA FAIXA QUE DELA MAIS NECESSITA.

IEMENDA 2T01222·5
~ DEPUTADO VALTER PEREIRA AUTOR

QlJEIJlAASSII'lALAllANATUREZA DAEMENDA:

[!] ~:~:~~;:::=o~~~=~=:=:n~5e;~~~:io~?res5N.a.
D - OMlSSÃO-Objetlv2l restabelecer matéria _provada no 1t tumoC nãolndulda M redaç60 do venCIdo.

D - ERRO- RedaçOOdovencldoqucnWco~~quefolllpl'OVi'do·no1ttumo.

O - CONTRADIÇÃO - Olsposl1Jvos conU'lld.Jt6rlos entre si e sobre11mesma rnaterlll.

D - ~~~~E UNGUAOEM - Sanltr acc de IIngUltgem.dereuc, erre mlIn1f'estoa corrigIr. cu de

r.r--------mm>---------,
C!..I TiTULDVI - DA TRIBUTACÃO E DD ORCAMENTD

CAPtTULO I - Do SISTEMA TRIBUTÁRID NACIONAL
SECÃO I - Dos PRINCípIOS GERAIS

SUPRIMA-SE O INCISO 11. DD ART. 1SQ.

JUSTIFICATIVA

A IMPOSICÃO DE EMPR~STlMOS CDMPULSORlOS TEM OCDR
RIDO, QUASE SEMPRE, COM ABUSO DE AUTORIDADE DO GOVERNO. CONT~-LO,

NESSA ÁREA, ~ SALVAGUARDAR A SOCIEDADE DE PESADO E INJUSTIFICÁVEL

ONUS.

A MAUTENCÃO DO INCISO I SE JUSTIFICA PELAS CARAf

TERfsnCAS EMERGENCIAIS DAS HIPÓTESES ALI DESCRITAS.

CIlJEIRAASSII'lALAll A NATUREZA DAEMENDA:

(]J - SUPRESSWA-Se fordcexpress60 ou pallM'll,n60 dever' Inverter o sentldo do dfsposlt!yo
Exemplo.no Ioito, supmur o adverblo 8NÁ08. passando11serem~ modifialtlvlt e n30~

O - OMISSAo-ObJetivlt~Iccer rnatbill aprovada no It turnoc n!o Indufdanll redaç60do vtnddo.

D :-ERRO_ Redação do venodo que nAocorre.spand/IGOque foi IIpfOViIldo no I'turno.

D --CONIRADIÇÃO-Olsposibvos contradtórlo5entreslc sobree mcsma l'MIétiL
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o -=~ Ul'IQUAQEM - SlUlMvl'do de rll1gullgem, defeito,erro manifesto. corrigir, ou de

, ART. 18,t, § JIl.

Dê-se a seguinte eeueçãc- "A lei instituirá, e. titulo de indenizaça:o,

fundo de exau~tUor constitu!do de percentual do resultado da lavra".

JUSTIFICAC.I\:O

o capitulo relativo II Repartição das Receitas Tributárias
já procurou dotar os municípios dos recur-sos necessários ao atendiment
das responsabilidades que lhe fOram atribuídas nos termos dessa Const1~

tUição.

I! princípio aceito pela soberania da Ass~mbléla Constitu
inte, Que o sub-solo é propriedade da UnHio. Assim não nos parece que
um "Fundol! que tenha por objetivo compensar a redução de seus ativos pr
vccecc pela exeusuãc de um bem que a era, UnUo, per-tença deva ser, de
logo, transferido, com exclusividade, ao eurucrpto, onde eventualmente
a jazida esteja lor;:alizada. ,

Parece-nos que o assunto deveria ser deixado em ebert.c e
discutido na fase de elaboração da lei ordinária, prevista no texto e,
ap6s meditada análise, decidir_se por alocar esses recursos onde melhor

~~n~~~~~Iaiod~~~~~~~n~~~ai~~ld:iV;z~~:.não necessariamente

EMENDA 2T01224.1 1"""',_--'-- ---,

(!J VIRGILDASIO OE SENNA J pr;i~;~"'ããJ

_ASSINALAR A NATllREZADAEMENDA:

m-:S:~:::~OU~~~h=~SC~~~

0:- OMISSAO-ObJetfvarestabelec:errnllléMeproyIldano l'tLmoen60lnduidaMredaç60do\lC1Ctdo.
D - ERRO - Redoç!o do\'l!JlCldo que nbo~ponda &O que foi q:H'ovado no l·tInTJO.

O - COI'fiRADIÇÁO - DISposdIYos conrr&:lt6nos entre 51e sobre iI mesaa mllteria.

O - ==EImGUA.Ga'II- &rna.rWdo de linguagem. defeito.elTOmllI1Ifesto a corriglr. ou de

~--"---------mao------- ---,
Suprima-se do Art. 180,' § 4g a palavra hpesguisa".

JUSTICAC1i,O

A atividade garimpeira é urna atividade que se caracteriza
pela grande mobilidade das pessoas que a integram e pelo reduzido nívelI

' técnícc de seus membros.

Por outro lado a formaç~o de uma cooperativa exige sempre
U80 base territorial definida pnde a atividade se exercerá.

Como é sabido a atividade de pesquisa mineral é altamente
eéeruce e de alto risco financeiro não se justificando a prioridade que
equívcceeent;e é atribuida às cooperativas dOe garimpeiros, para autoriza
çllo de pesquisa. -

übserve-se , ainda, que as ocorrêncâes minerais mJito pro
fundas, ou encrustadas em rochas muito compactas não se recomendam à ga
rblpagem, podendo ocorrer q.re ' se a pesquisa de uma jazida desse tipo f;
se deferida la uma cooperativa de garimpeiros. sua lavra não poderia se;
por ela efetuada, por falta absoluta de condições técnicas,

EMENDA 2T01225·0 """' --, .
PJ VIftGILDASIO DE SENNA J ~~;~"7I8ã]

Q(fEIRAASSINALAR A NATllREZADAEMENDA:

D-~:~~~~ou~~=~=~~supressn~
m: - OMlSSAo-ObJetfva restabelea:r tnlltina IIp!O'1l1dll no I'turnoe não Induida na redttç60doYendh

O - ERRO- RedlIçbodo vencidoque n60 correspondll&O que rolllpl'OVIldo no r-uene,

0- COffiRADIÇÁO-DtsposltlvOs conlr~sentreslesobrellmesmllmaterla.

D - ~~E Lll'fQUAGEM - Sanarvíc:1o de Ilngwgem, deleito,erromanifesto 11 cottigIt, ou de

r.''''''-'''D''ê--s-.-a-s'':.g-"-;1-nt:-e-re'''d'''aç:-:D:-o-a-o-A=-r~2''''=-.-l=-n-ol=-s-o..,X"'V=-:""'·-------,
"Or~anizar e manter 05 serviços oficiais de estaUstica, geografia, ge~

10gia. meteorologia e cartografia de_âmbito nacional".

JUSTIFICApAO

A importância que a meteorologia aSSumiu no mundo moderno
para o exercIdo de quase todas atividades produtivas, os avanços tecn.f!.
l6gicos na capacidade, de que está, hoje. dotado o homem, de ~ealizar

COlll precis~o a llrevistl:o do tempo, transformaram as informaçaes meteoro
l6gicas em serviço público essencial.

Nom pais das dimensl5es continentais da Brasil a análise de

dados obtidos através satélites de -rastreamento meteorol6gicos, a cole

ta, transmissão e tabulação das informaçlSes terrestre~ obtidas nos mais
diferentes pontos de nosso pais e do exterior, fazem desse. um serviço
de âmbito nacional, cabendo assilll, à União, iOl:l1scutivelinente, organiz,!
-lo e lIlantê-lo.

A omissãb nos textos constitucionais antetidres da respo!!.
sabll1dade da Unno prover esse serviço, justificava-se, na época, pela
precariedad~ das p;evisdes, fato que não se compadece com a situ.ação
atual quandose pode garantir alto grau de confiabilldade a ta s informações,

~A 2T01226-8 1"""', ---,
~IRGILDASI0DE SENNA J ~~;">"'ããJ

OOElRAASS1NA1AR A NATUREZA DAEMENDA:

[TI -:x~a:s:~~~::~=oo~~~=~6=::~~~~::=pressNa
D - OM.l~ÁO_Ob~ rcstabd.ecermllteM.aprovada no l' turno e não lnduidll nll redação dovenddo.

O - ERRO - Redação do vencidoque não cooespondll ao que foiaprovadono l' turno.

0- CONTRADIÇÁO-DtspOSIlJvOs coolradrtonosenlreslesoblellmesmllmlltemJ

D - ~~~E UNGClAGEM - SarlIr \'Ido de linguagem, defeIto,erro mlll1lfesl.o a conIglr, ou de

:l Título UI _ capítulo 1 - Art. ;r~'~§:-::-,.:-_"'s:-"-pr"'l:-m;:lr-as:-:Cp""al:-:a""'vr""'a:-s""'·:-:d;:lr--'e
tamente interessadas" r no periodo "lDédiantl'! pproyação da população dir!,

tamente interessada".

"USTIFICAÇ~D I
O desmembramento, o remembramento. a Inccrpcraçãc ou diV!1

são de qualquer Estado é matéria que afeta, por todos os modos, à tota
lidade da população aj.I residente.

Assim nos parece descabido que ato de tamanha importância
e tanta significação para o destino político do Estado seja decidido, .!
penas pela população "diretamente" interessada nC! desmembramento.

Seria, portanto mais ajustada, ao PrincIpio da Autonomia
dos Estados que antes da decisão mutlladora toda pcpuãação do Estado fos
se consultada sobre a matéria, porquanto a matéria afetará a todos.

A ameaça contida na expressão "população diretamente int~

ressada" abre possibilidades à criação de um sem numero de »crdedea-es-,

tados ll
, formados, por exemplo, pelas capitais e as regiões por elas me

tropolizadas, ou por micro-regiões altamente dotadas de recursos natu
rais onde, ao long dos anos, concentrou-se o grosso dos investimentos
nos equipamentos soe is, implantados com recursos arrecadados na tota-

~
idade da população do !:stado.

t nossa expectativa. que a Lei ccecreeedtar , prevista no §

JIõI do Art. 18 terá por objetivo definir com clareza necessária as cond!
ç6es indispensáveis para que um novo estado membro, seja admitido. I

Promulgada a Constituição a lei federal, não poderá elab.f!.
rar textos que atentem contra a autonomia dos Estados-membros.

EMENDA 2T01227-6 """'-----_--, "''':---1
(!J DEPUTADO JOSE:: CARLOS COUTINHO J [IT"'1ü07/68 J

_ ASS1NA1AR A NATlIREZADA EMENDA:

(TI-=:V~=:;::~~=~~~supresslw.
O - OMISSÃO_Objctm rcst.llbeIecer ma(&llI epro'o'llda no I'turno e niolndu& m reda~ dovendcb.

O - ERRO - Redação dovencidoque nêe IXlITeSpOfII:!a &O que foi i1provadono l·l:umo.

O - CONTRADIc;AO-Dl5pos1llVos contrllditónosentreslesobrearnesmllmllteria.

D - ~=,E urIGUAGEM - SMar vfclode Ungullgefl1, defello, erromanlfeslcliI corrigir,ou de

ARTIGO ;!12 ITEM 4

Suprima-se 8 expressão "até seis ancs»,

JUSTIFICATIVA

Por entendermos que as crianças possam ficar até 118is !
dade co. a convenIência da direção da pré escolar.

EMENDA 2T012284 '"""" ----, '""~

(!J DEPUTADO JOsE:: CARLOS COUTINHO J F07/88 J

_ ASSINALARANATllREZA DAEMEI'fDA:

'I""'Xl - SUPRESSIVA _Se fet de express60 ou~ n60 dever61mtcrtero sentido do dbposltrYO
~ Ex.empIo- no tedo, suprimiro fldvélblo _NAQM, passando e seremenda modúiclrtMle nAosupressMl.

O - oMISSAo _ObjetNa resUlbelteer mlIt&ío IIpfO'o'lIdano I' turnoe MOlnduk1lI na redlIçio do \IC1ddo.

0- ERRO- Re<lllçiodovenadoquenbocom:spondl!110que lcillpfOVlldonol'tumo

O - CONTRADlçAo -'DtspoSltfYOS cool1adrtóoosentre si e sobre11mesma metén4.

O - CORREçAO DEUNQUAQEM - SMtlr \'feio de IIngUllgem. defeito, erromanifestoa corrigll',ou de"""'-
ARTIGO 200 § 4R

SUprima-se todo o texto do parligrafo.

JUSTIfICATIVA

O texto aprovado concede h lei ordinltria a possIbIlIdade de In!

tituir -ad lnfinitum" novos tributos que garantem o gigantismo

da seguridade socIal. fl supressão deste dispositivo surge CO'I\O

unta necessária limitação constitucional ao insaci:.ável apetite

fIscal de eventuais governantes na aplIcação do poder de tribu

tar.

EMENDA 2T01229·2 """" -, "'''----,
(ll - DEPUTADO JOSE CARLOS COUTINHO JFT'1!i07lJ! J

QlfEIRAASSINALAR A NATllREZADAEMENDA:

I'i' - SCJPRESSIVA -Se Foreleexpressa0 ou ptÀ\oU. nio devel1Ilrtwerter o sentidodo dIsposllZvo
~ ExcmpIo:no kxto. suprknlro advérbio -fiA0.,pas&lII'ldo a SCf emendllrnodlfíelItNa e nlrOsupressiot'a.

0- OMISSAO_ObjeliwrestabdccerrMtérlllllprovndzlnol.tumoen60kdndllmredl2çiOdovenddo.

O - ERRO- Re&çio do vencido que Mo corresponda IlOque foiÇ1OYlIdo no I' turno.

O - CONIRAf)lÇÃO-D;SPOSltlVOS ~sentre5lesobreamesrMrmléna.

O - CO RREÇÃO DE I...InGClAGa-l- 5llMr vk:Iode lingulIgem. defeito, erro mcnlfesto a conigir, ou de--
r.-r----------mao'----~----.....

ARTIGO 207 ino. III

Supri.a-se a expressão -de priMeiro ou segundo grau;-.

.lIJSTIfICA"rIVA

Esta e_endq visa reparar u.a injus.tiça cOlletida co. os profess!:!

res de terceiro gralr que já tinham garantIdo em lei aposentad!:!

ria aos vinte e cinco e trinta anos de serviço.

A .an9tenç§o do texto como está sf,gnIflca UliI grande retrocesso.

EMENDA 2TD123006 """' --, r.r-"""-õ
,PJ ARNALDO DA COSTA PRIETO J éu.07.B8

_ ASSINALARANATllRl:ZADA EMENDA:

D -=~~~~~:=k>OU~~~6;~~~U;::::~~pressm.

[i] -- OMlSSÁo-Objetlva restabelecermlll!nllllpfO'lll(bno l' turno e MOInd~ nl:lrcdaçio do venodo.

O - ERRO - Redllç60dovenodo quenáo~ lIC! que foi o!Iprc!Vlldo no l' turno.

0- COmRADlçAO-DlSpoSlUvos conlrlldilcoosentre~et<lbrel:lmesmllmatena.

O - =~?~E UNGClAGEM - SlIfUItvicio de linguagem, defeito,erro mmllfesto iI conigtr, ou de

Dê-se 60 parágrafo 10 do Artigo 31 das Diposiç6es Transitórias

8 seguinte redaçlio:

Compete à Justiça Federal julgar as açl5es nela propostas até
a datp da promulgação da Constituição e ao Superior Tribunal de
Justiça e aos Tribunais RegIonais Federais jUlgar as ações resc!
sór1as das decisões até então proferidas pela Justiça Federal, i.!!,
clusive daquelas cuja matéria passou à competência de DUt:rO r,!.

mo do Judiciário.

JUSTIFICATIVA

E:: conveniente a citaç~o dos Tribunais Regionais Federais como
instâncias revisoras, nas ações rescis6rias das decisões até
então proferida pela Justiça Federal, dado que esses Tribunais
deverão ser instalad..s antes mesmo do STJ.

Atribuir-se o julgamento das rescis6rias ao STJ (competência re
sidual do TFR), será ignorar-se a existência dos Tribunais Regi.!!
nars r edere.í.s , que, por sua natural condição, constituem-se 6r 
gãos julgad..res dos recursos interpostos das sentenças de prime.!.
ro grau federal, bem como, originariamente, das respectivas aç15es
rescis6rias.

E..'lENDA N9 2T 1230-6

NATUREZA' OHISS1i:O

DESPACHO

rnexasee omissão em relação ao texto do axe , 31, § 10, apro
vado e-n prineiro turno. A competência que a proposta sugere aos Tri
bunais Regl.onais Federais constitui uma modificação não prevista pelas
normas regimentais. Deixa de ser acolhida

Em 12/07/88

Const:Ltuinte ULYSSES GUI..tARAEs

Presidente da AsseI'lbléia NaC:Lonal Constituinte.

EMENDÀ 2T012314 '"""'__-------, - ,
l? ARNALDO PRIETO ) r:r;zpn:;'rr]

QCIElRAASSlI'iAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

r=-t _ SOPRESSW...._ Se forde eJl:pressAo ou p~'avra. nêc deverá Invertero sen!Klo do d.sposl!J'o'O
l1i..J Exemplo no texto.supnmlr o adverbic Mtti.O

R
, passando", ser emenda modJic-:w'" c nêc supr~

O - OlollssAo_ObjetMI restabelecer mateno!l <!lprovada no I~ turno e não Indurda na re&lIç30 do venerdo.

. O - ERRO- Redaçãodo venerdoque nao correspondll ao que foiapl'OVlIdo no l·tumo.

- O - CONTRADIÇÃO _OISPOSI!JVOS conlTlIdltorios entre sI e soble 11mesma mllter/a

D - CORREÇÃO DEUNCiQACiEM. - Sllnar \'ICIO de Ilngullgem, defeito, erro mo!lnlresto li corrigir, ou de
tecrncalegtSlawll.

Supl:;'ima-se do inciso xx do artigo '38 a expressão "assi~ como a pnE

ticipação "d~ qualquer delas em empresa privada".

JUSTIFICATIVA

A associação entre O" capital público e o privado é, em. muitos
casos, de extrema importância para a economia. Tome-se como exel!!
pIo o setor petroqu!mico que não teria se-' desenvolvido sem a part,!
cipação da petroquisa, em associação com empresas pri,?"adas naci2.

nais e estrangei'ras,

A exigência de autorização legislativa para cada ass6cia,;ão
destas significa, ria prática, a invibiali:tação deste instrumento
não SOmente pelo número. de projetos de lei que teriam que ser apr.=.
sentados, como também, pelo próprio tempo necessário à tramitação
de cada um deles o que é incompat!vel com a pinâmlca destas neg2

ciações.

Q{IEIRAASSlNAl.ARANAT(J~DAEMENDA:

o - OMISSAO _ObJetlvll res~decermaterla llPfOVlldll no J'turno e njo mdulda na redação do vencido

O - ERRO- Redo!lç30 do venddo que n50 corresponcl.:110que folllproVlldono l' turno
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o - CONTRADIÇÃO - D!sposl~s ecoeedacncs entre $1e sobre 011 mesma matem.

O - CORREÇÃO DE Ul'IGl1AOEM - Sllnllf VIciode Imguagem. defeito,erro meorreste " cordglr, ou de
tknIClIlegiSlllllv1l.

nal que e o mandado de inJunção, aanda desconhecido de todos .. supr,!
mir o dispositivo .restritivo de recurso ao Tribunal Superior do
Trabalho.

cons i.derando-ue a população eccncmacemerrte aeave com d1.reJ.,

to ao benefício, eaeama-ee que o País perderá vanee m~lhões ee

eaee de trabalho por ano •

....,.,.----------"""'-------------,

Er1ENDA_ 2T01234·~ "'''''PJ Deputado JONAS P:INHE:IRO ---------PF-L-,J ~::;J

EMENDA· 2T01237·3 """"- ----, ro-;;-"'''---"l
1P'l c"nstitu~nte MESSIl\S GCiIS PF'L JW07l68_ J

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Q{IBRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

Parágrafo 29'. do art. 117:

[!J - SOPRf-SSrvA - Se for de expressão ou p~lavra nãe devera Invertero sentldo do dJspoSIt.vo
Exemplo: no texto 5JJptlm:ro adl'ewlO MNAO-p=ndo a ser ~~nddmodjru;ulJvae nlia supresswa.

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 109, inciso IX
5uprir'la-se, do Artigo 109, o inciso IX: tlconfederllçã'o sindi

calou entidade de classe de âmbl to nacional. 11

.JUSTIF:ICACIiO

li prerrogat~va para propor- ecêc de anccns'ta'tucaonaHdade não

deve calJer a entadades setoriais, sobretudo estranhas ao processo JU

rrdJ.co_polit~co AS oroganizações sJ.ndJ.cais 'rem suas atr1.l:;!U1.cões ~U::l,:
to bem def1.nJ.das não lhes sendo eonveru.errte extrapolar cs obJO-t::l,vOS
espec!f:l-cos a que se dea'tdnem ,

....,.,. =0 ,
DISPOSIT;I:VO EMENDADO Artigo 7;, inciso XXIX, alínea b

Suprima-se, do ínciso XXIX do artigo 7S1, a al!nea"b: "até

dois anos após a extinção do contrato, quanta a créditos resut tan.,

tes das relações de trabalho, para o trabalhadOr rural;"

o - OMiSSÃO - ObJellvarestabelecer matéria eprovede no I' turno e nao mduldll na redllç~o do V(;ncldo.

D - ERRO - Redllçliodo vencido que não ccreespcnde eo que Icl eprovado no I· turno

O - CONTRAÓlÇÁO-DISpo5lUvoS ccníradnoncs entre si e sobre li mesme materJa

O - CORRI:çAO DE UNGUACiEM - Sanar viclo de Imgu~gem defeito erro manIfesto 11 corrlg!r. ou de
tecnlcaleglslaUva

IGJ - ~:~~~~ex1-:'~~~~~; ;;;~e~~~oo~~~~p~::~=~~~~V::~n~::~~n~:~:~~~upreSSIVIl.
, ,O - OM1ssAo - Objetivarestabelecermeterjaaprovadano l' turnoe nêc IntlUld: na redaç~o do vcncído

D - ERRO - Redação do vencido que n~o ccrrespcnde ao que foiaprovlldo no p tumc,

O - CONfRADIÇÁO - Duposrtrvos contradltanos entre SIe sobre a mesme metérta,

O - COR~EÇÁO DE1.1NGClAGEM - 5lInar vicio de Imgullgem, de(eflo, erro manifesto o COrrlg1r, ou de
t!aIIJ:.,aleQ,lslalNa.

QUBRAASJ3INAlARA NATUREZA DA EMENDA:

E bem verdade que, para minimizar este problema, o nqvo I'
texto diz em seu artigo 182, § 2", que o resultado da exploração

per-tence ao autorizado ou concessionário da lavra Isto, ent.re tan-,

to, não elimina a quebra do princípio geral, qual seja, o de que I
todos os bens minerais do país deh:aram de ser res nullius para

tornarem-se bens Públicos, cujo fato poderá ensejar conseqüências I
jurídicas indesejáveis para o futuro de sua exmoraçâc pelo setor
privado.

li] - ~~:P~~~~::~~~~Ir::I~ ~~~:~b~Oo~~~~lIr~s~~~=~A5~~~:~n~:~~~::~:~~~ueresslva
D - OMISSÃO -Objetiva restabelecer matena aprO"ada no l' turno e não mcluldllnll redaçao do vencido

O - ERRO- Redllç~o do vencido que nec ccrrespcada ao que joíeprcvado no 1· turno

O - CONTRADIÇÃO - Dispositivos ccnueorcncs entre si e ~bre a mesma matéca

D - ~~~~~~,~~E UNGUACiEM - Sanar vldo de lingullgem defeito erro mllnlfesto a corrigir, ou Q~

JUSTIFICACAO

DISPOSITIVO EMENDADO Ar-tigo 20, inciso IX.

Suprima-se, do artigo 20, o inciso IX. "os recursos mine_

rat s , inclusive os do subsolo;".

A inserção dos recursos minerais no rol dos bens da União

significa a estatização de todos es ses recursos existentes no terri

tório nacional, quer na superfície, quer no subsolo -

O atual req.rme jurídico, aplicável aos recursos minerais,

trata-os como bens sujeitos à admi(listração da Unüto,sobre os quais

esta exerce sua jurisdição, mas nãO os elenca como bens de sua pro
pr í edede , Ao fazê_lo, a nova ccnst j tutçêo estará incorporando ao
dOMínio da União uma nova gama de tlens, o que, em razão de sua na

tureza, implicará em converter a elÓploração dos mesmos em uma alie

nação de bens públicos, ccnt.rar í anõc toda uma tradição jurídica. si

qundc a qual os bens públicos não são alienáveis, exceto por lei
esnec í rf ce ,

EMENDA SUPRESS:IVA
(2Q. FASE DO pLENÂR:IO)

2. Essa prerrogativa, que se pretende mantida na tei Maior,

ê ccneutsaeanc í.ef, ao livre exerc!cio da juriSdição do meemc Tri
bunal de Contas. ....

suprimam...se no art. 75 §§ 29 e 39 as seguintes ex'pt'essões:

Art. 75 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 "Para um mandato de seis anos não renovável";

§ 39 "Exceto quanto à vitaliciedade". '

1. ~ de manter-se no texto da futura Carta Magna, dentre

as demais prerrogativas que a tradição do Direito Constitucional
Brasileiro vem assegurando aos Ministros do Tribunal de Contas

da União, aquela pertinente à VITALICIEDADE ter , C.F. de 1891,

art. 89; C.F. de 1934, art. 100; C.F. de 1946, art. 76, § 19, e

E.C. n9 1, de 1969, art. 72, § 3<;».

3. A garantia da VITALICIEDADE é, além disso, !nsitól ao de

sempenho das funções de Ministro do TCU, como Julgador, c,lue é-;
.das contas dos Ordenadores de Despesa e demais responsávsis por
bens e dinheiros públicos.

IKJ - ~~~~~~~~~~~~~ ~~~e:;~00~~6~~=~=~á~~~~~n~s:~~~:~s~a:~~upress~a
O -.. OMISSÃO __ Objetiva restabelecermatenllllPrl;Mldll no t- turno e nâo Induldll na redação do venc:ldo

O - ERRO - Redaçlio do vencldo que não eorresponda ao que rolllprovado no 1"turno

O - CON'TRADIÇÃO - DISpoSIUV05 c:onltadltonos entre si e sobre II mesma matena

O
- CORREÇÃO DE UNGClAGEM - Sanar Vldo de linguagem, derello. erro mllmfesto a cOrrigir. ou de

têc:nk:alegl5latNa.

r.r---~"--'

CJc!.!!!W!!LE~12--_-__----------JJ ÓJLgS/SA J

EMENDA '2T01~3·1W ~~

C Arnaldo prJ,eto

J:) Quanto à prJ.me.:1..ra frase supr;imida, que lirnH:a os
recursos ao Tribunal superior do Trabalho às hipót~

:;~ ~:d~;:~~a à lUeralidade da lei ou da CO}1:St!tu.!.

Suprima-se o textO:

" ••• limitados os recursos das decisões dos tribunais r~i~~

~:isdi~~~s~~i:~d~~:t~n~~~;~~:~i~ã~o~uc~~0~e1ef~~:~~~~'a

Em conseqtlência, o dispositivo fica dom a seguinte

~~---------~
Deputado ~R:ICO PEGORARO

EMENDA 2T01239·0
(!J

JUSTIFICACÃO

C1U - S(JPRESSlVA - Se forde expressão ou p~lalml nao deverá In\er1cro SCfllldodo dlsposlÚVO
Exemplo no texto SUpnmlro IIdvérblo -NAÇ", passando a ser emendo)mocHic:lIlJvll e não 5upre:sslvlI

D - OMISsAO -ObJe:wa resllIbelecer matellllllprOVildano I·lllrno e nlio lnclulda na ledaçMdo Vtencldo

O - BU\O -- RW'1lç~60 venCIdoque n1!lo coucspondiJ aoque foi aprowdo no l·lumo

D - CONTRADiÇÃO - Dl~poslll"os COnlrlldltonaSentre si e sobre a mesma matéria

O - ~~~~I?tN~E LINCiUAGI:M - Sanar ';'\"clo de llngllagem defeito crro manl(esto a COrrlgir.Mou de

Ampliou-se o prazo atual de dois anos para cinco anos, a

contar da data em que o direito á vtc tecc , a';J.licá'l'ê.l às 't'6clal\\aç~'C:s.

do trabalhador urbano

Por sua vez, o respectivo prazo, no meio rural,que nilo flu1
durante o contrato de trabalho, permaneceu de dois anos após a
cessação'desse contrato. Ora, este tratamento diferenciado,se per

manecer, contribuirá para a manutenção da insegurança nas relações

trabalhistas no campo, uma das causas principais do êxodo rural nas

últimas décadas Trata-se de uma injustificável dt sperIdeoe ssobre

tudo quando se considera a equiparação do trabalhador rural ao ur

bano, quanto aos demais direitos previstos no artigo 711.

rais.

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA E/>IENDA:

Não se pode, sob pena de l.nv~ab~l~zar totalmente o se1:or mJ.nera
do Pai:s, cr~ar tão vasto elenco de ônus l.nc~ãentes sobre o resultado da
explor-acão M1.neral.

No § 19 do a'r't. 20, crJ.a-~e a f1gura de umUroyalty" em favor do

Estados, DJ.str3.to Federal, .l1un~cípios c. Cl'rgãos da AdmJ.nistração DU'eta
da UnJ.ão,

Fo~ e,ttJ.nto o Imposto Qnico sobre M1.nerais ~ Q q,ue en'S-e1a"eâ \'\t)'1t)

tr~butos, que passarão a ~ncidir sobre as opecacões com subs1.ânc~as m:tne

.JUSTIFICAcno

Ao se enquadrar as substâncias nJ.nera::l,S no âmbito de J.tlc1.dênc1.a
do imposto relativo ii. cJ.t'cu]acão de mercadot'J.as, enscJa-se a al"'Leracãd

de alíquotas, o que poderá onerar, 'l1.nda maJ.s, os produtos minera~s. I
E,na forma do d~spos1.0 no § 29 do art. 182, assegura-se atJ·pro

prJ.etál:'1.o do 5010 una part~cipacão nos resultados da lavra

Além dos ônus assinalados, p:r;oetender, ainda, l.nst~tuir,em favorl
do munic!p~o, tonando_o sóc~o das empresas de M~net"ação apenas nos re

sultados pos~tivos, fundo de Exaustão, as expensas do resultado da la

vra, para atender ao desenvolvimento do municíp~o, desde que o JUst~f~~

quem as condJ.ções econôm~cas e soc~a~s (s~'1:uacões que, na vontade do mu
nJ.ci:p2.0, sempre se conf~gurarão), por certo. redundará numa oarga tr~bu

tár~a l.nsuportável, que contI"1.bU2rã, decJ.s1.vamente, para l.nviabilizar
qualqtter ativ~dade mJ.neraJ. no País_

r.r-'-----------=o------------.,
~ DISPOSITIVO EMErmADD art. l8:t., § 39,

Supr.ima-se, do art. la2, o § 39 liA lc~ ~nst~tuirâ, a título de

.l.nden~zação', fundo de exaustão, constJ.tu{do de percen"'Lual do l'CSultado

da lavra, pat'a atender ao descnvolvJ.mento do Mun~cíp~o onde se local~ze

a Jaz~da, de~de que J ustJ..r~quem as cond~cões econôm::l,cas e soc,.-ais.

QUEIRA ASSINAU\R A NATUREZA DA EMENDA:

Q - S(JPRESSIVA -Se (or de exprêssaoou palawa, na" devera mverter o senlldo do dlsposJlIVQ
ExemplO"no texto SUpnmr o ad.erblD. MNAO~ passando 11 ser emenda mOdlficallVa e nao supre&s~1I

O - OMISSAO - ObJeUvarestabelecer matena aprovada no 1· turno e náo inclulda na redação do vencido

O - ERRO- Redação.dal'en<:ldcrque não corresponda <lO que foiaprovado no l·lurno

0- CONTRADIÇii.O-DlsposílJVos canl.rad~rlllt.~';\""1!,'lÃ>:!.~a~"""'1l-rrrcitena.

D - ~~~T~~m?aE L1!'1GUAGI:M- Sanar VlCIO de linguagem defello, erro manJesto li corrigir. ou de

~ - ~~~~~~~~::,~~~ :x~~e:~oo~:~~ap:~:=;~~~v:~~n~se;~~::II~~s~c;:~~lJPleS5lV"

O - OMISSÃO -ObJcllva restabelecer materla aprovada no l' turno e nao Inc:lufda na redaçec do vencido

D - ERRO- Redaçâo do vencido que nêo correspcnde ao que fOIaprovado no r-teme

D - CON'TRADIÇÁO -DISposlllVOS ccntred tonos entre si e sobre a mesma maténa

O - ~~~~Te~J~tN~E L1NCiUACiEM - Sanar VICIO de linguagem defellO~ erro manifesto a corrigIr ou de

A l~cença-paternJ.dadc não tem precedente em nenhum País CJ.

vJ.IJ.zado, ~endo forma dJ.ss~mulada de $e alllP1~ar as fér1.as do trl:l.:
balhador.

Dl'$POSl'TIVC Er-IENDl\OO' Art~go 72, ~flc~sO XIX.

Supr~ma-se~ do Art~go 72, o inciso XIX' "1~cença-paternJ.da

de. de o~to dJ.as, nos mesmos termós do ~nc~so anter~or, aos qu:
preencham os requ~SJ.tos f~xados em le~."

JUSTJ:FICACÃO

EMENDA 2T01235·7 "''''' ---,
PJ Const1tu1nte JONAS P:INHEIRO PFL J tJY~;78ã""J

QUBRA ASSll'IAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

=0 1!> DISPOSITIVO EMENDADO Art. 182, Capüt.

Supruraa-ue , do~ do art. 182, a expreesãc- ••• " e pertencem
uruãc, "

J USIS T I F I C A C Ã O j
EriglI:'-se as Jaz~das e m~nas como bens pertencentes. à UnJ.ão, é

ão só, sJ.mplesnente, nacional~zar as :laz~das e minas do País .. mas, efe

ivamente, bloquear o desenvolv~mento do setor m~neral, ao outorgar ã U

~ão a t~tular~dade .,da propr~edade elas Jaz~das, mJ.nas e demais recursos
~nera~s do País.

A supressão da ex.pressão "a. 9~t"tencem à Un1.ão" "to:t'na.-S'e, ?O-:"S.

bsb1utamente necessárJ.a, não só pelos sérJ.os ~nconvenJ.entes ~nterpreta-

• ~vos que v~rá a pt"ovocar, corno taMbém, por ser inte~ramente d~spensáve

or ser repetJ.tJ.va, Já que os recursos mJ.nera~s, J.nclusive os do subso

o, Já estão J.nclu!dos entre os bens dfl Un~ão, conforme inc~5o ad~tado

o Art 20, J,nc~so IX, Já aprovado, e que preserva a soberan~a nacJ.onal

m relação aos recursos m~neraJ.s nac~o]'1ais.

do

redação:

parágrafo 29, do art. 117:

"A lei disporã sobre a a.ompetência do Tribunal Superior
Trabalho" •

JUSTIF:ICAT!VA

Segundo ressaltou o Presidente do Tribunal St:lper~or

do Trabalho, lUnistro Uarcelo Pimentel, em entrevistas, toda5
Confederações Nacio"lais de Trabalhadores e muitas Federações de
ãmbito nacional Já se man~festaram frontalmente contra- a re",triçào
recursal, porque ~é preJudicial â unidade do movimento s~nd~ca.1 qua~
to à interpretaçao da lei trabalhista de forma divergente por va
rtos Tribunais Regionais. O mov.i.mento sindical bras~leiro est-ã aª
quirindo dirensão nacional, buscando sempre as convenções coletivas
e os acordos coletivos e sentencas normat~vas unificadas para todo
o território brasileiro (bancãr::l,os do Banco do Brasil, economiãrios
da Caixa Económica Federal, ferroviários da Reae Ferroviária, aerE.
nautas e aeroviários, eto.).

As interpretações divergentes de vários Tribunais tr!!.
balbistas sobre a mesma norma fracionam a unidade nacional da cat~
garia profissional, razão pela qual a uniformização pelo Tribunal
Superior do Trabalho, a favor ou contra, é do interesse geral das
categorias, pois em tal circunstância se terá uma igualdade de tr3!:

tamento de todos perante a le1. em análise. •
• Estando os trabalhadores contra tal dispositivo. qual

a razão de a restrição recursal permanecer no texto constitucional,
no mlnino, por cinco anos? As COnfederações e Federações de Trab~
lhadorcs que.rem, isto siM, é a ilIIIpliação das _possibilidades d~ rf!..
curso ao Tril:lUnal Superior do Trabalho, tamben, por d~vergencias

dos Tribunaii3 Regiona~s na interpretação das convenções coletivas
e acordos coletivos, não apenas da lei trabalhj,sta.

AtUalmente, a lei só permite o recurso ao Tribunal
SUperior do ';l'rabalho em se tratando de divergência ou violação de
loi federal ou de sentença normat~va. Huitas convenções coletivas
do trabalho c acordos coletivoS, de âmbito interestadual ou naci2,
nal são inte:r:pretadas dê forma divergente por Tribunais Regionais
di.st.intos e flté por um mcsmo Tribunal Regional do Trabalho dJ.'/J.d.!.
do em turmas, sem que o Tribunal Superior do Trabalho possa unifoE
mizar aquelaS interpretações discordantes.

Qual a razão de se aumentar a composição do Tribunal
Superior do 'trabalho para vinte e sete ministros. se as hipóteses
de recurso acabaM.? COl'tO reagirão os trabalhadores das empresa5 da
União, como Fede FerroviárJ.a, Banco do Brasil, Caixa Econõmica, Pe
trobrás, etc., quando convenções coletivas, acordos coletivos, se!!:
tenças norI'lil.tivas e a própria lei trabalh~sta forem interpr(ltados
de formas diferentes por várJ.os Tr~bunais trabalhistas ou até por
Wl1 só :l'ribunal Regional do :l'raba.lho, sem a: possibilidade de unifl:.
cação? Como ficarão os trabalhadores de são Paulo, que estão Juri.!

dicionados por' dois 'I:d.bu.nais 'b::aba~"hist.as, COlTl. Jurisaição no Es\:a
do de são Paulo (Capital e Campinas)? Terão que aceitar as decT
sôes divergentes ou irão ã greve, visando à aplicação do entendT
mento mais bsnef1.co? Os recentes episódios sobre o "congelamento"
da U~P para as emJ2regados das empresas da União, de grande repe,E
CU5sao naciopal, e o mais eloqtIente exemplo de que materias traba
lhistas de tão intensa reLevância nacional não podem ficar sob ã
interpretação de vários 'l'ribuna.1s Regionais. -O in-teresse nacional
e dos próprioS trabalhadores é no sent:z.do de ql.le um Tribunal cen
traI interprete a le~ de maneira uniforme para todos, em nome dã
isonomia.

A ~ase de transição que se seguir ã nova consti~uição
Federal permitira que se reorgan:z.ze o s~sterna recursal trabalhista,
incluindo_se recursos ao Tribunal Superior do 'l'rabalho tanbén na
interpretação de convenções coletivas, acordos co.l.et~vos, le~s e
sentenças nornativas. Igualmente, ter-se-á que repensar o sistema
ante o l"andadO de .inJunção que, para os Direitos T;-abalhistas l pre
cisarã ser definido, em lei complementar ou regulamentadora dã
Constituição. Como ficará o acesso ao 'l'rlbunal Superior do Traba
lho, no mandaCio de' inJunção trabalhista, com a const~tuição FederaT
proibindo recl.trso por divergencia entre os Tribunais Regionais? :I!:
preciso, .porta.nto, até mesmo ante esse novo instituto constituciE.



QUEIRAASSINAUoRA lIATUREZADA EMENDA:

def1c1ênc1a e ao idoso que comprovem não possuir me10S de prover ã
própr1a manu~enoão ou de tê-la provida por sua família. ConforMe

dispuser a aea,",

Trata.-se de disposl.tivo que, se epccvede , l.râ

ecereeter- um vacaerrec dl.spênd10 adacacnej, ã Pr-evadêncde Soc1al •

comprometendo-lhe a estrutura finance1ra. Não Julgarros que tal

norma deva ser ~.ncluida na- Constl.tuicão. mas sim. rcrvrez-e-se obje
cave de uma política de Governo. porque se trata de ccncreeãaee I
uma aspiracão que Somente as ccndacêea ranencea do sistema pre

videncl.ár10 poderão ensejee , talvez em futur não remoto. Torná-la.

porém, uma obr1gação jurid1co-constituciona • é ameacar de invia

bill.zação esse mesmo s:r.stema.

JUSTIFICACÃO

JUSTIF:rCACXO

Vê-se que a redação proposta é ambígua, quando se refere à empr~

sa nac1onal, que eeaxcu de eX1.stir face à redação do Art. 177, § 12 ,

que ceaa a empresa bras1li'nra de eoapitaI. nac10nal e ao "capu.t" que se r~

fere às empresas creeaueare s , Ora, se a norma proposta pretende dl.r1

gl.r-se às empresas brasileiras, nada há a obJetar. pois que. neste

eeneeaec, estão abrangidas as de eepaeej, nacl.onal e as de capital es

trangel.rp. Porém, se a m,esma se refere somente à's de capital nacl.ona~,
haverá uma vacf.enca discrl.m1nação contra o cap1tal estrange:r.ro, espe

caaãmenee aquele :r.nvestido no ramo de bene de capital.

"-- -,- ---JJ E~í~
EMENóA 2TOl24o-3
gJ CI:fiS'rI'ltJIfr..'E ASSIS Q\Nt1l'O

r!:] - SUPRES5JVA -Se for de expressêo ou p~'4VTa. nêo devem mverte:ro w:nlldo do diSPOSItIVO
Exemplo no teste, suprimir o ed~tblO Mf'V\O- passando li ser cmtnda moef,fic;lltJva e Mo suprtsslvll

O - OMISsAo - Objetiva rest1lbelecer~lerlllllprõvadll no i- turno e não Induldlll'\!l redação do vencido.

O - ERRO- Redaç60do venCIdo que não corrcsponda~ que fOI "prOVlldo no r-uime

0- COI'fTRADIÇÃO-DlSpos:llvo$ contr~16f1O$'enlleslcsobrcamesm"matén4.

O - ~=~I~~E UrtCiUAOEM - Sanar Viciode Ilngu~gem. defeito. erro menneste .c comgll' ou de

DISPOSITIVO &!ENDAI)'J' art. 180,~.

JUSTIFICACXO

GOEJRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA..

[X] - SOPRESSIVA _Se ror de~ ou pll!lMlI,n60 deverA Io.w:rtero 5enbdo do dLSpOSitryo
Exemplo:no tato. suprimir o lIdvérblO "f'lÃo M

• passando 11ser emenda modifica!Nll e n&o supre$$/VlI.

EMENDA 2T01248-9 """' -,
f? Deputado coss CA.'1ARGO JfTlli~;~~

EMENDA 2TOl249-7 """' ,
~ <=rnJZlm< J~ C>.""'" ) rJft:'~

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EME!'IDA:

o - OMISSÃO -Objetrnl rest.:lbdec:er maliria tlprov<Kfa no l' turno e n!o Induídtl na redtlç60 do venCIdo

D - ERRO- R~çiiodo vehddo que MOCOlTespondllao que foll>provtldo no Ie turno.

0- cortTRADlç.\o-OisposrtIvos conttaditórlosentte 51e sobre a mesma ITllItérfa.

O - CORREçAO DE UNGUAGEM.- Sanar \,ido de Jmguagem, defeIto, erro manifesto a comglr. ou de
lecnlalleglslMlva.

o - ~oe:~~~~exl~~~~;~~=otl~~~:::=~A~~~n~:e~=::~supresslva.
O - OMISsAo -Objetiva restabeJ~rmat':na illptovada no l' tumo e não indUlda ntl redaçlo do venodo.

D - ERRO- Redaç!o do veoddo que nl!locorrespondtlllo que foi aproVado no l·turno

0- coNTRADlçAO-DlsposllNos conll'aãltonosmtresiesobreamesmam~téria.

O - ~~~Te~?~E UNGUAGEM- Sanar VICIO de linguagem, derelto, erro man'resto 11corrl~w, ou de

';l(IEIRAASSII'W.ARA NATUREZADA EMENDA:

r.-r------------=O,------------.,
e DISPOSITIVO EMENDADD: Art. 207. ancLsc IV.

Suprima-se. do art. 207. o Lnca.eo IV: "epcserrceõcr-ae proporcio ...

nal, após trl.nt.::. anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco anos

ã mulher".

JUSTIFICAÇÃO I
A apcserrtadceaa com -tenço redundo é. em 51. um desperdÍC10 de teIp:J útil,

)ustarIEnte na fase rrw.s produtiva cb ser hum:lno. a SrasJ.1 ser1a talvez o único País a I
1DSt:LtuU' essa inconveru.ência que. alJ.ás. não consulta nem ITe."'1TO os :Lnt:et'eSses dos

necesro.tados. Altarrente les1va ã econcmia popular, essa m:dalidade de l:enef!C1O

Juda apenas aos mais bem aqu:uihoados. que por percebeI"e!ll altos vencJ.Jnentos, não ti"t!:!

- em ceder parte de seus ganhos para caI9rar um ó:no .1IlJust1fJ..Câvel. A aposenta

J:'l.a com tempo proporc.1onal acabará por const1lllJ.r parte substancJ.a1 dos I'eOJI'SOS pro

denciárJ.os, em detrinento dos trabalhadores e ser'V'1dClres de nédJA e ba:r.xa renda. Da
~destaerrenda. •

I rr;;......~
~======~=====~I [TI2Tjli7EJ

EMENDA 2T01245-4
f" CnlSI'1'IU1N'1> ElJNZCEMI<lmES

t'
r;r- nX1a,.vu'...l~b

DISPOSITIVO EMENDAOO Art. 177, § 12, inc1SO lI, alínea-ª-o

SUpnrna-se, do 1nCl.SO :r:r do § 12 do art. 177, a alínea -ª-: "a ex1gêrx::l.a de que
a controle refer~do no ~nc2S0 11 do~ se estenda às at1vJ.dades tecno1~1cas da
etrpresa, ass:un entenehdo o exerc:íc1o, de fato e de d1re1to, do pXIer dec1S0rl.O Pa
ra desenvolver ou absorver tecnolog1a;"

Elevou-se; por csta norma, à categorl.a de precea.cc constl.tuel.,Q.

nar , a reserva de mercado no campo tecnológico, através de uma nova

deI"l.nl.ção de empresa neeacneã , que em nada contr1bul.rá para seu d~

eenvcavamenco; Ao contrár:r.o: além de restr:Lngir o ecnceaec de empr.§.

sa nec r.cne L, prcpacaa o eeeabeaecaeenee de uma eaeeçceae dl.ferencl.:5!..

da de emprcsas, em razão de algumas de suas característl.cas tecno1Q.

g1cas. Na verdade, confere-se respaldo constitucional para a le1 de

l.nformát1ca e abre-se a possibilidade de estender-se um pr1ncíp1o

restr:r.tl.VO a outros ramos de atl.vidade 1ndustrial , através de le:L
especifl.ca.

Elevou-se. por esta norrra. à categorl.a de prece1to const1tuc1onal, a reserva
de merCado no campo tecnolÓg1co, através de urTl3 nova defJ.nição de errpresa naC1O
nal, que em nada contnbuná para seu desenvolvl.JllCntO. Ao contráno' além de res-

~~1~~e~e~~~~~ed~e::~ :c:~~;;'d~r~i=s°d:s:~'=:l~;~:~í~~~~~~~~
9lCêlS. Na verdade, confere-se respaldo const1tuc10nal para a le1 d~ 1nf0rm3t1cá e
abre-se a lX)ss1bJ.11di3de de estender-se um prl.ncíp:to res.tr1t1vo a outros ra;ros de
at1vl.dade 1~str1al, através de le1 espec5fl.ca.

[;] _SCJPRESSIVA -Se ror de expresshoou pllltlVlIl nAodever"álnverterosenlldododispo$lt/yo
Exempkr no teao. supnmlr o tldverblo ~NÃo- passandoa ser emenda modlftealMl e Mo supresslvll.

O - OMlssAo - Objetiva restllbelecer matéfltlllptOVlldtlno t-reme e n60 lnduidlll'\ll redtlç60 do vencido.

O - ERRO_ Rrdllçhodo\lenCldoquenhoeoi're5pondallcquelolll{U'OWdano J'tumo

0- COHlRADIç..\O-OlSposltrvoS contrtldilorlosentre$lesobr~lImesmtlmtllerill

O - C O RR EÇÃO DE UNGUAGEM- ~lUIr \'Ido de IinguDgem. defeito erro marulesto 11corrIgir, ou de
tfcnka legJsIawll.

~ IUSPOSITIVO EMENDADO: Artl.go 17~§ I!:, inciso rx, alínea h
5uprl.ma-se. do ãncaso II do § 11l do Art. 177, a alínea!! :

"peeeeneuea,e de partic1pação, no capl.tal, de peasoaa físicas dom1c.l.

ll.edas e eesaeeneee no País ou eDt1dades de d1rel.to públl.cO interno".

EMENDA 2TOl241-1
@J Constituinte. ASS'S CllNTJTO

SuprJ,ma-se, do~ do art. 180, a expressão: .....e regulador" •••

A matéria constante da expressão que se propõe supr1mir deve. mais

adequadamente. ser objeto de legis!ação ord1nár1.a, pela sua própriane

!;:ureza d1scip11nadora do reg1me de garimpagem. Além do mais, contém em

si incongruênc1as técn1cas. que. sem dúv1da alguma, laborarão contra a

própr1a organização gar1Mpe1rll, no caso .as sugerl.das cooperativas.

Por ouero lado, tratar de pr:Lor1dade às Cooperat:Lvas de gar1mpe1

rOB, para a pesquisa e a lavra m1neral. const1tuCl.onal~e?';e, sem sequer

mencionar os outros atores da m1neração que m:Llitam nd'espaço, no mini

mo poderá ser entendido como posição conflitante com o pr1ncipio hOJe

consagrado, segundo o qual a m:l-neração organ1zada é reconhec1damente

mBl.S vantajosas para o 1nteresse colet1vo dp pais.

JUSTIF:rCAC~O

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EME!'IDA.

Este preeerec intrtóJz o prJJ'lCípio da J.ntervenção do Estado na econcmw, co
ftD agente reguladoJ;' da mesra, além de atnb.ur-lhe as funçÕes que especJ.fJ.ca.

t un pr:LnCípJ.o ancervercacrusta de larga arrplitude e 5<!rvuá' para autod.:ear eeeee

.,~ BçOOS do Es't:ado ..no canpo ecooênu.co, espeeaefnerrte 00 que eeepeaee à sua regul!!.

çao, cujas COI1SeqL1QOCl.BS tcdos conhecem. Trata-se. po1S. do reconhec:unento cansti

tucional de que ao Estado esta afeta essa atrJ.buiçã9, C) que nos parece nClC1VO a 

UM eccocnre de eeeceec,

m - ~~:~~Z'~~~~~1~1~ :x~~e=oo~~';?lIp~~~~~ã~V:~~~:e~~~:~$~:~uPressMI.

O - OMlssAo -Ob;elMl restabelecer ITllIle!la2prowda no 1· turno e nllo jntluldtl M red"çhoc1o venCIdo

0- ERRO- Red"çho dovencllio que nlllocorresponda tiO que rol aprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÁO - DISpoSItivosconlt"ditónos mlte 51e sobre.tI mesma maténa.

O - ~~~~~:;lIv~E UNGUAGEM - SlII1t1r vicio de hngu"Sem, defeIto erro manIfesto 11comglr. o. d~

r.,:TD=':::S=PO=S:::'T='=V=O-:E="=EN:::'D='D=O'"',-.'"'r=t-.-:'""BD;:-.-~-.-------------'
Supr1ma-se, do § 42 do Art. 190: "As cooperativas têm pr1orJ.dade

na autor1zação ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazi

das de m1nerais gar1mpáve1s. nas áreas onde esteJam atuando. e naque

las f1xadas de acordo com o Art. 21, XXV"•••

supr1lra-se, do § 2!! do art. 120: ••• "p:;dendo a just1ça do trabalho estal::cle
car: normas e con:hções, respe1tadas as d~spos1çõcs convencl.Ona1S e legais minuras de
proteção ao trabalho". '

~ I
Esta ampla faculdade de estaoolecer "normas e corrlit;Ões" transfere para a

J"llst1ça do Trabalho o t:01er de legl.Slar, que é atntul.çâo espedf1ca do Poder I.eg1~
laUvo. E"mconsequênc1a. este d1spos1t1vo contrar~e ou col1de com o estatuído no
Art. 22, I, que deterrruna caoor qnvat1vamente à Un1ão leg1s1ar sobre d1.rel.to do
trabalho, e com o Art. 49. que da ao Congresso Nac10nal a prerrogat1va de d1spor 5Q.
bre todas as neténas de ~têncIas da Un~ão.

O d15POS1t1VO está pernut1000 que a Justl.Ç<l do Trabalho, através da cr1ação
de "normas e con::hçõcs", deternune obngaçoos não prev1stas em le:L e, até, llllponha
p.mição r:;ccumárl.a, sem prévl.a CO'11nação legal. t eV1dente que_esta d:Ls~sição est;:á
co11duido frontalrrente com o 1nc1S0S II e XL do Art. 5!!, que PilQ t:lel"T"1t!:!ffi que alg1JeM
seJa obr1gado a fazer 0'<1 deu:ar· de fazer algurre C01lXl senão et'I v1rtwe de le1, e a
J.ropoSl.ção de p:;:na sem prév1a COl'I1nação legal.

Mcma~s, esta faculdade conced1.da à .JustJ.ça fere os pnncíp10s de certeza e
,egurança iuríd1cos, pl1S. as partes 1nteressadas no fe1to, J0lM1S saterão "a prl.Or1"
as consêQUeocl.as de seus atos. A ,JustIça do Trabalho passa a dl.spor ll.Vre e arlntra
naMente elo due1to das partes, que deu:am de_~ tJ.tulares do d1re1to.

A act1frolação de funções JUdicl.a1S, ~~:~.~~y'catl.vas e leg~slat1vas, t:01er<Í
1!!st1tU1~ a d1tadllra do Poder Jud1C1árl.o, i prej~ft da confiabJ.lJ.dade nas l.nst1tu.!,
çces jund1Cê1S. 7--

O "poder norrrat1vo" sena concebível nas socaedades sem conflitos sem j
leis e sem greves" onde as re1Vl.nd)..caçõcs dos trab3lhadores fossem decid1d~s pela
JUst1ça.

A aprOV'açâ"odo texto confhtará com a aprõvar;ão da garant1a CQnstl.tuc10nal
d~ due~to de greve e cor'l_as atnbl1ções eSfeCíf1cas do Feder I.eg151ativo de cna-
çao de dnel.t:os e obngar;oes. I

o dl.spos1t1vo, tal corro r,"<'ll.g1.do, esten-je a vedar;ão da acumular;ão rCl'lllne
rada de cargos às "[-uneaçõcs rrant1d<:lSpelo Pcd~r PÚblico".

À J.nclusào dessas entldadc$ não parece razoável, temo em V1sta que se trA
ta de p;ssoas Jurid1cas de due1to pnvado Ce a cl.rcunstânc1a de receberem recursos
do Poder PÚbl1CO nãD lhes rebra esta qua1J.d3Õe},em geral, de onger'l exclu,51\1amente
pnvada.

ConstJ.tu1, portanto, eV2d~llte centre-senso, 1np::>r-lhes, c:cno antes pr1vados.

restrlçãoA~~sa:~:~~~~e:~s~~~~:~~~;:;::sée~~~~'avedação às autarquias,
empresas píbl1cas e sO::J.edades de econoaua R'l.sta, corro é da trad1çâo constJ.tuclcnal
bras1le:tr3.

o - OMISSÃO - ObJebva reslabelecer mat~na aprovada no I' lumo e não iodulda na redaçào do venCIdo

O - ERRO - Red.'l~ao do 'v-enCldoque l'1aoo:::rr~spQndJ ao que folllpr01i3POno l' turno

O - CONTRADIÇÃO -DISpositivos contradlõnos entre sle sc~reamc!lmll malerla

O - ~~~~T~~~E LINGClAGEM - Sanar VIcIode Imguagem delel'o erro mlln resto a corrigir ou de

Suprura.2se, do 1nc~so XlIII d:J Art 38' ••• "e fundações trdnndas pelo fbder
PÚbllCO," '

QUEIRAASSII'W.AR A NATUREZADA EMENDA:

,
OISFOSIT1VO fI'lENDAOO: Art. 38, J.ncuo XVII.

D - Ofo1lssAo -Obje\lva reslilbelecet m~tefla aprovAda no l'lumo e nho mdulda na redtlção do vencido

0- ERRO- Redação do venCIdoque niio eorresponda ao que fOIaprovado no l'I.Jmo

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSIUvoS ronltadltonos entre 51e sobre il mesma makna

O - CO RREÇÃO DE UNGUAGEM - SlInar vicio de linguagem, defeito erro n'Ianltesto li corrigir, ou de
lécnicaleglslawll.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima"se. do Art. '20B, o J.nC1SO V t'a garan

tl.a de um salár'10 mín1mo de benefícJ.o mensal ã pessoa poI'1:adora d~

QUEIRAASSII'W.AR A NATUREZADA EMENDA:

w - SCJPRESSlVA - Se for de expressão ou ptllaVln não deverá mverter o sen\ldõ do dlSpOSltrvo
Exemplo- no le>;\o supnrmr o advérbIO ~NÃ(r. pMs.ando a ser emend~ modlflCatMI e n';'o supresSl\l-'.

O - OMfSSAo -Objetiva restabelecer malena lIprovadll no J'turno e não índufda na redação do vencido

O - ERRO- Redtlç,so do vencido que nao t;Qrrespondll ao que foi aprovado no l' turno

O - COHTRADlçAO - D spo$llIvOSconltaditónos entre si e sobre li mesma matéria

O - ~~~~~?tIv~E UNQUAGEM- Sanar Vido de Imguagem, defeIto erro manifesto 11corrigir ou de

QUEIRAASSII'W.ARA NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2T01246-2 ""~ ,
t? Deputado JOSt: CAMARGO J UOo'.;"'i~?jJ

DISPOSITIVO EHWDADO Art. 208. inciso V.

r.r------------""'O-----------~--,
~ DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 206, § 119.

Suprima-se, do art 206) o § 1,9: "as ganhos habituais do emp:"e-

gado. a qualquer título. serão incorporadas ao salár10 para efel.to de

contr1bul.oão previdencl.ár:t.a e consequente repercussão em benefíc10s. 11

o d15IX'S1"b.VO é imprat1câvel. A J.J'1COI'POl'8çâo de rendas extraorchnâcias a

"qu,;l.lquer título" no salárJ.O de contrJbul.çâ:o. sobre ser ~ssíve1. poderá subverter

qualquer plano prev1dencl.âr1o Leva-se em conta que tais rendas sendo var'láveis t~

nam ta:n12ém. variãve.ls os salmos de contr~bu1ção, que p3.ssarJ.am a osCJ..lar para FaJ.S

e para menos ao longo do t~ lfl!vl:-se e.."""I conta que. o te.,,'to const1tuC10nal. já prevê
a oferta de 5e~ prev~denc1ár.lOad~c.zonal de que o assccidclo'podeni se benef1C~a!',

1 se o d3se]aJ:'. em caso de dLspor de rendas e.-.-tra.. a dispos1t1""O. portanto. em nada

Justif1ca.

PFL

EMENDA 2T01243-8
gJ çonstí".tUl.ntc tZIO FERR~~

EMENDA 2T01242-0
e"J Con5títUJ.nte ~ZIO FERRE:::

JUSTIFICACAo

o d1SpOSJ.t1VO é lllconven1ente PQr óbvio e redundante O papel do

GovernO é por def1n1oão. o de buscax:. o desenvolv1rento do País. COrlO pro

testo no Título l) art. 2°. Inc1.so I Isso se faz ãclm1nl.strando conjun':

turas e adaptando estruturas. Querer moldar tal objetivo a uma leJ. é.no

'nI:n1mo querer 1nS1..1tucionalJ.zar a doutr1na dos "obJetl.vos naC10nal.S';pe.;:

"mentes ou não, tão cr1tJ.cada pelas suas carae:teríst1cas e 1nclus1ve

Dela or1gem estranha ã. possa trad~ção e vcrsat1l1dade Acresce. a1nda.

Ue o s'!'t. 171 Já obr:t.ga a Un1ão a elaboração de itlúMeras le1s para con

1rnat> na ação. 1nclus1ve quanto a planos plurianua1s de 1nvest1mento e

esenvolvinento) cons1derados os aspectos e;era1s, setor1a1s e rel'"10nal.S

, =0--- --,
DISPOSITIVO E"~:Er.DAOO· Art1go 177. § 2!!.

Supr1ma-s~ , do Àrt. 177. o § 22: "Na aqoJl.s1ção de bens e serV1

ços, o Poder pÚ!,11co dará tratamento preferenc1.al à errpresa braS11cJ.
ra de cap1tlll nacl.onal".

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

QUEIRAASSINÀ!AR A NATUREZA DA EMENDA:

w - SCJPRESSIVA - Se for de expressd~ ou p~'a..~" não dever! mverter o sen\Jdo do dlSpOSltll'Q
Exemplo no texto supnmlr o ll.d~blO MNAO- pll.s!ôlIndo 1'lser clTl<:r;::b modllkaw1'l e n~o $upre$sMl

O - OMISSÃO - ObJelNlIrestabelecer materla aprovada no 1· t.Jmo e nao mClulda M redaçao do vend::fo

O - ERRO - Redação d? venCido que não corresponda ao que rol aprovado ni3 l' IU110

O - COHlRADIÇÍ O - Dlsposlmos conl.fadrtonos entre si e sobre a mesma ma'erla

O - ~~ZTe~~~: LINGUAGEM- Sanar VIciode 1ll1guage~ defeito erro manIfesto 1'l corrigir, ou de

rn- ~e:':~~~~ ~~~~~: ~~~~~b~oO~~~~tlp~s~~~~:~ás~V:~~n~;e~~~fi~~;~s~o~~~upresswa
O - OMI5SAo - ObJetJVtI restabelecer m.!llériil" aprovada no l·lurno e l1ao IndUldtl na redaçao do venCIdo

O - ERRO .... Redaçho do venCIdo que n~o corresponda ao que foi aprovado no l' turno

D - CONTRADlyAO - D1SposllIvos conltlld,t6nos entre si e sobre a mesma mlltena

O - ~~~~Te~~tJV~E UNGUAQEM - Sanar VICIO de Imgu/lgem defeito.erro mtlnlfesto ti corrigIr, ou de

r.T-----------~=0-------------;
~ DISPOSITIVO EMENDADO art. 130. § 19 •

SupI'~ma~se. do art 180. o §' H) "A lei estabelecerá as d1retrí

zes e bases do ,planeJamento do desenvolv1r1ento nac10nal equJ.11brado. :;

qual 1ncorporará e compat1b1l1zará os planos nC:l.Ona1S e regionaJ.s de de
senvolv1mcnto." -



QUEIRA ASSINAUIR A NATUREZA DAEMEI'IDA:

r::-1 _ saPRESSIVA _ Se for de e;cprcssãoou palavra não deverá Inverter o sentido do dISPOSI~VO

l1L..J E1Icmpl0 no texto supllmlr o adYl!rblo ~NÂo •passando IIser emenda mo,illicatlvae não supresslva

O ..... OMISSÃO - Objetivarestabelecermeteriaaprovada no 1°turno e não Inc1ulda na redação do vencido

O - ERRO - Redação do vencidoque não ecrrespcnda ao que foiaprovado no I' turno,

O - CONTRADIÇÃO - DISpoSltNoS contrlldllõnosentre 51e sobre li mesma malérla

O
- CORREÇÃO DE L1NOUAGEM.....Sanar vrclode lmguagem: defeito erro manifesto li coulglr ou de

técnlcalegls!atNa

DISPOSITIVO EMENDADO. ArtJ.go 7 2, l.nC1S0 V.

Supr:Lma-se', do Art. 72, ancase V· "pJ.SO salarJ.al proporcl.onal

à extensão e à complexJ.dade do trabalho;".

JUSTIFTCl'\C]l.O

o d1SpOSl.tJ.vo J.nst;LtUJ. no Paí.s o pJ.50 seae eaaa ou p.1.50 prof.1.1!

s aone ã , por categbr1a, .1.ndependelltemente da leg1.slação ~eSpeCif.1.Ca.

MantJ.do tal dJ.sposJ.tivo, corre-sc o rJ.sco de o .rueucaa r rc fJ.xar

taJ.s pa eca aara r reaa proporcaone ae nas sentenças norme t avea nos

julgarnCl'ntos dos d.1.ssídJ.os ccaeeavce , de axenôo de eXJ.gJ.r que aes,

específica exas t.e para eereeamenec do pa sc ee rexae r , Tal earcuna

eêncs.e crae um clJ.m~ de axpecee t ave e ance r ceae nas relações ees.
ballustas, notadamente quanto às f:t.guras da extensão e da complg

xaeeee do trabalho, constantes do dJ.Sp05J.t:t.VO ora emendado.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

UJ - ~~~Rp~~~exI::~~~~Ir;r~ ~X~~vS:b~oo~~~Vfa~~~~~:e~ás~~V;~~n~:~~~~:~~~~:upreswa

D - O/J\JSSÃO- ObJeUva restabelecerrnetena lIprovlldll no l'lumo e nac Incluldana redeçac do vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencdc que nac cenespcada ao que foteprcvado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- D1SPOSIUvos ccnuaduôncs entre si e sobre a mesma metene,

q _ ~~:re~~f?~E UNGUAGEM - Sanar v1elo de flllguagem,ddelto, erro memrestc a corrigIr ou de

DISPOSITIVO EMENDADO i\rt1go 72. J.nCJ.50 XVII.

Supr1ma-se, no 1nc. XVII do Art:t.go 72, a expressão:"

pelo menos, um terço a mais do que o salár.1.o normal".

JUSTrFrCACXo _ I
Além de ser matér.1.1l Ilproprillda para os Acordos e Convençoes

Colet:t.vas, o presCl'nte d:t.sposit.1.vO aumenta os custos dos produtos.

Sabe-se que 65% da mão-de-obra brasile1ra pertence às micro e pe

quenas empresas. que estarão em sérJ.as d:t.ficuldades para supor

tar ma1S este custo ad1C1onal.

EMENDA 2T01253-5 '"""'---------, m--'""---,
~ CONSTITUINTE l'lNNIB1tL BARCELLOS J ffiQ7~B J

QUEIRA ASSINAUIRA NATUREZA DA EMENDA:

D - OMISSÃO - Ob;etlVa restabelecermaterJaaprovadano 1· turno e não mdulda na redação do Vf;ncldo

O - ERRO - Redaçãodo Vf;ncldo que flllO corresponda ao que rollJprovadono l' turno

O - CONTRADlçAO - DISPOSIIlVOS contradJl6f1os entre si e sobre~ mesma materla

O - CORRe ÇÃO DE LINGUAGEM- Sanar VICIO de linguagem, defeito, erro manrresto a corrigir ou de
l&nlcaleglSlaUvIl

DISPOSITIVO EMENDADO: i\rt1go 52, 1.nc.1.SO LXXII

Supr:Lma-se, no :Lnc:LXXII,Art. 52, a segu1nte expressão'''dos

dire.1.tos" •••

JUSTl:FICAC1\O

Uma boa parte dos d:Lre1tos const.1.tucJ.ona:LS dependerá de le1

complementar que os esclareça e d.1.sc1p11ne.

Perm1.t:Lr o mandado de :LnJunção 1med1.atamente após a p~omul-

gação da Const:Ltu1ção. 1mpl1cará em grande número de ações )ud:L-

cia1s.

Com J.sto. o Poder Jud:Lc1ár~o será empenado e, não tendo

leJ. em que se basear, a'cabará legJ.slando para cada caso submet.1.-

do ao seu julgamento.

EMENDA 2T01254-3

PJ CODs''''''o'e '"",hel Barce11m

QUEIRAASSINAUIRA NATUREZA DA EMENDA.

m - ~e':n~7oS~Z~x;,~~;~:~~ ~~~e:I~~oo~~~~ap~s1is~~~:~:~~=:n~;e~~~~:Il~~s~o~~~~uprmlVa.
D _ OMISSÃO _ Objetivarestabeleceimatena.aprovadano l"lurnO e n5.ofnduldana redação do venCido

O - ERRO - Redaçãodo venCIdo que nlio corlespondaao que foio!lprovado no l' turno

O - CONTRADiÇÃO_DlspoSIIlVOS contradt6tlOS entre si e sobre a mesma matéria.

O - ~~~~~~~E LINGUAGEM - Sanar vicio de linguagem defeIto erro manifesto li ~rrlglr, ou d'o!

DISPOSITIVO EMeNDADO: l'lrt1.go 52, inc1sOI XXIX

supr:t.ma-~e. do Art ..52 1.nc. XXIX:- expressão''' ••• e às res

pectivas representações s1ndica.1.s e associat.1.vas ......

JUSTIFICACj\,O

O peecea.ec perm.1.t1.rá uma :t.ntrom1ssão 1.ndev:Lda de

ções e s1nd1.catos. na vade das cespectaves empresas. Não lhes dcve

caber tal poder de f:Lscal1.zação. Pr1me1ro, porque as_at.1.v1dades dos

profiss10naJ.s e as das empresas que os contratarem nao se con:~::
'dem por terem substrllto econôm1.co aaver-so , segundo, porque

não' se tornam ac:\.onistas ou SÓC.1.0S das empresas. com poderes de au-'

d1tor1a, pelo fato de lhe prestarem seevxsce-

Q(JEJRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

GJ- ::~~~exI:S:U;:m~=oo~~~~ap=:e~â~~v:~~se~~~~:~:~n~:;upreSSlVa.

D - OMISSÃO -Objetrvl) restabelecermeténa eprovede no lo turnoe não tnduldana redação do venddc

O - ERRO - Redaçãodo vencdo que não ccrrespcnda ao que foiapfOVlldo no p tumc

O - COf"flRADlçAO - D!sposlUvos ccntreducncs entre si e sobre a mesma matéria.

D - ~:e~,~E UNGClAGEM- Sanar vfdo de linguagem defeito erro mamfesto a comglr, ou de

=------------"'"0------------,
5 DISPOS~TIVO EMENDADO: Art1.go 159, ancâ.ec V~I.

Supr1ma-se. do Art. 159, o inc1so VII:"grandes fortunas, nos ter-

mos de Lea complementar". •

JUSTIF:rCACXO

A institu1ção deste tr1buto, pela Un:t.ão, representará. no mín1mo,

uma bitributação. :rRtO, porque ou a renda indiv1dual já f 01 trJ.butada

pelo ampceec de renda, ou o patrl.mônJ.o, da mesma forma, fol. ou será

tr.1.butado, sob õavereea de suas mcde raôeões , Além disso, o fato de aL

guém poSSU1r uma grande fortuna não signl.f1ca, por 51 só, que esta deve

ser onerada por mais um trl.buto, já que os recursos. para o pagamento

deste, nem sempre estão d1sponíveJ.s. t o caso, por exemplo. do herdei

ro de renda modesta, que se verá, eventualmente, na cont1ngênc1a de

desfazer-se do patr.1.molnio. ou parcela dele, para satisfazer o fisco.

Q(JEJRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o - ~~:~~~~~~~~; ~~~~oou~~ap~:e:s:~~~n~::~~:~~:~:upressNa

D - OMISSÃO - ObJelMl restabelecermatériaaprovadano l·lumo e rs.So IndUldllnI!Iredação do venCIdo

O - ERRO - Redaçbodo vencidoque MOcorrespondaao que rolaprovadano l'lUrno

O - COl'fTRADlçAO- DISPOSltrvoS contradlt6nosentre si e sobre 11mesmllmaténa

D - ~:~~~~E UNGClAGEM- Sanar VICIO de linguagem,defeito, erro manlresto a comglr, ou de

,
DISFOSITIVO EMENDAOO. Art. 117, § 22.

SUpnrre-se. do § 22 do Art. 117: ••• "llIl1J:tados os recursos das dccJ.sõcs dos
trJ.!:unais regJ.ona1s, nos d1ssidJ.os 1nd:t.v1.dua1s, aos casos de ofensas a11teral d1S
p:lS1t1VO desta Const1tUlçãO ou de le.1. federal."

Dentre as funções sempre reservadas à cetrpetêncJ.a dos TnbJnais Supenores.
a trad1ção constJ.tuc1onal bras1le1ra J.nscreveu a de, Coa0 grau de Junschção extt2.
onhnário, prom::lver a umfomu.zação da apl1cação da le1. federal em tcdo o terr1tá
no. l\ssJ.m é, na atual carta, na enumeração da canpetência do SUprerro Tnb.u1al Fe
deral, e assJ.m se 10screveu na cornpetênc1B do Tnb.1nal SUperior de Just1ça, no pt:Q.
jeto em votação. t que não tena sentJ.do a ConstJ.tu1ção assegurar que "tcdos são
19ua1S I=erante a leJ.", sem que lhes assegurasse a garant.1.a de que, na ap1J.cação da
le1, pelo Feder Ju:hCJ.áno. fosse concretJ.zado o pnne1p10 da J.sononua. Ret1rando-

~~iJ.= ~ef:~~o=;c~:l~::~e~of~~~~l~=:~~/~e~~~,a~:~
ténq traoolhlSta, o principio da 1S0flCmlB jurídJ.ca. t nornal que, na ap1J.cac;ão da
le1 aos casos concretos, 23 TnbJnaJ.s Reg10na1s (cem a poss1b1hdade de d1Viduem
se, J.nternamente, em Turnas), venham a dar 1nterpretações d1.versas ao tf'lF?5ln:I texto

~a~ ::n:sr:~l~~:,d:e~:e~~~~ed:oe~~:~~~~~i~~~~=~::n~:ro~;
empresas cem atJ.v1daC!e em todo. ou quase tcdo~tern.'l:Ónonacional, é de :urag1.
nar-se o cáes que o:::orrerá cem reclarreções tr lhJ.t~tas sendo julgadas p:lr tnb.1
na1S regJ.ona1s do Traoolho d1versos e aphca de medo não un1fonre a mesrre le1
federal para casos J.c1ênt~cos, sem poss1bJ.1J.da e de um\~ráu de junslhção extraord.!.

náno efetivar a UlUfo:rtrl1Zélção. A técn1e8 de elaboração consbtucJ.onal recarenda,
c:an o ap:lio da expenêoc1a dos textos de 1946, 1967 e 1969, que se deu:e ao legl1!
lador ordJ.náno p::deres para fu:ar a carpetêncJ.B do Tnl::unal SUI:enor do Traoolho,
alcançando-se, VJ.a de reforne processual adequada, a celendade desejada nos jul
gamentos, sem o sacr:t.fic1.o de d1re:t.tos 1.nd1v1dua1S fundamenta1s. Ressalte-se que
a presente supressão atenderá às lnúmeras man1festacões de iur1stas e mag1strados
do trabalho oue vêm se rran1festando cada vez com mns freguênc:1B contra a reda
cão atual l:urn.tat1va do dlSroS1t1VO que se oroOOe altergr.

EMENDA 2T01257-8 '"""'-------, f"iT""::-'""---'
f:J Constituinte LEVY D:rAS J &r,07/ArJ. J

Q(JEJRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

GJ - ~~:~~~~~~c:r::=oo~~~a~:::=~6~V:e:r:ase~~~:~s~~upresslva

O - OMISSÃO - ObJetlva restabelecermatena apr(MIdill no I' lumoe-não fncluldana redaçaodo Vf;ncldo

O - ERRO - Redaç~ho do Vf;nc!do que não correspondillllO que foiilproVl\do no 1· tumo.

O - CONTRADIçAo - DlSposltrvos contradrl.6nos entre si e sobre a mesma matêna

O - ~~';E~~E UNGUAOEM- Sanar vícIO de linguagem,defelto, erro manlfesto a cornglr, ou de

5 DISPOSITIVOEHENDAOO: ArtJ.90 117, § 32.lElCTO- - - - - - - - - - - ----;-I
SUprllm-se do § 32 do Art. 117: •••"as listas tdplices para o prov:urento de

cargos destinados aos juízes da magl.5tratura trabalhista de carreua deverão ser e
la1:::oradas pelos Mim.stros to;ados e VJ.tallcJ.OS-". -

JUSTIFICACXO

Os llinlStros Classistas. representantes :no Trlbmal Supen.or do Trabalho de i
trabalhadores e empregadores. são mag1Strados, aos qIlaJ.B são outorgadas todas as ~
rantJ.as constitucJ.ona1S da tl!39J..Stratura, exceto a da VJ.talic1edade, e1.S que t~
rios. nos tenros do texto já aprovado. carotrembros do 'I'nbmal, têm jUrJ.sdição ;Plg
na, estudando, despachando e votan:3o em tcdos os processos, caro se togados. fossem. I
No dia a dia do exerciC10 dessa lfla2l5tratura, tem contato dueto cem os autos, pode,n
do aferu: Cb merec1.U'ento que, rrerce da celeridade e do acerto cem que apl1cam JustJ.
ça, p::lSsaIn ter os juÍzes de instâncias inferiores pm1 teran seus ncmes subnetJ.dos ~
q:mturu.dade de virem a integrar o prÓprio 'I'nbJnal SUpenor do Trabalho.
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Não se Just1f:t.ea, p:lis serem dJ.SCr:umnados eca o afastamento na votação, quan
do da ela'boraçâo das faeeee tríphces de mag1Strados_do Trabalho para ~ escolha de
Mmistro. Destaque-se, mais, que o texto que se prepce supr:urn.r, atraves da presente
Emenda foi :mcluido neste dl.5POsitivo de forna eqw.vocada, uma vez que este trata
da ~tênc:w. do 'rST COfID UIl tese, inadmJ..tJ.ndo-se, data vema, pnncípio ccnstatn
c10nal discriminat6n.o para peite dos mtegrantes da corte.

EMENDA 2T01258·6 ""..---------, ffi1.i'"";j
llJ PFL J ~07/BBr Constituinte JACY SCldfAGA'rI'A _ _ _

Q(JEIRAASS~ANATUREZA DA EMENDA:

rLI- ~~~~~~~~::~=oo~~~~~bs:V;::~s:=::s~~upreS5wO'
O - OMISSÃO _Objetr.'lI restabelecermeténe r.provadano l' turno e n50 Inclul4an01 redaç&odo vencldo

'0 - ERRO - Redo!lçAo do venodoque n60torresponda 1lO quefoiaprovado no l' turno.

0- CONlRADtçAp;-O!sposrtJvos contrlldrt6r1os entre si e sobre amesme matéM

O - CORREçAO DE UMOUAOEM -= sanar viciode llOguagem,defeito, erro manifesto a 'COrrigIr. ou de
t&nlcll legIsIa\MI.. • 0_

...,..,..----------:---=:-='-----------,
~ DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203, ~.

Suprima-se, do~ do Art. 203, a palavra ••• "único" •••

JUS'l'IFICACXO

O d1spos1tivo em questão, tal como aprovado, em pr1meiro turno~

pelo Plenár10. impede que a Un1ão venha a manter rede!j naC10na1S de

hospita1s, aa.nde que apenas em determ1nadas áreas de espec1al1zação

da meda.cana , eeceeeenôo, por outro lado, a ext1.nção de redes at~al

mente existentes, que têm desempenhado papel extremamente relevante

na assJ..stênc1.a médica do país.

ASS1m, a supreeeâc proposta objetJ.va v1abil1zar a eX1stênc1a de

eeo,e redes, fundamenta1s para suplementar as ações de saúde a serem

eeeeovcavaaee; em nível local, pelos Estados e Mun1cípios.

PFL

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[!J - stIPRESSlVA - Se forde express50ou ~avra, Mo devem Invertero senlidodo dIsposItivo
Exemplo.no teeo, suprimiro advérbio MfiAOM

, pass.ando a seremenda moolliclllfva e nho supresslva.

D - OMISSÃO-ObJetiva. restabelecermatériaaprovada00 l' turnoe MO Induldana redaç~o do vencido.

D - ERRO.... Redaç~ do venddoque não corresponda1lO que foiaprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃO-DIspositivos conlrlldit6nosentresi e sobre a mesma rrmtêrla.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM.- Sanar vfclode linguagem, defeito,erro manifesto 11corrlgrr.ou de
Iécnlcll)eglSlatrva.

, =-------------,
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 203, SãO!!!..

SuprJ.ma-se, do SãO!!!. do Art. 203· ••• "integram uma rede reg1on.!!.
11.zada e hierarquizada e" •••

JUSTIFICAClo

o di!3pos1t1.VO em questão, ~al como aprovado. em prime1ro turno,
pelo Plenar10, 1mpede que a Un1ao venha a manter redes naciona1s de
hosp1ta1.s. ainda que apenas em determ1nadas áreas de especialização
da med1C:Lna, decretando, por outro lado, a ext1nção de redes atual-

::n::s~~~~~~~;e~~dí~:~~mp:í:~mpenhado papel extremamente relevante

AssJ.m, a supressão proposta obJet1va v1ab111zar a eX1stênc:La de
ta.1.s redes, fundamentaJ..s para suplementar as ações de saúde a serem
desenvolv1das. em nível local. pelos Estados e pelos Mun1cíp1.os.

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

[TI - ~~~~~~~~~~~~S:oo~~~~~=:~~~~~~~~se;=::~~pfessiva.

D - OMISSÃO -ObJewa restabelecermatériaaprovadano I' turnoe nlloincMdana redllÇeodo vencido.

O - ERRO- Redllç30do venocb que não corresponda 1lO que rolllprovadono l' bJmo

0- CONTRADlÇÃO-OlspoSlbvOs contradltoriosentre s1e sobre a mesma rrmlérla.

O - ~~~~E UNOUAGEM - sanar vicio de Ilngullgem, defeito,erro mllnlfeslo a corrlgrr,ou de

..,------------=------------,
DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 203, .1.nCi50 I.

SttprJ.m1rse, do inc1.so I do Art. 203: ••• "com d1.reção única em

cada esfera de governo; ti.

JUSTl:Fl:CACXO

o d1spos.1.t1vo em questão. tal como aprovado, em pr:t.me.1.ro tu.!:

no. pelO Plenár10. 1mpede que a UnJ.ão venha a manter redes naC10

lli!.ll de hosp1.ta1s, ainda que apenas em determ1nadas áreas de espe

c.1.al.1.zação da med1c1na, decretando, por outro lado, a ext1nção de

redes atualmente eX1.stentes, que têm desempenhado papel extrell'amen

te relevante na aSS1stênc1a médJ.ca no país.

AS51.m, a supressão proposta objet1va v.1.ab1l.1.zar a eX1stênc1a

de taJ.B redes, fundamenta1.s para suplementar as ações de saúde a

serem desenvolv1das, em nível local, pelos Estados e pelos Mun1ci

p10S.

EMENDA 2T01261-6

l=J Constituinte JACY SCANAG::A

Q(JEJRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

m- ~~~~~~~~~O:~;~~~ss:o~~~~=:~:~~v:~~n~se;==:$~~prmWa
O - OMlssAO -ObJelMl restabelecermll:(êna aprOVllM no l' turno e n~o lncluldana re<fllçeo do vencido

O - ERRO- Red"çliodo Vf;nddoque nho correspondaao que folaprOVlldo no l' b.uno.

0- CONlRADlÇÃO-Dlspo5lWos contradlt6rfosentresleso~rettmesmll.rnathla.

O - ~~~E UNGUAGEfo'l- Sanar vfclode linguagem, derelto, erro manifesto o corrigIr,ou de

r.r----------'=------------,
DISPOSl=TIVO EMENDADO: Arti9Q 203. parágrafo único.

Suprima-se, do parágrafo único do Art. 203, a palavra •• "ún.1.co" ••
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JUSTIFICAÇ~O

o da.apoaat.Lvo em questão, tal como aprovado, em pr-ame a.eo turno,

pelo PlenárJ.o, ampede que a umêc venha a manter redes naC1.ona3.S de

hOsp1tais, aande que npenea em detereuneôas áreas de eepecaeaaeeçêc

da eeaacana, decretantdo, por outro lado, a extinção de redes atual
mente exaauences , que têm desempenhado papel extremamente relevante

na assl.stêncJ.a médaca no país.

ASS1m, a supressão proposta objetl.VB vl.abl.ll.zar a exaet.êncae de

t.aa.e redes, rundemeneec.s para suplementar as ações de saúde a serem

ceeenvcavaeee, em nív€!'l local, .petce Estados e Munic{p1.os.

Q(JEIRA ASSINALAR A NATlJREZA DA EMEI'lDA:

GJ -~=:~~:::~lo~~~~~S::~~supressm.
D - OMlssAo -ObjetMl restllbelecer mat6r1a aproviIda no t· turno e não Iodurda M red!lçllodo venddo

D - ERRO - Re&ç60 do vencidoque n50 conespondIlao que foIl!1provado no I' turno

O - cOI'fTRADIÇAO- DtsposibYos contrlldil6nos entresi esobreD.mesmamD.ténIl.

D - ~~~E U!'CGUAGEM - Sener vicio de linguagem, defeito, erro manIresto It corrigir, ou de

E/'IIENDA 2T01268-3 """" --, ~"'''~
e"J CONSTITUINTE ANTON:IO FERREIRA ) êIL/07jB8 J

Q(JEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

l1J - SOPRESSIVA -Se for de ecressec ou~iMlI, nêcdeveráil'Iverteroserruoc do ÓlSposrtIt'O
Exemplo- no texto supnrtur o lIdveiblo MN.r\Q_ passilndo a ser emenda modifkatlvil e Mo SUprCSSlVlL

o :... OMlSSÁO - ObJel./vll restabelecermMéna Ilprcwadllno l' twno e não mdUlda na redaçllO do"'e!'lodo

O - ERRO - Redaçoiodo venCIdoque Mo COlTespondaiIO .que COlllProvado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - DtspoSltNos conlIlldil6rlos entre si e sobre 11mesma matena.

O - C ORRE ÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar vício de linguagem, defetl.o, erro mMJlfesto a COmglf,ou de
tecrucaleglSlalNll.

JUSTIF:ICACÃO

supr-âma-se , do fi 49 do Art. 204, a eeguarrte

"vedado todo trapo de comercial1.zacão."expressão"

zneeneeeo- que o problema de reconduzir uma ou me i.s vezes
o represen\.~nl:.l:: caaseaace na Just1ça do Trabalho, deve ser ún.!.
ca e e}"clus1vamente da categor1a de trabalhadores ou empresi

r10S - que o ind1cou.

Se a atuação do juíz classl.sta está correspondendo plena

Mente à expectat1va dos que o 1nd1caram. 1nadm1ss:ível que um
d1spos1t1vo const1tuciona1. venha limitar essa atuação. A lim1..
tação contrar1a qualquer pr1ncíp10 democrátJ.co. jur:ídico e até

mesmo soc1ai.
Por outro lado. \leÕar-se ura segunãa recorilução exclus1va-ronte para

os Juí?-cs classl.5tas lntegrantes das .Juntas de concllJ.açào e Julga'rento, já

que o projeto não 1irnJ.tou o nú'rero de rrondatos pua. os Juízes classistas dos
Tll.b\.lnals Reg1ornll.5 e para os II'-ln~stros class1stas do Tr1b.m1:l1 SIlperlOr do
1LJ~~c:c.cunatórd~na.,-fI:.le vemcontnnar outros l1lC1

•J plOS do lfCsrro ProJct.o Con,UtucIonal.

E/'IIENDA 2T01270-5 ""'"
3 Constituinte VINiCIUS CANSA-NÇ-.-O---------, fIT7?;:~

DISPOSITIVO..,EMENDADO: Art. 204, S "'-91

JUSTIFICJ\CXO

PFL

Q{IEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

••• "uma" •••

A últama frase do texto poderá 1nVlab111.zar

a obtenção de sangue e de seus derivados no Pais, em quarrta.dade s

sufacaentes ao a'tendamerrto da população Tal como pasta. are.;!

tr~ção nela constante imporá ao Poder Públ1.cO o dever de supr-ar

as necessidades -toteas do Pais, no que se refere aos henoderuva

dos, além de dificultar, sobremaneira, o fornecimento de sangue.
Este dispos1.tivo é altamente danoso ã saúde no Pais. por suas r~

percussões nege'tuvas e pelos problemas que trará ã essc.srêncãe m,§.

d1.co-~osp1.!:alaI".

E/'IIENDA 2T01269-1

rrr- =0 ,
~ DISPOSITIVO EMEND1\DO: Art1.go 122, li único.

suprrma-ee , do parágrafc1 único do Art.igo 122, a palavra:

lD ~ ~~p~~~~~~~~~l~:X~~V~I~~OO~~~~llp~:~:~:~:S:~~~n~::=~~;~:~~upre$SnrIl
O - OMISSÃO _ObjetIVa restabelecer meteria Ilprovada no l'wrno e nlio Indufda na redaç30 do 'ienc:ldo.

O - ERRO - Redllção do vencido que nao cerresponda ao que Iolaprovedo no t- turno.

O - CONTRADIÇÃO - OlSpo5ltlVOS eontrlldilõrlos entre si e sobre a mesma matene

O - ~~~~~:?~E UNOCJAGEM.- Sanar Vicio de linguagem, dereuc, erro man1fcsto 11corrigir, ou de:

"Art. 171 § 29 Na aquls1çâo de oens e
serVIços, o Poder Público dará trat.!!.

menta preferencIal ã empresa bras1le,!

ra de capital nac1onal. lI

A decisâo sena aplicada em termos de concorrênc1a

públIca, oportun1dade em que se dar1a o Julgamento da empresa que ofe~

recesse melhores cond1ções ao Poder Público.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se do pr.cjetc. de Cõnst1tu1.,ão
(B) ,

~ 3.nVlá~el Eaxar qG'a1quer taxa de juros ao ano.

Cabe às autor-adades ecneeâr-aas encontrar soluções.

denocrat rcanence , respea tando os parâmetros eccnêmccs do país.

PreferênC1a é matéria discnI:l1natõna.

JUSTIFICAÇÃO

"Art 191 § 30 As taxas de Juros real

nelas ancjufdas comssões e quaisque

outras remunerações da.r et.a ou Lndi.r

tamente 'refer rdas à concessão de ere
da t o , não poderão ser super-ror-es a d

ze por cento ao ano, sendo a cobranç

acama deste Larmt e consade-rada cr rme

de usura. punr dc , em todas as suas m

daLddades , nos termos da Lea ,

Para um país em desenvolv1mento,cOlno é o Bras11.
o lmportante é o 1nvestlmento. seJa ele nacional ou estrangeIro.

m- SUPRESSIVA - Se ror de expressboou paIcvrD.. Mo deYerAInvertero sentido do dispos1trvo
&:empIo: no texto suprVnWo DCMrbJo MNÃOM, plISSIlf'Ido a ser emenda rnocmlalttva e nlJo~

O ...: OMlssAo - ObjetMl restabelecer matma llprCl'o'adIl no t- turno e nbo Incluida na redilçflOdo vencido.

O - ERRO - R.edDç&o do venodo que nio correspondIl 00 que roi Ilprovado no l·turno.

D - cQM"RAI)IÇÁo - OísposItNos contrlldl6rios entre si e sobre a mesmll mat&iiI.

O - CORREçAO DE Ul'tOUAOEM - 5anIlr \'fClO de IingUIlgCrn, defeito. erro mantresto a corrigir, ou de""""'--

E/'IIENDA 2T01266-7
{? Constitu1nte FURTADO LE;: J(Ol}fi~T;iãã"]

QCJEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMEI'lDA:

JUST:IFICAÇXO I
Conquanto a OAB seja entidade de Lar-go ccncea'tc , não deixa de ser

uma inst1.uiçâo pr-cf'Le s a.cna'L, As or-genaaeçêes pI"ofisS10na1s são, aliás,

aniimer-ea no Pais, o que confu.gur-a de qualquer modo, uma excessêc difí

c11 de Just1ficar,

Q(JEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIF:ICACXO

suprima-se do Art. 109, o 1nCl.SO VII: .. o Conselho Federal da Ol:

dem dos Advogados do Brasil;".

Trata-se de aumento da carga tr1butár1a pela adoção de um ad1C12,

naJo ao Imposto de Renda, tr1buto de competênc1a federal. Não se Just.!.

f1ca mal.S esse ônus ao contr1bul.nte,Já qQe a ~rspect1va que sé V1S1urbra é de

elevação da carga fl.scal.:decorrentedo ProJeto de const1tu1Ção, face à nova 'rs..
part1çâo de rendas proposta, sobretudo quando esta 3.rá perm1t3.r aos E.§.

tados um substanc1al acréscimo na arrecadação. A cr3.açâo de novo 1mpo.§.
to só fará agravar esta perspe,ctiva.

Q(JElRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

G:J - ~~a::~~~::m~ ~~e~lOo~~~~~:S:~~~n~:e~::::::sn::presslva
O - OMlssÁO - ObJetIVo!! restabelecer metere aprOVlldano l' twno e MO Inclulda M redeçêo do venCIdo.

O - ERRO - Rcd&çbodo vencido que Mo correspcnda ao que foi aprovado no l' turno.

D - CONiRADlçAO-D1sposlt1vos conltlldltónosenlte si e sobre iI mesma matena

O - ~~~E UNOUAOEM - Sanar \'feio de linguagem, deleito, enc manifesto 11comgu, ou de

ElI\ENDA 2T01263-2 """" ---,
(!J constituinte MAHOEL CASTRO ) U::";;;J

ILJ - ~~:s:~~~~:n~~=oo~~p~=~~'7::~s:~::~upresSND.
O - OMlSSÁO -Objetiva restabelecer metene &provada no l' turno e nêe lndulClaniI redação do vencido

O - ERRO - Redaçoo do vencido que nbo correspondll ao que rol aprovado no t- turno.

D - CONiRADlçAO - OISPOStUvoS ccouedscocs ecue SIe sobre 11mesmll matéria.

O - =~~~E UNOUAGEM - Sanllf \'iCIO de linguagem defeito erre manifesto a comglr ou de

E/'IIENDA 2T01262-4 """"
e'J Constituinte MAlfOEL CASTRO

r.'''D-I-s-ro-S-IT-I-V-O-E-ME-ND-'D-o-,-.-r-h-g-O-I-o::roi-n-C'-S-O-V-I-I-.---------,

=--------:---=-------------,
" "P\ISPO..~ITI~~ EMENDADO: Arti~o 161, inciso I'I. \..'

• Suprima-se, do Art. 161, o inciso I:I:"adic1onal de até cinco por
cento do que ror pago à União por pessoas f:ís1css ou jur:íd1cas domic.!.
l1adas nos respect1vos terr1tór10S, a t:ítulo do 1mposto previsto no

Art.159,III, 1nc1dente sobre lucros, ganhos e rend1ménto de capital ti.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA>

QCJEIRA ASSINALAR A NATOREZA DAEMENDA:

[i] -~:s:~~~:.:~lo~~~ll~~~~:~s::ric~=pressM.
O - OMJSSAo -Objetiva~cermlltélill aprovadll no l' turno e nbo lnduJdll na redaçflOdo vencido

0- ERRO- Redaç60doveno:bquenbo~daooqueroll!lprov&dono1'tumo.

O - CONTRADlçAO - DIspositivos conlt~lt6oos entre 51e sobre _ m6mll mat~M

O - ~~E UNGUAOEM - SanIlT vlclÕ de linguagem, defeio, erro manifesto 11corrigir ou de

SupriAa~se d~ 'PrOjeto de Const1tuiçã

(B)'

"Art. 188 Aquele que pOSSU1r como su

área urbana de até duzentos e c1nqUe

ta Metros quadrados. por C1nco anos.
1n1nterruptamente e sem 0pos1ção, ut
11zando-a para sua morad1a ou de su

família, adqulT1r-lhe~á o don1nío.

desde que não seJa propne~ãno d

outro 1móvel uroano ou ruraL"

JUSTIFICAÇÃO

A pretensão V1sa oflClal1Zar a 1nvasão em terrenos

urbanos, pro11ferando as áreas ocupadas por favelados.

Considero, se aprovado. preJud1cial ao _ urbanlsm
de cada c3.dade. uma vez que o ocupante do local não tem cond1ções de
constru1r e senear sua própria res1dência, contr1bUl.ndo para deforna
totalmente o proj eto de urban1zação da cidade.

Essa 1ntençâb de proteger aos que hab1tam 1Tregu

larrnente pertence aos p~deres públicos. procurando local1.dades para f1
xá~los sec. preJud1car a soc~edade e a saúde da população.

QCJEIRAASS~ A NATOREZA DAEMEI'lDA:

[TI -~=:~=~ou~~:~=~~~~~pressWa.
D - OMlssAO-ObJetMlrestabelecermatélillD.pfOV1Jdano1·lJJmoenbolnduldllnilredllç.6odovenddo.

D - ERRO - Redt0ç60do 'r'enodoque nboCOlTe5pClllda lO que foillpfOY3do no l' bJmo..

0- CONTRADtçAO-D!sposrtJvos contrlldll6oos entre 51e sobre11mesmamat&a

D - ~~~E UNGUAGEM - sanar \'ido de 11ngutogem, defeito, erro merufesto a conIglr, ou de

Suprima-se do ":Projeto de ConstltU1çã
(B) ,

"Art. 1 0 XXXIV - 19ualdade de d1.re1

tos entre o trabalhador com víncul

empregatíclo e o trabalhador avulso. l

JUSTIFICAÇÃO

o trabalhador avulso tem função prOVIsória no tra

balho, até mesmo com duração de pouea~ horas. na ma10Tla dos casos. se

ter condIções de oferecer ao trabalho as obr1gações que a le1 detenuna

ao trabalhador permanente.

Os mesmos d1re1 'tos por eles pretend:Ldos é prcjud1
cial ao desenvolvimento económico e social do país e, em termos de ga

rant1as, já têm os da segur1dade socia1M

r.r------------:-:-=O-------------;
~ DISPOSITIVO EMENDADO: Art~go B!!, 1nciso II1.

Supr1ma~se, no 1nc~so lI! do Artigo 9~, a expressão: ••• "ou

1ndiv1dua1s" •••

JUSTIFICÁCAO

Permit:l.r que o S1nd1cato substitua processualmente qualquer

pessoa, pelo s1mples fato de o Ind1víduo peJ:tencer à meSlI'a cat~

gor1a proí1ssional, é v101ar os d1re1tos Uld1V1dua1.s de forma
desconllcc1da nos reg~mes democrát1cosM

A manutenção do d1SpOS1t1VO. tal como red1g:l.do, possib11itã
rá que o S1nd1cato :l.ngresse na Just1ça Cl'l nome de qualquer roem
bro da cat(!gor~a, mesmo contrariando o seu desejo indiv1dual
mesmo que n50 seJa assoc1ado do S1nd:l.cato.

Este parágrafo, aSS1m red1g~do, ofende o pr1ncíp10 constan

te do 1nC1SO V deste mesmo art1go .De fato, se m.nguém esW: obrIgado a

se f11lar ao sllrlica'to, corro se p:de pe:unit1r qu2 este lfCSl"O SindIcato atue em

oore de pessoa que não deseja, sequer, sua f11iação ?

QUEIRAASSINALAR.A NATUREZADA EMENDA:

m- ~~~~~~~~~~~~~I~ ~x~~v~~oo~~~~p=~=:s~~~:n~:e;~~~:~:~~:upresslvll
O - OMISSÃO -ObjctiYa reslabelecer materla IIproWldano l' tumo e não Inc1uldllna rc:daçao do vencido

D - ERRO - RedaçAodo venctdo que n';o COlTespondaao que foi aprovado no l' turno



HiS

.D - cotfTRADlçAo - DISpOSItIVos ccnuecuoncs entre si e sobre ZImesma matéria

O - CORREçAO DE LINGUAGEI'<l - Sanar VICIO de IIngullgem, dereue erro manuestc 11 corrigir, ou de
lécnlellleg\s!lIWa.

EMENDA 2T01275-6 mrn' ---,

(:!J constituinte UBIRM.'lIN SPINELLI PrL J tJ!"i7~1~
S,uprimi:r a expxesaâo'", •• de natUreza setorial ora ern'Vigoro •• ""I

JLlST:rF:rCA~IVA

1
I

are, 160, inciso :r, suprimir a expressão:

"que sejam não cumulativos o"

JUSTIFICAÇÃO

Já est.i consagrada no artigo 22, incisos VI e VII, a CO!!

petencia da União para legislar sobre moeda e pOIltica de créd!

'to,não se justificando, no texto constitucional., disposições sE.

bre competencia de uma autarquia.

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o artigo 170 e seu~ parágrafos.

OOBRAASSINAI.AR A NATUREZADA EMENDk

A limitação ã competência tributária residual, consistente na

;;roibição de a União instituir imposto de natureza cumulativa, em
Lora tecnicarnente correta, pois os tributos cobrados an cascata são

" condenados pela moderna ciência fiscal, inviabilizarã a criação,

<:..'11 caráter transitório, de impostos cumulativos, de pequena exprt:!!.
l..io, destinados a atender obJetiVOS conjunturais de polí"tica e0E.

rlômica.

QUBRA ASSiNAUlR A NATUREZADA EMENDk

Q1JEJRA ASSINAI.ARA NATUREZADA EMENDk

OOBRA ASSINAI.ARA NATUREZADA EMENDk

A criação desmedida e generalizada de incentivos fiscais,

seJam regionais ou setoriais, é causa importante da queda da l:'!!,

ceita tributária, além de d:l.storcE!r por demais a função precíplla

de estimtllar õeeerruneõo setor ou região. Assim, não faz sentido

reavaliar apenas os de natureza setorial, uma vez que também

region<lJ.s são passlveis de serem ineficientes e, por essa razão ,

sere-n fontes potenciais de receita da União, para o desenvolvirne!!

to de programas priorit.ã.rios, notadamente os de cunho social.

Atribuir-se-:J.a part1cipação, nõ resultado da explo
ração de petróleo e outros m1.nera1.S ou fósseis, a quem não é pes
soa Jurídica. Os "órgãos" não são dotados de personalidade.

JUSTIFICATIVA

m- ~c:,~~~ext-;~~~~~~~~~00~~~~a~::~:~â5~~V;~~n~:::~fi~s~~~$Upresslva

o - OM1ssAo -ObJetM1 restabelecermaléfla oprDVadll no I' turno e n50 Incluldana ledaç60 do venCIdo.

O - ERRO- Redo!lçho do venddo que n50 COrtespondll 1]0que folllprovadono l' tumo.

D - CO~IÇÃO_DlSposrtM;ls contradl'órlosentre5Iesob~e"mesmllmlllérill

O - ~~~~~~E UNGUAGEM - Sllnar VICIO de:llnguagem, defello erro mllnlfesto li COrrigir" ou de

EMENDA 2T01279-9 " -r-t
_.- ~~"-:::IE DEPUTADO RUBEM BRAUQUINllO J ~.07.as J

Art. 20, S 10: suprimir'a expressão "bem como a ór-
gãos da adm1.nistração d1reta da Un1ão" e '

EMENDA 2T012B2-9 """" --,e ConstitlJint~ ÁLVARO PACHECO J~~;3ã"J

o - OMISSÃO - ObjetIVa restabelecermaténe aprovadano lOtumo e mo IncJurdll na redllçãodo venddo.

O - ERRO - Redação do venddo que nêo correspcndllao que foiaprovado no i- turno.

O - CONIRADIÇÁO - DI.SPOSlUVOs coouacacncs entresi e sobre li mesma mAléri8

O - CORREçhO DE UNGUAGEM - SllI\ar \'fCIO de linguagem, deferlo. erro manifesto a corrigir.ou de
teetucalegl$lalNa.

o - OMlssAo -ObJe!lVa restabert:cermalerJaaprovad/:l no I' turno e n~o Incluldll nll redllç.5o do yenCldo.

O - ERRO - Red~ção do venCidoque nao ccrrespond/lllO que folllplO1l!ldo no l·tumo

O - CONIRADlçAO - D!SPOSltsvnS contradItóriosentre 51e sobre li mesma matéria

JX'l - CORREçAO DE-UNGUAGEM- Sanar \'fclo de linguagem defeIto erro manifesto 11 corrigir"ou de
~ técrucolt:glSia.wa.

EMENDA 2T012B1-1 """"
PJ Q.Jl N"-n TVl >!TI. -..igG I-O-W-"'-R.-I\l-e:-"-k---~) rr:tL~'~fll

r
I

i
EMENDA 2T012BO-2 "._. --,

_._- ~~"ÕOl(!J DEPUTADO RDBB}.1 BRA'1f,:U!lmO ) 0-0 7 .B8 J

o - ~~Z'~~S:U~~~:~~~=oo~~~~ap~~=~ás~~~~n~:se;:fi~:=\lpressm

O - OMISSÃO - ObJetMIresUlbeleeermalenll aprovadano l·tumo e n!l\,! mclu/dalIllredaç.!iodo vencido

O - ERRO - Redaçãodo venCIdoque não corresponda.ao que foiaprovadono t· turno.

O - CON1RADlÇÂO - DlSPOSlllV'O~ conuadJ'.onosenlIe si e .sobre11 mesmll matéria

D - ~:-e~~~E UNGUAGEM.- $anllr vício de linguagem defeito. erro manifesto li corrIgir,ou de

JUSTIFICATIVA

Art. 50, VI; Suprimir a expressão "do poder regu-
lamentar".

EMENDA 2T01277-2
P o.oN"'~I~\)1 Nn;. 6«.'0.0 pe;&oI2.AI2.D

QUEIRAASSINAIJ\R A NATOREZADA EMENDk

,p<JBRAASSINALAR A NATUREZADAEMENDA.

Conf11ta com o art. 102 e dema1s dJ.spos1.ções que
atribUem ao Poder Judic1.ár1.o competênc1a para apreciar a const1.tu
c10nal1dade e legal1.dadé dos atos do Poder Público.

~ DISPOSITIVO EloIENDADO: Art. 18 (d~to das naspeeacêee conetdtucaonea
cerec,e e TransJ.tórl.as - 111 edl.ção do PrOJeto de Const_tul.ção aprovad
em 12 turno de votação). fi

SUpr:lma-se, do art. lS do Ato das DJ.SPOS1.ÇÕfilS COnstJ.tUCJ.OnaJ.s G
re ae e Trans:l.tór1.lJ.s (lO ed1ção do 'texto do Projeto de Const1.tu1ção apr
vede em 12 turno de votação) a palavra: ••• "legalmente"... J

JUSTIFICAÇÃO

Há mua tos anos, 05 méô i.cca mJ.11tares vêm exercendo cargo ou empxe
90 na adm1.n1.stração públJ.ca civJ.l d1.reta ou 1ndJ.J:'eta.

A partJ.r de 1986, a l1.C1tude desses cargos ou empregos vem send
uccseacneee , e speca.eâmanua em decorrência do parocex SGR 5-011, de 12.2.9 •

Em ccnseqüêncae , méô rcos m1.1~tares com maa s de 60 anos de adade

I ~~~J.~~'~:s~a~:~a;~n~ZO~od~N~~~~~Ç~~mP~:~~~d~~e:s~~~:~~sP~~I~~~~1.~~ me~
optar por uma das duas sseceçêes, 1.sto é, CJ.vJ.l ou mJ.l.l.tar.

Em face do expcs tos e ConstitU.:Lnte t.en se mostrado sensível ante
11:11 problema sccrea e human1tár1.o, e vem reconhecendo a fl.gura do dire
t o adquirido desses médacce , conforme pode-se ver pelos avulsos publ1.c
'lo s nesta Casa desde de junho de 1987.

Cons1derando, entretanto, que a legal.:tdacle de ta1s cargos ou empr
'105 vem sendo posta em dÚv1.da pelo parecer aeama citado (SGR 5-011 d
1?2.66); consaôexenãc que foJ. prec i.semenee , o aspecto dessa lega11dad
'rue o d a epeaa t.a.vc do ProJeto de Const1.tuJ.ção ressaltou com cond1.ção p
I 1 que o méõ i.co cava.a ou m1.11tar possa continuae exercendo cumuaaeav

~
mente os mencJ.onades cargos ou empregos. e conaaeerenec , a1nda, que I

o termo J.egalmente nae altera a s1.1:uação ccns t a tucí.cne t do méehco C'1.

# ~~~~ ~~~~:~~~~:o: ~i=~~~e~~ã~J.~::l.i~lavr~J.;r~~A~E:~~~oam~~~ta~e, q~:
Cen t 1.1)u a r exercendo os cargos ou ernr • .rce que ora exexce na aélm1.n1stra
çao publJ.ca d1reta ou anô arece , -

I

JUSTIFICAÇÃO

o -SC!PRESSIVA _Se forde expressão ou palavra nao deverãInvertero senlldo do diSpoSitivo
Exempro no texto suprimir o lIdverblo ~r1r\O~ passando li ser emenda modlfica!J;a e não supreS5l~lI

D - OMlssAo _Objetiva rest.abelecermatena aprovada no I' turno e não lnchmJana ,edllfaDdo I-'enodc..

0- ERRO_ Redaçaodo vencIdoque não corresponda 00 que foiaprovadono l'turno.

~ - CONlRADlçAO - DISPOSItivos contrad tonos entre SI e sobre o!l mesma malerJa

O - ~~~rg;;I?~E UNOUAGEM - Sllnllr Viciode lmguagem defeIto erro manIfesto li corngrr ou de

w - SUPRESSIVA - Se forde expressão ou p~avra nac deveré mvenerC) senudo do dlsposlllVO
• Exemplo no texto. 5upnmlr o ecverbto ,MNAO~ pas.slmdoa ser emenda mod IkallVae nao ;upresslvll.

0.- OMISSÃO - ObJclJV<l restabelecermatena eprcvede no I' turno e não meluldana ~dação do ...encldo

O - ERRO- Redaçac do vencidoque nãc corresponda ao que foiaprovadono I' turno.

O - CQNlRADIÇAO - DISPOSILIIOS ccntredücnce entre SIe sobre a mesma matena

D - ~~~Tc~~tlY~.E LlNQUAGEM- Sanar VICIO de Irnguagem derelto, erro manifesto a cornglr ou de

A le1. ordinál:J.a em v1.gor (ArtJ.go 392, do ~o II § 22 da

CLT) já eXJ.ge o afastamento COllpu!sór1.o da mulher POl" 64 dl.as,

podendo, este prazo, ser d1lõltado para até 112 d1.as, se houver

necess1.dade, a cr1térJ.o do médJ.co. Não se ]ust1fJ.ca, portanto, a
1.nclusão, na ConstJ.tuJ.çào, de norMa específ1ca de le1. ordJ.ná) 1.a,

prJ.ncil?almente quantlo, sen razão plausível, aumenta-se o prazo

de afastamento do trabalho, o que acabará por prejud1car a mulher,

na tred1.da em que d1.m1.nI..1rá o espaço í"eml.n1.no nc IrE'rcaC!c de' tra
balhc.

DISPOSITIVO EMENDADO ArtJ.go 72, J.nC1'50 XVIII.

SuprJ.ma-se, no incJ.so XVIII do Art1go 7'1:.: "com a duração de
cento e V1.nte dias".

QUEIRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDk

o - OMISSÃO _ObjelIVa restabelecermatena aprovada no I· twno e nao lnclwdana redaçao do venddo

.0 - ERRO - Redaçaodo \l'enCldo que MOcorresponda /lOque rolaprovadono l·lIJrno.

0- COMRAD1ÇÃO-Dlspos!bvoS contr1Jdfl6r1os entre sle 50bre a mesma matera

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM- Sanar viCIO de lInguagem, defeito, erro manlresto li comg!r, ou de
lecnJcaleglslatlvll. -

EMENDA 2T01276-4 ","oo ~__--,

f? Const1tuJ.nte oeputildo JOÃO ALVES -PEr) ~::T;::=J

Q{JBRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDk

w - SUPRESSIVA - Se forde expressa0 ou po!llaVl"a nao devera Invertela srntldo do dlSPOSlbvo
Exemplo.no le>.to supnrmr o ad,'Crblo NAO- passando a ser emenda modlfic>JliVa e não supresslVa.

O - Ol<1ISSÃO- ObJ!dlYll I~tabeleccl' malerJaaprovada 110 l' turno e nao mcluldCl na ledaçao do venCIdo.

O - ERRO - Redaçllodo ~nc!do que não rorresponda ao que foiaprovado no I" turno.

O - CONlRADIÇAO - OISPOSlllvos c>Jntradl\on:;l~ entre 51e sobre a mesmll materJa

O - ~~~re~~tIv';.E UNQUAGEM - Sanar VIcio de linguagem defello erro manifesto 11 comglr, ou de

EMENDA 2T01273-0 "'"00' _
~CQn5t~tuJ.ntc UBIRATAN SPINELI.I PFL ) tr?i~778ãJ

JUS:rIFJ:CACÃO

~HSPOSITIVO EMENDADO; artigo 72, :::lso XXIII. ~
Supr1.mJ.r, no 1.ncJ.so XXIII do l\rt. 1~, a palavra "penosas". I

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

JUSTJ:FIClICi\O

o inoJ.so I deste mesmo art.1go determ.1nou que lel. complementar

Ll.xará indenl.zação pela d1spensa do trabalhador, dentre outros d±.

re1tos. t de se prever que csta 1nden1.zação, sem dÚv1.da algull'a,adg

terá o tempo de serv1ço como um dos crJ.tér10s para sua fJ.lo:ação.

Em conseqllênC1a, não se JustJ.f:l.ca que também este 1nC1.S0 XXI

determ1.ne, novamente, que o êlV1.S0 prév10 seJa proporcl.Onal ao te.!!!.

po de serv1ço, cr1ando, V1.a Const1tuJ.ção, uma nova 1nden1zação.

t, a1.nda, 11llportante sal;Lcntar que o pré-av1so é direito

dever do empregado e do empregador e, por :lsto mesmo, não é conve

niente a all'pll.ação deste prazo

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA,

Cr1.ar, ao lado dcstas categorias, novas at.1v1d1Jdes "penosas",

'I"rá est1mular a confusão, que acabará por 1.nstJ.tU1.r ad:lcJ.onal 05e

rl"luuneração para todas as at1vidades e prof1.ssões.

[X] - ~~~~~~~;-~~~;~r~ ~~~e::~~oc~~~~a;::~~:e~6s~~V:~~n~se;~~~::~s:C:~~upresslva

O - OMISsAo - Objellvarestabeíecermetêríe aprovadano l' tumo e não mcluídana re~õlção do vencIdo

O - ERRO - Redação do venddo que não correspond!li ao que (oiaprovado no "turno

O - CONlRADIÇÃO - Dispositivos ccnvecaoncs entre si e sobre a mesma metene

O - ~~~:re~I~~E LINGUAGEM- Sanar VICIO de I1ngu!lgem, ererene erro manifesto a colrlglr,ou de

A legislação ord1nár1.a em vl.gor Jâ est1.pula adJ.cJ.onaJ.s ('ara as

oltl.vidades J.nsalubres e per1.gosas, que, sem dÚv1.da alguma, são atj,

Vldôldes "penosas". Conce1.tuar e dcf:ln:J.r quaJ.s as at~v1dades :lnsal..!!

hrcs e perJ.goS1Jl;I , já tem causado J.númcros problemas, com 1.nterm1.

n.lve:ls ações trabalh1.stas, dado a subjet1v1dade da matér:la.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

Suprl.mo.-se, no inciso XXI do Art. 72: ••• "proporc10nal ~o tempo

de serv~ço, sendo, no mí')J..mo" #. #

EMENDA 2T01272-1 """' ---,
[TI COnstJ.tuinte vnl1CIUS CANSANÇÃO PFL ) M;;;!8ã"J

suprreur , do a ne a.ae vr'rr do Art. 23, a palavra: ••• "organJ.zar" ••

- DISPOSITIVO EMENDADO' jirt. 23, 10CJ.50 VIII.

JUSTTFTCJlCÃO

O abeseeccsent,c eü amenta r é hoje fe~to pela J.~J.Cl.at;l.va prJ.vada
e suplementarmente pelo sseeôc , 11 redação. conforme proposta, poderá
ensejar a mvereãc do processo, na medJ.da em que dá ao Poder PúblJ.co
es te ccmpecêoeae , i.s ec é, confere-lhe o poder de cuaôe r tia lIlatér16 em

~~=aa~l.~~~t{~~~~S~~' f~~~:J.~~~~~-~~~~~e~l.~u~ ~~~~r:t~eã~ :lV:=::e~~:
juchcJ.al à lJ.vre empresa e à ccmunadade ,

[iJ - ~e:~~~~;- ~~~~~~ ~~~~~oou~~vrap~:~=;a~~v:~~n~:e~~~~:~~~s~:~~upresSlVo

O - OMlSSÁO - Objetiva.estabelecer matelia aplOvadono l' turno e n&oIncluldllna redaçliodo vencido

O - ERRO - Redaçãodó venCido que nllocorresponda ao-que foIaprovado no l' tumo.

D - CONTRADIÇÃO- DIsPOSllJVOS contradllórloSentre si e sobre a mesma materla

O - ~~~~~I?~E LINGUAGEM - ;Sanar VICIO de Imguagem, defello. erro marllfeslo a corrrglr ou de

l~ - ~~~~~~~~xt: ~~~~~~ ~~~e:~~oo~:~~~p;~~:e;~~~v:~~n~:c;~:~:~~~s~~~upressIYa.

O - OMISSÁO - Objetivarestabelecer mateM aprovada no l' turno e não lndulda ni!lledaçiiodo venCido

l'=:J - [RRO - Redi!lção do venCIdoque não correspondallo que foiaprovado no loturno.

r:J- CONTRADIÇÃO- DIsposllIvos contradltonosentre si e $Cbrea mesma maténa

D - ~~~~~~~~E LINGUAGEM- Sanar \/fclode bnguasem derelto erro mllnlfesto li corrl91r, ou de

EMENDA 2T01274-B "'"00' --,P constituJ.nte UBIRl\Tl\N SPINf.LLI PFL ) tJ?i~~iãã']

1
:1DISPOSITIVO EMI:NDAOO: Artigo 20, §12 1

âupr-Ima-eae , do § la do Art. 20, a seguJ.nte expressão: ••• "de r~

CUrsos hídrJ.cos para fJ.ns de geração de ~nerg1.a eae craca'' •••

JUSTIFICACÃO

Trata-se de um verõeôea.rc sc.s eeme trJ.butárJ.O paralelo, pelo qual
todas as enb adede s de d1.re1to públ1.co annernc se convertem em co-b!!.
nef1.c1ár1as da exploração dos recursos all. menoxoneaos, onerando,a111
da MaJ.S, essas at1.V1.dades. Não se concebe qualquer just1.fJ.cat1.va !!.
ccnômaca ou jurídJ.ca para tal desmesurada arrtiet-vençâo do Poder ~.!!

bl1CO nesse setor, espeeaeãmenee quando se trata dos Estados,Munc1
Pl.os e D1.slrJ.to Federal. Prune1ro, porque se os bens explorados pa§.
Sarcm ao olenco dos bens da UO:l.ão, não lhes deve mesmo caber qua...=.
qUer benefícJ.o em vl.rtude de sua exploração, segundo, pC)rque se vão
elevando de tal forma os custos da exploração m1neral, com a ad1.ção
ele tantos pdrtíc1.pos, que a competi.t~vJ.qade de no:;sas c)I'portaçõcs P.9.
de fl.car comprometl.da, resultando em ser10 preJuJ.zo aos ~nteresses

do Pais.

~ -''''o, _
DISPOSITIVO EMENDADO: Art1go 72, J.nC1SO XXI.

~i:~~~it.iVo ~Etnendado: Artigo 46, "caput", das Disposições Transit.§ Suprima-se. no Art., ~g. XVI. a exp.ressão "no mln.!,
mo em einqüenta por cento".
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JUSTIFICATIVA E.'5ENDA UI? 2T 1286_1

AUTOR: FAUSTO FERNANDES

• "II _ Hcercaado pela respectiva Casa por sctavc oe doença,
.. para tratar. sem reecrersçsc I de interesse p':articular,"

JUSTIFICAT! VA

SUPRESSIVANA'I'UREZA; _Cont.rar Ia o interesse nacional, por onerar demasl.
coa-ente os custos de orcooção,

Art~ 159 - § 59

Suprimir o parágrafo 59.

EMENDA 2T01283-7 Nr"' ~

tJ PEt>lrrADO GERAt,DD FLEMING J tTll!;T~;J

QUEIRAASSIl'IAlAR A NATUREZADA EMENDA.,
EJ - ~~~:~~~~ S:~~:: ;:~=:o~AÃ6Vwp~sã~e~â~~·:::n~~~:::~~~:a~~esst\a.

o - C111SSAO >- Ob,.t..lha restabelecer mllt~n" llpIO.lld:l no l"turno enee inl::1l..uda na redcçao do H"'Cldo..

O - ERRO- Red"çao do vencdc que nac ccrreeccnde 110 que foieprcvedc no l"\utr.o

O - CONTRADlçAo - Disposnrvcs c;ortlrild~Ofl05 entre si e sobre a mesma meteria

O - ~~~~Te~~,,;;E LINGUAGEM - Sener VÍCIO de IlfIgua~ de'ertc erro mceeresto li conJglf ou de

l
JUSTIFICATIVA I

Aplicação Lrepoas Eve L, dado que os preços dos produtos, com ex

ceçâc dos cigarros, variam de lOJa em lOJa, se-re por reeôee de me;

cado , seja e'l\ decorrênca a de inflação ou ainda devido a dJ.ferenças
de custos de transporte. AtribuJ.r a tarefa aos veceis.seee , geralren

te pequenos e rucr-o empr'eaâz.ros , ses.r.a onerá-los com obrigações a~
sórias adicionais.

DES?ACHQ

h emenda propõe a supressão dos incisos 11, III I IV e VI do

art. 169. Cada anc i sc deveria ser cbj eec de uma emenda, urna vez que

a supressão de Um não ampâ i ca na de outro, J.nexistindo pois a corre

lação prevista no eru. 23, § 20;> do ?eg.l.nento Interno da AssembléJ.a ~~

ciona1 Constituinte. AdmJ.te-se a proposta coao eupres save apenas õc
Lncaso II do art. 169.

Em. 12/07/88

Consbtuinte ULYSSES GUI:,fAAAES

PreSidente da Assembléia Nacional ConstJ.tuinte.

EMENDA 2T01287-0
PJ DEPU'I'ADO FAUSTO F:ERNAN::~

trata-se de possibilitar que, no caso da licença ser superior a
cento e vinte eras, o suplente possa assení r , coro, aliás, tem sido a praxe

parlamentar brss.nerra O art., 57, da forma.cerre esté redigido, pnn=ipallJ'.e!!
te en função do que d~spõe o inciso H e § H!, if'\Pede o exercícío, peje su

plente, do mandato parlamentar no caso de licença do titular.

EMENDA 2T0129O-0 """' --,
P Deputada BEI\'E'DITA DA SILVA J ~r;:;;1ãã"]

QUEIRAASSINAlAR A N!lTUREZADA ElIiENDA,

[!] - ~~~C:;~~~~~~I:;;i; ~x~::f~Oo~~~~ap~~=;6s~~~~~n~:~~~::s~:~~~upresslvll

O - OMISSAO..- OÕjetml restabelecer ma'er.a eproveda no IOIUfllOe não Incluída na redaçbo do venedo,

O - EIlRO - Re~ão do vencido que não correspcnda 110 que JolllPIOVildono 1"turno

O - COriTf'J\DIÇÁO - Drsposmvos contradttõ lOSentre si e sobre J mesma matlrla

O - ~~I~~~~J~'.r~E L1J'1'Gl'JAGEM- Saner \1do de linguagem, defeito, erre menífesío a COIl!gH', ou de

Supritna-s~ do § 19 do art. 7", a segUlnte expressão
Expressão à suprir'dr do § in. "IH, XIII, XVI, XVIII, XIX"
D texto do § lQ fica com a seguinte redaçãur

"Os direitos socrets dos trebalnaõores rurais, previstos nos Ircr
50S IX, XI, XVIII. XXIII e XXV, serão dIsc!pllnados em lei, que os
adaptará às peculiaridades de sua atividade"

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

w - SUPRESSIVA _SeIoràeexpressãooup~lavranão devera mvcrterc scnlldo do dlSposlllvo
Exemplo no texto supurmr o edverbrc "iAO passando a ser emenda mod ficlll!Vae nao supressiva

JUSTIfICATIVA

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA0

~ - StlPRESSIVA _ Se for de expressêo ou p~vra não devera Inverter o sentido do dISpoSItivo
Exemplo, no texto suprImir o advefbso NAO > passanoo a ser emenda mocllficatM'le nee suplesSl.a

D - OMISsAo - ObJeltVarestabelecer malena aprovada no 1· turno e nec Inck.ndanllledilçbo do vencido

0- ERRO_ RedaçiiodovenCldoquenaocorrespondaaoquefolapfovadono r-ueno.

O - CONlRADIc;AO_DlSpoSltlvos contrllólt6rIOSentre sre sobre e mesma matena

O - ~~~~~~I?tJv~E LINGUAGEM - Sanar vicio de lK'lguagem deleito, erro manifesto a COlIlg,1.ou de

.. .. SUP:J.ma-se, no inciso V do art. 5Q, a expressão
alem da indenJ.zaçao por dano r:aterial, moral ou â imagem".

.JUS'I'IFICA'I'IVA

A expressão cOFlst:l.tui repetição de norma inserta no
inciso XI do mesmo artJ.go, onde está maJ.s bem dJ.scip1J.nada.

o - OMJSSÁO - ObjetNa restabelecer mateua aprovada no I' turno e nêo JndUlda na redação do vencido

O - ERRO - Rcdeçeo do venceo que não ccrrespcnde ao que loleprcvado no I'tumo

O - cosraeacao - Dispcssuvcs contlllditofios entre st e sobre a mesma metena

O - CORREÇAO DE L1NCiUACiEfr\ - Sanar VICIO de IKlguagem cerenc erro marnfeslo e comgll ou de
tecnll::a.legls!alNa

Di~positivo znenôaão e Artigo 165

Suprimir a expressão " .... e às empresas de pequeno porte" e
credl.tlcias •• ' ..

.JUS'I'IFICATIVA

Uma das razões da queda de receita tributãria atualmente exís

tente é a ampliação indevida dos beneficiários de incentivos, o que

resulta em erosão da base tributáveL Assim, deve-se assegurar ap
nas às microempresas o tratamento diferenciado de que elas já gozan,
não estendendo, pelo menos ccneereccrcnaimenee., o favorecimento às

pequenas empresas. Ademais, é conveniente não constitucionalizar es
tirnulos creditlcios, deixando para a lei ordinária eventuais estln
los nesse campo.

A proposta elll tela vem remeddar una sltuaç§o que no futuro, pode

ria vir en prejuízo dos trabâlhadores rurais As supressões propostas tem a
sua razão de ser, pois o texto constitucional, tanto no "caput" do artigo 7!2,
como no corpo dos díspcsat.Ivcs em ocestêc, são taxativos, não podendo, ao se

rem regulatr.entados, restringir garantias neles já asseguradas.

'EME1'IDA 2T01291-8 ~, ---,
P Deputada BEIfi)ITA DA SILVA ) ~7~;1ãã"]

QUEIRA ASSINALAR A NATQREZA DA Ef,\ENDA:

12] - ~~~:~~~ext~~~::: ~~::I:O~::~~ap~~~~:~As~r;v:~~n~:=:::~s~c;~~upresslVa

O - OMlssAo _ObJetrva restabelecer matc~la .:=provadano r-turno e nlio fncrurda na redação do vencido

D - ERnO - Redação do venccc que nãc ccrresponda ao que foi aprovado no r-turno.

O - CON1TIAD:ÇAO-Dlspo~lllVOS conIraç!ltónos erarc ste sobre a mesma meterle

O - ~l~~~~~.lV'i.E L1NGUACEf>~ - Sanar \'feio de linguagem, dtrelto, erro man1festo ~ corrlgtt, ou df'

EMENDA 2T01285-3
PJ DEPUTADO FAUSTO FERNANDES J~;;~~

QUEIRAASSIl'IAlAR A NATUREZADA"eMENDA.

{TI - StlPRESSIVA - Se lor de expressão ou pelevranao devera Inverter o senUdo do d,sPOSIIlVo
,El:emplo no texto supnml! o advelbto fiA0. passando li ser emenda mod,ficatr.a e nbo supres5Wll

O --OMlssAo - ObjelJw res"'beJecer ma;êrlll aplovlld~ no 1"IOmo e noio lndurda na redação do venCldo

O:" ERRO_ Redllçao doventldo quenao corresponda 110 que foi aprovado no I'tumo'

O - CONTRADIc;AO - D,sposilrvos contradllonos entre SIe sobre Dmesma mlltenll

O - ~~~~t~~E UNGClAGEM - Sanar VICIO de ilng~llgem d:felto erro rmnlreslo a cornglr, ou de

EME1'IDA 2T01288·8 NIT'"t? CONSIIlUINTE OHOMAR PINTO------------,J eru~~;~

QUEIRAASSINAlAR A N!lTUREZA DA EMENDA0

o - SUPRESSrvA - Se for de expressbo ou pal!lvra não deverémvcrtero senlldo do dlSpOSlllvo
El:emplo no texto suprlmir o lI<lverbh> ~riAO passando a ser emenda mocllli;alNa e não supressl'la

O - OMISSAO - DbjellVarestabelecer materia aprovada no 1\ turno e nao Inclulda na redaçllO do vencido.

D - ERRO - Redação do venCIdo que não corresponda ao que folllprOVlldono J' turno

O - COl'iTRADlÇAO - DISpOSItIVOs tontrad,tonos enlre si e sobre li mesma maletlJ

O - ~~~~~~~I~,~E L1NGUAClEM - Sanar VICIO de lInguagem dereltO erro manlresto a tortlglr~ ou de

SUprima-se o inciso II do § 42 do art. 12.

JUSTlflCATrvÃ

rrate-se da supressão de dispositivo Irccrcetívet com a ordem conE,

titucional de umEstado democrático, O cancelamento da natural!zaçil:o em ra
zão de "atividade ~iva ao interesse nacional'l e urr..a medida por demals dráE,
tica, que não deve estar presente no novo texto constituclonal.

EME1'IDA 2T01292·6 ""'"P Deputada BENEDITA-DA-S-IL-VA-------..) fIYi:;ãQ
Art~ 169

"IV - emissão e resgate de titulos da divida püblica."

Suprimir o inciso.

JUS'I'IFICA'I'IVA

Contido no inciso II do mesmo artigo.

EMENDA SUPRES5IVA

Suprimir o §7" do art.lgo l:34 do Título VIII.

JUSTIFICAT!VA

QUEIRAASS.NAUt.RA f'l 'l.TUREZA DA EMENDA.

o - StlPllESSIVA - Se ror de expressão ou palavra nlio deverá Inverter o sen~do do dlSpoSllrVo
Exemplo no texto, SUpllmlr o advérbio MNÂ!Y', passando a ser emenda modllicalNa e llào supresslva

o - OMISSÃO - ObsellvDreslabl!lecer miltêrla aprovada no l'turno e n~~ lncfulda na redaçÍlO do vencido.

0- ERRO_ RedilçaodovencldoquenàocortespondaéloqueIolaprovadollo l'lumo.

0- COfiTRADIÇÃO-DISp05ltrvos contradltorlOS entre sle sobre c mesma malélla.

O - C O RREÇÃO DE UNCiflAGEM - Sanar vlelo de J.nguagem. cefelto, erro manifesto li corrIgIr, ou de
técnIco Jeg,slallva.

EME1'IDA 2T01286-1 ""'"PJ DEPUTADO FAUSTO FERNAND:ES '----------,j p:ru;:;;ã;J
QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA0

A imensa maioria dos índios brasileiros já está acu1turado ou
selIlJ.acu1turado e vive em frequentes contactos com os civilizados.

Afastar as Cooperativas de garimpeiros das terras indígenas, de

comunid;des aculturadas, é discriminar eM favor dos grandes grupos
econômicos e em prejuízo dos interesses de milhares de garimpeiros.

SUprima-se. no inciso XIXdo art. 7", a express§o "aos que preencham os~ r~

QJisitos fixados em1el", ficando o referido Inciso ass~m redigido
"XIX _ licença_paternidade de oito dias. nos resmos termos da l,!!.

eiso anterior. ti

m - :x~:~~~~,~:;:~~ ~x~e~~ou~~~ap;sâ~:~::6se~;~~:e:;~~;:~s~~~~upresslva

O - OMlssAp - ObjetIva restabelecer mlltena llprovlldJ no 1"t~tno e n,}o mdurda na ;edIlÇl}(J do vencido

0- ERttO- Redaçliodovencldoquenbocorr~spondllaoqoeI~tllPrOVlldonol'tumo

O - CON'IRADIÇÁO - DISpoSitivoS contradllofloS entre si e sobre a mesma mlllerla

O - CORREç.\O DE UNGUAGEM..- Sanar Vicio de linguagem defeIto erro mllnlresto ZIcorrllllr, ou de
temltaJeglslatwa.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA eMENDA:

o - SC1PRt:5srVA - Se fo~ de el:pressão ou p~l!lvrll MO dever6Jnvcrler o senl!do do dISPOSI~"O
Exemplo no texto suptlmlr o advérbio ~NA.O. passando II ser emenda modlflClllMle MO supresslva.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de conferir auto-apllcübilidade a uminstituto que pode I

ser apresentado como irrportante conquista dos trabalhadores obtida no proce~
50 de elaboração da nova Constituição brasileira.

Art. 169.

'Suprimir os incisos lI, III, IV e VI.

JUS'rIFICA'I'IVA

Matéria atribuída p;r competência privativa ao Senado Federal,
conforme art. 53, i tens V e VII, além de a matéria estar compreen
clida no inciso I do art. 169.

o - OMISSÁO - Objeliva resulbelecer matenallproVlI& no t· turno e nil~ Induída na redaçlio do vencido.

D - ERRO - Redação do vencído que nao corresponda ao que folaprO\'ildo no ]' tUf?O

O - CONlRADIÇAO - DISPOSItiVOS contradl16rJos entre 51e sobre li mesma matérIa

O - CORREÇÃO DE UNCltIACiEM - SilnJr \'fclo de lingUagem, derello, erro mahlresto D corrigir, oü de
tecnlcalcglslallVlI.

Suprima-se, no inciso II do artigo ~7, a express~o "desde que, neste ca,:;o,
o afastamento não ultrapazse cento e vinte dias por sess§o legislativa",
ficando assim redigido o referido inciso:

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA ElIiENDAo

o -- ~~:;'~~~~~~~~::"'~Io ~~I~~ap;:~~~~~ás~~\::'~n~::,c:::~~s~~~~UPreSSIVa
O - OMISsAo -ObJehvtI restabelecer ma\lhla aprov,:,dJ fIQ I' turno e MOInduida na redtlçlio do Vtncldo

O - ERRO - Redaç&l do vencido que nao corresponda co que folaprovtldo no l'tumo.

D - COI'i'TRADlc;Ao_olspo$/Uvos «,ntnrdilórl05ernre:;lesobr!:l:lmesmllmmérla
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o ~ ~~~~~I~llV~E LINGUAGEM - SMlllr VICiode linguagem. defeIto., erro lTl3111feslo a comglr ou de EMENDA 2T01297-7

\D'-' ..:D::'::PU::',::""::..::llI.::'V.:.:'::D.;:cWT=RA-'.- J5~;~!Q
EMENDA 2T01301-9

f!J
QUEIRAASStNAU.R A 1'lATUREZA DA Elo\õ~DA: QUEIRAASSINAlAR A r<ATUREZA DA EMENDA.

suprima-se do Pará~rafD ;?Q, artigo 20~, a seguinte expressão.
ExpresslIo suprimida: "salvo nos caSOS previstos em lei".

A emenda cferecdda visa a il"Çledir a filercant1l.H:açi'io da .saõoe, q<Je
deve ser irra preocupaçl:l:o béstce do estado. se outros assuntos ten una .restrj
çêo matcr, a secce nsc pode ficar a mercê de una lei, que possa a vir a de~
virtual' o espírito consagrado na constitulçao.

o - carssso - Ob;lelJVlI restabelecer melena 1lprovadano"Iumo e n50 Incluídaria redecêc do \t:llck:l:J

O - f:RRO - Redação do veoetcc que não ccrrespeode se, que Icsi:lpro,-ado 00 l·tulno.

O - t;OffI1lhDiÇAO _DispD:;JlJt>05 <:onllad,16t!os ertre sl e sa'D(e.llmcrm~ m<'l!erI"

O - CORRl:.ÇÂO PE Llr,OOAGEl4. - SanY VICIO de Ilnglltlgem.cerenc erro rnilnlfesto ilo cor ,glr. ou de
~enlealeSlSlatiVa

f"""Xl_ Sc!PRÊsstvA _ Se 10' de éxpressâo ou pa!a\ll'a.I1~O dl;:\erá'Invertero sern!dodo dispO,:lMl
L.::.....l Exemplo 110tece. 5uprlrTlll' o advelPtt> ~NAO~. ~aS5ando a ser emefl(!amodlficellva e nec !.upresslvll

CJ _ OMJSSAO _ Ob;etwaJes~b""e"er ma!eml ~prov<1d.s no )' ll1moe não Incll1lda na redaçào do veneôc

O - ERRO - Redllçâ~ do venceo que Jliioccrrespcnde no que tct eprcv...do no l'tulno.

O - CoriTI'J.OIÇÃO _DlS~5 eontrednôncs entre SIe sobre a mesmam~téflll

O
- CQRREÇAO DE LlhGtlAOEl>\ __ SMar Y1C~O de Illlnuag':rn. defeIto erro m~"Irfesto ti corrlglr,.ou de

lecrucale::tis!:!.tJVa

NJT(;R r;r-::-MT"
Deputado GlJ,ERCINOO MILlUJ,EM I (-w07l00=]

QUEIRAASSlNAlM A r<ATUREZA DA E/>lENDA.

A p:toposiç.~o em tela .... tsa a pri"ilegia:t os sind.l.catos CCX\'. base ter

rltorial na regIao, o que não exclui as federações, que poderão indicar aí:
gum de seus sindicalistas para os cargos de juiz classista

5oprima_se, no inciso VII do art. 38. a expressão »sera exercíoc nos te:!!'Os e
nos-Jimltes oertorocs em lei.c()rl\!J1e.'llentar". ficand~ o inciso assim redigido

"VII .. o direito de greve".

~ necessário suprimir essas restrtcees que podemelininar o direi.:

to de greve dos servrcores publicas.

:::============'============'-
JUSTIFICATIVA

SUprima-se do art. 121, parágrafo único, incist? III, a seguinte escressêc.
Expressa0 suprimida. "das federações e"

JUSTIFICATlVA
=~=====;::::=====

Dê-se nova redaçl!ío, a fim de se corrigir evidente O'lIissão, ao inciso III do
artigo 207, ~que fica assim redigido.

."III _ após trinta anos, ao professor, e, ap6s vinte e cin::::o anos,
à ptofessQ):a, por efeU....o exett.ício de fl.Jnçl1o tre !I'~9istéI'io

,no ensino pré-primaria e áe primeiro ou segundo grau,"

Trata_se de emenda destinada a sanar omisso!o evidente no texto a
provado em12 turno, já que a decisão do Plenário de excluir o • proresso~ de
ensino superior do benefício de terrpo especial para l3pasenI-3dorl,a certalfleote
não objetivou a exclusão do professor dedicado ao ensino pre~prll'lárlo

EMENDA 2T01303-5
(!J

o - SCIPRESSiVA - Se ror de ClCpressão ou p~bvra n30 devera Invertero sentido do dISPO'llJVO •
Exemplo no texto $upnmlr o tldverblo ~MQM. pll$~r'ldo ti ser emenc:!a modlflcaU\ae nbo supresslva

m - OMISSÃO - Objetlva rcs~bel2cer mMéria tlpt0\3dtl no l'lumo e n~o Incluídana redllção do vencido.

0- f:RRO- Red3çâodo vencIdoque n1lO corresponda ao que foi iloprovlOdo no l'tumo.

O - cO:\'lRAD'çAO - OlsposoUvos contr.adllórlos entre sj e sobre Jl mesm~ m<JIM~

O - CORP.EÇÃO DE:UNGClAaEf,1, - SlInar \'leIOde Ingullgclll, defeito. erro manifesto a eorriglr ou de
ttcnkaleglSlll'.rvo1. •

0" - SOPl"fCSS[vA _SeIor de'elCpressbo ou palavra nâo dt:Verli j-vener o sentido do dt!.POSI!fVQ
Exemplo no teste 5llprlm~r o edverbro Kr\O. p::s$.illdo a ser e-nend3 J'l'\Od,'klllJva e n~ supresSl\l:r

O - OlillSSÃO - ObJf:lNtI restabelecermeter.e llPlovadano l'tumo e não lndulda na redaç~o do vencido

O - EJ".RO - Red,açãodo vencidoque nêo correspcnda ao que foi nplovado no t-u.mo.

O - CONlRADIÇÃO - DISpoS·tlvos l;ortlradJ\órlos entre si e sobre a mesma matena

O - ~~~~Te~I~~E I.II\GUAG,~n - Sanaf Vldo de }jng~ag~m. deferto, erro mtlnlfesto ~ corrigIr,OUde

1

I1

JUS11f'ICATIV A
=============

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA B~oENDA:

Este é assunto para legislação ordinária. Nãn existem argumentos
que justifiquem prezes tão dilatados para as concessõe~ de rádio e televis;>o;

5tJPrima-se O 9" ..52 do artigo 226

Trata-se de ll'3nter o capital social das empresas jornalísticas e
de radlOdIfusl:o soe o controle de pessoas rlsi.cas e assIm lt1lÇ1edir a crlaçEo

de r.onopSllos

SlIPd.lf'a-se
l

no § 12 do artigo ;225, a expressão 'I.oe de sociedades cujo cap.;.
tal pertença exclusiva e rcamanreote a brss.üearcs,", flcando o parágrafo

assim :redlglÓO
-s lI:! _ t. vedada a parttcípeçac de pessoa JUrídica no capital 50

crai. de e-presa jotna1.~st1ca ou de redtccrrueãc, exceto a

de partido político"

o objetivo da supressão é permitir qt..Ie o Conselho Nacional de C~

nicação faça uma revisão de todas as concess1:lesde serviços públicos de Tel.=.

comunicações atualmente em vigor,

QUElRAASSltlAlAA A NATUREZADA Ef.IENDA:

SuPrima-se o ãrtigo 7~ do Ato das Disposições Ccnstituc1ol"ais Transitórias.

JUSTIFICATIVA
"'============

m-:~~:~~~~~~; ~;:r~oou:r~~ap::~:~~s~~·:;;:n~:~:fi~~~s~o;~.lpreSSlV~

O - OMISSÃO - Çlb)clJVll reSUobele~ JrnJlerl"llPTovadll mo r-JU1Jlt>e não lllelu!rlil na ,edllfbo êo ~'l:neJdo.

O - amo ~ Redação do vencidoque não ecrrespenda li;) que 1maprol'aclono l' turno

O - CONTRADIÇAO- DI~posf\J1'05 contradtlÓnosentre si e sabre a mesma rnattria

O - ~~~~Te~l~~E LINGUAGEM- Sana. VIcio de. linguagem. defeIto, erro memrestc a co1tl9!f.ou de

[TI - ~~':~~~~~::~~ ~~=~oo~~~~~~::::-:.§s:~~:r~:=r:~:~Uprl<~SIVll
O - OMISSÃO _ Objelrla rest3beleeermaterl~ aprovada no l' tumo e não Indl.lldan!O, redaçao do \'endclo

O - ERRO - Redaç~o do Vl!neloo que nao corrc~pondll 1It>que foiaprO\oIloo no l'turno

0- COl\íRAorçAa-Dlspos.WOS eornradli6rlosentretfesobre<'lrtleSmll~a(én!o'

O - ~~re~~t'~ll.E LlNGtJAÓCM- Silnar vicIoclt: linguagem defeito erro m!ll1lFesto ti corrigir, 0.1 de

QUEIRAASSINAlJIR A r<ATUREZA DA EI>\ENDA

EMENDA 2T01299·3 ""'""PJ Deputado a..IVIO DUTRA----------,} prn~~iãã"J

r.r "'-XT
O

"l

'EMENDA 2T01298-5 .no«
~ t: Deputado OL!VIODUTRA'----------,J p:rw~~~-ss:J

QUEIRAASSIí'iAu,n A NATClREZt\DA .E1rlEriDA.

$uprlma~se 00 inc.Sso I, do art. 209,,.na prll'1clra parte, epós a expressllP "c,!!.
b~'XIo a•• ,1I a·pa1avra "coordenaç~o", flcondo o texto assim redigi~o •

"Art.2OS' •••• H ••••••• ••• •••• •••••••••••• .... ••• ••••••••••••••

l_descentralização POlítico_administrativa, cabendo as norffSs 9~
rais à esfa'ra federal c a execuç~o dos respectivos progra'llas à

cJõfera estadual e Jt~nicipal, bem como é!: entidades benefJcef"\tes

e de assistência social,"

--."=~'~~~~~~,':'~,-tee s..l
historicamente, a forma encontrada pelas aoníní etreções publicas pare se
contornar a exigência de realh:açao de concursos públicos recõe-se, po!.
tanto, a.sooressac do inciso IX do artigo ;38, que, se eentioc, vná a Se
constituir, sem dúvida algoJli'a, em vetvure de escape destinada a subverter
a intenção do Constituinte de moralizar e disciplinar de forma pcí.Itace

mente correta o serviço PÚblico brasileiro.

o texto, como foi aprovado, carece de revisão, pois a atribuição

da função cJe "cooldenaçno" 8 anDOS os nI\-eis não carresponoe ao modelO de

dcscontrallzaç~o pol!tico-administ:ratlva, Que perll'.SOU a concepção de vários
Títulos da nova Carta Dessa forma. para ajustar o texto a esse modelo. im
põe_se suprinlr a palavra "c[){)rdenaç~o" na prilr.eira parte da redação do incl
so, d~ix<lndo claro que à esfera fodelal corr;:>ete tão somente o poder norreatI
vo geral E às outras esferas, estadual e municipal, a cõmPetência adfllinis- -
trativa. que implica em coordenação e execução •

Comesta redaç~o garante-se o caráter descentralizado do sistema
de a;sistêf'lcia social, o ,que se C07Patlbillza comôs diferentes níveis de

cOllPetêncla.

QUEIRAASSll'W...ARA NATUm:Z!~ DA I:MEI':iDA.

o -- SCIPRl:SSIVA - S': Iorde expressão ou palavrilna" deverainvertero scnuecdo dispositIVO
• Ell:cmplo no l.eI.1o.,supJJm!rP advesblO "f'lÀO, Pll$5Mdo IIser emenda morl JjcalJVlle não !.upress",a,

D - O,·il~sAo.- ObjcllVa rcs~lecer materrtlaprovadtlno l' Moo e não Indl.lldana u:dação do vencld:J

O ..- E1mO~ Redaçliodo vcncrdoque:não correspondil<lO que(01~prD'/ado no '·turno

O - CON1MDlçAO-Dlspos"'J\os con..raa.l6IJ~Senlle si e sobte a mesmtl rna'elltl

O - ~~:aT~:?t~t: L1N'GCIAGEf1_ Santlr Vldo d... lngu<:gem defeito errO manl(esto a cOrflglr.ou ~

EMENDA 2T01295-1 ""'"" --,
~ Deputado EOOAR!XJ .lORGE" ) erw;;~D

QJ- ~:p~~~~CXl:'~~C:~: ~::t~~Oou~~v-:P~:~~o'e:s~~:~~~:e;~~r:~lJ~:::~;~~..pr~a
O - 01~15SÁO _Ob)CllV" restabelecer materte ep'ovad!l no J' turno e não lnclurde flll JCdas:Z:odo VCIKldo..

O - ERRO - ~cdaçoo do vencldoque nlio corrcspo.,dil110que Iolepeovadc no t-reme

O - CO\'fm.AOlçAO_Ols.pos''WoG t:Ol\\tll~ tn\re sre sobre !lmes.rnam~t':l\a

O - ~~~%~~:a.J: LINGUnGEM - Stllllf vicíc de. HngUl)!lCm oereuo, eITO milnlfesto II etlrrJ9lr OU de

:s."lEND~ ~9 2'1' _'-'13..0""3-='5'--- _

Gm\ERCINDO :ULHOfm:i.j,

DESPACHO

Inexiste a omissão apontada no art. 207, 111. A emenda preten

'.ie~ os professores de pré_prirnádo como beneficiários da apO
sentadoria especial, o que contraria as normas reguladoras das propo

sições ão 29 turno, Deixa de ser acolh;lãa,

AU'1"OR: __"-'- =_=='-
NATUREZJl,: OMISsAOhtITOR w-Jitl-l.T"

oeputado a..tVIO OUTRA J C U I0 7iãã]
QUElRAASSlNAlMA NATUREZADA El>lENDA:

EMENDA 2T01300-1

l?

o -~~:~~~*Jm~:~~~~~~~~a~~~~::~~~v:~~~~::~~~f1:~s~c:~~Pfe5SlVa.
O - ol-'ltSSAO-Ob~'.Watesl.ebclt.t.ef m!o'ttl\ll./IpiC'lMlal'lO 1'\UI\)O e~lnehlldtlt\l>.le:dação dco'VeTIclclo

0- ERltO- Redaçãodo vencidoquelláo correspond" bOque101 IOprovado no I'tu

O - COl'fIRADIÇÃO"'.- DispositiVOS contnldll6rlosentre SI e sobre 1lmesma n;'/ItErla.

O - ~~~~~~f: LII'iGOAcfEol\ - S=r \'feIo de IJnQutlgcl11~ defeito. erro fl\llrllfestoli. eQulglt, ou de

QUEIRAASSINAlAR ÂNATUREZADA B'lENDA:

EMENDA 2T01296·9 ""'""',.,-- --,
@J ~ EtIJAAD() JffiGE J~r!ô7iã5J

m - ~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~:::~ve:~~V;~~~;:~:~~~~~~upfesslv~

O - OMissAo- ObjellVlllt:stabcJec~f malélla eprOVZldil no J·lumo e n~o IndUldtlnaredllçoSo do \'l:nCldo

O - ERRO - Re"~~ d:JvenCIdaquen60 corresponda tIOque ("I aprove<Jo no l' lumo

0- CONTRADlçAO-DlsPcs'lIVOS confrlldJ/ór/oSeflUesie.sobreamesmamalefla

O'- ~~~~T~~~E LINGUAOI:M- SllIlar \-l'cIode.lsngutlgem, defell?>erro menlfesto a corrIgir.ou de

SUprir!Ja~se, OQ II Caput:' do art. 176, a expressão "e na livre iniciativa".
5upt'!ma~se. no ;art, lI, a palavra "um", constante da expressa'o" un tepreseD,

tente".

Em 12/07/89

.JUSTIFICATIVA

Nos pr1ncípios da ordem econômica deste artigo já define "a propr!.
edade privada", "a livre concorrência", Reafirmar no "caput" a expressão "a
lillre iniciativall s.(gniflca. l1lla tedundáncl.a C\'Je fortalece e..rb:01uUza. o prin
cípIo do direito de proPriedade,

o text:o constltuclona1 riIlo deve fixar o númerode representante
dos enpregados nas e11presas, O importante ê se proclamar o instituto de re_
presentação, e $e garantir umespaço de dlãlogo perroanente entre etlfJregado
e empregador~

Constituinte ULYSSES GUI"-lARAES

Presidente da As:;eRlb1éia Nacional Constituinte.



QUElRAASS1NAlARA NATUREZADA EMEliDA:

~-~~~:P';~~~~.~~;~~I~~~~O~~~p~~~âs:v:~e:r:::~~~~:~~upr~
O - OMISSÂO_ObJctM1(~clecetm.arena~n~ l'tum::> enâ".inc1lJldllnared;l.ç~odoV1:nddo.

O - ERRO - Reda)"ão do vencidoque:não correspond!lao que rolaprovadono l° turno

O - COI\"TnI\!IlÇÂO - D..spoSlllVOSccnuadaôríos enee si e sobre 11mesma rnaténa

O - 5~n:Te~~m?a.E UNCi(!AGEM - San"r vldo d~ lmguagem. defeito erro mamfesto a corrigir,ou de

JUSTIFICATIVA
====;;========

Trata..se de emenda destinada a dar auto-aplicabilidade ao eis
positivo que fixa os rscuisrtcs para a conflg..Jração do rescertc à função

social da prcprreoece ruraL

EMENDA 2T0130S-G
Deputada I/W.A PASSONI pr--l~;7I'ã;J

QUEIRAASSINAl.ARA I'lATUREZADA EI~ENDA:

Cc."'! o princípio da Liberdade sindical. prevista no "caout'' do arti

go, não cabe instituir GL'ê a cal"ttnbu.u;ão sindIcal deverá custear o ItsiSte.1J.3

confederat),vo". ooís eo 1".ti'l1.rnento sll"ldtcal catará deflmt a sua rOt~ de cr

ganIzação, se confederativa 'Ou por central strcrcaí..

EMENDA 2T01312-4 ."''' -, r;r;-;-M";;;;;--JP Deputado LUIS GUSHIKEN JCU/ 071:W j

Suprlma~se do artigo 211, mcíso VI, a seguinte expressão"
Depressão suprimida: "QUeconstituirá disciplina dos norarãcs rctmaja das

escolas públicas de ensino fUr;damental.·~

ExpreSSãomantida: llArt. 211. VI _ Matrícula facultatI....a ng ensino reli
gioso 11

~ - ~:~~~v:xc~~~~:r:r;~~:;~oo~~:.:aP~:~=:~~~~:~~:~~~~:~:~:~~uPressM
O _ OM.iSSÃO _ O'PJc1lV3 r~tabelece:r materla aprovada no 1· turno e n30 Inclurda na redação do vencido

O - ERRO - Redação do venogo que não correspCl"lda ac que (OIeprcvedc no 1. tumo.

0- CONTnADIÇÃO_Olspos'liVOS contsacLlonosenlreSleSObrearnesrtlllrnll(erla.

O - ~~~fe~~~E UNGCIAGEM - Sanar w;::;lo de t,ngWl9em,-defellO eno TMnlkt\o 11 ~rrlgli, w de

QUEIRAASSlJ'IALA!lA NATUREZADA EMENDA:

[!] _ SUPRESSIVA _ Se Ior de exprcssêc ou p~lnra na? dcvcra uwertcr o sccudo do dl~pOSllJ1iO

E:templ0 no \exlo s'JjJmn't o iJdVC1b,O MtiÂO pasSlmdC!llo Sei"emenda modllit.illnn c nlio SUPle5'!>f e

D - o~ussAo - Objcllvil resrebelecermatcna aprovada no r- tUfl'1? e n:\o Inch.udana r«li,lçã.o do vencido

0- ERRO- Redaçac do venCIdo que neo ccrrespcnda ec que fOIaprovado no I' turno.

O - CONTRADIÇÃO- O\$posil.l1IOS amltarfltollos.ccue $I e scbr~ a mesma ma.tena

O - COPREÇAO DE L1NGUAGr:M- Sanar acc de JUlguagem defello erro malllfesto li com!;!r 'lU de
tel;lllcalCglSlilllva

SUprima-se, no § 41:1 da art. 187, a expressão "sccessfveeente'',

A proposiçi:!O em tela visa a extinçãO do ill'(losto sindIcal.

Ni;o se pode ad1l1tIr dois ststeres paralelas de custeio para a re

presentaçãc sindlcal, ainda eats , se considerarmos os eretos corpor<lti'lls t<l';

da legislação sobre o imposto sindical.

Suprll'la-se do artigo 82, inciso IV, a seguinte expressão:
Expressllo suprjmlda "independentemente da contribuição prevista em lei".

JUSTIFICATIVA
==='='==========

DEPUTADO LUIS GUSHIKEN Nl100----------,J tGii~;;~
EMENDA 2T01309-4

f!J

Trata-se de emenda sooreserve osstInada a óar conc1.íçíJes pa-ra

que o poder públ1co ll!Jflicipal possa enfrentar. adequadamente lf!JIlIdo de

,instrumentos legais, o enorme desafio representado pela necessidade Ince

dosa de realizaçi:io 'de uma ampla rercree urbana em todo o país.

JUSTIF'ICATIVA
=============

QOElRAASSlNAJ.f.RA I'lATUREZADA EMENDA:

A enetvda supressi\la pretel'ooo que a If'.até.:d.a seja regIJlarnent.ada

leI ordinária.
NOO é possível eng;:ssàr no texto constitucional o disc1plin8l"1ento

dessa questão, per isso a pertinência da supressão.

EMENDA 2T01305-1 m1~ ---,

@ Deputada IRMA PASSONI J trr=ll~~;~

JUSTIFICATIVA
====:::=:0==="'''=

m- ~:p:~~~~~~~~~I~ :-~=oo~~~p~::~=~ã~~~~fl~::~~~:::~o:~~upresslva

O - OMISSÃO - ObJ~11vi:I restabelecermlltér/IIaprovada no I' turno e não lndulda na redllç~o do vencido

O - ERRO - Rclaçâo do \"!ncldoque não.corIesponr.l1l. ao que foiaptQ.(adano i- turno

0- CONIRADlÇÃO-Dlsposi!il'Q$ o:mk"adwnosel1!Tesle.$O!ueamesmamalélfa.

O - ~Te~~lr.~.E LJNGUAOI:101. - SZlnlIr VlCIOde: I,n,gullilem defeIto erro rnllnlfesl.o a I;OlTIglf, ou de

,..,rima-se O p.rá9,afo 2' dO arti9: dO Ato das uísccetçzes C<nStit~
nals Transitórias ,

I
A proposição em tela é mais um daqueles casos que não pode ser co!!,

sagrado pela nova constituiçi!.o como ac;.'lIitirll'Ospor ex.erç:tlo a divisão de un

estado e este continuar como nesec número de vagas-na câmara dos Deputados?
esses sit\.lações e alteraçõeS na geCJlXllítica devem poder sat'rer l posteriotme.!!

te, as adaPtaçoes"necessária~ •

EMENDA 2T01306-0 '""" ,
PJ Deputada IRHA PASSONI ) rr=u~~iãã'"J

QUEIRAASSlNA.J..ARA NATUREZADA E1>1ENDA.

QUEIRAASSlNAU\R A NATUREZADA EMENDA:

o - OT\ISS;'O _ObJell~llrestabelecer malefli1l1plov..da no l·lurno e não Induldal13tedaçeo do \'erttldo

0- I:RRO_ RedllÇi1odovencldO/l,u<:cnaocorrespondaaoo;uefolaprovadono 1 urmc,

O - CONTnADIÇÃO - OlSpClsllr:os contrJditolloscuuc si e sobre Il rnesma metere

O - COfiflCÇAO OI: UNGU,\QI:/Il - Sal1<11 vte 10 de hll!:otlilgcm t1efLllo erre m'!rtlfes\o e COII'!) I '.'.1 de
~ecnlc"leg'si<llNa

scortna-se, no art 197, I, a expressão "sendo vedada a essas institui

ções a par1:lcipação em atividades não previstas nesta. autorização"

trata-se de emenda destinada a evitar que o reoroeneaento do

sistema financeira nacional se dê às custas do e'1lprego de m!lnares de tra~

balhadores

EfIlENDA 2T01310·S
t? DEPUTADO LUIS GUSHII'.EN J trn;~1ããJ

QUE..~\P.sSd'!AI.ARj" rtr'i.7Q~\ DA Eio'lE'i:)A:

~ -StlPf:CSS!\!'A _Sefordee>:::'r~si:oO\.p~~.'r.lnfioclt'-'er6.!m'cr"'efoser'.l..CoJo~lS;:>c:l.!l\''()
Exemp.:r no reee SUpl".IThr o aCII-eibIO MNt,08,p~;l,z; s~ e.'l1C;"l~':: -neC'iC;J:rI~ e -ees/,<pressN3.

D - Oij,ISSÃO -0lJ.ict:VJ -cnabcleccr 1,1JlJ!n1li a;::rc'r.::!ano t-t.enc c n';:~ .ncl..r.:IJro r:::::::;r:~ co \"C:l;:I=O

0- Ef'.RO- Red:;l.:oc!::J\'C.'lc.::lo::jt.cr""oeortes-r-nàaaoc:;uefc /l;lIO}~dcno I~t\...r-e

O - CG;r.r..A!i:~O_D..sPC5~~S CO"1Ir~'-J,IOSC.l~"l:.' e e sca c €I mesma m~..J.

O - CCn..~-ç;._O D~ ur--:.u:~-=s'!. - S;:nilr VlClade 1JlSUi::!l'.:"I', deteto cito Il':lnlf~t:. ti C01t\Slr,w de
, têel'.IC!1:eJlS1a1.vn..

S"",lma-se aalinea va'' do jrerec II do s l' 00 art. 14. I
JUSTIFICATIVA I

'trate-se de C~b:':'=t:d: : ~:':"::d:s:rL.loeç<o aos an'~lf,","'~-II.
tos N~o há p:Jre;tJe tratá-los C2~ei:.-a distinta ds c:::; ccnJU"'ltc cus cida-

dãos no t~ca"lte ao allstarento eielto:aI e ao exe:,cício c~ dueitc cf: voto.

EMENDA 2T01314·1 M~ -,

e'J Deput<ldo PAU:_O caGADO J p==1"1/01l8a )

~ - ~~:~~~~~~~:~~~~~o~:J~.!p:s~:=::~\:r:n~:~~::~~UPr~M
O - OMtssf.o _Ob~~V<Irestabe:le~rtnlltêMllprovnda no 1· turno e não Indulcltl na reclação do \'Cnc!do

O - ERRO - ReDllçzo do vencido que não correspondil ao que fOIi1prov"dono 1· turno

O -, CONIRADI~O _DIspos.tNos conltad'loflOS entre sl e sobre a mesma matena.

O - ~~~Te~~~E Ul'{OaAOEM - Sllna;r vfclo de-Imgullgem, defeito, erro manlfeslo a <:orrlgir,ou dl::

QUEIRAASSll'lAlAR A NATUREZADA EMENDA.

m - StlPRESSlVA _Se for de expressão ou p~liI\Ta n50 devt!ra >nvcrl..r o senlodo do d,~pos'h,-o
Exemplo no texto SUpmmr () ..dverblo ~NAO~ pa~sando a ser ('(fieM'! ,,-'od,licalJ'" e não surress,va

o - OMIS5AO-ObJchva re.stabdecermatena '!plovad'! no 1"lumo enfio mdu,d'! na redação do ;cncldo

O - eRRO - Redaçlio do venc,do que não COlJeSJlOnda ao que 10.1 aprovàaono I !umo

O - CONrnAIllçAO-[),spOS'!lVO~ c:onltlldi(o"ostnlresle-sourc"met.mamilfena.

O - CORm:çfi.o DI: LlI'lCiUACiI:ro1 - Sanilr VICIO de [Ins:luagcrtl,defe,lo erro manifesta a corrla1r ou de
l~mcaltglSla\lVa

o - 0, tlSSÁO -O;'.eL'\<I rcslillx!o::c:cr malUlil;lpla\~ no t· tu' o c:t\<lO IAdu.do.tia ted~~dGv::....~do

O - E"'•.'::o- pcóç;w C;l ~':IlCJo ,,~~ '1-0 C:O~S;:Cr'.!:' ao r;,u::{cf ~::'c~;::~o n:. l' (1..1""'0

O - .cCt,'7!'..úD'ÇÃO _D...'r.!4 lV'OS CO'1\r.::J,:... 1:;1:> Cl!" ~ c.5O!!'ean C::""'llf' v,..I.:l

O - ~~~;~~~::: u.",~:!;"'G~ I - S;:n~ Vlc,a de !ing~.a~ d::fclto erro rmru!;:sto a cornSlr ou de

SuPrima-se do parágrafo 11:1. do artlgt:a 46. a seguinte expressão

ExpressUo suprlm1da: "OUmais de setenta"

JUSTlFICATIVA
=========='=='=

SuPrima_se a iliciso II do art. 82. S.JprI"l3-se, no § ai:! ú:I art, 14. c .!.ncis:>1, a 1"0150 I: e a exp:.-ess!::o "c~~

servada o seguInte"~ constan~e do uca;;.Jt", ficando ass!.-'I redigido o :aferioo

parágrafo:
,,§ 82 _ O nilltar alistável é el~rv?L"

A propost'a QU'a 'ap:r'aSlmtamos é óas mais pe-rtinentes, pois nao pode

a eonstitlJição, r1'..Jma conjuntura dinâmfca, restringi-r o rtútoo:ro de deputados

a s~tenta, sem cQ\Ísldetattl'Os os fatores deter;tlinantes da geop.olítica nacio

nal.

A emenda que oferecemos vJ.sa a consagrar o princípIo da liberd,!

d~ sindical sem as testrições instltuidi:ls pelo dIspositivO em questi:lo

Não podemos, run primeiro momento, consagrar a liberdade 51Od1

cal e, logo a:ros, em COI'1tradtc;J.:J, estacc'lecermas l!r1T1tf'se cond!l;ÕC5p~l"l

o seu exercício Em função disso, necessária se Faz. a supressão desse dl~

positivo, pa-ra que se lrrpor.ha a plena liberdade e autorinou1 sindical

JUS1" 1"" LoC A T I v A
=============

Trata_se de e:o.e'"':::Ia destin:ada a evita. Cjualc;IJer trat<:'T.<;!l1to discrlrn!

n:Jt6r~o c:n rclaçJa (lCS'lI_11tcrcs c:nl~tér.La d~ dLte~tos p.Jl::'tlccs, lntcgC<l.'l

do-os plcrn;Il'ente a v~da j:olítlca do país tcrn;!'1dc~os eleg!veis I"',ar.:edida em

Q'.Je sejõ:.'Il ~.dstáveIs,

IEMEI'IDA 2'1:01315-9
I@ Deputado PA,;;'DELGAlJQ ) ~~~~

QQEM,.iSSI~A I'l.ATQR&"; DA B'lEI'tDA.

o - SUP!U:SSIVA -Se for de exprcz;jo ou p':';wra,.n50 d~Joer.l lnvc:f'..er o scn~do do dlSPOSlINO

Excrrpl,x no t~o ~pr~'1',r o n::!vclblo ~NAOM p~ndo a se- emen;!;, me.d.r.c~tNiJ c rol" suçres!llVa.

O --On'$sÃo -ObJ~~fQ.'l!cllcIccermelem:!a;lIov<:dano 1· wmo <lnão mdu..da0.::1fC".,.l1ç50 do ve-lodoo

O - t:R~O - Redl.'Ç"::'o dovcncto qJe n~ correspollJa ao qt.efoIélPIOV;:éo no I t!.mo.

O - COt'l.n:.·.n:çJ.O_C:SPOSIL'VOS co"tr.ld.:o'losen!tesi e sobre €I mem'él mi:'erb..

O - =;~r,;g,"\~.; UW:Ut\CEt1 - S.m.-r ViOO de I.nSL:!Jcm, de[eJt:;l c tO m~festo II COUlfl.t (lU de:

QUEIRAASSll'lA1.ARA I'lATUREZADA EMENDA:

[!] - StlPRESSIVA -Se ror de C>lpr/l$$âO ou pa1tlvM nile:.deverã Inverter o sellllãO do dlSJ'osIlIvo
J:xemp1o: nQ t~. suprimir o i1dvérvlo 8NÂON passandp a ser ernendtl rnodllio::abV<l e não supresslva.

O - OMISSÃO-ObjetIVa r~labeler.:ermatéflâlIprovad" no l' tumo~ nfio IndUld'ana fed'a~ão do vencub

D ....... ERRO- RcdaçãocbvenClCb~enãoccrrespoodaaoqueroli!lprOllildonol'tumo.

O - c:omr.ADlÇÁO - ~JWSlIlvos conlnldlt6rios entre si e sobre ~ mesma rnlltctia.

O - ~~~E UNGaAO_Ef<t - SlllllIt vício de Imgutlgcm, defcíto érro mllnJresto â ~rrJglr. ou de

SUprima-se, no "capUt" do art..1go In, a express1:l:o "segundo critérios
graus de e:o:igfulcia estabelecidos em lei". ficando o referido "caput"
sIm redigido:

"Jlrt 191 - A fU'lÇ~ sacIal é CU1lpridaquando a propriedade ru

tal atenc:le. sllllJ1taneamente. os seguites requisitos.

• ···'08 "

EMENDA 2T01311-6 "'". -.,
t? Deputado Lu15 GUStllKEN ) rrw~;i~

QUEIRAASSINAlAR A I'lATUREZADA Elo\ENDA:

m-.:~~~~~~~:s:r;~:: ~:~oo~~6~i1p:;~=~a~~~~n~;':::~~Ii~:li~~s~~~~$Upress"a

O - Of.lIS5AO _ObJelJv3 restabelecer m"teriaaprovilda no l·IOmo-enão Indurda na redação do \eflcldo

0- ERRO- Redaçáo de.ventldo que naocotlcsponl:b 30 que foi 3pfQVil.do no l'wrflO.

O - COrrrI'.ADIÇÃO - DlSpos'llVOS conlrilÓ,torlOS e>\lrCsI c sobre a mesma mlltcna.

O - ~:~~l~tN~ UNGUACErol- Sall'!r ~ldo de lln!:lulIgem deh~,to emo milnllcs\.Q CIcortl9" f)U <:I-

suPr1ma~se do ar!:. 52. inciso IV a seguInte expressa0:

EltPn:ssao Sl4lrimida: "do sistema confederaUvq"

.
" Suprima-se, no inciso Il do arCiSO 17, a express~o "entidade ou" J ficar;do

ass.1rl.redigido o referlcb inciso~

"Il _ proiblçl;:c de recebil'letlto de recurtos fin~eiro$ de governo

estrangeiro ou eleSUbord1na;ão a llSteSj"
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JUSTIFICATIVA

Se e creneser-ce justificável que se .í-oeçe a scbordmação de part.!.

do político a governo estra-çetro, e injustificável cre se proíba CJ art~:::ulE.

ção dos partfdos no plano Internccrcnat, fenômer.o absolutamente ccroetrvei
com a crescente .mteqraçãn verrricaoe no mooo ccntercorânec

"II - eleição do Prefeito e do více-ererertc até noventa dias

antes do término do mandato dos que devam suceder,ap1ica
das as regras do art 79;"

JUSTIFICATIVA
=============

'trata-se de emenda destinada a assegurar a aplicação gerel do
sistema de eleição em dois turnos para os titulares do Poder Executivo mu
niclpal, srstena este já previsto para as eíeíções presidenciais, de GO-

vernadores e de Prefeitos, ficando de fora. Lnexpl Lcavalment.e , os Munlc.í
pios com mais de duzentos mil eleitores. -

JUSTIFICATIVA

H Introdução d~s expressões "trárico i licito de entorpecentes

e drogas afins" e, especialmente, "terrorismo e os hediondos". obs_

curece a espect rfcfdade da prática da tortura, que é inequívocamen

te UlR crime de ,lesa-humanidade. Além disso, a expressão "terrorismo

e hedIondos", absolutamente genérica e ambígua, presta-se a julgam!,

tos de caráter puramente subjetivo , podendo ser assim considera,dos,

por exemplo, quaisquer atos de inconformismo poUtico ou social.

QaE.~l..tlASSlr1.t.lA.i.1.A NATUREZADA Ei·1EN:DA:

QUEIRAASSINAlAR A NATOREZADA E7<1.ENDA: QllEIRAASSINAU\RA NATOREZADA EMENDk

m- SUPRESSlVA -Se forde expresslioou pllIwnI,nlio deverá Invertera sentido do dispositivo
I:Jtemplo:nq, texto.supr1m1r o adverlno "NÃo",pessendc 11ser emenda modillcll!Ml e Mo supresslva.

D - OMISSÃO-Objetiva resto!lbelecermat&m aprovlldano 1-turnoc n30 Incluída na redllçliodo vencido.

D - ERRO - Redação do vencidoque nlio corrcsponda ao que roll.l.prMdo no J' turno.

O - CONlRADIÇÃO-Dlsposlltvos mntnIcfIl6rios entresie sobreIl mesmarnat~ria.

O - ~~~E LIrfGClAOEM - 5mW' vicio de linguagem. cerene, etc manlfesto 11 corrigir, ou de

Deputado VIRG!LlD ;;U\RIIE--S---------, ~~;~

o - StIPRESSWA - Se forde expressão ou palavra não devera Invertero sentido do drspcsíwo
Exemplo no texto, suprlnur O adverbío Mi'lÃO~, passando 11 ser emenda modlllcativae neo sepressrça

EMENDA 2T01320-5
(lJ

o - OMISsAo -GbJcllva restebereecrmatériaaprovada no t-tcmc e não Incluldana redação do venddo.

O - ERRO - Redaçãodo vencídc que não corresponda ao que foi Ilprovadono 1- turno

O - COI\'TRADIÇÃO- DlSpoSlm'Os ccntredncncs entre si e sobre a mesma materla

O - CORReçAo DE UNGClACiE."1 - Sanar lIlclo de 'Ilnguagem, defeIto, erro manIfesto a corrigir, ou de
Uienlcaleglslaltva.

scprrre-se O inciso IV do artigo 17~

Q _ S{J?r:.~::;I'JA -Se forde exp essae 0,J p.:l!aVfa nao devera L"lvcr'er o sent.do do cllSPO~I~\1;I

Bxemp'c no texto supmmr o CdVUl:110 'MÃo passando c ser cme"ldllm:>dl!iCJ:r.ll c não sU!lreSSI',l1

o - 0101155;'0 _ObjeLlarcst.Jbcleccr matena o:lprO'lcca no t-usnc c nac mc1ul,h~ rcdJçco dc vencrdo

D - E.i.~O - Redcçãoclc venc.íc c:ue n~o eor-espcr-de co que rol;;:p,o·vedc no í-mmc

O - COÕ\'1n".D'ç:,lo _DI~P~Il/vos co"U';;!.d~r.::ser-trcSI(.sob c li rncsrnc metera,

O - ccnaeczo DE U:iCt:!'.C.::;"l _ sener \ICIO de ll"gua..em defeito, erro mcr-r'cstc c CO'f'!!l" OI. de
lécn:clIleg!sl:1t.VIl

QOEIRAASSINAlJIRA NATOREZADA EMENDk

8nlsll'-, 28 de jU'lho de Ig88.

~lJL1'5SES~Pr~ente
ASSEMBL.ÉlANAOONAL COriSTITOINTE

sentadoszdl!-4(qu&ro) reqeenmentos de deMque
~adll Conslil1.11nte, nddrndo sobre 0Ilb emenda

-"'-As emendas não de!>laCadas ser30 votadasem
doisbIacos.compareceres f,,\o'OfIivl:ls do Relatore
com parecerescontt6rkls.Admlt!r·~ reunllio de
emendaspMll votaçlioSIfTlultAnc4, desde que ume
delas tenha. sidodestacad3 e seja requerida pelos
~autores,prlmclrosslgoaláms, e encam!
nhlIdas;\MesaMtes do Inkfo da votaç5o

A \'CMç.lio das emendasque coJTirm omlssód,
aros ou contradições.doldasua natureza.poder.se-A
d'etuar simbolicamente,adrrul.fda li \"enfIcaçlio, nos
termosregimentais.

A 'JCtAçAo em 2t turno não se compatIbmzacom
orequerlmentodedestzlqueparav0taç:30em sepa
rado.Estereglmentalrnentecabe;quando Il!ndanlio
sedeuaTMt1l!estaçliodaAssemblélllNadonlllCons
btLtI1teem l' turno. Quandose Irata de texto-base.
lI:m cabimento o OV5,porque Impormem condlçlio
de seus subscntDrespera que o aprow:m. Issonão
~001 quandoa matéria teveap~ d.l Assem
bIélaNaclonl.lConstItuinte. O quefolllpf'OVadocom
no ml1lmo200 (duzentos e cltentll) votos só será
retuadoIllmbcm.com200 (duzentose oiten~) voto:!

~-NlioéadrrussM:lquewn.lpllreele:de:ConsUtuIntes
kMllde\Qtaç30Jáhavfda.comll~de280
(duzentose oltentll) ou mals votantes. postulando
quell~io se repita. Oónus h6.de cnberaos
que queiram aprovara emenda. Alémdo mals,1sso
equrvalerJa crJar um teo::eiro Il.Imo conlro!lrlando o
ordenado no mt. 3- da Emenda ConstItucional n'
26, conweal6ria daAssemblelaNadono!II Constltultt·

'"AmlgoCcnsbtulnte:
EIsos esclarecimentosque enlendemos de nosso

dever enamlntw.1he. Estamos a seu dispor plmll
eIucldareventulllsduvldas.

Rogamos sua Impresc:lnd{vel coWloraçlio pm
que, logo,cheguemos llOrIM!da Inc:unbénda que
opovonosccnfiou.

H6dispositivos progressistas r'edalmsdos por
rnihóe:sde brlIsilelros. Nãopodemos retlIrdat SUlI

""'"""Permi1llo companhelro que formuJemoslIpelopa-
ra que só apresente emendas con'o'eneldode sua
mpre:sondiJUldadepara que moabsocv.ttempo dJ·
1atóno di prornlJlgaçlio da ConslllUlÇAo.

SeI que este é seu propósito e ftl.Jbilo-me em
"""'4-10.

CoIeg.lConsbtulnte:

Retteroagradeomentopela.sua~~cotn

petent.eMeIab<xaçioconstitudonal.QUCCRlchega.
eosegllndotumo

Nestafase,o RelatorBemardoCabraller.i prazo
deatE7 (sete)dias para.l redaçlio damatéMvotadll
no l'ttmo.(Art.ll claResohJçliont3lJ968) Pam
cclaboratcom llIceferldadedoslrabalhos,oRelator
se esforçarápara rediglf o vencldoem dois ou três-PublicadootextoooRelator.lndusfveemavulsos,
dIstri:oufdos aos Constitwntes.amatériaset6lndufda
na Ordemdo Dta,durante5 (cInco) dlaS,par3cfiscus..
sãoem2OtumoeAPRESENTAÇÃODEEMENOo'\S.
(Art.ll.n J-e3-daResoluçãon'31J988)

Durznteos5(ClIlco)diasdedlscusslio, pd.:Iadem
de kuaição no Livropropno.o ConsttuInte poderá
f&arUr'l'lllunia vex.durante dezmfnutos, os lfderes
vlntem!nulo5 eoRelalortnnta mtnutos. (Art. 11,
120_ daReso/uç60 nt 311988).
Duranteos5(mco)dla$dedJscuss&),~Cons

titulntepoder.S epresentar att 4 (quabo) emendas
~ressfvas ou para Slll'lMomIssões,erros.contra
dções ou pm. correçlio de linguagem.(Art. 11, 1
3', da ResoIuçlion'3J1988).O formuL!noMeXO, que
rogasej.l preenchido,esdMeceo tipode emendas
que o Rcgmento admate.sejameceitas e stIllI tiplf"JCAo
çlio pelospróprios"Consbtwntes. As emendas deve
ràosera~~llpartlrdas9:00(nove)horas

do dia em que se Inlda e discuss60 do 2' turno,
até As24:00 (vintee quatro) hor.u do d1lIem que
esta se encena.As emendas que não prttlleherem
os requisitos premtos não seráo acottudas. •

A emenda deverii te<:ll!r sobre artigo, pm'ágrafo,
Indso,letra, altnell,expressão ou palavra do texto
doR'"""

h emendassobre:correçliode tnguagemser30
~.Ia ComIssãode Redação referida00

lIlt 12 da Resol'uçãon' 311988.
Encerradlladiscu:lsão,oRelat«emJtIr6paR!Cel'

sobreas emendas, noprmo de5 (onco)dlas. (pode:tl
nIoesgctllrOPruo) Amatérlaser6publiclldllle
IfstriJuídllllOSConstltulnte5,paraposterlorvctllÇId,
(M. 11,14', da RcsoIuç!on' 311988).

lr!IdlImente,ser6votedootexloresult4nle:dopri
melroturno, salvoas emendas e destaques llpf'C$eRo
tlldos.(Ar!.29 I 4', do RegJmentoInterno da 1Issem.
bl& NaoonalConstltwnteJ

No en=lnhamerto da vot.1çlio da emenda,~
demfaIM,durante5(CtI'ICO) mlnutos,2(dols) ConslJ.
bJ/ntes. favet, 2 (dois) contnl e o Relator Ausente
Oautor do destaque, este seráconsidtnldoprejudi
cado,seIvodeds.ao do PreSIdenteou "uIoriz.açlio pof
eKrlodo pomeuo signatáooa wndos~
cuseulidcf -

Nas 48 (quMCfltll e ~) horu que se seguRm
lpubllclç.iodop4lccerdoReI«ot,poder.ioserapre.

JUSTIfICATIVA

A tradJ,çlio constitucional brasileira admitia a pena de morte a
penas em caso de guerra externa declarada. A introduçftO da pena de I

morte em caso de guerra declarada I s.em distinçfto entre guerra exter

na e guerra interna, foi uma Invenção da junta militar Que governou

o país durante o regime autoritário, com o nítido objetivo de aproru

dar a perseguição aos que lutavam pela liberdade.

Trata-se, portanto, de evitar que este grave precedente aberto

pela junta militar seja mantido na nova Constltuiç:l:o.

NORMAS REGUlADORAS DO SEGUNDO TURI'IO

Suprime a expressão "salvo em caso de guerra declarada" da aUnea a)

inciso XLVII:', Artigo 511, Que fica com a seguinte redação:

_XLVIIl- não haverá penas:

a) de Alorte;

/

Ao atribuir às Forças Armadas o papel constitucional de defesa

da lei e da ordem, se está preservando a tutela militar explícita

sobre a socied'ade e o Estado Em nome da lei. torna-se possível uma

ação militar contra qualquer mobilização política ou social de ma~o

envergadura. Em nome da ordem, torna-se possível uma ação militar dej

de sentido golpista, a qual poderá invocar a própria constituição p..!!

ra tentar se legitimar.

- A aprovação dessa emenda, que visa t~o somente eliminar os aspe

tos mais grotescos e evidentes da tutela militar, é. portanto, um i!!!.1

perativo da democracia.

Jtf'STIFlCATIVA

.' .

Trata-se de evitar que a fixação das alíquotas máximado imposto

sobre transmissão "causa nortãs'' e doação da quaisquer bens ou direitos pero
Senado Federal seja tm elemento de inibiçãO da utilização. deste tributo pe

los Estados como instrumento de justiça tributária, à semelhança do que oco!.

re na maioria dos países do nundo,

Art. 148. As Forças Armadas. constituídas pela Marinha, pelo Exércl

to e pela Aeronáuti~a, são instituições nacionais permanentes e re

gulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à def!.

sa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais por iniciativa

de qualquer destes.

Sup~rime a letra "e" e a expressão "da lei e da ordem" do capl,lt do

Artigo 148, que fica com a seguinte redação:

Suprima-se o inciso IV do § 12 do art, 161.

EMENDA 2T01321·3 """"
~ DEPUTADO JOsE: GENOlNO NETO ----------,J ~;>iLJ

o - OMISSÃO - Objetivarestabelecer mllt~ha aprovada no 1- teme e não Incluldane redaljliodo vencido.

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque nlio corrcsponda ao que foIaprovado no 1- tumo

0- CONTRAOIÇÁO-DlsposltlVO$ conlfadJl6nosenlresre sobre:11mesma malérJa.

O - CORREÇÃO DE UNGClACiEM- Sanar \'feio de Ilnguagem,M defeito, erro manifesto li corrigir. ou de
tEcn!alleglSll.l.trva.

Trata-se oa emenda c~stl"l.ada a supri.,ir a prevrsãc do ft.'ic!ona:ren

to oartanentar ccs eartãoos vir a ser re;ula:n::!nta~o en lei, o G,;e poderá dar

ensejo à ~ossibilld:J=e inclusive de cercear o acesso ao parjene-itc daqt.alas

Legendasque não obtivel:'e:'l oeter-aíneoce cercentocts de v-taçtc. !l.atéria ref~

rente à r-ara düc~plll"'.a da atividade ce CoT,s be-ceoa j::a:t!d5r!a no âoõ1:JitO pa!.
Iaeentar ecoe oerrerterente ser cbjeto de tratamento no Reg!te ..to rnterrc
respectfvo O dlspost9 no Ircíso IV do art. 17 é , portanto, perrçcso por

lado e otsoersévet por outro

o - OMlssAo _ObjelJlla restabelecermatéria aprovadllno I' turno e nao mcluld1l na redação do venCido

O - ERRO - Redaçliodo venCidoque nlio corresponda ao que foiaprovado no l-lumo

O - CONlRADIÇAO-DIsposlm'Os conlfadl16rios enlfe si e sobre li rnesma materia

O - CORREÇÁO DE LlNGUACiEM. - Sanar VIciode linguagem, defel'o erro manlresto a corrigir ou de
lécnlCllleglslaltva.

SUprima-se, nc inciso 111 do ar t , 3D, a expressão "trinta e".

Trata-se de emgndas1JPressiva destinada a corrpatibilizar o tra

tamento constitucional dado à fixação da data do início do mandato dos t.!.

tulares dos ,Execut!l?os federal. estaduais e llJJnicipais Enquanto para o
Presidente e Vice-Presidente da RepÚblica e para os governadores e Vice
governadores dos Estados se ~st!pulou para 12 de janeiro a posse dos ele,!
tos, para os Prefeitos e Vice_Prereitos a data estabelecida fol a de 31

de janeiro Impõe-se, portanto, a correç~o•.

QOElRAASSINAlAR A NATOREZADA El>lENDA.

JUSTIFICATIVA
=============

.JUSTIFICATIVA

A consagração do dIreito de propriedade, isoladamente, "C0010 di

reito fundamental da pessoa humana é exagerada e desnecessária, já que o
inciso >:XlII do art: 52 dá o trata'llento adequado à matéria ao dispor que

tia propriedade atenderá à sua funç:l:osocial"

QUEIRAASSII'W..ARA NATUREZADA El"lENDA

EMENDA 2T01318·3 """"' ----,
llJ DEPUTADO VIRG!L.lO GUlMARAES J ~;;;iã6"J

Suprima-se o inciso XXII do artigo 5Q

w - ~~~;>~~~~~~~a:~~ ~~:~~00~~6~p=~=~6s~~~~n~:~~Ii::;:~:~::PreSsiva.
O - OMISSÃO - Objeltvarestabelecermatetla aprovada no r-turno e nac IncJulclll na redaçlio do vencIdo

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque não eerrespcnde ec que rolaprovado ne I' turno.

O - CONTRADIÇÃO- DlSposlllyos COIllrlldlt6r1os emresI e sobre 11mesma malcr!a.

O - ~~:fc~~~E UNGUACiEM - Sanar VIciode'llnguagem, defeito erro menlfesto li corrigIr ou de

EMENDA 2T01317-5 ~oo< ----,

..... (lJ Deputado VIRG!LlO GUlMARAES J .~:--ii7~~1ãã""J

QUEIRAASSINAU\RA NATOREZA DA EMENDk

EMENDA 2T01319·1 """"< ----,
f? Deputado VIRG!UO GUIMARAES ) ~7~;iãã"]

QOEIRAASSINAlJIR A NATOREZADA EMENDA'

0'- StIPRESSÍvA - Se rorde expressão ou pal<lovra nlio devera Invertero senlldo do dlSpDSJItvo
f:l.empkr no tcxlo suprImIro ;!ldvérblo MNÃO~. pllSsandoa ser emenda modlfiealtvaen1Josupresslva.

o - OMISSÃO _Objetiva rcsto!lbclecer mater!<lo aprovada no l-lumo e não Indulda na redação do vencIdo

O - ERRQ - Redaçáo do venddo que não corresponda ao que foIaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO-DIspOSitivos conlradlt6nosenlrc sle sobre a mesma matérIa

O - -CORREÇÃO DE L1NCitIACi'EM - Sanar vielo de llllgullgem,derelto erro manlfeslo li colllalr, ou de
Il:cnIcalegls!alll'll.

~ - SClPRESSIVA-Se for de expressão ou palavra não deveráInvertero senndo do dISpOSitivo
ExcmpIo-no texto, suprimir o lldvérblo ~NÃO" passandoa ser emenda modlrl<:ll\tva: c não supresslva.

D - OMrSSÁO_ 0bje\MI resto!lbefecerma\erla aprovada110l'lwno e não Indu/da na redação do vencido.

0- ERRO- Redaçliodo vencidoque nlio correspoodaao que foieprovado no 1-tumo.

D - CONIRADIÇÁO_D~nvos conInldit6riosenlres,le5Obrea mesma matbla.

O - ~=E UNCiUAGEM - Sanar ricIo de lInauagem, defertn, erro mmillesto a corrigir,ou de

Suprime a expressão "terrorismo ~ os hediondos" do inciso XLIV ,

Artigo 52, que fica com a seguinte redação:

QllEIRA ASSINAU\RA NATUREZADA EMENDA:

o - OMISSÃO -ObJeIMl reslllbelecermzdénaapn:lYlIda no 1- turno e nlio lnduida nllledação do vencido

D - ERRO - Redaçãodovenddo que Moconesponda 80 que folllprovadono 1- turno.

0- CONIRADIÇÃO-OIsposdIvos COf\lrlldit6nosentre$lesob~ellmesmntnllterla.

O - CORREÇÃO DE UNQCIAaEM - sal1llrvldo de llnguegem, defeito,erro manifesto a corrlg!r..ou de
técnlcalegl51atlv.!.

suprima-se. no inpiso II do artigo 3D, a exptessão "no caso de IIlJnicíp!os
com mais de duzentos mil eleitores", ficando o referido. inciso assim redl

gldo'

XLIV_ São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia

a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas

afins, por eles respondendo os mandantes., os executores e os que,

podendo edU-los,. se omitirem;

Suprime a e).pressl1o -e à propriedade" do caput do At'tlgo 5lil, que

fica com a seguinte redaçãO:



1Gb

Art. 5Q Todos são IguaIs perante ale!, semedlstinção de qualquer

natureza, assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros residen-

tes no país a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade. à 1.

gualdade. à segUIl:!nça. nos termos seguintes:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma excrescência a lntroduç~o do direi to à pro 

prledade no TItulo que trata Dos DIreitas E Ga~antlas Fundamentais.

O direito à propriedade e a sua reçu'lanentaçâo de~em constar ape

nas do Titulo que trata Da Ordem Econômica E Financeira.

" emenda é pertinente por dois motivOS. Em primeiro tugar t

r
porque é preciso diferenciar o direito à ylda, à liberdade, à igual ...

eece , à segurança, do direito à proprl,edade; em segundo lugar, por

que, ao contrário dos demais, o direito à propriedade não pode ser

consJdexado inviolável.

EMENDA 2T01325·6 ' "''''''
{?J DEPUTAOO PL!NIO C€ lIRRlOA'-SAlf'-A-,O----------.J tJY~~iãã"J

QUEIRAASSlliAIAIl A I'lATOREZADA EMENDA:

EMENDA 2T01328-1
e'J Deputado PL.tNIO-;ORARR'-LO-A-SAf'l'-A-IQ------,J ~~~iãB"]

QQBRAASSINAIAR A I'lATQREZADA EMENDA:

o - ~~ma:;~~~.~~:::I~ ~~::~oo~~~~~~~~e~~":~~n~:~:~~~upreswa.
O - OMISSÃO -ObJelJVa restabelecer malena aprovada no I' turno e não lndulda naredação do w:ncldo.

0- ERRO- RedaçãodovenCldo que não ccrrespcnde ao que foi aprovado no It tumo,

0- CONiRADlçAo-D!5posI"tIvos conlladit6nosenlre si e sobre a mesma lnillénlI

D - ~~re~?~E UNGClAQEM- Sanar vl'do de hnguagem; defeIto erro manifesto a corrigir, ou de

SUprima-se, no artigo 141, § l!l, inciso I, a alínea "b" ("associação").

JUSTIFICATIVA

Esse dispositivo além de ferir direito permanente de assocteçãc
partidárIa, sindical, etc, é un ato autoritário porque nem sequer consta nos
dispositivos do "Estado de Sítio", que constitUi una medida mais grave do

que o Estado de Defesa.

QQElRAASSINAU\R A I'lATQREZADA EMEl'IDA:

m -~~==~~~:::~:Y~OO~~~==~ãse~~:r~se':~:;:~~~upres~

O·..... OMIssÃo- ObjelJVarestabelecer malerla aprovada no r-turno e não mduTd<1 na redação do.-enddo.

O - ERRO- Redação do vmddo que nllo~ 110que foiIlprovado no 1· turno.

0- CONIRADIÇÃO-DlsposlbVos contradit6rfosenl1eslesobrellmcsm2lmat~ria.

O - ~=E UNOUAGEM - Sarw w::1ode lingUAgem, eereec. erro manIfeslo a corrlgCr. ou de

StJprlma..se O Parágrafo únIco do art. 66 do Ato das Disposiçi5es Constitu

cionais Transitórias.

A emendascoresstva QUe ora propcm:lsé U'Il8 questllo de Justiça
para cemos aposentados. A nova conStituição não pode criar t.rna falsa ex
pectativa para aQUeles que cem tanta ansiedade, aguardam una soluç:lo para

a dIfícil srtuaçãc em que se encontram.
mo podeeos concordar que os aposentados ainda tenham me, além

de esperar un ano por una lei qua regJlamente os seus beneríclos, supor
tar mais 18 meses para que suas aposentadorias sejaro regJlarizadas.

JUSTIFICATIVA

....,---------~~D.\T'"
Deputado VLADIMIR PALJ.EIRA J êwD7/~

~r1ma-se o "caput" do artigo 106

I-

A proposição visa transferir para a lei a regJlamentaçllo da maté- II
ria, até porque, na leI, poderá se punir os casos emque o Poder Público de
verá exercer essa atribuição diretamente.

QQElRA ASSINAlAA A NATOREZA DA EMENDA:

EMENDA 2T01333·7
f"J Deputado VlAO~·=-R=PAL>E==,RA=----------.J rrw~;J~

A manutençao desse dispositivq. pela sua élfllJlitueleaoabrangência.
significa un poder Etxtraordinárlo run Conselho que pode se transformar nun

de poder emvez de tm órgão .de assessoramento da Presidência da República.

Além da semelhança que guarda cm o Conselho ele :::lgurança Nacional.

~ - SUi'RESSWA -Se for de expressão ClUp~, não deverá swerte-c senlrdo dodJspoSlt/Vo
Exemplo:: no tece suprimir o advérbiO ~tiI\O~, passando a ser emenda modilicalJVae não wpreseva,

D - OMI5SAo - Objetiva restabelecer metenaaprovada no 1· turno e não Incluída na redação do vencido.

O - ERRO- Redaçãodovenodo que nãocorresponda ao que foi aprovado no l' turno.

O - CONIRADIÇÃO - 015posilJVoscontradllrSnos entre51esobre a mesma makna.

D - ~~~~E UNCiUAGEM- Sanar vl'do deoltnguagem. dereito, erro manlreslo a corrigir. ou de

SUprima-se o incIso IV do § Iv do art. 96.

JUSTIFICATIVA

QQBRA ASSINAlAR A I'lATOREZADA EMENDA:

QQBRA ASSII'fAUIRA I'lATlIREZADA EMENDA:

EMENDA 2T01334·5

@

[!] - SUPRESSlVA -Se fOI" de apressão ou-palavra, não dew:rá Inverter o senlloo do dlSpoSllJvo
Exemplo- no texto supnmtr o advérbiO ~NÃo~, passando a ser emenda modifka!lv<le nõo supresslVll.

O --OM1SSÃO- DbjelM'l restabelecer malenll aprovada no l' turno e não IndUldl1na redação do vencido

D - ERRO - Redação do venCIdo que não corresponda ao que foi aprovado no l' turno.

O - COmRADlçAO-D~posilNOS conlIadJlónosenlreslesobreamesma~al.êrla.

D - 'CORREÇÃO DE UNCiUAGEM- Sanllr \'feiode lingl1agem, defeito, erro manifesto a corrigir, ou de
técnlcaleglslatrva.

o - SOPRESSrvA -Se for de expressão ClUp~lavra. não deverá Inverter o sentido do dl5çosluvo
E'xemplo: no texto, suprírruro adverblo ~NAO ', passando a ser emenda modiflc:a1Jvae não supressrm

D - OMISSÃO-ObJelJVa restabelece1' matêna aprovada no 1· turno e n30 lnduld" nll redação do venado.

0- ERRO- Redaçãodovenodo quenão correspond!l aoque foi aprovado no l'tumo.

0-- CONrRADIÇÃO-DlSpo5Il/vos contradl16~enl1eslesobreamesmal1J3(Ena.

O - '~~r?~E UNGUAOEM - Sanar vfdo de lmgllagem, defeIto. erro manm:sto a comglr. 0\.1 de

....,---------~
Deputado LUIZ INAcIO LULA DA SILVA J rr=u;~;~

~r1ma-se do art. SO, inciso XVII, a seguinte espressãce

Expressão ~r.tmlda: "dois mil e"

Q(lElRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

Trata-se de aunentar a proteç:lo ao salário do trabalhador, confl
gJt'ando.se como crIme a sua retençi:lo em qualquer hipótese.

QUEIRAASSII'fAUIRA I'lATQREZADA EMENDA:

5LfIrima-se, no inciso X do art. 7!l, a express~o "dolosa", ficando assIm re
digido o referido inciso:

"X _ proteç'il:odo salár!o na forma da lei, constituindo cr!me
retenç'il:o".

Não é possível que somente as terras ptblicas com mais de dois
mil e Qll1r"ilentos hectares é que precisem de prévia autorlzaçi:lo do Congresso
NacIonal para efeito de alienaç~ ou ccoceseãc, Devido a isso. propomos, no
Interesse nacional, qJe QUalquer alienação ou ccocessêc de terras pÚblicas
aclma de 500 hectares, tenha a aprovação prévia do poder legislativo.

QQBRA ASSINAlAR A I'lATOREZADA EMENDA:

[!] - ~~=~~~~~~~:~=~o~r:~~=~a~S:=~~n~~pressm.
O - OM1SSÃO-ObjelrVa restabelecer meteriaaprovada no l' turno e n!o Inclulda na ~ção do venodo.

O - ERRO - Red:lção do venCIdoque não COITe$ponda&O que foioprÕwdono l' tumQ,.

D - CONIRADlçAo - DlsPOSll/VOS conl1aditênos enl1e sI e sobre a mesma mateee,

D - ~~~E UNGUAGEM - Sanar vído de linguagem, .deJeito, erro maruTesto a corrigir ou de

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T01331·1
@

[!] _ SUPRESSIVA _ Se:for de espressêc ou ~avra. não deverá Inverter o sentido do dlSPOSl!lVO
~mplo. no texto, suprtmlt o advelblo MNAOM, passando" ser emenda modIficativa e JllIO supre5$1va.

D - OMISSÃO _Objetiva restabelecer malena eprceada no 1~ turno e não Indufda na reda~ dOvencido.

D - ERRO - Redaçoo do venddo que n30 co~ponda ao que foi aprovado no I' turno.

D - CONTRADlçAO - OIsposlUvoScontrndilónos entre si e sobre a mesma matéria.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanarvfoo de ltnguagem defeito erro manifesto a comgit. ou de
técrucaleglslatlva. -

EMENDA 2T01330·2
I? Deputado LUIZ 1';;;','-0L-l<.A-OA-SIL-VA----') l"l?o";~D

o - SQPRESSIVA -Se ror de expressão ou p~/Ivra não deveJ'tiInverter o ~ntldo do dLSpo$lUvo
Exemplo: no texto.supnnur o lldverblo MNAQ_,pllS5llndoaseremendamoolflCaWa en60suplessNa.

D - OMISSÃO-Objetiva restabElecermateriaaprovada no 1~ turno e não InclUlda na redaçao do venCido

D - ERRO_ Redaçllo do vencido que Mo com:sponda aoque foi aprovadono I' turno.

0- CONlRADIc;AO-Dbposdlvos conl1aditorlosentreslesobrellmesmamateria.

O - ~~~E UNGaAOEM. - Sonar VICiode linguagem. defeito, erro mllfUfesto a corrlgLl' <lU de

I.
I

Deputada PL!NIO DEARRWA~-A-IQ----------'J rrw:;;=J·

A chamada "avocatória", que é a possibilidade do Tribunal maior
chamar a si o conhecimento e o julgaonentode UIlB causa, reqoJisitando

processo e excluindo a solução normal pelas instâncIas anteriores, foi su
pr1m1dana ccrcetêrcãa do SUprerro Tribunal Federal, quando da votação ck;
primeiro turno (Destaque n" 1.836, do Constituinte Plínio de Arruda Sam
paio, para vcteçnc em separado: votaram favoravelmente ao dispositivo des
tacado 249 Constituinte, não sendo, portento, aprovado pela maioria ahso

luta). mo há raeêo, agora, para q.Je essa mesma avocatória subsista na
ccmetêrcía do superior Tribunal de Justiça, induvidoso que a~la ante
rior exclusão não continha ressalva qt,Ie se dirigia particuIarrrente ou ape
nas ao Supremo Tribunal federal, o QJeseria intolerável dísccímíneçãc, ~

regra elementar de hermeneutica que os casos idêntIcos devemser regIdos
por díepcsíções idênticas O objetivo desta emenda supressiva total é.
portanto, o de devolver coerêncIa ao Projeto, ellpurgando, de vez, o inde
sejado instituto da avocatória.

~rima-se a alínea "ê" do inciso I do art. 111

m- SQPRESsrvA - Se for de expressão ou palavra não devetámverter o sen!ldo do dlsposi\ivo
Exemplo no texto,supnm1r o advérbiO ~NÃo~ passando a serem.endll mo<llficlllJVa e l1iIosupresslVil

D - OMlSSAo - ObJeliVllrestabtJel:er m:Jférfaaprovada no l·tumo e não lndulda na redação do venCido

O --fRRO_ Redação do venCIdoque não corresponda 00 que foi aprovado no l'turno

D - CONIRADI<;AO-Dl5pos.tlvos conlladlt6rfos enlle sI e sobre a mesma maténa.

O - ~~=~tIv';,E UNOUAOEM - Sanar vl'clo dé"~nguagerrf, derelto, erro mamresto a corrigir, ou de

QOBRA ASSII'fAUIRA I'lATQREZADA EMENDA:

5LfIr1ma~se O inciso Il do artigo 190.

EMENDA 2T01327·2

@J DeputadoPL!NIO DE ARRLDA SAt-PAIO J er-n~;;jã;]

Q{IElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Trata-se de emenda destinada a evitar a insuscetibilldade de de

saproprlaç~o da proprIedade produtiva, na medIda emque esta, nos termo~
do Parágrafo único do mesrro artigo, terá a garantia de tratamento espa
dal a ser prevista emlei.

m- 80PRESSrvA -Se for de expressão oupalavm.nãcdeverájnverter o sentido do dlSPOSllNo
Exemplo: ~ texto,suprwmr o advérbio ~NÃCT, passando D ser emenda moddlcabvi! e nao supresslva.

D - OMlSsAO_Objetfva restzlbeIecermatérla~proY<Idano 1·1Umo e nlio InclUldana redeçec do vencido.

D - ERR~- Redação do vencido que n30 corresponda ao que rol aprovado no l' turno

0- CONlRADIt;ÁO-Dlspositrvos contrac!Jt6riosentresle sobre a mesma rMteria

D - '~':l?~E UNOUAO-EM- Sanar\ido de llnguagem~ defeIto, erro manifesto D corrigIr. ou de

EMENDA 2T01326-4
@

.m-SCJPRESSIVA - Se ror de espressec ou p~lavra MO devem mverter o senudo do dlspoSllJvo
Exemplo: no tece, suprimr o adw:rbto ~NAO~, passando a ser emenda mo<lllicau...ae não supresSlVa

D - OMISSÃO -Obje!lva restabelecer matéria aprovada no l'lUmo e não Lndu;da na redação do vencido.

D - ERRO- Redoção do vencido que Mo corresponda aoque rolllprovado no l' turno

O .....CON1'RADlçAO-Dl5pos~ contradit6nosenlleslesobreame:smanlaténa.

O - ~~~::~E UNGtfA,GEM - Sanar vl"tlOde lmguagem: defeIto, erro manifesto a corrigir, ou de

SUpr1ma-se, no inciso Xl do artigo 3Õ, a expressão, "através de manifes

tação de, pelo menosI cInco por cento do eleitorado", a fim de qae o refe
rIdo inciso XI fique assim redigido: lIXI_ iniciativa popular de projeto~

de lei de lnteresse específico do Município, da cidade ou de bairros"

SUpr!ma~se, no iriciso I do artigo 7!l, a expressllo "nos termos de le! carple
mentar que preverá lndenlzaçi:lo cOllpensat6ria, dentre outros direitos". fican
do o referido inciso assim redigido: I -

"I - relaçi:lo de ~rego protegida contra despedl.:a arbitrária ou
sem justa causai"

SUprima-se o § 4" do art. 14.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de emendadestinada a deixar para a 6rbita l<tmIclpal
a resulamentaç:lo do lnstltuto da in1clatlva popular de projetos de lei

adeQtJSÓdo-se a quest1:lo ao trtltamento dado à matéria na esfera estadual '
(art. 27, § 4V).

Trata.se de emenda supressiv.a destinada a assegurar a efetiva pro
teç1lo da relaçDo de I!!11f)rego e a retirar do texto const1tuclonal a absurda
possibilidade de se relevar a arbitrariedade da demissão comuna slllples in
denizaçao.

Trata-se qa supressão do dispositivo que torna .Inelegíveis os ina
listáveis e os analfabetos. Os InalIstáveis já s1l:o ineleg.(veis em funç1:l0 do

que dlspi:le o art. 14, § 20, lU, que exige "o alistamento eleltoral" COOlO
concI1çi:lo de eleg~bllidade. ~anto aos analfabetos, qualquer discriminaç:lo
cem relaç'il:oa e1és. é odiosa e ni:lo pode merecer a acolhida ela Constituinte.



EMENDA 2T01336·1
t? Deputado VlJlDIMIR PAlJoE"7: J erw~;oo=]

QUEIRAASSII'!AlJ\RA NATUREZA DA-E'MEliDk

m- SUPRESSWA -Se for de espressêo ou p~lavra. nêc deveráInvertero senUdo do dlsposlUYo
Exemplo no texto, suprírmro advérbio MfiAO-, passando li ser emenda modificallVa e nao supressMI

O - OMISSÃO_ ObjeUva restebetecermatériaeprceadano Ietumc e não indulda na redeçâo do vencido.

O - ERRO- RedaçAodo vencidoque n30 corresponda~ que rolaprovado no 9t t tumo.

O - CONTRADIÇÁO- DIspositivos conlnllfitórios entre si e sobre 11mesma rrnllétia.

D - ~:e~I~E LINGUAGEM - Sanar \'feiode ilnguagcm, defeito. erre mentreste 11corrigir, ou de

~rlma~se integralmente o "caput" e os parágrafos do art. 149.

ClJjetiva-se retirar do texto cOIlStituclO1lal o tratamento da maté
ria relativo ao serviço militar, delxando-a para ser disciplinada na legisla
çfto ordinária. -

EMENDA 2T01337·0
lO? Deputado FlOOEST~FERNAf'llES==:::---------.) prui~;~~

QUElRAASSINAlAR A NATUREZA DA E'MEliDk

~ - SUPRESSIVA -Se forde expressãoou palavra.não deverA invertero sentidodo dlSp05llivo
fJlempla-no texto.~Ir o ~Io MNÃQ",passando li ser emenda modlficlltiva e nao SUptesslva.

O - OMISSAo -Objetiva restabelecermatériaaprovadano l' twnoe nio Induldana redação do venddo

O - ERRQ - Redaçãodo vencdc queMo corresponda ao que foi aprovadono l' turno

0- CONTRAD1ÇÃO-DlspoSlllVOS conlRlditórios eouesi e sobre 11mesmamlltélia.

O -'CORREÇÃO DE UNCiUAGEM- Sanllr vklo de Ill'lgullgem, defeito, erro menrrestc/li corrigir. ou de
técnlcaleglSla1lva.

SuPrima-se do Parágrafo 22 do artigo 179 a exareseãce

Express:Io ~1nllda: "As escresee plbl1cas e"

JUSTIFICATIVA

, A emenda que oferecemos é da maior pertinência. porque as empre
sas p1U1cas atuam mâjoritariamente emregime de monopólio e ematividades
que ~ dão lucro. Dessa forma, em reteçac a alguns aspectos. é preciso que
a eepresa pl1Jl1ca tenha l.Ill8 regulamentação própria.

EMENDA 2T01338·8
PJ Deputado FlOOEST:FERNA>IJES-----.J erw~;~88""J

QUElRAASSINAlARA NATUREZA DA E'MEliDk

o - SUPRESSlVA.- Se for de espressêcou p~1avra, não deveráInvertero senudc do dlSPOSIlM;I
Exemplo.no tece, supnmlr o advérbio ~I'iI\O~ passando 11ser emenda modlücecve e não supresslva.

D - OMISsAO-ObjetlVa restabel=matérlaaprovada no t-uunc e não Inclufdana redação do vencido.

D - ERRO- Redaçãodo vencidoque não correspondllao que folllprovado no r- turno

O - CON1RADlçAO - DISpoSitivoS contraditórios entre si e sobre 11mesma materla.

O - ~~~~~I~tIv~E LINGUAGEM - Sanar víciode Ilngullgem,defeito, erro mllnlfestoa comglr, ou de

suortea-se, no art. 216, os ircisos I e II, os §§ H! e 22 e, no "caput", a
expressão "podendo ser dirigIdos a escolas ccnsutãrtes, confessIonais ou fi

lantrópicas, definidas ell) lei, que. II , ficando assim redigido o referido art!
go:

IIArt 216 _ Os recursos públicos serão destinados às escolas pÚbl!
cas li

JUSTIFICATIVA

Trata-se de se assegJrar constitucionalmente que os recursos pú
blicos serão destinados exclusivamente às escolas plillcas, medida que vai de
encontro aos anseios de rrelhorla do sIstema educaclooal da Imensa maIoria da
população brasileira.

.EMENDA 2T01339·6
P Deputado FlOOESTAN FERNANDES

QUEIRA ASSIr!AlJ\RA NATUREZA DA EMENDA.

o - OMISSÃO- ObjellVa reslabelecermatêna lIprovadano l' turnoe não Inclufdana redação do vencido

O - ERRO - Redação.do venCIdo que não correspondaao que foiap'OVildo no l'lumo.

O - CONTRADIÇÃO- DlSpOSllNOS conlradl1onos entre si e sobre a mesma materfa

D ..:.. ~~~~~~B UNGClAGEfo1-Sanar ..ido de.lmguagem, defeIto,erro man festo li corrIgir,ou de

SUprIna-se, no § 62 do art 229, a expressão "nos casos expressos emleiu

JUSTIFICATIVA

Trata-se ~e emenda supressiva destlnafla a evitar a restrição inde
vida 00 recurso ao tnstltuto do div6rcio emLIll momento emque a Constituinte
optou pela arrpliação do carrpodas liberdades públicas e civis.

QUEIRAASSII'!AlJ\RA NATUREZA DA EMENDk

m- SUPRESSIVA.- Se forde expressãoou p~avra. n50 deveráInvertero sentidodo dlsposftlvo
Exemplo no teJtto. StIpnmlro lldvérblO ~NAO~, passando iI ser emenda modúicatlVa e não SupresSlVIL

O"- OMISSÃO -Obje\Jva reslabelecermalenaaprovadano I' turno e não Incluídana redação do vencido.

0- ERRO- Redaç50dovencck,quenklCOl'f'eSPOl'ldalloquefolllprovadonol'tumo.

0- CONIRADlçAO-DtsposiINos contrllj;li6oosentreslespbreamesmamatéria.

O - CORREÇÃO DE UNGClA.OEM.- Sanar\'Ido de Iingullgem,defeRe,erro manifesto 11 coniglr. 0l.I de
técnlcaleglslallva.

5qlriRla-se O inciso II do art. 220.

JUSTIFICATIVA

PeI1lltlr a destinação de verbas pLbllcas para as ativIdades desPO!
tivas rentáveis é inaceitável diante das necessidades básIcas da população

• carente nas áreas ~ saúde. ed.car;ao. saneamento, etc. I: contraditório cemo
inciso I deste artigo q.re favorece na autonan.1adas entidades desportivas ••• ".

QUElRAASSINAlARA NATUREZA DAE'MEliDk

o -~~~=~~S:~~~~~:Io~r"J:~~~:=~~:~~~~SUPfe5slva.
O - QM!SSÁO -ObjclJYa restabelecermlltérlll aprovadano l' turnoe n50 fndt.Ilda na tedaçao do vencido

O - ERRO- Re<f4ç30 dovenddo que não COITespondll. ao que folllptCw.lldo no I' turno.

0- CONIRADIÇÃO-DlspositIvoscontmditónosentre si e sobre11mesmllmatéria.

IKJ - :e~~E lJI'iGUAGEM - Sanarvíciodtolinguagem,defeito,erro mamesto II corrigir.ou de

Acrescente-se no "caputn do art. 24 a expressão "e aos IoU"lto:IpioS" e ao § za

do rresma artigo a espreseãc "o DIstrito Federal e os M.rt1cípios·~ ficando
os mesmos. assim redigidos:

"Art. 24 - Coopete à lJnHlo, aos Estados, ao Distrito rederat e aos
loUnicípios legislar concorrenterrente sobre.

.................................................................
S 20 - Inêxistlndo lei federal sobre matéria tk ccrcetêocía con

corrente, os Estados.' o Distrito Federal e os tblicíplos
exercerão a ccmetêrcía legislativa ~lementar para aten
der a suas peculiaridades."

JUSTIFICATIVA

Trata-se de emenda destinada a s~r!r evidente ontssao, na medida
que as materias arroladas no art. 24 para serem objeto de legislaçll:o concor
rente terão que merecer tratamento inclusive na órbita rrunicipal.

QUEIRA ASSII'!AlJ\RA NATUREZA DA EMENDk

m- SUPRESSlVA -Se forde e:o:presi>40 ou p~'aVfll não deveráInvertero sentidodo à'l5posftlvo
Exemplo no testo, supnmlr o adverblo ·NAO~, passando 11ser emenda modificativa e não StIpressfva.- ~D - OJ'o1ISSÃO - ObjetNarestabelecerm~teria aprovadano t-ucnc enão mcluída na redação do vencido.

O - ERRO - RedllçAô do vencidoque n50 correspondaao que foiaprovadono l' turno.

D - COl'fiRADlçAO-Dl5positMls conlrlld'rI6nosentresle sobre a mesma maténil,

O - CORREÇÃO DE uPiGUAGEM - 5~ntlr \'Iclo de linguagem deferto erro mtlrufesto ti corrigir,ou de
téaIIcll.leglsfatNa.

SUprima-se. na alínea "a" do inciso VI do § J!iI do art 14, a expressão "e
cinco", ficando assim redIgIda a referIda alínea:

lia) trinta anos para Presidente e Vice-~residente da República e
senador."

JUSTIFICATIVA

8n LIlI país COOl lJlI8 população majoritariamente jovem, a exigência
da idade mínimade trinta e cinco anos para o exercício das funç(les de Pres!
dente. Vlce~Presidente e Senador é umexagero QUe deve ser repelido pelo
Plenário da Constituinte.

EMENDA 2T01343·4 ~~ -.
PJ Deputado VITCR BUAIZ ) pr=ii~~;~

QUElRAASSINAI..ARA NATUREZA DAE'MEliDk

o - ~~=:~~~~~a;;I~ ~=oo~~~~p~:s:~:e~~~\:~n~:e~~~fi~~::~:~~IlPreSSlva.
O - OMISSÃO -Objetiva resl1:lbelecer matena IIprovadano l' tumoe não mdu1dana redaçao do vencWo.

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque não correspondaaoque foiaprovadono l' turno

b - CONTRADIÇÃO- Dlsposlllvos conlracfitoJfos entre si e sobre a mesma materla.

D - ~~~~~E UNGUAGEM - Sanar\'Ido de linguagem defello, erro malllfesto a corrig!r,ou de

SUprima-seo § 31;1 do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Trensi"

t6rias.
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rmo podemos, na reítura da nova Constituição, incluir qualquer di,!
positivo que represente a defesa de interesses próprios dos Deputados.

EMENDA 2T01344·2 ~~ --,
l!J Deputado VITm BUAIZ J tr"ll~;iãã"J

QUEIRAASSINAlARA NATÔREzA DA E'MEliDA:

m -=:~~~:"~=o~~~:n~:se~~S:~::~~pressm.
O - OM!SSÃO_Obje\lvarestabdecertnlltériallprovadano l'tumoenàolnc:Mdanllred&çlodovencido.

O - ERRO- Redaç60do vencidoqueM;! coaesponda 110 que foiaprcIYodo no l' turno.

O - CONlRADIÇÃO-DlsposIlIvosconIrlkfilxios entre sle sobre 11mesmamatéria.

D - ~=EUNGClA.G~ - Sanarvkio de~, defeito. erro JnlII'lifesto,.corrigir. ou de

r:T---------~"""'---'~---------,

~rima-se o § lo do art. 4Q do Ato das Oisposiçi:Ses Constitucionais Transi

tórias.

JUSTIFICATIVA

Na hipótese da existência da Comissll:o de TransIçllo, a sua cOOlpOsl
çllo nao deve. rigidamente, ficar definida naConstituIção. Isso pode dificu!
tar a representação de todas as forças políticas.

QUEIRAASSII'!AlJ\RA NATUREZA DA E'MEliDk

o - oMIssAo -ObjelJva restabelecermatériaaprovadano 1· turnoe não Incluldane redtlç50do vencido.

D - ERRO- Redaçào do venodo que Mo correspondaec que foll!lprovado no l' turno

O - CONTRADlçAo - DISpositivos contraditórios entresi e sobre a mesma matérf4.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGE/I\ - Sanar \'ICIO de Unguagem.deretc erro manIfesto 11 corrigir.ou de
t!cnIcaleglsltltlva.

SUprima-se. no inciso I do art. 82, a espreeeêc "ressalvado o registro no

6rglto ccmetente'',

JUSTIFICATIVA

geccteoca-se a supressão desse dispositivo pOIQJe ele pode restrI.!2
gir exatamente a flnal1dade princIpal do inciso que é oesvtrcuiação do sin

dicato em relaçll:o ao Estado.

'EMENDA 2T01346·9
r.;.===-===::"::::"'::=-~~----------, 0.0.111::::-1e'J DeputadoJOAOPALl.O t'"}li07/88 J

QUElRAASSIr!AlJ\R A NATUREZA DA E'MEliDA.

~ - ~~~~~~:~~~;::~~e;00~~~~P=~=~'5~~v:~n~:e~~~~::~~~~upresslva.
O - OMISSÃO -Objetiva restabelecermaterlaaprovadano r-teme e não Indufdana red,:,çãodo vencido

O - ERRO- Redaçãodo vencidoque não correspondaao que folllprovadono Ietumc

O - CONIRADlçAO - DI5POSltlVoS ccntredrtôrícs entre si e sobre a mesma maténe

O - ~':T~I~~E UNGUAGEM - Sanar \'Ido de' linguagem,defeito,erro manlfeslo a corrlg!r,ou de

~rlma~se do artigo ISO. § lll, inciso I. a expressão "contra a ordem polí_

tica e social ou".

JUSTIFICATIVA

Trata-se de eliminar os famosos Departamentos de polIcia política

na instltuiçllo policial.

QUElRAASSIr!AlJ\RA NATUREZA DA E'MEliDk

o - StlPRESSWA -Se forde ClCprcssão ou p~'avra, n,!iodeveráInvertero sen~do do dlspoSlllvO
Exemplo no texto, supnm r o advelblo ~NAO~ passando a ser emenda modlficallva e não supresSJvil

O - OMISSÃO - ObJellva restabelecermatena aprovadano J' turnoe nlio Induldana redaçiiodo venddo.

D - ERRO - Redaçãodo venCido que não correspondaao que fOIaprovadono I' turno

O - CONJRADIÇÃO - DISpoSItIvOs contraditórios entre si e sobre li mesma matéria

O - CORREçAO DE UNCiUAãEM - StlOllr vfclode Inguagem, defeito,erro manifesto 12 corrIgir.ou de
teo\lcaleglslaUva.

SUprIma-se, no artigo 94, incisos IV e V, as expresslles lida lI'aioria e da ml_
nt;'rla"

JUSTIFICATIVA

~ necessá;rio a representaçllo de todas as lideranças partidárias,

e não apenas, a representação da maioria e minoria.1XÚS há una restriçllo que
induz ao bipartidarlsmo.
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EMENDA 2T01351-5
l:J peputadc PAlA.~-'"-----,J t:=!",7~;18ãJ

o - CORREçAO QE LIrt:GllAGEM- senae vree de Imguagem. defeito, erro manifesto 11 conJgIt, cu de
té<:nlcaIeQl$laWa.

QlJEIRA ASSI!'IAlARA NATUREZA DA EMENDA.

EHENOA SUPRESSIVA

Suprima-se o § 69 do artigo 228 do Projeto de Constituiçoão.

JUSTIPICATIVA

_ Trata-se de norma técnica, matéria compreendida na atividade do

Poder Executivo, sujeita às mOdificações ditadas pelo avanço da teg

n010gia, não se justificando a sua inclusão como função exclusiva

!!2.~ Legislativo. Esse preceito caracteriza desrespeito ao pri!l

c!pio de harmonia entre os Poderes de Estado. Conflita, ainda, com

O regime presidencialista adotado pelo Plenário.

A escolha de local para a instalação de uma usina nuclear é, n,!!

cessariamente, precedida de estudos e exames orientados por regras

rigorosamente técnicas que obedecem a padrões de segurança comprov!;

dos. Tais regras não se fazem mais ou menos eficientes em razão da

forma do ato que autoriza a localização. O dispositivo em. causa faz

pressupor que o Poder Executivo não estaria suficientemente prepar!;

do ou não disporia de meios adequados ã definição do local apropri~

do ã instalação de usinas nucleares.

Suprimir do Art. 5 XXX do ProJeto de <lmstltuição (B) a expressâ'J "temo ao vista
o interesse social do Pais e o seu de$envolvlIIent:o teerológioo e econânico".

~
A expressão que esta anema supr1zne insere no a:mce!to da pmteçOOo da proprle1ade=:ectual ma subjetividade ino:::mpatIve1o::cn o conceito geral e aceito de proprl.!!.

SUjeitar a propriedade de bens inl:angtve!s ao vaec conceito de "interesse social do
pais e C) sei desenvolv!nento tecrológtoo e eo:JriXi1ico- significa, na pri.tica, deixa
-la ao sal::or de~ da 1eg1slação ordinãria, o que não se faz o:::mo c0n

ceito de propriedade de bens nateriais.

~als~~~:=Sar~=;~~~~~~~.
:E: de se enterrler que a propriedadeco~te decorre just:arrente do benefIcio
que os .inventores trazem a sociedade qua.rdo diwlgam, oos seus pedidoo de pat:entes,
os l'OJ03 conhecimentos PJr eles dcsnvolvidos.
Manter I:) corrlicl.onanento expresso ~1o texto que ora supr1m!lros significa .inserir
Em nossa Constituição un conceito inédito, que d~t!mular.í a revelação de 1nven
PJt' parte de seus autores que, seglJr<lJTCDte, opt:.arãop:lr mantê-los em segredo.

N""ao o:mpensará aos .inventores correr o risaJ de divulgá-1os quando a expectativa
de obter proprle3a::ie for tão :incerta.
Acresça-se ao acima exposto que tal texto terderá tan1:ima inihir I:) "flW'X) de~
logia proveniente do exterior, tornard:) lnacess!veis para o pais a:mhecin'entos Em

áreas vitais para nosso desenvolvinento tecm1õgioo e eoonânico, I:) que a redação
orlginal, Justanente, procura. deferxier.

EMENDA 2T01354·0
l>J -------;----;-------, 1'4T""::":"'00T";;:;-]C CONSTITUIRt'E -EDISON loOBÃO - PFL (Mil) J êW0 7 /BS J

[!] - SQPRESSlVA _Se lor de expressãoou paliMa "30 deveremvetter o senlldo do dtapcsurvo
~mplcr no texto supretur o lIdvérblo "NA.O- passando11ser emenda modlrlCalNa e não supressMl.

O - 01tUssAo - ObjetIVa restabelecermatena aprovadano I turnoe não lflduldaniI rl:dll.ç60 do venceo

D - ERRO- Redaçãodo ven<:ldoque não ccrrespcnda ao que fOI aprovadono I' lume

O - COI'lTRADIÇÁO- DiSpoSitivos contradllonosentreSIe sobre a mesma matena

O - ~RE~~E UNGtlAGEM - Sanar 'o'lCIO de Imguagem cerenc erro manifesto a c:omglr ou de

JUSTIFICATIVA
= ====.= == == == = =

"Art. 65 - Os benefícios de prestação continuada já concedidos pe

la previdência social, à data da prorrulgaçi!lO, terão seus valores

revistos, a fim de queseja restabelecido o poder aquisitivo, ex

presso em núnero de salários m!n!Joosou do Piso Nacional de Salá

rio instlttlído pelo Decreto-Lei n2 2351 de 7 de agosto de 1987, pr.!

valecendo o de maior valor noninal, que tinham a data de sua con

cessão, obedecendo-se a esse critério de etcenzeçac até a irrpli3!!,

taçl:lo do plano de custeio e benefícios verificada no artigo ante

rior."

QlJEIRAASSI!'IAlARA NATUREZA DA EMENDA:

o "caput" do artigo 65 do Ato das Disposições ConstituciOllais Transitórias

passa a ter a seguin~ redaçãcs

A proposiç~o emtela é do maior significado para os epcsentedcs,
A nossa proposlç~o busca essa adequaç~o de linguagem e tem o obj!

Uva de sanar Lall defeito contido na. norma constitucional.

cere a partir de agosto de 87, o salárIo mín!m:J tcrrcc-se um fudi

ce de referência apenas. dando l\Jgar ao Piso Nacional de salário, é precí-.

50 que se corrija a redação do texto, expl1citando-se a vontade dos constit~ I
Intes, e não deixando QlJe a rrustração tere conta dos eposeqcedcs, que pe~' -= _
recenco o texto original, praticamente, não terão correção algt.J11a. • 5, XXX _ A lei assegurará aos autores de inventos Wustria1s Erlvilégio tat;Q

Por isso, justiça se faz necessário nesse caso. ~~~~:='~r:r'= ~:estms~~~
Quando falamos em "prevalece o maior valor naninal", deixamos a tintivos, terdo Em vista. o interesse social do paIs e o seu desenvol=

possIbilidade de vir' a ser extin~ o piso e ser instituído novamente o seté- v!mento tecn::>l.ógiooe ecceêníco,

rio rnInima ücn esta redaçi!o resctve-ee o probtena; EMENDA SUPlU:SSIVA

D - ~~~=~~~a:=~~=oo~~~~~:=~~~~:~::=:~~:upreSSlVil
D - OMISSAO_ObjetM!l res~lecermatériallptovadano l'tumo e não InclurdaIUI r~dovenodo.

O - ERRO_ Redação do venceoque não correspondaaoque follJprovadono l'tumo.

0- COI'tl'RADJÇÃO_DIsposruvos contraditónosentresi e sobre a mesma mj!téna..

~ - =~?~E UNGUAGÊM - Sanar V!ctode rll1guagem, defeito,erro mmlllesto a corrigir.ou, ~

DESPACHO

A emenda não se enquadra como correção de linguagem. Há urra

evidente adição ao texto do art. 65, Ato das Disposisões Constitucio_

nais Transitõri~s para se considerar, além do salário-mínimo, 2 ~

nacional~~, o que contraria os termos das normas regl.menta~s

para esta fase dos trabalhos. Debca de ser acolhida.

E."lENDA N9 2T ~13",5",1_",5,- _

AUTOR: • PAULO PAIM

NATUREZA:- CORREçAo DE LINGUAGUE"l

Suprima_se do artigo 66 do Ato da Disposições Constitucionais Tran
sit6rias a seguinte expressão: -

o texto como foi redigido está confuso, eeeeac , con
traditório, devendo ser corrio;ido inclusive quanee à sua linguagem.

A letra "e· ,re'.Joto a letra "a", falando em ·domais· lesões. ')uais

são essas .~n lesões~ Tecnicamente não existe nadB":a ser aérea

contado. O texto passa a ser repetitivo em relaç~o a letra "a". O

ünico ponto que deve ser preservado é o qUI! dispõe que "ate o limite

de dois anos após a extinção do contrato" é o maxcc final para a

~eclamação, quando o contrato foi extinto. Esse ponto deve estar
junto com a letra "a", conforne proposto. •

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2TOl349·3
l!J CONSTITUINTE PAULO PAIM; N1tOII

QlJElRAASSJl'IAlAR A NATUREZA DA.EMENDA:

li XXIX - ação com prazo prescricional de:
a) cinco anos, qtran êo 'a créditos resultant.es das

relações de trabalho, para o trabalhador urba

no, ate o limite de dois enos após a extinção
do contrat.o;

b) até dois anos a~ôs a ext.inção do contrato, quen
to a créditos resultantes das relações de tra-

balho, cara o trabalhador rural;"

QlJElRAASSIHALAR A NATUREZA DA EMENDA:

guinte redação:
o inciso XXIX, do art.. 79, deve passar a ter a se-

Expressi!lo à suprimir:"no prazo máxImo de seis ileSos.

o - ~r:,~~~~~~~~~o~~~a~=~~~~=~se;~~r~:~~~upre5S/Va.
O - OMlssAo - Objetivarestabelecer metena .IIptovad<J nCJ 1~ turnoe não indt.lIdana reda,çáQdo vencIdo

[2] - ERRO - R~çào do venodo que não corresponda ao que foiZlprovado no I' turno

G - CONTRADlÇÁO-'OI$POSluvos controdlt6r/os enll"e51e sobre 11mesma meteoe,

[!] _~~=E UNCiCIAGEM - Sanar 'Oklode bnguagem. defeIto,~rro mêllUfesto a corrigir ou de

m-8UPRESSIVA -Se lor de expressio ou p~awa, n50 dever~ ~rtcrosentldo do dlSp05ltrvo
Exemplo:no texto. suprImIro advelblo -NAo". pessendo a ser erntnd/l modificativae não supres.slva.

O - OMISSÃO-ObjelJva restabelecermatéria aprovadano l' turno e nio lndurda na redação do venodo.

D - ERRO_ R~30dovencldoqueMo~mqueJolap~nol'turno.

0- CONIRADlçAO-Olsposi\ívos ccnlnIdil6rlo5entresleFreamomlllTllltéria.

D - CORREÇÃO 'DE UNGUAGEM - SanarvíciQde IingUllgenl,defeito erro manllesto a corrigir, ou de""""- - - -.
r.r---------"""'-----------,

Com a supressão a nova redaçi!lo passa a ser a seguinte:

Art. 66 - Os projetos de lei relativos à organização da segur!

dade socIal e aos novos planos de custeio e de beneficios se :

riJo apresentados ao Congresso Nacional. que terá, da promulga_
ç!o da constituição, se.1s meses para apreciá-las.

.. JUSTIFICACltO
A emenda supressiva li deveras pertinente pois necessário de'

faz abrev1armos o tempo para que os aposentados n!!io vejam rrustadas

as conquistas .que obt1véram na constitu1nte.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUr-lAAAES

Presidente da Assemblé~a Nacional Constituinte.

EMENDA 2T01352-3 ~~ ---,
(!J CONSTITUINTE EDISON LOBÃO - PFL (m) J tJ"--ll-;;;sa:J

QlJEIRAASSIHALARA NATUREZA DA EMENDA:

0.- SQPRESSIVA -Se for de expressa0 ou p~avm. não dcverálnvertu o sentido do dlSposlllvo -
fJl:emplo no texto, supnmlt o ~blO MNAO", passando11ser emendllmodifICativa e Mo suprCSSl'o'il.

D - OM1ssAo -ObJe\lVa restabelecer malena aproo;ada no J. tuma e n&l fnclufdana.redação do venddo.

O - ERRO - Redaçãodo vencuio que não CQrresponda ao que foiaprovado no ]9 turno

0- COI'lTRAD1ÇÁO-DlsposlbYos contradllonoscntresl e 50bre11mesma maténll.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar \'ÍClO de linguagem,deleito, erro manllesto 11 corrlglt,ou de
Jtoaoca1eg1sJa!n0.

QlJEIRAASSIHALAR A NATUREZA DA EMENDA:

QlIEIRAASSIl'IA1ARA NATUREZA DA EMENDA:,

m- SOPRESSIVA --se lor de cxpresMoou ~avra, n!o deverãInvirt.ero senbdo do dispo$ltlY'Ct
Exemplo no texto, supnrruro ~rblO "fi,\O", passando ollser emenda modificolltlvolll!; Mo 5UpressNll

D - OMJssAo -- QbJetNa rest2lbeler:er malêna aprovadano 1· turnó e não induíd.llna redação do venodo

O - ERRO - Redaçãodo venCIdo que não com:sponda ollOque foiaprovada no l' turno.

O - COlfiRADIÇÁO-Dl!posruvos c:ootraditónosentresle5ObrelJmesmama:t&ill.

Supr~ma-se, do § 32 do art. 135: ••• "Assegurada partl.c~pação da

Ordem dos Advogados do Bras~l na sua realJ.zação, e" •••

A partl.cl.pação de uma l.nst.l.tu1ção de defesa de interesses de uma

classe, a~nda que ela tenha a dl.Mensão e os objet1.vos mal.ores da OAB,

não parece just1f1car a prerrogativa a que se refere o c1tado § 3 2 . P!!

ra a própr~a OAB parece-nos maJ.s adequado manter-se à margem. de um

processo de seleção que, sem dÚvJ.da, envolverá pessoas que, a1nda que,

temporarl.amente. part::Lc:Lpem de seus quadros.

JUST:IFIC1\C1\.o

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA E'J'\ENDA.

..,-------------nxro_------------,
, DISPOSITIVO EM,EN"DADO: art. 135, § 3!!.

D - OMlssAo -ObJebva restabelecermalena aprovadano ]. turnoe nlio mdulda na redllçãQdo \"l:nodo.

O - ERRO -- Redaçãodo ...encldoque não c:orrespondalIOque rolaplovado no ]·turno.

O - CONTRADIÇÃO- DLSpos,uvos c:ontradl!óno,s entle SIe sobre li mesma mlllena

O - CORREÇÃO DE UNCiUACiEM. - Sanar 'o'lclo de lmguagem defeito erro manifesto li comg,r. ou de
teçnlcaleglsla!Jva.

F' EMEl-,"DA SUPRESSIvA

SllprJJlla-se ~o UlCl.SO XXIII do artigo 21 do Proj~to de constituição.

PFL (H")COliSTITUINXE EDISON LOBÃO

EUENDA SUPRI:SSIVA

Suprima-se o inciso XIV do artigo 50 do ProJeto de Constituição.

JUSTIFJ:CATIVA

De inspiração parlamentarista, o dispositivo em causa atinge o

princIpio de harmonia entre os Poderes de Estado, especialmente sob

o regime presidencialista, pois o Congresso Nacional passaria a exe.=:,

citar atividades até de gerenciamento que, obviamente, são funções

do Executivo.

m-~~~:~~~~~~=o~~~vra~:e~á~:~~se~=:U:::~~~upressNil
D - OMISSÃO -ObJelMI restabelecermalenaaprovada no J' turnoe nãoincluídana redação do venCIdo

O - ERRO - Red<lçãodo venCIdo que nAocorresponda ao que foiaprovadono ]·lumo

O - CONTRADIÇÃO-DIspositIVos centraditónosentre si e sobre a mesma maténa

D - =~~E UNGUAGEM- Sanar \'ÍelOde Imguagem, defeito,erro manifesto a corrigI/'.ou de

:e oiespr090sitada a discriminação feita com os tra
balhadores rurais, excluindo-os das regras gerais e fazendo com que

• fiquem a margem dos benefícios até que tenham regulamentação es~e

cIfiea. EllI al'luns Itens há retrocesso um relação a situação atual.

JUSTIFICAT1;:VA

QlJElRAASSII'fAL\RA NATUREZA DA EMENDA:

Suprima-se o § 19 do art:. 79, que dispõe:

- § 1';' - Os' direitos sociais dos trabalna

dores rurais, previslos nos incisos 111,

IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIII

e XXV, serão disciplinados em lei, que os

adaptará às pli!culiaridades de sua ativida
de".

EMENDA 2T01350-7 ~~ .,
(=J Constituinte PAULO PAIM J t:=!L:;".-;;=J

w - SUPRESSIV ....-Se lor de expressa0ou ~avra. não devera Inverterosenbdodo dlsJXl$lltvQ
Exemplo no texto supnrnfro adverblo "fiA0" passando a ser emenda modlrrcatNae não s.Jpres51Va.

D - OMISSAO -Objet.wll restabelecermatena ...provadano ]' turnoe não Ineh.uda na redaçao do vencido.

O - ERRO- Redação do vencido que não c:onesponda ao que folllprovadono I' turno.

O - CONlRADIÇÃO - DIspoSItivos contraditooosentre si e sobre a mesma mateM.

O - ~:~I~tIV~E UNGUAGEM - Sanar vfc:fo de i'nguagem, deleIto,erro mamfesto a corrlglt, ou do:

=-----------=0 -,
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JUSTTFICACÃO I

o lJ'lC1SO XXIII, do art. 21, cem obscurll'Jade na sua redação, que parece excnnx I
a pcsaatuj.aôade da concessão para a exploração de U51naS nucleoelétrl.cas Ieepécae do

gênero mstalações nucleares), esteberece xequasa.tce, (let.ras.EJ 12 e fõ) que.. sobre

constatmree rraténa pr6pnll à leglslação ordll'lána, fere o pnndpl.o de bemcma en
t.re os poderes do Estado, espccae'teente sob o reg1lOO presl.denciall.sta. J\ letra a

apresenta, a:mda, l.déla de pretend~r lt!I3 auto-limitação desnecessária à f.,'m.ão, em rg.

lação aos palses cstrangeu:os, ao v;mcular suas atavaeeees à fmalroade P3c:ífJ.ca.

A natér.1a é prÓprm de tratados e acordos ãntemecaoreaa, A letra 12 traz, tlllTtém,

grande obstáculo à necessaeese de flexl.bl.1ízar os usos e controles em confomudade

cem o õesenvcãvanentc dos roecamsnce de 6.scaliza<;ão e de novas técm.caso A letra B.

padece do masno mccnvementc da letra B. dO generaluar o regJ.JTIe da res~sablhda

de objet1va (sem culpa). -

EMENDA 2T01357-4 .. --,_.- ~"'''--:-l(:J ConstJ..tuinte ETEVALDO NOGUEIRA PFL Jêu· 0 7;88 J

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

GJ - ~e::~~~&1: ~:~~:~I~ ::~~:::~oo~~~~~~s&~=~âs~V:~~n~:e~~~~:~~:~:upresslYa
D - OMlssAo - ObJe\lVlIrestabelecer matêrl~ eprcvada no r- turno e nêo lncíuide na redação cc vencido.

O - ERRO - Redação do vencido que não ccrrespende ao que fQIllprOV<l.do no p turnc

O - CONTRADIÇÃO - DlSposlllVoS ccntradaonos entre sl e sobre 11mesma metena •

D - ~~:fe~~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifestei 11cornglr, ou de

EMENDA 2T01360-4

Ccnsti:bnnte~ M:eEIRA

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

GJ - ~~~~;S~~~~~~~~~~ ~~~::~~0~~AÂI~VTil~~:;~~:~6s:V;~~n~:~~~~:;:s~~~upresslvll

O - ceessac - ObjeLNarestabelecer matéria aprovada ne I- turno e nac Inchnda na tedaçêc do vencdc

O - ERRO - Redação do vencido que não correspcnda ao que foi aprovado no 1" turno

O - CONTRADIÇÃO - Drsposrtrvcs C?ntradltóflos entre si e sobre e mesma materla.

D - ~:~~~IJ~E UNGtlAGEM - Sanar \'ÍCIO de lmguagem, defeito erro menljestc 11corrigir ou de

r.~,...--------------4:-·:"0------------..,

SUPRIMA-SE no § 19, do Art. 2W, do Capitulo VII, do ProJeto de
ll

Constituição nB", a expressão:

"... ccrrj unbamentie com entidades não governamentais"

JUSTIFICAÇÃO

A promoção de programas de assistência ã saúde é de respons~

bilidade do Estado, sua execução, entretanto poderá se dar conjuntamen.

te com entidades não governamentais.

Determinar, no texto constitucional que a promoção de progr~

mas de saúde é de responsabilidade do Estado "crmjuntiamenbe com entid!

des não governamentais"· é subtrair ao Estado um direito que lhe é ine

rente. Condicionar a ação do Estado conjunbamerrtie com entidades não

governamentais além de cercear-lhe a liberdade constitui um risco para

a sociedade o

JEMENDA . 2T01363-9

(:J Constituinte OSWALDO co:: PFL J~:~....""ã"9"l
i QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

o - :=P:~~~:~~~a:::::~~:~oo~~~~p;sã~~;e~á~~~~~n~;e~~~~~IJ:s~;~~~uPfessrm

I!:J - OMISSAO - Objewà restabelecer materla aprcveda no 1· turno e não lncluldil nllredllçliQ do vencido

O - ERRO - Redação do vencido que não corresponda ao que Ioleprcvado no I' torno,

0- CONTRADIÇÁO-D!$pos:tr."Os contraditcmosentreslesobfellmeSmllmatêrlil

D - ~~~~E UNGUAGEM - Sanar Viciode IlngUllgem, defeito, erro manifesto 11CClfrlg'r, ou de

S DISPOSITIVO EMENDAOO' Art. 109, l.1iCl.SO ~~'"'11"'ne-a-,.-.-----------'
zceeeceoee-se à alínea c do l.1iCl.SO I do art. 109 "os M1.nl.stros de Estado,reli

seaveee o daepceto no lIlC1.SO 1110 art. 53", que, por ecceeêc, não constou J'b Projeto
de Constl.tuição. • •

daç:;o: Em conseqtlêrK:J.a, a alínea S do J.nCl.SO I do art. 108 passará a ter a segulIlte

"c- nas :mfraçoos pcnaae ccrcns e nos cenree de resp:msabl.ll.dade, os MlIlistrcs
de Estado, ressalvado o dl.sp:lsto no ancaso I do art. 53, os membros dos Tnb.ma~s S11
~~~:r::~e~~~bmal de Contas da Umão e os chefes de rnl.ssão dl.pl~tl.ca de "ª

JUSTIFICACX"O

No texto aprovado, só exaste prevJ.são para o Senado Federal jUlgar aírueerce d
Estado em czasoes de responsabJ.lidade, quando forem conexos can os do PresJ.dente da
p.Íb1.J.ca, da eesna natureza (art. 53, I).

Na ConstJ.tuição Vl.gente, a ccmpetêncJ.a para processar MlIll.StroS de Estado, em
cnrnes de resp:msabJJ.J.dade, é atntuÍda ao SUprerro TnbJnal Federa], (art. 119,1,.12) ..

O texto votado só dá corrpetência ao SUprerro Tnb.mal Federal para processar os
Mml.strcs de Estado nas lIlírações p:mBl.S caIlUllS. ,

Objetl.VB, poas, a presente emenda, corrigir grave am.ssão cometJ.da no Projeto
de ConstJ.tul.ção.

r.r----------:::-"""'------------,
~ DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 51l, J.ncJ.so LXXX, § I!!.

supeama-ee , do ArtJ.go 51l, anci.so LXXX, § III "As normas- def,2;.
naôoz-as dos daxea.ccs e garantl.as fundamentaJ.s têm apll.cação ameõaeue"

EMENDA 2T01364-7

JUSTIFICACXO I
05 dl.reJ.tos e garantl.as zcnõement.e a.s são todos""aqueles cont,!!

dos no titulo r r , que se anaca.a no Artl.go 5!! e alcança o ArtJ.go 17 ,
regulando 05 dl.reJ.tos and a.vadue as , os dJ.reJ.tos SOC1.aJ.s, a necaeoaaa-. ,
eeae , os da'reaeos polítl.COS e os paetiadcs polítl.COS

Como se observa, grande parte desta matérl.a será regulada por
lei conpâ emerrt.a r' ou ordl.nárJ.a, sendo l.mpossível a apl1.cação amedre ta
dos dJ.sposJ.tl.VOs já aprovados.

Por outro lado, tendo em va.eee que os sanõacacoe passam a ser
partes legítJ.mas para a defesa dos dJ.rel.tos e ant.er-eaees colet3..vos e
l.nd1.vl.duaJ.s da categorJ.a (Art. 8ll, J.nciso 111), é possível l.magJ.nar
se a precl.pJ.tação do processo reJ.vJ.ndl.catórJ.o com base nésses dJ.sposl.
tl.vos.

EMENDA 2T01358-2
f:J CONSTITUIt1TE CTEV1I.LDO u::tRA -PFL

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMEI'IDA.

ITI- ;~~~~~~~ext: S:U~~:~I~ ~H~~::~oo~~;.rap~::~~:~ás~~V:~~n~:e~~~~~~~~~~~~upresslYa
O - OMISsAo - ObJeUvarestabeleter matêrlll ~prov<lda no I·tumQ c não Ine1uldanll redllçllo do venCIdo

O - ERRO - Redllção do venCIdoque nllo tQrrespOIldtlllQ que foi aprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÁO - DIsPQSlUVOS conlJlldltelnos enlJe si c sobre a mesma matena. ,

O - ~~~~fe~:?~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de Imguagem, defeIto., erro manifesto 11corrigir, ou de

= ~ =o-----------_,
DISPOSITIVO EMENDADO' Art. 7 2 , :LncJ.so XXVIII.

SuprJ.me.-se, do l.OCl.SO 'XXVIII do art. 7 ll: .....sem excluJ.r

a J.ndeol.zaçãd' a que este está obrl.gado, quando l.ncorrer em dolo ou. cu~

pe.."

JUSTIFICACJ\O

A matérl.a do trecho que se pretende suprJ.ml.r, com a pr,g,

sente emenda, já está regulada pe],l! Súmu],a 229 do Supremo TrJ.buoal Fe-

deral. No entanto, querd redJ.gl.u o referl.do dl.sposJ.tl.VO, fi!'lIcluJ. - por
má-fé _ a palavra~ (culpa grave), dando, em consequêncl.a, uma

abrangêncl.a mUl.to grande do texto const1.tUCl.onal, praticamente anulan

do a Lel. de Acidentes do- Trabalho.

'EMENDA 2T01361·2

[!J Deputado ELIfzER MOREIRA

Q(JElnA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

m - SUPRESSIVA - Se for de expressão QUparaVTa não deverá inverter o senudo d;) dlsPQ'lll/Q
I ExemplO" no t&10 SUPflmlfo i1dverblo ~l'IÃo piJsSilndoa ser emenda mod fica\lVae nãQ suprcsslv~

o - QMISSAO- ObJelJvllrestabelecer matcr(;, aprovada no I' tumo e nllOInduIJa lia redaçllo do ventuJo.

O - ERRO- RedilÇilOdovencllloqu~n50colfcspondaaoquefQlaprovadonoI'turno

O - CONTRADIÇÃO - DI~p031IJVOS ccntr3dl'onQ~ enlte 51c sobre a mesma mz.era

O - CO RREÇÃO DE UNCiUAGI:M - Sanar VltlOde flnguiJgem defeito, er.o manifesto a tonlglr Ol.. ti ..
lécllJca legl~lllllva.

EI(ENDA SUPJlI:SSIVl\ ---l
·Supriro:a-se do fi 29 do Arl. 17l.

" ••• detalhadas as desoesas de capital ,r ficando c)m a s~t1Ul.nte

redaçdo'
"A lei de diretrizes orcdmentã.rias definirá as rre

tas e prioridades da adminístracào pública federal para o cxcf.

cicio financel.ro subsegtlente, orientará a elaboradio da lei 0f.

çamentária anual, disporá, justificadamente, sobra. as altcr~

ções na legislação tributária e cslabelec-eroi d po.!..ít1ca de aE-l,!

cação das agencias financeiras oficial.s de fonent , ...

JUSTIFICATIVA

o detalhamanto das despesas de capital numa lai que

estabelece diretrizes justalrente para elabora("'â'o da própria lel..

orçamentária parece-nos bastante contradjtório. l' discrl.minacão
de despesa, qualquer Que seJa ela, constitui naté:-ia óe orçaMent~,

que, por defi:d.ção, deVe ocupar-se da especl.ficaçFo das receitas

e d~spesas. Ora, se a lei de diretrizes já detalh.t as despesas de

capital, que cipo de informacão conteriam, os orçd;nentos? Ademais,

na organização desses orcamentos, a constituinte, em nenhum momen

to, conferiu reJ...evo às despesas de capital I oreferindo, do pont~

de vista progralõlático, lancar mão do conceito de _nvesti'llento auan
do definiu o orçamento das empresas estatais~ -

Assim, não vemos validade na inclusão dessa expressão,

que se aprcsenta visivelmente como um "corpo estranho", auebrando,

inclusive, a lógica conceitual do referido parãqr"lfo.

OOEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

ITI - ~e:,~~~~~~~~~I~~ ::~=oo~~~~"~::~~:~6s~~v:~:rn~:e~~::U:~:~~~uPleSSNll.

O - OMISSÃO - ObJelJvarestabelecer matêna eprcvada no t-usnc e náo Inclufda na redaç!o dQ vencido

D - ERRO - Redação do vencido que não correspcnda ee que Icl aprovado no l' tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DtspoSJlJVOS contradnéncs enlre si e sobre 11mesma metere,

O - ~~Te~~~E LINGUAGEM - SlInllr Viciode IIngullgem, defeIto, erro mllnlfes!o a corrlg!r. ou de

r.r----------""""------------,
SuprJ.ma-se, no Artigo 204, § 12,. do Projeto de ConstJ.tu:Lção, a

expressão "únl.co".

Em conseqUência~ o dJ.spositl.vO referl.do passa a ter a segul.nte
redação:

"Art. 204. •••
§ III As inst1.tu~ções prl.vadas poderão partl.cl.par de forma com

plementar do s~stema de saúde, segundo dl.retrl.zes deste, medJ.ante con
trato de dl.rel.to públJ.co ou convênl.o, tendo preferêncl.a as entJ.dades
fl.lantrópl.cas e as sem fl.Qs lucratl.Vos."

JUSTIFIC1\ÇÃO

_ O ~l.spositl.vO em l}uestão, tal como aprovado, em prl.mel.ro tur!i0'
peio Plenar.J.o da Assemblel.a NacJ.onal Constl.tul.nte, l.mpede que a Unl.ao
venha a manter redes naClona~s de hospl.tal.s, Bl.nda que apenas em d,g,
terml.nadas áreas de especJ.all.zação da medl.cl.na, decretanc:lo, por outro
lado, a extl.nção de redes atualmente eXl.stentcs, que têm desempenhado
papel extremamente relevante na assJ.stêncl.a médl.ca no País.

As supressões propostas objetJ.vam vl.abl.lJ.zar a existênc:La de
tal.S redes, fundamentaJ.s para suplementar as ações de saúde a serem do!!.
senvolvl.das, em nível local, pelos Estados e pelos Munl.cípl.os.

EMENDA 2T01365-5

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

ILI-~e:':~~~~~~~~~:~~~~oQ~rJ:~ap::s~~~~~ã~~V:~~n~:e~~::~~s~:~upress!va
D - OMIssAo --:ObJetrva restllbdecer matEflallpro'lilda no l°lurno c naQ Inclulda na redação do vencido

O - ERRO - Redaç!o do vencido que n!Q eorrespondllllO que folllprovado no lo turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dl5poSIUVOS contrildltórlos entre si e sobre 11mesmil miltênll

D - ~~r:c~fe~~~E UNGUAGEM - Sllnar vfc!Qde IlngU~ge(l'l. defeito, erro manIfesto 11corrrglr, ou de

<7<"------------''''''0------------,
SuprJ.ma-se a expressão "de transmJ.ssâo de dados ll do inciso XI do ar

tigo 21 do Projeto de ConstJ.tuição CB), que fJ.carâ assim redJ.gJ.do.

!lXI - explorar, dJ.retamente ou l'IedJ.ante concessão a empresa"s sob
controle acionárl.o estatal, os serviços telefônJ.cos, telegráfl.cos e de
ma:LS serVl.ços públicos de telecomun1.cacões, assegurada a prestação de

~:r;Gg~~c~ed~n~~I:~~~~~i~~~Õ:~t~~:f~~a~:~~I:i~~l.~;~xado atra\és da r~

QUEIRAi\SSINAlAR A NATUREZADA EMEI'IDA:

PFL

GJ - SUPRESSWA -Se for de expressão ou palavra não dever6lnverter o senlldQ dQ dlsposlllvo
Exemplo nQ texto, suprimir o lldvérblo ~NÃo- paSSilndQa ser emenda mod,ficatlva e não supressNll

QUEIRAASSINAlAR A NATGREZADA EMEI'IDA

JUSTIFICACÃO

A aparente complexJ.dade de termo "informática" e, J.ndJ.retamente, da
transm:Lssão de dados, prodJ,lzJ.U polêm:Lca capaz de colocar o BrasJ.l. ã mar
gem do rl.tmo de desenvolvJ.mento econô"IIJ.co

Abandonou-se a solução que a Coml.ssâo de SJ.stemat:Lzaçâo havJ.a encon
trado entre~ando ao Estado as transmissões de dados transfronteJ.ras -
(pará~rafo unico do artJ.go 23).

Nao fossem sufJ.cJ.entes os argu~entos anterJ.ores, é a:Lndà l..nace:Ltã
vel a J.dél.a de que a translllissâo de dados "J.ntrafronteJ.ras", e.ntre em

I presas, seJa serviço públJ.co, e que, por exemplo. os serviços de dados
de un banco ref.erentes ao saldo de seus clJ.entes seJam também um set'v1.
co públJ.co. -

D - OMISSÃO - Obje\lVllreSlilbelecer malerla llprovada no l' tumQ e n.!ioIncluld~ na redação do veneido

O - ERRO - RedaçllOdo venCidoque MO c:onesponda 30 que foIaprQ\'lldo no 19 turno.

O - CONTRADIÇÃO - DIspoSItivoscontraditórIOSenll'e 51e :sobre 11 mesma milter/a..

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar vício de linguagem defel!o, erro manifesto a C:Qrrlglr. ou de
lJknlCllleglslatrva. '

r.T--------~---""'0------------.,
S SuprJ.ma-se, no Art. 205, ~, do Projeto de ConstJ.tul.ção, a
expressão "única".

_ Em conseqUêncJ.a, o dJ.sposl..tivo referl.do passa a tér a segul.nte
redaçao:

IEMENDA 2T01366-3

PFL

JUSTIFICACXO I
I

Vl.sa, a presente emenda, corr1gl.r um erro de redação, pO'l.S o ver_r
bo ocupar - em vez de possuir - é O que maJ.S se aproprl.a do sent;.l.do do
texto deste dispositJ.vo ..

S EMENDA DE CORRECJ\O DE LINGUAGEM IDrTO------------.,

DISPOSITIVO EMENDADO: Art~go 198, ~.

Corr~ja-se, no 912!dS do Art. 199, a palavra ••• "POSSUl.t" •• ,., subli

tl.tuindo-a por "ocupar".

D - OMlssAo - Obje1.Na restabelecer milténa aplovadll no I' tumQ e nãQ inelulda na redação do venCido

D - ERRO - Redllçã.;' do venCido que nâQ couesponda llQque fQIaprovada no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DJ5POSltfvoS contradltorlas enlJe Sle sobre 11mesma malerla

[g] _ ~~:~~~tn?a.E LINGUAGEM - Sanar vldo de linguagem, defeIto, erro manifesto a cQrflglr, ou de

EMENDA 2T01362·1

PJ Constitmnte ELIfzrn """"""
o - ~~:~~~~~~~':J::~ ~~=~oo~~~ap=:=~6~~~~n~:e~~j,~:~:~:~~~uPresslV~
O - OMISsAo - ObjeUvarembeleeer matêrla aprovada nQ I-Iumo e n!o inelUldan~ redação do venCido

O - ERRO - Redação do vene1do que não corresponda ao que folllprovado no l-turno..

O - CONTRADIÇÃO - Dl5poslUvoscontr"dltófJos entre si e sobre ~ mesm~ maléna.

GJ - ~~~~Te~~~E LINGUAGEM. - Sanilt \'Íclo de lmguagem, defeIto erro m':,"lfesto a corrigir QUde

D~termine-se a seguinte CORREÇÃO DE LINGUAGEM, no Art. 233, caput:

••• garantindo-lhe o direito a não interrupção da vida,
mesmo na ocorrência de doenças fatais". '

JUSTIFICAÇÃO

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMEI'IDA:

segundo se depreende do texto o obJetivo é evitar-se'abre

viar a vida de alguém através de mêtodos ou processos que causem a

morte da pessoa humana.

Em 'Outra.s palavras, proibe-se a eutanásia. Mas o texto como

está redigido não oferece correção nem clareza de linguagem, uma vez
que nenhuma entidade nem o Estado poderá -assegurar a vida nos casos
de ocorrência de doenças fatais o
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I
- "Art. 2.05 Ao saseeme de saúde compete, além de outras atrJ.blu.-

,,"ces, .nos termos da 1e:1.:

l
r JUSTrFTcac1\o

l o ~hsp:!Sl.tJ.vo em q1;1estão , tal como aprovado, em prJ.meiro turno,
• pelo PlenarJ.o da ns sembt.éae xec ronea ConstJ.tuJ.nte, l.mpede que a uoaêc

venha a ~antet' rades nacJ.omns de ncsrc.eeaa, e anõe que apenas em deter
aaneõas area~ de especl.al1.zaçào da med:l.cJ.na, decretando, por outro la
:~í :x~~~~~~:~t~er~~~~:n~=u~~rr:~;~s~~~~;:n~6~~c~u~ot;=i:~sempenhado pi

As supressões propostas objet1.vam vl.ab1.l1.zar a (!)';J.stêncl.a de ta
redes, fundal"'e':!:tal.5 para ~uplementar as ações de saúde a serem deseo':
voâvadae , em navea local, pelos Estados e pelos Munl.cípl.OS.

EMENDA 2T01367-1 "''''' ---, ~"----,

(!J CONSTITUINTE YALULY NETO J tr'ü-0 7-aB J

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

GJ - ~~~~~~~~:~~~~~; ~x:~~oo~~~~ap~:~~=:~~~n~:e~~~~:::~~upresslVa
O - OMISSÃO -ObjetNII restabelecer rnatena aprov/lda no je tumo e nec mdulda na redação do vencsdo,

O - ERRO - Redaçêc do vencido que não ccrrespcnda ao que foi aprovado no 1" turno.

O - CONTRADIÇÃO _DlSposllJVOS ccntradncncs entre si e sobre 11 mesma matena

O - :;~~~Te~:?~E UNGCIAGEM - Sanar \'Iclo de linguagem cereae erre memfesto li cornglr ou de

r.T----------""""------------,
Suprima-se do ProJeto "B", da Const~tui9ão, o § 52 do Art::Lgo 159:

JUSTIFICACXO I
O Parágrafo dnJ.oo, tal caro prq:osto pelo centrão, resa:
''I.e1 D::t1plementar d1sporá sobre a del~1tação das ~tênc~s executavas entre

a UnLão e os Estados e MunlCiplDS e fixará' nornas para a cecperaçac, terdo em vasta
o equ~11bt'J.O do desenvolvitrento e do tee-eecee, em âmlnto nac1.Onal."

A erot!ooa apresenta1a V1.SOU recrrer do texto a expressão "a del:uru.taçào das com
petêoc1as entre a Um.ão c os Estados e mmJ.cípios" mas não atendem a supressão pr0
posta ao obJetivo de "flXélção de nonras para a cooperação" entre essas IDeSl'aS ent1.d!!
des. AsslJT1, a 'redação coerente será a sugerida acima. Ev1ta-se, cem ela o uso da !:X
pressão "pcsSO<Js polít1co-admln15trat~vas", cesuseee nas lmgIJ3.9enS da COnst~tu;ao
c das aeaa, Alé::!d1SSO, concede-se ao texto o enten:lirrento que o autor Dr:LgU1dl do
parágrafo teve sobre o textc- flnal, após eceacec concordar cem a erooooa votada no
pn.ITC!1ro turno.

JUSTIFICACAo

QUEIRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDk

r.r----------""""----------,
DISPOSITIVO EHENDADO- Art. 1~B. 1.nC1.50 I. alínea k.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

JUSTIFICACÃO

_ Res trabe'Leçe-eae no texto o Parágrafo On1C:o do art. 207 do cen

trão, emitudo por engano O texto ê o seguinte:

Realmen~e, a emenda de fusão sobre o art. 208, assiriadaepelos=-D~

putados Mello Rea.s , Sandra Cavalcante, Assis Canuto (emendas 2P01578-6

2PD1D86-5 e 2PDD489-0) e outros, não se referiu a esse parágrafo nem

pr-evau sua eliminação.

Rl:F.: 207-99-00-* I
Parágrafo Ilnaco , Os ser-c i.eos de transporte terrestre de pessoas,

de bens e de carga aérea, dentro do 'terr1tório nacional, ancâusdve as

atnvadades de agenciamento, somente serão explorados pelo Poder Públ:L

co, por brasile~ros ou por empresas brasileiras 1 respe~tado o princi

p::LO de reciprocidade.

[!] _ OMISSÃO _ DbjeIJvarestabelecer maténe aplOVadano t-unnc e nee Indulda na red/lÇ"50 do vencido

O - ERRO - Redação do vencdc que; nec correspcnda ao que fOIaprovado no 1" turno

O - CONTRADlçAo - DIsposilNos ccnvaétcncs entre si e sobre li mesma maténa

O - CORREçAO DE L1NGUAr.F.M - Sanar \'ICIO de Ilnguãgem defeito erro menuestc ~ comglr ou de
tecnll:a1eglslatlva

(TI - ~~:~:~~~;~~I;~=oo~~~~~=~b~~~~::~n:~~pressm.

O - OMIssAo -Objetnra restabelecer matena oIlprovadano l·llJmo e não mduída na redtlção do vencIdo.

O - ERRO - Redas:ão do venodo que nao correspondollee que rol oIlprovadono l' turno.

O - CONTRADlÇÁO - DiSposM'Os controlldlt6rlosentre si e sobre a mesma matéria.

O - ~~:~~2~E UNOCIAOEM - SllM.r vicio de rmguagem defellD erro manifesto l' COrrigir,ou de

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

JUSTI:FICACXO

O dispos1t:LVO que ~e pretende supr~m~r torna obr~gatório que dos
rótulos ou anúncJ.os dos produtos l.ndustr1al~zados constem o preço f.,!.
na â , bem como o valor õxacz-munedc dos tr1.butos que sobre eles J.nC1
d~rem.

Em face das característ~cas de nosso peocesno de produção, acre
d1tarnos que a medida é 1nv1ável pelos s.egu1ntes mcuavoe e

_ estabelece uma d1scr~m~nação entre os produtos industrializados e 05

demais produtos ~ e serv1ços; _ •
_ cria mads um onue para as empresas que terao de adotar d1ver!:os roty
los para cada Município, eenaaaeeenec os acséacamca decorrentes dos
fretes,

;e~J~~~~~s~~c~:s2~i~~i~f~:~~~p~~i=~~m~~t~~~ç~:1~e~:~á:e~~~:~~~t~~e.:
d~f1eações eee rótulos, '"e
_ o coneuma.dox , ao contrárJ.o de se benef1ciar com a medid~, arc~rá com
os custos dej.e decorrentes, pois, como sempre, todos os onus sao r~

passados aos usuál::Los.

t como se just~f1ca a emenda.

Visa, a presente emenda , corrig~r uma grave emissão ne Projeto de

onstituição, pcas , tendo em. vista que foi aprovada a emenda -pne sa.den-,

ialista 1 deveria ter sadc :tncluído o nome do Vice-Pres~dente ao lado

o Presidente da Repúb12ca 1 para ser processado e Julgado pelo Supremo

ibunal Federal, nas infracões comuns (Clrt. 108, I, E), tal como aco!!

ece na Constl.tuição vigente (art. 119, I. i!)'

D - ~~:~~~~~;o;~:~~:e:Io°~~~~P~:~:e~4s~':~n~:e;~~~:U:~~upres~A.
CÍJ - OMISSÁó - ObJet:va restabelecerm~lerb aprovadano 1- turno e não IndUldana redação do vencido

D - ERRO - Redação dovenddo que não ccrtespcnda 60 que folllprovado no I' turno.

D - CONTRADIÇÁO - DISpositivos~adllonos entre 51e sobre li mesma maténa.

O - CORREÇÁO DE UNGUAGEM _ seoer \lÍelo de linguagem. defeito erro manifesto li corrigir ou de
léauca legislativa.

_ Aceescenee-ee- "o Vice-Pres~dente" na alínea E. do 1.nCi50 I do ar

t1.go 10a, que, por omissão, não constou no ProJeto-B.
_ A referl.ua alínea passará a ter, em ccnseqãêncae, a seguinte red~

) cão:
~ _ "b - nas infrações penais COJTIuns, o Presidente da República, o Vi:.

j e-Presadent;e e os MinIstros de Estado. os membros do Congresso xecac
! eã , seus próprios M~nistros e os Procurador-Geral da República;"

i
í
~,
!,

Q(JEJRA ASSJNAlAR A NATUREZADA EMEN.bA:

GJ- ~~:';~~~~.~~a;;:I; =:=oo~~~~a:~::e:~~v:~~se~~~:U:s~~upresSMJ.
O - OMlssAo - Objetiva restabelecer mateM oIlprovadano l' tumo e não mcluJdilna redaç,so do venclcla.

D - ERRO - Redação do venodo que não correspondil ao que folllprovado no l·turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSposltlvos contrad:tonos entre sI e sob-e l'! mesma mall!r\a

.O - ~~~~tlv~E UNOW\OEM - Sanar vício de IInJ:luollgem defeito erro manifesto a corrigir, ou d~

~ DISPOSITIVO r:MENDADO: Art. 37, 1~s-o---:cII:-.----------..,

SupJ:'1ma-se, do 1nciso II do art. 37, a seguinte expressão:
.... "do SupeJ:'10r Tr1bunal de Just;l,(;a" •••

~------------=,-------------,
SUJõlr1ma-Se o parágrafo 42 do artigo 223, do Projeto de Const1tuição

(D), aprovado em prime~ro turno, por eV1dente redundância com o col!.

te~do do 1nC1SO lI, parágrafo 32 do mesmO a1:t1go:

JUSTIFICACXO

Em que pese a louvável intenção do autor da Emenda que, no texto

do Projeto de const~tuição (8), adotou restrl.ções à propaganda comeL

C1a1 de tabaco, beb1.das alcóol::Lcas, agrotóxl.COS, medicamentos e terA

p1a, tudo o que está no menc1onado parágrafo 4"2 está contado no 1nc.!.

50 11 do parágrafo 32 do mesmo art::Lgo.

Evidentemente, trata-se aqu1 de uma evidente redunc::lânc::ia, que se

rá corr1g1.da com a supressão do parágrafo 451 do c1.tado a1:t:1.go 223 •

EMENDA 2T01372-8

pn

E.'iENDA N9 2T ....l.lli:!-

AUTOR: JOSe LINS

NATUREZA: OHIssAo

DESPACHO

A fusão referida do art. 208 {numeração do ProJeto "A"I, pre

tendia, pelos assuntos enfocados nas emendas que a compuseram, a subs

tituição do art. 207 da emenda coletiva n9 2043-7, aonde ter sido con

siderado preJudicado o respectivo parágrafo único, pois O novo disposi

tivo aprovado tem dois parâgrafos l§:} 19 e 291. Deixa de ser acolhi:
da.

JUSTIFICACXO

Compete à Un1ão decretar a 1ntervenção federal (art. 31, V),
ato eminentemente politJ.co. AS constJ.tuJ.ções anterJ.ores, em respe1.
to à trad~ção, atr~buiram aos órgãos de cúpula dos Poderes- Leg1.5la
t1VO, Execut.1.vo e Jud~c1ár1o a l.n::LC1at::LVã da requis1ção para decre
tar a 1ntervenção: no caso db Poder JUd::LC1ár10, abre-se ún1ca exce
ção para o '1'r1bunal Superl.or Ele:Ltoral, CUJO campo de atuação é n.,!.
t1damente dell.neado.

O texto votado, ao tamblÍm consagrar ao Super10r Tr1bunal de
Just1ça aquel.e. requ1s1ção, traz uma 1novação capaz de gerar superpo

~~~:ív~~.a:~~~~~:Õ=Síe~1~ed~:af,m~~~~od~~~c~;~n~í~i~~'c~~:t~:~~~~:~
n;~~s qu~ a geraram, c<;,mo da próprJ.ca Const1tu).ção, cUJo J.ntérprete
maxJ.mo e o Supremo Tr::Lbunal Federal.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

[!] - ~~~~~~~~~;~;:; ~~~=oo~~~~ap=::;ás~~;~se~~II::::O:~upreS$wa.

D - OMlssAo - ObJetlvarestabelecer matena oIlprovadll no l·llJmo e não I~Ulda na t~dàçáo do venddo.

O - ERRO - Redação do venCIdoque não cclltesponda ao que folllprovado no 1· turno

O - CONTRADlçAo - DISpoSltlvoS controlll:liI.6nos entre sI e sobre a mesma mateM

O - ~~~r?lN~E UNGUAOEM - Sanar \'Iclo de Itnguagern, defeIto eUo manlresto li corrigir ou de

r;-,--------::----=,-----------
Supr~ma-se do § 42 do Art. 204 do projeto "D", as segu~ntes ex

pressões: "a coleta, processamento e transfusão de" e "e seus derl.Vs.
dos".

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUr~RAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

o - OMlssAo -Ob,eL'Va restabelecer matêrl/lllprovolldano 1" turno e não lndulda noll redação do vencido

0- ERRO- Redação do vencido que nãoCOrIesponda oIlo'quebl ilprovado no l·tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DISpOSlllVos contradltónos entre SIe sobre a mesma malena

r--""J - CORREc:;:AO DE LlNGtrAGEl"J. _ SoIlnarvício de hnguagem, defeito erro mollnlrestoa cOrrigir ou de
L-....I ~lClIleglslallVll.

JUSTIFICAÇÃO

O parágrafo, como red~g~do, veda a comerc~al1zação de órgãos, ts I
CJ.dos e substânc1.as humanas, onde o sangue Já está incluído, como t.g
C::Ldo ou substâncl.a humana que é, e com o que concorda a soc~edade br-ª.
s11eira.

No entanto, a f~car todo tipo de comerc1a11zação para os proced1.
mentçs técn1cos da colet~, process~mento e transfusão de sangue e seu
der1vados o que se estara fazendo e J.mposs1bJ.1J.tando a hemoterap:1.B e
a produção de derivados.

Lembramos aos Srs. Constituintes que a qualidade do sangue e a d
m1.nu:Lção de índl.ces de transmissão de doenças pela transfusão, não é
apamág:Lo da execução estatal (la at1.v~dade hemoterápica, mas S:Lm o rg
sultado da apl1.cação dos recursos c:Lentíf~cos e f~nance~ros necessá
r10S a par de uma leg:Lslação e f1scalização adequadas por parte do EJ!
tado.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

D - :~~~:~~s:u~~~::=oo~~~~~~ve;~V;~:,~:=~:::a<S~::UPressNa

[!J - OMISSÃO - ObJe\IVlI restabelecer matéria aprovada no 1· turno e nào mclulda na redaç~o do venctdo..

O - ERRO - Redação do vencido que não corre.sponda oIlO que foi aproo.-adono l' turno.

D - CONTRADIÇÃO - DJspos'lIVoscontradJlonos entre si e sob~ a m'Uma matena.

O - ii~~~~?tlv~E UNOCIAGEM - SoIlnollr ViCIO d~ Imguollgem,defeItO, erro manlfeslo li: corrf9lr, ou de

, DISPOSITIVO EMENDADO' art. 37, 3.ncJ.so ~V.

Supr1.ma-se, do art. 37, o 2nciso IV·tlde provJ.mento, pelo S.!:!
per3.or Tr1bunal de JUst::Lça, de representqção do Procurador-çeral da
Repúbl::Lca, na h:Lpótese do art. 35, VII:".

JUSTIFICAC"O I
Compete à UnJ.ão decretar a J.nt.ervenção federal (art. 31,'11) ,

at.o em1nentemente polit1co. AS Copst1tu1ções anter10res, em respe1to
à tl:àd1ção, atr1.buíral'l aos órgãos de cúpula dos Poderes Leg1slativo,
Execut1vo e JudJ.cJ.árJ.o a 1n1C1at1va c::Ia requ1s1ção para decretar a 1,!!
tervenção: no caso do Poder Jud1c1.ár1.o, abre-se ún1.ca exceção paJ:a o
Tr,l.bunal Super10r Ele1toral, cujo campo de atuação li nl.t~damente de
lineado.

O texto votado, ao também consagrar ao SupeJ:'10r Tr::Lbunal_ de
Justiça aquela requ::Ls1ção, traz uma J.novação capaz de gerar superpo
s1ção de a.tr.J:.bu1ções, e~s que é mU1to d1fíC11, talvez, até meSmO,1!!!
possível, separar a leJ. federal, tanto dos pr1ncípl.Os constituCl.Ona1S
9ue a geraram, como da própr1a const1t.uição, CUJo 1ntérprete máximo
e o Supremo Tr:Lbunal Federal.

EMENDA 2T01373-6

o - OMISSÃO - ObjelJWrestabelecer matena aproVl'!dpno l' turno e odO lnclulda na redação do vencido

m- ERRO - Redação do vencKloque nlio c:orresponda ao que foi oIlprovadono l' turno.

D - CONTRADIÇÃO - DISpoSItIVOs contrlldllonos entre si e sobre a mesmollmaterla.

D - CORREÇÃO DE LlNGCIAOEM - SlInar vicio de linguagem, defeito. erro m3J2lresto li corrigir ou de
técnJcllleglslolltlva.

r.r----------"""'-----------,
Coruja-se a redação do Parágrafo dnico do artigo 23, dando-lhe a segumte reda

ção:

Parágrafo '6mco: Lei eatlplementar fixará noruas para a cooperação entre a União
o os Estados e f-lunl.eípios, tendo em vist2l o~ do desenvolv1mento e élo bem
estar em âmbJ.to nacl.OMl.

:; DI5rosITIVO t:MEt>'OAOO- Art. 18 do Ato da~l.SP:>Sl.Ções COrlstituc1on<uS GeraJ..S e Tran
s~tór1as (conforrre constou no texto da la ed1çãO do. Projeto de constJ.tu1ção aprova~

no 12 turno de votação).

1\c:rescente-se,no disp::;ls1t~vo corresp:looente ao art. 19 do Ato das Disp051çães COn
utUClOM1S GeraJ..S e Trans1tón.aS (conforme constou no texto da la erhção do PrcJeto

Constituição aprovado no 12 turno de votação),a expressão "vJ.I1hamou", antes da pal
vra "estejam", passando o rres:ro,em conseqUênc1a,à segw.nte redação."t assegurado o !t
xercíc10 cmvlat1VO de c::Ioiscargos ou errpregos privaUV05 de méd1co que V1nham ou es
Jam sendo exercJ..dos legalmente p:>r tredlCO c~VJ..l ou tDJ.1itar na admin1Strar;ão pÍblJ.ca d
reta ou lIld1reta". .

JU"STIFICACÃO

que,~e=d:c~~:i=:f::mj~~~~sc~=s":rs~:::f=~s:i=~
gas f1.CBramna dependêncJ..a da prcm.11gação da nova ConstJ.tw.ção. A mion.a. desses PrB.
f"1sSl.Ona1S médicos ficou na dependêncIa da decisão da Assemblé18 Nacl.OOOlConstitu:tn
te sobre esse assunto.

h~ é justo que a lei que beneflciará alguns prejudique outros, ciue, na redação 1!.
tual élo ProJeto de Constitw.çâo, ficaram, p::lr cxnl.Ssão, exclUÍôoS.
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dos", ••

JUSTIFICACXO

PFLConstituinte Deputada Rita Furtado

EMENDA 2T01383-3

QUSRAASSINAlAR A I'!ATUREZADA EMENDk

A questão não é de -cunho juridl.co, nem mesmo pol!.tl.co.
CUl.da-se de matér:L8 tratada pela PSl.cologJ.a, porque somente esta
caêncaa pode atestar o momento em que o ser bumc nc consegue, por

seu õeaenvoüvaeerrtc na~ral, gozar de pleno amadurecimento pare a

prática de certos atos da vaôa civ:Ll e assunção das eespecta.vaa
xe aponeabr La dadas ,

r
Uma norma jurid1.ca. mesmo de bl.erarqu:La superior, niio

POSSUl. o condão de' mod:Lfl.car uma verdade caentn.ãacamente reconhe

cl.da; mua to menos. de alterar a natureza humana,

Atribuir um direJ.to a alguém, l.ncapac],tado para cxercê-
) lo, pj.enemnntie , é vl.olar a natureza das coi eea e ensejar dJ.stor-
I ções per1.gosas na ordem jur:ídl.ca. Se o menoc de eeaceeea.e anos é

i apto para v~tar, para escolh:r quem cuaõe ré da ceaee ~Ública,ce-;

, tamente eer e , e com meae razao, capaz de dl.rl.gl.r os proprl.OS neg.Q.

, C:LOS e assumir a xeaponaaba Ladade por seus atos.Recomenda-se, pois, sob pena de tornar-se gravoso o produ

to mineral, especialmente para a exportação. por ser imprescindf<lel
II atividade mineral do País. que se e'limine do texto a expressão ..

"e outros recursos minerais". uma vez que. como contrapartida do I
exercIcio de sua atividade econômica, a mineração já dá sua contrl 1
buição pecuniária à União. Distrito Federal, Estados e Municípios. I
sob a forma de impostos.

Como se sabe. a exploração de recursos minerais, à exceção
daqueles sob o regime de monopólio, faz-se mdecenoentenente das

caractirísticas e da natureza jurídica do concessionário da lavra
mineral _ se pessoa jurídica de direito publico ou privado, empr e-.

• sa estatal ou privada - voltada à venda do produto em livre con-
corrência, seja no mercado interno ou no externo, como qualquér

'outra atividade eccnémí ca,
Desta forma, não é possivel à mineração, como nas atividades

sujeitas aos regimes de monopólio. transferir para o consumidor fl
nal, a seu bel prazer, ônus ou encargos que elevem seus cus tos snãc

se aplicam. pois, à atividade mineral, os princípios, por exemplo.

do "royalty", instituído para o petr6leo

JUSTIFICACI:tD

PFL

EMENDA 2T01376-1

t=J Constituinte, I:NOC~NCIO O::LlVEIRA

Considerando que no Brasl.l a ande não são produzidos õemvecrca
do sangue, proibindo-se a sua comerc:Lalização, o País :Lrá ficar sem
esses medicamentos:

QUSRA ASSINAlAR A I'!ATUREZA DA EMENDA.

50 DISPOSITVO EMENDADO; Artigo 204, §~'-,-.-------------,
Suprl.ma-se, no Artigo 20;;, § 4!!, a expressão: ••• "e seus derJ.vA

[X] - SUPRESSWA - Se for de expressão ou palavra. nêc deverá Inverter o sentido do dispositivo
Exemplo no texto suprimIr o lldvérblo ~NÃo-. passando a ser emenda moolflcalJVIl. e neo supresslva

D - OMISsAo- ObJcUva resL!lbelecer m"'tériaaprovadano Ietumc e nliQmdulrlana redaçeo do vencido

D - ERRO - Red3çliodo vencíde que nêc eenespeede ee que foIaprovado no-l' turno

D - CONTRADIÇÃO - DISpoSitivos contr<!ldl16nosentre si e sobre II mesma mlllena

D - ~~~~Te~I~~E L1NGUAOE.'1 - Sanar vfelo de IJnguagem~ defeIto erro manIfesto li corrigIr ou de

QUBRA ASSINAlAR A I'!ATaREZA DA EMENDA'

DISPOSITIVO EMENDADO. Artigo 21. incis,o XI.

Suprima-se, do inciso XI do artigo 21, a expressão: •• "sob
controle estatal" ••

JUSTIFICAcno

o texto aprovado acarreta duas consequências fundamentais:
primeiro, inibe o crescimento das empresas privadas concessiorérias

de tais serviços; segundo, impede, definitivamente, qualquer polí
tica de privatização deste setor econômico, através do lançamento
de ações no mercado visando à democratizaçUo do capital dessas em

presas. Trata-se do estabelecimento de uma barreira jllrídica que v;

da à iniciativa privada lJ possibilidade de expandir-se no vaato
campo das telecomunicações. conferindo ao Estado o controle abso
luto sobre as empresas do setor. Os inconvenientes são vis!veis,so

bretudo, quando se considera que esta matéria não deve sofrer rig!
dez constitucional, mas ser tratada por uma polítice de governo, fIe
xível por sua natureza. -

dcma:Ls trabalhadores, c:riando nova categor:La de prl.vl.leg:Lados,
perml.tl.ndo que exercentes de funções l.dênt:Lcas tenham tratamen
to d:Lferenciado, sem nenhuma just1.f:Lcatl.va. . -

~sta redução de horár:Lo l.mp1J.cará na redução da produção ou,
entao. violenta elevação dos custos do produto. poderá, fl.nal
mente, obrigar às empJ::csas a adoção de mecanl.smos de defesa, f~
xando os empregados nos turnos, ou até el:Lminando um turno de
trabalho, como forma de manutenção de seus custos.

Suprl.ma-se., do Art. 72, l.nCJ.50 XIV: ".Jornada máxima de seJ.s
horas para o trabalho reall.zado em turnos ~ninterruptos de r~

vezamento, salvo negoc:Lação coletiva".

Trata-se de um precel.to que vl.rá abalar substancialmente as

at:Lvl.dades produt1.vas do pais, espec.1.ficamente as indústt::Las
sJ.derúrg1.cas, de petróleo, químl.ca e petroquímica, têxtl.l, pa
pel e celulose, não-ferrosos, fund1.ção, C1.mento e ferros-ll.gas,

além de todas as que dependem destas, l.nclusl.ve a agrl.cultura

Consl.derando-se toda a legislação em v:Lgor que não está 'Ben
do revogada pela constJ.tul.ção e que, além de reduzir por fl.~

ção o horár],o noturno, mantém determl.nadas regras para o reye
7amcnto, a l.mplantação do turno de 6 horas resultará

Jornada semanal de apenas 33,36 horas de trabalho. Esta 'jornj!,
da, além dc ser a Menor do mundo, será 25% l.nferJ.or , ... ~ dos

c:J - ~:~~~~~-;,~~~~~ ~~~e::~oo~~~~p;:~:e~as~~v:~~n~:e~~~~:~~s~:~:upress~

D - OMISSAo - ObJelJva restabelecer rnaténa aplovada no t-temo e não incJufda nll redtlçâo do vencido

D - ERRO_ Redação do vencido que não ccrrespcode 110que rol Ilprovtldo no l'tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlspoSlllvos contradlt6rlos entre si e sobre 1:1mesma matMa

O - ~tu~~T~I~~E LlNGUAOEM - Sanar veclo de Im9ullgem. defello, erro manIfesto li corrigIr, ou de

~ - SUPRESStvA _ Se for de opressão ou P~aw<!l, não deverá Inverter o senuce do dispositivo
EJtemplo no texto supllmlr o lIdvélblo ~NAOH passando a ser emendtl rnodlfiellUvae n50 suprcssMl

O - OMISSÃO -ObjelJva restabelecer matéria aprovada no l~ turno e não lnclulda nll redação do vencido

D - ERRO - Reda~!o do vencido que n50 correspcnda ec que Icl eprcvado no l' turno

0- CONlRADIÇÃO-Oisp051UvoS contradil6nos entre st e sobre a mesma matéríe,

O - CORREÇÃO DE LlNGUAOEM. - Sanar vedo de Imguagem, defeuc erro manifesto a corrigir. ou de:
tecnlcalegslatIVa

[jlSFC\~ITIVO EMENDADO' Artigo 72, J.ncJ.so XIV.

JUST:rF·ICACXO

PF

PPL

Constituinte De utada Rita Furtado

EMENDA 2T01380-9

JUSTrFlcAcX.O

QOSRA ASSINAl.ARA NATUREZA DA EMENDA:

Não há qualquer razão de natureza econômica ou jurídica,pa

ra que se estatize a distribuição de gás canalizado. que. hoje. só
se processa no Rio de Janeiro e em São Paulo anbcra , -af nda corres
penca a uma pequena parcela do abastecimento, o gás natural canal!

zado deverá ter ampliada sua utilização, por ser um sistema sequro
e confiável, não estando, o Poder Público, apto a realizar as Ln-,

versões necessárias à expansão. em todo o País. das respectivas re
des de distribuição, que podem, perfeitamente, ser operadas pel;

empresa privada. mediante concessão. Não se justifica, pois. o tex
to proposto.

[D - ::;"~~eA1:~~~~~ ;;~~~~~oo~~~~a~~:=~âs~~~:~n~:e~:'fi~:~:~~~~upresslVll

O - OMISSÃO -ObJelJva restabelecer matélla aprovada no l~tumo e n50 indulda nll redtlçlio do vencido.

O - ERRO - Redaçlio.do venCIdo que n50 corresponda ao.que foi t1provado no l' turno

O - CONTRADlçAO - OlsposllJvos c:ontradlt61'1os entre si e sobre 11mesmll malênll

O - ~~:~~~~E ~IN:OUAQEV - Sanar vedo de linguagem. defello. erro manifesto a corrigir ou de

QUBRA ASSINAlAR A I'!ATUREZADA EMENDk

Determ:Lnar o pagamento de indenl.zação quando houver dolo da
empresa é dl.sposl.tl.VO altamente preocupante, diante da subJetl.v1.

dade do ato doloso, notadamente das atl.Vl.dades com personall.dade

juridl.ca, onde os atos dolosos dos prepostos recaem sobre o pr.Q.
prietárl.o,

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 72, l.nc1.SO XXVIII,
Supr:Lma-se, do 1.ncJ.so XXVIII, do Art. 72, a expressão: .....d.Q. .

10 ou"".

JUSTIFICACAO

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 25 § 22.

Suprima-se, do § 22 do Artigo 25. a palavra ••• "es t e t aI« ••

QUBRA ASSlI'iA1ARA NATUREZADA EMENDA:

GJ --~~~~~~eJCt~~~~O:~~ ~~;:~0~~~~ap~:~=~6s~~~:~n~se~=~:::~~~upreSsiva.

O - OM1ssAo - Objetiva restabelecer maten<!lllprovada no l' turno e não Inclulda na redil'ção do wncldo

O - ERRO - Redaçao do vencido que não corre5ponda ao que rol aprovado no l' turno

O - CONTRADIÇAO - DlsposlltvOS contradl16nos entre si e sobre a mesma matella.

O - Sg~~~~~~E L1NGClAOEM - Sanar víCIO de ~nguagem defeito. erro manIfesto a collrglr, ou de

[KJ - SaPRES$IVA - Se for de espressêc ou p~!avra não dever6inverter o sentido do dlSPOSllNQ
Ex~mplo. no texto supnmll" o advérbio ~NAOH. passando a ser emenda mo<lJIicaUvll e nêo supreSSIVtI

O - OMISsAo -ObJeIJVlI restabelecer matéria aprovada no I' turno e não inclufda na redaç50 do vencido.

O - ERRO:"" Redação do vencido que não ccrrespcnda ee que foi aprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dispositivos ccntrecrtôrícs entre si e sobre a mesma matéria

O - CORREçAO DE UNQUAOEM - Sanar vl"c10 de linguagem dcTelto erro manifesto a corrIgir, ou de
tklllcaleglslatIVa. ~

EMENDA 2T01381·7 """' ----,
PJ constituinte Rl:TA FURTADO J~:;~

PFL

DISPOSITIVO EMENDADO: Art 197, S 39.

JUS T I F I C A C A O

QUBRA ASSII'iAIJ\RA NATUREZADA EMENDA:

Com os avanços da medl.c1.na, o parto passou a ser úma ocorrêncl.a
normal, não se justl.fl.cando, portanto, a fa1.ta do pai ao trabalho,
tal.S cl.rcunstânc:Las, o que :Lria onerar mU:Lto as empresas,

EMENDA 2T01379·5

[i] - ~~~~~~~~~~~~ ~~~:;~oo~~~~a~~s5~~=~6~~V:~n~:~~~~~~~s~:~~~uPlesslVa
O - OMISSAo - ObjelJva restabelecer meténa Ilprovada no r- tumo e n50 Incluldll na redaçiio do vencido

O - ERRO - Redaç50 do vencido que n50 o:orresponda ao que folllprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISposllivos contredltôrlcs entre si e sobre a mesma mtltêrfll

O - ~~fc~Tc~:?~E LlNGUAOEM - Sener Yl'CIO de Ilngullgem defeIto erro mllnlfesto e corrigir. ou de

QUSRA ASSII'!AL'Jl A I'!ATUREZA DA EMENDk

PPL

JUSTTFICAC}\O

A estJ.pulação da taxa de Juros na Constituição é irreal!s

rica e, até, absurda.
Os argumentos contra essa ampr-opr-Ledade são vários, a co

meçar pela sua anexequa.bc.Ladade , Já que atenta contra a leJ. fundameE,

tal da economa.a, ~ evaderrte o anconvenaerrte deste d:Lspos:Lt.1.VO, sobr~
tudo, quando há um consenso quase general.1.zado a z-e spea-to do assunto.
Não se pode fixar taxas de juros em uma ceneta.cuacâc , e sim por una

po1!t:Lca ampla dos bancos, de confornudede com danetmaaes emanadas do
Conselho Monetãr:Lo Necaonaã ,

.Supr:Lma-se, do.art. 197, o 5 39' "As taxas de Juros ceei.s ,
nelas incluídas ccmiseôes e quaanquer- outras rCl'\uneraç:ões da r-e-ta ou

andane'tamerrte r-ef'enades ã concessão de crédJ.to, não poderão ser s,!:!
periorcs a doze por cento ao ano, sendo a cobrança ecama destel:Ln~

te considerada crume de usura, punido, em todas as suas mcdaã.adedes ,

nos termos da Le a, "

QUEIRAASSINAlAR A I'!ATaREZA DA EMENDk

"""'------------, rrr:-:-MT"'~f? Const1tuinte Rooaro Corrêa PEl ) êut07lM J

li] - SClPRESStvA - Se ror de expre5S50 ou p~lavra, não deverá Inverter o sentido do dlSposllfvo
Exempkr no texto, suprimir o 3dvérblo ~tiAO~. passando li ser emenda modlficllllVll,e n30 SUpre5SlVlI

O - OMISSÃO - Objetiva re5l1lbelecer mllte/lllllprOVlldano l' turno e nlio Incluldll nll reda>50 do venCido

D - ERRO - Redaçw do vencido que não corresponda llOque foi aprovado no t, tumo

O - CONTRADIÇÃO - OISPOSitNos contradrt6r1os entre sI e sobre a mesm<!lmatêrlll

D - ~~Te~~E L1NQUAOEM - Sllnllr Yl'clode linguagem defello erro manlresto a cOlrlglr, ou de

r.1C------------""'O,------------~
, DISPOSITIVO EMENDADO: Art1.go 7e., 1.0C:LSO XIX, do Projeto de Constitui-
ção aprovado em le. Turno.

Supr1.ma-se, no Artigo 7e., o incl.so XIX: ••• "licença-paternidade

de oito d1.as, nos mesmos termos do .1.nciso anterior, aos que preencham
05 requ1.sitos f1.xados em lel.;".

QOBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

GJ - ~~:~~:~~~~~~I~ ~~~~:~oo~~~~a~~~:~ás~~'::~n~~~~~:~~s~n~~~upresSN4

D - OMISsAo -Objetiva restabelecer mal<::llallprovada no l'lumo e n.!o Indulda na redação do vencIdo.

D - ERRO - Reda~âo do vencido que não c:orresponda llO que folllplOVlldo no l' turno

0- CONTRADIÇÁO-DlSp05IttVOs contradlt6riosentreslesobreo!lmesmllmatêtla.

PrI.,

EMENDA 2T01385·0

f!J GQnstItlllnte BOnaTO Corrêa MfrOR

JUSTIFYCACXO

A capacidade para votar, :Lsto é, a de escolher os que

conduzirão os negóc.1.os públl.cos, dever Vl.r acompanhada da 1.lllpltabl.

lJ.dade que decorre da responsab:Lll.dade cJ.v:Ll e penal. Em quase t.Q.
dos os paises oCl.dental.S, esta se atl.nge aos dezo1.to anos ou aos
v:Lnte e um an05, à exceção da N:Lcarágua,' que declara, em sua Con~

t:Ltuição, ser a mesma alcll'nçada aos dezesseis anos.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artl.go 14, § 12, 1.ncl.SO lI, alínea c.

SuprJ.ma-se, do J.ncJ.so lI, § 12, do Art. 14, a alinea C:

• "os mal.ores de dezessel.S anos e menores de dezo:Lto anos".

DISPOSITIVO EMENDADO Artigo 20, § 112.
Suprima-se, do § 12 do Artigo 20, a express~o ••• "e de outros

recursos minerais" •• ,

[!] - ~~~~~~~~~-;,~~~:;;I:~~~V:~oo~~~~~~~=;~~~~n~:e;~~::~~~s~~uPresSIVa
O ~ OMISSÃO - ObJetlv<!l res\.llbelecer m~lénllaprovada no l' turno e nâo lnclulda ntl redtlç50 do vencido

D - ERRO - Redação do vencldaque n50 correspondtl 110qu~Jol aprovado no t'lumo

O - CONTRADIÇÃO - DIspOSItivoscontraditórios enlre si e sobre Il mesmll matêm!

D - Sg~~~~I?~E UNOCJAOEM - Sllnar vício de IJngutlgem, defeito erro manifesto a corrlgtlr ou de
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O - CO RREÇÃO DE UNGUAGEM - Sllnllr VIcio de Illlgullgem. ererete crro manifesto oIl corrigir ou de
"té<:nh;llleglslaUva.

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 9 12, f!E..!!!..
Suprima-se, do~ do Artigo 92, a seguinte expressão s

.: ."competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os
interesses que devem por meio dela defender" •••

JUSTIFICACJ'{O

A greve é U111 direito da classe trabalhadora, devendo coe

xistir com os demais direitos e garantias IndIvIduais assegurados
no texto constitucional.

No momento em Que o dispositivo deixa ao al'b!trl0 de apenas
urna das categorIas envolvIdas - no Caso, os trabalhadores -decidir

a forma, os meIos e o; interesses que devam ser defendidos através

de movimento grevista, amplia, sobremaneira. o uso de tal direito.

E necessário, portanto, que o texto ccns t í tucfcnat , ao assegurar

o direito de greve, deixe para a legislaçl:lO ordinária a forma

que o mesmo haverá de ser exercido, quando não chegarem a bom ter
mo as negociações coletivas.

~----------,
ConstituJ.nte RONARO CORR!A

Q(]EIRAASSlrfALAR A NATUREZADA EMENDA:

CiJ- ~~R;;~~~~~~~~: ~=lOo~~~~~~~:e~á~~~~~n~se~=:::~:upressm

D - OMlssAo - ObjetIVa restabelecer matéria aprovada no t-mrne e nâo .nclUldaIm redaç.liodo vencido

O - ERRO - Redaç.liodo venddo que n.lioeotrespondll ao que foieprovàdo no 1· turno.

O - CONTRADIÇÁO - OISpos/WoS conlradil6nos entre 51e sobre e mesma maténe.

O - ~~~T~?~E Ul'iGUAGEM - Sanar VIciode Ilflguagem. cereuc erro marufesto a corrIgIr, ou de

DISPOSITIVO EMENDADO: ArtJ.go 52, J.nC1SO LXV.

Supr1ma-se, do Art. se, 1nC1SO LXV: "O preso tem direito à
id~ntificação dos responsáveis por sua prisiio ou interrogatór1o

polJ.cJ.al".

QOElRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA>

[iJ -~c:;os:~:~~;~;~~~o~~:~~~~~~~:~=:trv~:s~~PressJva.
O - OMfssAo - QbJebvarestabelecer matena eprovadano 1·lumo e Mo Inc1ufdana redaç.liodo venCido.

0- ERRO- RedaÇilOdovenddoquen~ocorrespondailOquefolapfQVlldonol"tumo.

O - COl"iTRADlçAO - DISPOSllNos conlJ"adlt6nos entresi e sobre 11mesma millérla.

O - ~~~~,~~E UNOUAOEM - Sanar vício de Imguagem defello erro manifesto a corrIgIr, ou de

mno l,
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se na alInea ~, do item XII, do artigo 21, do ProJeto,

a expressão:

"em articulação com os Estados de situação de tais potenciais I
hidrenergéticos" •

JUSTIFICATIVA

A expressão que se pretende suprimir foi introduzida em Plená- I
rio, com a aprovação da emenda n9 2P0138l-3, que a Justificou dize!!.

do ser Justo compensar os Estados produtores de energia pela utili

zação de um recurso natural exteeeaee em seu território.

No entanto, a questão da indenização devida aos Estados e MUn!

cípios, pela utilização de recursos naturais existentes em seus teE.
ritõrios, Jã está equacionada ec Artigo 20, § 1.9 do ProJeto"

por conseguinte, a e~pressão acrescentada em plenário ê desne

cessãria, pois, Jâ está previsto da forma clara e precisa o direito

dos Estados na matéria.
Além disso, não deve ser estabelecida limitação ao Poder da u-

nião de explorar ou conceder os serviços de energia elétrica, pois

ro ProJeto, seguindo a orientação tradicional do Direito Constituci2

nal do Pais, optou por colocar na órbita da União a competência so

bre tais serViços, não convindo, por todas as razões, de ordem adm!
nistrativa ou institucional, a interferência de outra esfera de po

, der sobre o mesmo assunto. Consoante com a adoção do principio da
competência exclusiva da União em assuntos de energia elétrica,

ProJeto estabelece, também, que cabe privativamente ã União legis

lar sobre águas e energia e, ainda, inclui entre os bens da União,

os potenciais de energia hidráulica.

A expressão que se procura suprimir, portanto, posto ser desne

cessária e inconveniente, destoa da filosofia adotada pelo prOJet;;

quanto ã matéria, devendo, pois, ser excluída do texto constitucio

nal.

QOEIRA ASSINAlARA NATUREZADA EMENDA>

@ -~r:~~~~,~;:n~~=o~~~p:~;~~~r:ase~~lfic~::=Upressfva.

0·- OMfssAO-ObjetlVll restabelecer matéria i1provadano 1. turnoe nãc Indulda na redaç&odovenddo

O - ERRO - Redação do vencdc que não corresponda eg que rol flprovado1101· b..lmo. •

O - COH1'RADlçAo - OlSposItIvOS contrlldJl6r1os entre si e sobre e mesme matc/lil./

D - ~~~~~~E UNOUAGEM - Sanar ...sclode ilnguagem, defel(o, erro mflJllfestoa corrigir, ou de

SUprlndr, na 1ntegm, o § 59, do artigo 159 do Projeto de Constituição (8):

JUSTIFICATIVA

Não obstante a relevante, e o:npreenslvel, intenção de prc:piciar a c0ns-
cientização do CClllSIml1dor e r;ontr:lbuJnte para a c:arga. t:riJ:lutária can que é ele
eceeeerzc, deve esse prec::eito ser eum1nado do tecto do ProJeto. Pois tal exi
gência criaria sérios percalços, seja para os fabricantes e vendedores, seja
para os anunciantes de prc:dutos industria1izados.

De fato, a erlgência de que censtá do rótulo ou dos anúncios de tais prcdu
tos "o valor dJ.scrlminado dos tributos que sdJre eles incidinun", traria l,lllI eles

• mesurado custo, além de eIXlO!eS dificuldades, para ser cut;?rida. -

Thbora facilmente jmagWveis, dentre tais defictJldades - que até pc:deriam
inviabillzar o Clmpd!rento do nandamento constitucional - dest:acar!allos as se-
guintes: •

1. Necessidade de 1Irpressâo, ou adaptacâo, dq rót:ulos di:ferenciadDs, para
aterder a preços diversos, dadas as diIrenS5es o:ntinentais do país (cus
to do t1:ansporte) e inciê1ências de :1b'lp:lstos cal.e:u1ados a a:l.íqt:otas não
uni.fOOIeS (l.ernbratos que, pelo novo texto, o IQ{ p::derá ser inclusive ,
seletivo, Em função da essencialidade das mercadorias).

2. EI1entual inviabillzação da. utilização de tnldias nacionais para veicula 
ção de anúncios, pelos custos envolvidos mma correta, e cmp1eta,
infcn::rraçio s:bre o valor 00 preço e dos t:dbutos .incidenteS &::me o prQ
duto anunciado, em cada .região siDultanea:nente at:in;ida pela pmpagandã:

3. :Emépocas de inflação exacerbada, COlO as que, infel.izrrente:,~
enfrentar, a velocidade de alteração dos ~eços levaria à necessidade
de prcduzir rrercadorias para periodos de vida a:mercial Jl'Uito pequena,
O que di:ficultaria as vantagens de cbtencào de I.ml eo:::nania de escala
na sua fabricação.

D1fjm, os eventuais beneflcios de tal medida, <:atpa:tados às intenções que
as inspiram, não Justificam, absolutanente, sua adoção.

A conscientização do oontrllirlnte scbre seus direitos, em face ao que lhe
é exigido pelo Estado na forna. de trlbutos, hâ de ser conseguida. p::Jr meios tre
nas onerosos, e eaie J:a~.

.lUSTTFICACXO

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

SUpr1lnis-se O art. 236 do Projeto de Constituição na"

g -:~:~~::nt~re::~o~~~~~.ise~~se~=:'~supressNa.

O - OMISSÃO -ObJetMl restabelecer ma~rIa aprovada no 1· bJmoe não nduIda na~ do vencido.

O - ERRO- Redação do venCIdoque não corresponda 00 que foieplOVlldo no l' turno.

O - COH1'RADlçAO - DlSposItntasconlnldttonos enU'esi e sobre li mesma mat!ria.

O - ~='E UNGUAGEM - Sanar vício de Ilngu.agem, defeito, erro maoIfesto li eotrIgit, ou de

A Ú];tina. frase do tem.o pcderá inviabillzar a obtenção de sangue e de
seus derivados no pús, Em quantidades suficientes ao atend.1nEnto da p:::pul.a
ção. Tal caro p::Jsta, a res:trlção dela constante i!lp:lrá ao Po:1er Público o de
ver de suprir as necessidades totais do país no que se refere aos hEm::derlva=
d::Js, além de dificultar sohrero.ne1ra o fomec1Irento de sangue. Este disp::lsit!
vo é altamente danoso à saiide IX) pais, por Sl.BS repercussões negativas e pe
los pttb1ellas que trará ã assistência né:iico-hospitalar.

QOEIRAASSINAlAR A llATUREZADA EMENDA>

JUSTIFICATIVA

SUpr1na-se a ~são "vedado tcdo tiFO de c:arercialização" do § 49, do
artigo 204, 00 ProJeto de Constituição (8). •

r.-r-----------~mno------------_,
DISPOSITIVO EMENDADO. art. 311~ § 29.

Suprima-se o § 2°~ do al't. 311, das Disposicões Transitórias.

GJ- ~~:';~~~~~~;~:I~ ~~=o~~;;~p:~e:~~~r;ve~~~::~::::~~upressNil.
O - OMlSsAo -ObJclmI restabelecer matéfla ilprovadano ]. IUmue não InclulM na redação do vencido.

O .... ERRO - Reallção do vencido que nào corresponda ao que foi ilprovado no 1· tumo.

O - CONTRADIÇÃO - DIsposItIVos conlJ"ad,t6nos entre si e sobre il mesma matéria.

D - ~~~:Te~:?tIV~E UNGUAOEM - Sanar vício de llflguagem defeJlo erro manIFesto 11cOrTIglr ou de

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~USTIFICACAo I
; Just~f:Lca -se a supressão em razão dos termos do S 39 do mesmo

artJ.go, combinado com o expresso na ãlínea "b", do ltem lI, do § 59, dOI
art1go 1311 das Disposições Permanentes.

A opção, de que trata o S 29, do artigo 311 das D~Sposl.ções Tra

sitórias, terJ.a o condão de preservar o direito ao exercícl.o da Advoca

cia aos que, membros do Mim.stêrio Público Federal, são titulares de re
dosas bancas advocatícias.

Todavl.a, assegurada a eles a mesma condicão, sem que necessa

rJ.arnente se ausen1:em do Ml.nJ.stér1o Público Federal, nada jus1:if1ca a 0E.
ão que o refeI'ido S 29 1:en1:a oferecer

........::===-="'-'="-- -'J rru::~~

Isto já ocorre no reg1me ntual; portanto, o parágrafo

foco nio tem serventia", a 'não ser que se objetJ.ve outorgar

preec o d:lreJ.to de vingança sobre aqUelas pessoas que o prend~

rem ou l.nterrogaram no estrito cumprimento do seu dever legal.

A J.dent1f1cação dos autores dos atos 1IegaJ.s, obv1amente ,

dar-se-á no bojo de eventual processo que se i.nsueuee para $!.

purar a responsabil1dade dos autores da pn.são irregular.

JmJ - 5CJPRESSlVA - Se ror de expressA0ou p~avm. n.liodeverá Invertero sentido do dlsposllNQ
Exemplo. no texto, supnrmr o adv~rblo MriAO",paSSllndoe ser emenda modlficlItIwIe nho'Supresslva.

EMENDA 2T01387-6

f:J a:wrrrunm: QOOI\S 00\Rl'E

o - OMISSÁO - ObJclmlrestabelecer mllt!r~ aprovada no l·lumo e não IndUlda rnro redação do vencido.

O - ERRO- Redação dovenddo que não Cbflesponda ilOque fel aprovado no l·tumo

O - CONTRADIÇÃO - DISposItivos contradltórlos entn: si e sobre a mesma maténa.,

-O - ~~~Te~~~E LINGUAGEM - Sllnar vicio de linguagem, defeito, erro manifesto ti corrigIr, ou de

Nãohá o menor sentido nessa nonra, que é ~te inócua e

não prcduzitâ qualquer efeito na órbita Jurídica. O Estado recán-criado não possui

pessoal ativo, e muito merps inativo, bem a:no hão é resp:msáve1 (lOr qualquer cU

vida, :interna ou externa. Tudo tem o seu início no marco ze=. Não há COll:I se eogl:
tar da responsabilidade da União nesses asp:=ctos.

Antes da criação ou dawtransfcmnação, a situação é una. ApÓs, é
mtra totaJJrente diversa.

Na hip5tese de transfoDMcão de Território em Estado,. a União é
que 1=OSsuIa os quadros funcionais e pede ter assun1d.:l as dÍ.vidaS. E peJ:maIlece r~

p;nsável pelo pagamento dos funcionários, atives e 1nativo~, que não são obrigados

a se transferir, sem ato ãe VQl'ltade própria, para a nova.~ federativa. QUan

to às dIVidas, foram elas assmddas p;üa União e pela União devem ser p3.gas. O novo

Esbldo não tan qualquer responsabilidade fOr elas. No caso específico dos Territó

rios transfonMdos em Estado,~ assinalar" ainda Il'ais, que eles pertenc1<lm ã

Nem se diga que esta norma sena apllcável apenas quando un novo

Estado fosse criado mediante desratb~'territorial de tm1 outro Já e>d.stente. Ai
en~ "fica patente que a União nada tem a ver c:cmesses o:rtpttmissos o:m pessoal i-

nativo ou cxm dIvidas inl:l:!rnas ou externas. ,. I
ReafiJ:no~ não existe o menor sentido falar-se que a União não PQ

derá~~ esses carpranissos p:lr que eles, sirrplesnente,não existem.

Tanbêm não teria o nenor sen.tido pretender-se que essa noxma se ~

plicasse à situação futma dos Estadc:s que viessem a ser cdados.Esses Estado assu:t!!.

riam. dividas, tanto no plano exteO'IO quanto no int:eJ:no, e não honrariam seus CXJ'i:l~

missos. ().I não terl.am condições de pagar seus funcionários inativos. Deeve ser res

saltado quo, mta vez constituídos 00ll'0 tnEmbrosda Feder.!cão, esses novos Estaeos não

terão privilégios ou situaçÕes dif~adas, para pior, relativarrente aos derais:

se desejarem contrair dividas externas, terão de ser autor.i,.zados pelo senado Fede

ral, que fixará o nontante. D:I rnesro m:x1o,haverá Resolução da Câmara Alta dl.scipli

nando a obtenção de recursos internos.

ve-se, pois, que Em nenhun hipStese esta Mm,!l do art. 236 tem o
rrenor sentido. E, asmm ser.1o" não deve figurar 00 texto da futura Constituição Fe

deral,

QOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA>

[i] - SUPRESsIVA _Se fór de expressão ou pallWl'll, n.liodeverá Invertero sentido do dISpositivo
Exemplo- no texto suprimIr o lldvérblo Mf'iÃO- pMsflfldo fi ser emenda modJficil~ e nAo $upresslva

O - OMlSSÁO - ObjetIvarestabelecer matétla aprovada no 1. turnoe não~wda na tedaçlio do vencido

O - ERRO - Redaç.§odo Vl:nCldo que nbo correspooda ao que rolaprovado no 1. tumo.

O - CONTRADlçAO - DlspostlNos contrlldll6nos entre si e sobre ~ ffiC$memalcOa.

O - =:f~~lIv~E UNGUAOEM - Sallilr ...sdo de Imguagem, defeIto erro manifesto e corrigir ou de

SUprimir :no inciso J:II do Artigo 89 a expressão "cu .in:tividuais"" ficando
a segujnte redação:

Art. 89 - I ••• II••• III - ao sind:1.cato cabe a defesa dos direitos e int:e
l:e5ses coletivos, inclusive 611 questões jUdiciais OU adminisb:a
Uvas.

JUSTIFICATIVA

lo s=~qu~~:~~::S=~~ê:Ioiir
os direitos individuais de fe»:ma desconhecida MS reg1nes demx::ráticos.

A manutenção do disp;)sitivo tal caro redigido, FOssibilltará que o sindi
cato ingresse na Justiça em note de qt»lquer membroda. c::a.tegoria, n:esro contrã
rlarrlo o seu deseJO 1ndividual e rne.stI:I que não seja associado do Sindicato. -

Este p3.râgrafo, tal caro redigido ofende ao pri.nc!pio ccnstante do § 59
deste n:esro artigo. De fato, se ninguémestá cbrigado a se filiar ao Sindicato,

=J~~~~~telOOSlOSindicato atue an Inne de pessoa que não

QOEIRA ASSINAlAR AllATUREZA DA EMENDA>

m- SUPRESSIVA - Se for de expressão ou pala~ não deverá Invertero senbdo do dlSposl!lvO
Exemplo- no~ supnrmr o adverblo "f'iÃo- pass.ando11ser emenda modúICalNll. e 1'1.lio suptes.sMl.

O - OMlSSÁO - Ob;etMlfe$tabclecer matfrla llprovad/l1101· turno e MO IncluKfllna redao;llodo venc:ido.

O - ERRO - Redação do venCIdoque nlIocorresponda 00 que fOIflprcrado no 1. tumo

0- CONTRADlÇÃO-DlSpos!lM)s contrlldllClnos entre si e sobre iI mesma mat&!a.

D - ~=E UrfOUAOEM. - Silf\ar vício de Imguagem, dcfelto, erro mflnlfesto e corrIgIr, ou de

5uprim3m-se as expressões "facultado à ~ção tributária, es::ecJ.al
nente paIa confe..rir efetividaCe a esses obJetives, identificar, respeitados os
dil:eito$ irrlividuais e nos tenros da lei, o patrinãnio, os rendiJrentos e as ati
vidades econãnicas do contribuinte, respéitados os direitos individuais", ccnti
das no li 19, do artigo 1S1, do ProJeto de OOOstituicão (B).

JUSTIFICATIVA

Alêrm de tral redigido, o preceito que se busca suprlmir cxnfe!e à administra
ção fazE!ndãr.ia Ull anplissJm:> grau de df.scrjc.icnariedade, ainda que rEfOOtendo ã
lei sua regulação.

~ não pcderá deixar de conter, _p:lr inte.iro, o canando cx::nstitueicnal que,
p:lr si so, se O'JIlstit:ue numa vasta hip5tese de intronissão do Poder Piiblioo na
vida do$ cidadãos e das arpresas.

clonaJ..o::n frequênctla essa prática abusiva se vem d<mdo,n:esro SEm mnparo ccnstit:!

Esta proposta virá, certamente, legit1Irar precedj.nlentos que, de tro3o algm,
~~.cem a necessidade de preservação e defesa dos direitos e garantias
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Dispositivo Ef".endado Art 52,Item UOal.

• No Art. 52, !ten LXXII, suprimama-se as palavras" a falta de", ficando o
texto com a seguinte redação:
"Art. 5g, Iten LXXII - Ccnceder-se-á mandado de injunção sempre que a nor_

ma regulenentadora torne inviável o exercício dos

duel.tos de liberdades constitucionais e das prerrE!.

gativ2s inerentes a naclonalldade, a soberania e a

cidadania"

o - OMISSAO -Obje\JV'l restabelecer rnetene aprcvede no I' turno e nsc lnctulda na redação do veneldc

D - ERRO - Redeçacdo vencido que nao oorresponda ao que foi aprovado no 1 turno

O - CONlRADiÇAO - Depcetoos ccruraduencs entre si e sobre a mesma mlllerla

O - C O RREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO de hnguagem derene erro manIfesto a cornglr c. de
lecmca leglsJ~lNa

O Inciso lI, do Art 60, dá direito ao ex-cOmbatente, isto é, o pracinha

da FEB, UMa pensão especial igual ao tio Segundo Tenenete das Forças Arma

das.

Comoestá no texto essa pensã:l especial será dada apenas a civil, porém

de forma discrifllinatória, porq.Je beneficiará apenas os aposentados pela

Previdência Social, deixan:lo de lado os aposentados pelo Serviço Público

Quer dizer, se um m::Jdesto servente, que for ex-conbatente, pertencer ao
Serviço Público não receberá a pensão, mas se tiver sido aposentado pela

Previdência Social te:râ aquele benerÍcitl.
E justamente para acabar com essa injustiça que apresentamos a presente
Emenda, dando pleaos condições de igualdade aos ex-combatentes, quer be

neficiados pela Previdência Social, quer pelo Serviço públ!co.

8ONIFAClO DEJ\NJRADA

Dispositivo EIl':!ndado Art 60, Inciso 11. (hIS~<.s,{õSS I'lJRN~,"lóni(:l.s\
Suprlmu no Inciso n, do Art. 60, as palavras "senda inacumulá"el com

ttuaisquer rendilT.entos receb~dos dos cofres públicos, exceto os benefí 

cios previdenc!arios, ressalvad:l o direito de upção."

O Inciso Il ficará CO'll a segu~nte redação'
Inciso II - "Pensão especial correspondente a deixada por um segundo te_

ne:~=te das Forças Ararrdas que podera ser requerida a qualquer tePI;)o.li

C01I a supressão das palavras acima indicadas, o man:::lado de injunção passa

a seI" um instrumento jurídico que iql!!de a ilegalidade constante de norma

regJiadora que infrinja preceito constitucional. Terá, assil"l, o cida.dão ,

U1l instrumento para anular qualquer decreto presidencial, portaria ou ins

trução ministerial.

A injunção vai impedir a existência de norna ilegal contra o cidadão, ema_
nada do Po:::ler Executivo ou mesmo decorrente do Poder legislativo. "

De certa maneira. esta oritentação ficará Submetida a doutrina da injunção
no Direito am::::dcano, que dá ao respectivo towrit" a possibilidade de ilrpe
dir atos até mesmo do Poder Publico cOCltradireitos do cidadão --

O texto cioProjeto dá ao mandado de injunção a capacidade de exigir a edi-

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

[!] _ StlPRESS[VA -Se for de eJlpressão ou p~lavrll nlio dever6 Inverter o sentido do d!sposl\lvo
Eltemplo. no teJ((O suprJffilr o tldverblo ~NAO~ passando a ser emernb modllicll1Jvlle nlio supresslWl

O - OMlSSÃO -ObJe\IVlI restabelecer mlllefla ~provadll no l' tumo e nlio Inclulda nll redllÇlio do vencido

D - ERRO - RedaçllO do venCIdo que n!o corresponda /lOque folllprovllOo no l·lumo.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoS.IlVQ$ contradltOflOsentre si e $Obre a mesma mllterltl

D - ~~~?~E UNGUAOEM - Sanllr viCIO de IlngullgeM defeito erro manifesto a corrigIr. ou de

QlJEJRAASSI1'IAlARA I'fATUREZA DA EMENDA.

Perru t.í.r- o usucapião urbano ou rural sem excluir do
ln<;ti tu to as áreas de dominlo públ ico signi fica o comprometimento i rre
parâvea de todos os planos urbanos e de expansão urJ:ana e para Braslliã
o total desvirtuamento do Plano Piloto pois uma ocupação irregular junto

a qualquer local, COI"IO Pr~ça dos Três Poderes e Esplanada dos t-linisté 
rios, poderá ser objeto de usucapião ur-bàno ,

É indispensável a supressão das áreas pública do te!!
to do art. 188 e 196 para evitar futuros absurdos com o patrimônio pú-I
b1ieo em beneficia de particular

Os bens públicos são, como regra, indispensáveis, no
sentido de que não podem ser vendidos, cedidos, doados, sem uma motiva
ção e uma finalidade social, regendo-se por regime jurldico especial.

As áreas públicas não podem ccne t.t tuir-se en objeto
de usucapião urbano e rural, já que necessárias à instalação de futuros
equipamentos ccr-cnt eâr-rce , à implantação de programas habitacionais e
de expansão urbana, importantes, por conseguinte, à segurança e ao in te
resse da coletividade. _ .-

Por outro lado, o interesse do Estado'é ;l.nterpretado
nent reececc por aeua agentes. Permitir o usucapião sobre terras pÚbli
cas poderia levar a distorções e erros motivados por interesses pessoais
ou pela ação equivocada deasea-mesmcs agentes.

No dizer de Hely Lopes ne t ee t i.ee (Direito Adntinistra
tivo Brasileiro, 5' ed , , 1977. Ed. Revista dos Tribunais-SP), "o õcml-,
nio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direi to de propriedãd;',
mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo
especial. A esse reg:ll"1e se subordinam todos bens das pessoas administra
tivas, assim considerados bens públicos, e, como tais, regidos' pelo di
reLto público, embora suplet.ivamente se lhes apliquem algumas regras dã

ropriedade privada Mas, advirta-se que as normas civis não regem o do
minio público, suprem, apenas a imprescri tibilidade dos bens públicos;
"A imprescr1tibilidade dos bens públicos decorre como ccneecüêncra lógi
ca de sua inalienabilidade originaria. E é fácil demonstrar a assertiva

se.os bens públicos são originariamente inalienáveis!, segue-s: que nil
guem os pode adquirir enquanto guardarem essa condiçao. Dai nao ser pos
aívea a invocação de uscceprâc sobre eles. t principio jurídico, de eeet
tação universal, que não há direito contra direito, ou, por outras' pa
lavras, não se adquire direito em desconformidade com o Direito."

Para dirimir as contradições expostas, deve-se in-
cluir parágrafo nos artigos ISS e 196, com a seguinLe redação:

§' - Os imóveis públicos não serão adquiridos por us.!:!
capião

EMEl'IDA 2T01402-3
m--''''----,fJ ""-O FREIRE ) lu.J,']bopl

QUEIRAASSII'fALARA NATUREZA DA EMENDA:

O texto constante dos arts. 188 e 196 do Projeto de
Constituição !lB", Segundo Turno, é contraditórl.o ao que foi aprovado s.E.
bre a preset'vação ambiental e o meio ambiente.

Se os referidos dispositivos permanecerem, com sua r~

1'11.0:;:;0:0 ~'''uol. na fI tur3 Constltuição, estarão comprometldos: com ).nL'.r~.:!.

ses individuais e ou de simples especuladores, os bens publicos da
União. Estados. Distrito Fed~ral, l"lunic:f.pios e demais entidades públ!.
cas e não passará de letrá morta o que está consagrado sobre a prese~

vação anbiental, especificamente o que consta dos arts_ 20, inciso 11 e
art. 228, § 111, inciso UI e § Sll.

QUEIRAASSll'fAlAR A NATUREZADA EMENDA.

O - SUPRESSIVA - Se ror de cxprc'iSão ou palavra não d~veraln\-erlcr o sen ...do do dlSposl1.lvO
Exemplo. no te>!lo supnlmr o advcrblo MNÁO-passando a ser emenda m\x!llicatrv~e nao supresslVil.

O - OMISsAo - Objellva restabelecer malena llprovada no l' turno e nâoínc!UldZl na redllçlio do venetdo

0- ERRO- Redaçáodoveflcldoquen<l.OCOrrespondaaoqu.:::folapr=dono I' turno

m - CONTRADlçAO _DlSpOSllll'Os .::ontrildllónoselltre si e sobre a Mesma m"lcna

O - CORRCÇAO DE UNGUACiEM - Sanar VICIO de IIngu1IgeM deleIto erro manlresto l! coUlglr ou de
teaucaleglsl,ltlva.

EMENDA 2T01401·5
PJ:JGP- I-tU;n,/e.I{je.:;'~ t:4t1lNE.If'aD

TÍTULO VII - CAPÍTULO 'lI - ART.188 e 196 J
Natureza da emenda: contradição

Tex:o inclusão de parágrafo nos artigos 188 e 196 do
Projeto de Constituiçao (8) I

§" _ Os imóveis públicos não serão adquiridos por us~

capião

.JUSTIFrCÁçÃO

A presente emenda visa restabelecer uma idéia que foi vitorios

durante toda elaboração do presente texto constf tucional.
Inexistindo um Hinistérl.o Público especializado junto ao TCU ,

não se justifica a pfi!rmanência da presença dele na composição da Cort

de Contas e se restabelece o judicioso critério que dá acesso a dois au

d.itore~, juízes de carreira. na composição da Corte.

QUEIRAA$$INA1.AR A NA1"UREZA DAEMEliDA:

Suprima-se do inciso 1 do § 2Q do art. 75 do Projeto aprovado

em primeiro Turno a seguinte cláusula: "e Membros do Ministério Público

junto ao iribunal de Contas da União, n ficando assim redigido o inciso

i- Um terço escolhido pelo Presidente da República • com

aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre

auditores, indicados em lista tríplice pelo Tribunal. segundo

os critérios de antiguidade e merecimento.

QUEIRAASSII'fALARA NATUREZADA EMENDf.

Suprimir os parágragos 19 e 29 do artigo 172.

=JUSTIFICAÇ1tO

D - ERRO - Redaçac do vencido que não ccrrespcnde ao que fOlll.pI"ovadaM l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - OlSp05IUvoS colltradltorlOSentre si e sobre a mesma matéria.

O - CORREÇÃO DE UNOUAGEM - seoer VICIO de Imgutlgem, defeito elTO memrestc ti corrlg!!",ou de
Ilkrucaler:;lslllllva.

5 Dê-se ao Parágrafo 12 do Art 21::

0

seguinte redação: =l
"§ lI:! _ O acessc ao ensino público obrigat6rio e gratuito é direito

púolico subjetivo"

JUSTIFICATIVA I
~á~~;~~ac~~j:~i~~s~::~~g:~· e at~~~~:Ag~Ç~~ç~~ i~dd~U~a~i~~l~d~Ii-;-
notadamente as do inciso IV do Art.210 e Art. 216 e seu Paragr.!

::.~ d~~~~~ições da Seção P: inteiro consagram o principio de seu
DEVER 00 ESTADO prof~cial o ens rnc fundamentê'l. ,._ gra~uito e
oorlgatorlo. Faculta, o Art. 212, no entanto, d colaboraçao e
partic:ipaçUo da iniciativa privada no ensino, dentro de suas c~
racteristicas e tradições proprias. A iniciativa privada sempre
participou do ens i no em caráter oneroso I mediante a compensação
de seus custos operacionais pelas taxas. escolares.

Impor à iniciativa prxvaoe 0!!m!l de man.ís t r ar o ensino fund!.
mental gratul.to é decretar a extinção de tão valiosa colabração
à educação nacional

Os termos do Paragrafo único como norma Imocs i t tva geral,submete.

~o;~ut~~~~~d~,p~iv~â~~Ç~~r~~n~~o~~~~Íi~~~os~sod~~~~~od~~~~~~~ões
Ademais deve o texto constitucional ser escoimado de disposições
confl1t~ntes ou de possível interpretação contraditória, para po
der se impor como norma de inconfundível clareza e entendimento.-

o - ~~~~~~~,~~~~: ~~c:e~~o~~~~~~~=~as~~~~n~:e~~~:::~~~PteSsfv.!.
O - OMISSÃO _Objetiva restabelecer metena aprovada no l' turno e nli'o lnclufda M redação do vencido 'J

O - ERRO- Redllçio do vencido que MO corresponda 80 que rolllprovado no j-usnc,

m - CONTRADIÇÃO - DISpOSItivos contraórtolloS entre si e sobre a mesma matéria.

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Saner viCIOde IJnguagem defeito, erro manrrestc li corTlglr oU' de
tknIcaleg!slatIVa.

r-xt _ SUPRESSIVA -Se for de expressa0 ou pll!~ não devera Inverter o senlJdo do dispOSitivo
,~ Exemplo no texto sup(umr o lldverblo MNÃOM passando a ser emenda modlllca!lva e nao supresslva.

O - OMISSÃO _ObJetrva restabelecer matena aprovada no 19 turno e não In~uf~ ni!!redação do vencido.

O - ERRO- Redação do venddo que nlio co~ponda ~o que foi aprowdo no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DIsposrtlVOS colllfaditoflos entre si e sobre a mesma malena

O
- C O RRE ÇÃO DE UNGtIAGEM - Sanar Vl.CIO de linguagem defeIto erro manlresto a corrigir, ou de.

tecnlC!lleglSllitIVll.

, =0 1Suprimir a expréssão "complementar" do caput do artigo ~97, que fica
ria com a seguinte redação: -

"O' sisteI'la financeiro nacional, estruturado de forma a promover o

de.senvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos interesses da c2.1

letividade, será regulado i?lll lei, que disporá, inclusive, sobre:"

[Z] - StlPRESSIVA _Se for de eJ:Pres~o ou p~l/lvra nao de-wmimverter o se-n!Jdodo dlSposl\lvo
ElteMplo no texto supnmlr o ad~erblO ~NAO~ passando a ser emenda mO,h~C/lIl\lle nàb sllpreSSIVl!

EMENDA 2T01398·1

f? Deput.do Pernando G.sparian

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

QUElRAASSlNAlARA NATUREZADA EMENDA:

I]] - ~~~~~~~~~~~;:I: ~~:~oo~~~~p~~:=:$~~~~n~:e;~~::~~~~upressrm
O - OMISSÃO -Objetiva restabelecer MlltérlllllprO\llldllno t· turno e nêc Indurdll nll redllçlio do vencido

D - ERRO - Redaçao do vencJdo que nâc ccrresponde ec que folllproVlldo no t-tume

D - CONTRADIÇÃO .....DispoSitivos conlrllditonos entre si e sobre li mesma meteoe,

D - ~~~~E UNOClAGEr>l - Sanar Vicio de Ilngulll:jem defeito erro mllnlfesto II corrigIr, ou de

QUEIRAASSI1'IAlARA NATUREZADA EMENDA:

o - OMISSÃO - Ob;ellv/l res!.ll~lecer moleua /lprovada no I' turno e nao mdulda na red/lçlio do vencido.

D - ERRO - Redação do vencido que n~o corresponda !lOque foi /lpro/ado no 1- lI..mo.

O - COrrrRADlÇAO - DIspositIVos contr~dltOllO:; entre si e sobre l! mesMa mateml

O - ~r:c~~~I~~E UNCiUAGEM - San/lr VIciode linguagem defeito erro m!lnlfeslo a comgJr ou de

Stlpr1na-se a ~ssão "a et:;lresas sob ~trole acionário estatal:, do UlCi
50 XI, do artigo 21, ão ProJeto ee constituiçao (B), passando a reeacêc do di~
sitivo a ser a $egUinte: ~

''XI - explorar, dir~te ou rellante ccncessão os serviços telef&ucos ,
telegráficos, de transmissão de dados e dl3'llls serviços públicos de telecanunica
çÕe.s, assegurada a prestacão de Ge:rViços de infon;açÕes p::lr entidades de dll:~tÕ

• privado através da rede pública de teleccrnunicaçCes explorada pela Uniao".

JUSTIFICATIVA

IJL] - SUPRESSIVA -Se for de express= ou P~I~ll Mo dever6lnverter o sen\ldo do d,spcl$Jl/Vo
ExeMplo- no telc10 suprimir o l!d~rblo MNAO~ passan.do li ser emendll modl!iclI!Ml e n.!losupressrvll.

D - OMISSAo -ObJelNII t~!.Ilbel~erm/ller!a o!Iprov/ldll no l' tumoe 0110Jnduld~ n1:Itedllç.!lodo vencido

o texto aprovado no pr:i!rcl.ro ttmlo de votação acarreta du:ts co:l5equências f1!n
dan'entais:

(l) In!be o cresc1roento das arpresas privadas concessionárias de tais servi
ços;

(2) lItped.e, definitivarrente, qu:llquer polItica de privatizacão deste setor
econânioo, atraves do lança-rento de ações no mercado, visando ã den:x::ra
t:izaoão do capital dessas empresas.

Trata-se do estabelecirtento de Ufa barreira Jurídica que veda à !niciativa
privada a p:lssibilidade de e.q:andir-se no vasto ca!l'fO da!> telecartunicaÇÕes, con
ferindo ao Estado o controle absoluto scbre as enpresas do setor. Os J.nconvenien
tes são visiveis, sobretudo lSe ccnsiõeI:a que esta matérw. MO deve, pemanecer en
cerrada na rigidez das nol:ll'IaS constitucionais, mas ser tratada por tm'a J;:OHticã
de govm:no,mais flex!vel por Sl.B própria natureza.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

Suprimir a expressão "para um mandato de seis anos não renovável" do

artigo 75, parágrafo 2, que fica.rj,a com a seguinte redação: "Os Mi

nistros do Tribunal de COntas da União serão escolhidos, obedecidas

~~:in:~~:::::~'" _ I
l::J Deputado Fernando Gaparian J~~;..~

ffi[J - =p1~~~~s:u~c;;:: ~~=oo~~~p=::s:=:n~::~~:;~s~:~press~
D - OMISSÃO - ObJct/va restabelecerrnlltériZl o!lprovo!ldll no i- turnoe nsc Inclufdll. eeredllç50do venddo.

D - BUlO - Redaçãodo veecrecque nlio ccrrespcnda ee que (oi llptoVlldono "). tumo

O - CONtRADIÇÃO - DlsposlWo5conlflldrtonosentre sl e sobre 11 mesma matéria.

O - ~~?lIv~E UNGUAOEM - ganer vicio de linguagem, defeito erro mMlreslo li corrfglr ou de

QUEIRA ASSINAIJ\RA I'fATUREZADA EMENDA:

El\'lENDA 2T01394·9
lU PAI""''''' REZE1IDE"""'---------......) r="'''=:J

[LI - t~~~~~~~~~~~:; ~~e:é~7Do~~I~~~~::e~::~V;~~n~a~~~~::~s:On~~upresslvll

D .... OMlssAo -ObJelJv~ restobelecer molew~ ~provod~ no l·lurno e náo locJurda na redaçlio do vencido

0- ERRO- Redaçllodoveocldoqueflllocorrespondatloquerol~provado"ol-tumo.

D - CONTRADIÇÃO - D1SposllNos contr~dltooO:; entre si e sobre ti mesm~ m~tena.

O - =~T~~:: UNGClAOEM - Sanar \IlCIO de Imgúogenl, defeito erro monlfesto a corrigir ou de

r.-r--.,------------,--.,.."""'--,-----------,
SUprhTla-se o 1nClso XVIIJ: do artigo 38, do ProJeto de Constituição (8).

JUSTIFICATIVA

O texto que se quer Sl.lprlJnU prevê o seguinte:

"XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, den
tro de suas áreas de~a e Jurisdição, precedência sccre
os demais setores adm1nistrativos, na fcu:na da lei."

Trata-se de nonna in&:ua pc:a:' sua evidência. ~ claro que a precedência s0
bre os demais setores administrativos, dentro de suas áreas de o::JIpe.tência, a
~istração f~zendária e seus servidores fiscais~ tiveram e permanece
rao tendo, cerro os outros servidoJ:es dos outros canpos de atividades do Estadq.
nos seus respectivos Célltp:)s.

A não ser: que haJa qualquer outro cbjetivo oculto que tenha inspirado a
noma. Se ass:im foi, can mais razão há ela de.ser estiIp3.da do texto desde que
~~~~~~ pritclpiO odioso en detr:imento dos danais ÕLgâos da
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~ã:J de n:ln3 reguladora. isto é, a produção de ereme-rtc normativo da ãrea
do direito regulamentar, isto é, a órbita do Executivo
Ora. esse setor .ja esta acobertado e protegido pela lnconstitueionalidade

E.Q!:.~' cujo processo se prevê na cc-cetêrcra do sccrerc Tribunal F'!
o'eral, quando este fica com a atribuição de recc-e-erar 80 Legislativo a
produção de lei que foi omitida em face da Co.n:tituição Para a hipótese,

também rc que diz resp.eito a area da Adm!nstração Pública,ja há idêntica

proteção e até mesmo ,em terecs mais enfaticos, quando o scprero Tribunal
Federal dá prazo ec órgão aÓf'llnlst~at!vo para, em trinta dias, tomar as
providências necessárias (Arto 109, § 2"). Quer dizer- mandado de injunção
comoestá no texto do Projeto se confunde e se mistura com inconstltucio
nal.Idade por omissão, da! a iniciativa que estaccs tendo acima, para dar
a jn'unção o sentido eflclente QUe deve ter.

JUSTIFICAÇÃO

Co!.'! a. a.p/tova.ç.ão do d.i/te..t.to de vot.o a. pa.II.t..<./t do.6 16 a.nO.6
de .<.da.de.. embolta. ía.cuUa.t:{.vo, a. ..c.mout:a.ç:ão nena.t t:cullbêm de.ve ez

ea.r~alL 04 menolLu de 18 a.no.6 O a./tUIJO 231, que o.s c.on<!lide/ta. in'<'lIl
puttLvu.e , plLec.l..sa. H.II. <!Iup/t.<.mido deLtando-41!. li leq.(..6taç.ão l!..6pec..ia.t

plLomoveJt a. ItI?Ce66álL.<.a. a.da.pt:a.çiio .lel1a.ndb em co-·n.ta. que a.o d'<'ILe..<..ta
pot:i.t).c.o ew.segu/ta.do pe.ta 11011a. Ca.!tt:a de.va. c.11Jl./te.spondeJt ta.mbem a.
lI.upolt.sa.b-t.l.(.da.de po'!. a.tO.6 de!-t.It.<.do<!l C.OPlO cJV..me.

Q~ASSlN!I~A NATUREZA DA EMEl'lDk •

EMENDA 2TQI411-2 .n~
(:J Const Ltuant;e HARC'O"·""A"'CI"E"L-------] tJ1CO~T:ãQ

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

[TI - ~::P:~~~ell;~:;~: ~~~:r~oo~~p~rap=~~~~~~:~;::~;~=~~~~~upressrro.

O ..:. OMlssAo - Objetrva restabelecer matena aprovada no I· unoee não Indulda na redação do venctcc

O - ERRO - Redeçec do venceo que nee ccrrespcnda ao ':!ue foi aproVllda no 16 tuml).

O - CONTRADIÇÃO-DISposItivos cotI\nldUónos enuesl e sobrea mesma matena

O - ~~Te~~\.lV~E LINGUAGEM.- Sanar ~lcrO de Imguagem, eerenc. erro mllnlfeslo 11 corriglt, ou de

Supritllir
l

no artigo lU, as expressões "colegiados dos" e "públicos".

QUElRA ASSINAIJ\R A NATUREZA DA EMENDA:

rn - SUPRESSIVA - Se for de ellple~o ou palavra não devera Inverter o senuee do dISPOSI~'O
Exemplo no texto $upnm I o lld\'li!wlo MNÁO- passando a ser emenda mo,hli::j1t1~a e não S.Jpressllla

o - OMISSÁO -ObJelJVa res~beletermatefla aprcvade no 1 teme e não Uldulda na redaçâo do venceo

O - ERRO- RedafdOdo~noOOqlJenhoco"espondaaoq!JefolllprOVildanD1 rumo

O - CONTRADlçAO - DispoSItivoscontrlldllonos entre 51e sobre a mesma meteee

O - CO RREÇÃO DE LINGUAGEM. - Sitl'lllr Vldo de linguagem defeito erro mllnlfesto <li corrIgir ou de
tecnlcaleglslatJ\a

Dispositivo Emendado. Art. 207. Inciso lII.

Suprima-se no Art 207, trcrsc III as palavras "de Prill"eiro Ou Spgundo Grau",

ficando o texto do dísocstjvo com a seguinte redeçãc
"Art. 207, Inciso III - Após trinta anos ao professor e após vinte e cinco

anos à professora por efetivo exercício de magisté

rio"

JUSTIFICATIVA

o q-.l~ se pretende com a emendasupressiva é acabar no texto constitucion;l
coma discriminação que se faz aos professores universitários, cujas ettvr
dacfes peáagogicas são da mesma natureza q.l;! eq.eres exercidas pelo profes

sor de 2" Grau , dos cursos colegiais e dos professores de 1'1 Grau dos ar:
tlgos grupos primários.

Hoje em dia, com os trabalhos de pesquisas e de acerrerccere-ac científi_
co, torna-se 1rrperatIvo não só beneficiar o decente do ensino superior co
roo ainda incentivá-lo, pois que exerce um função cultural bási::a para c

progresso tecnológico da comunidade nacional, sem dizer a contnbuição a
ciência que ele concretiza no dese/ll)enho de seu magistério

Não tem sentido a discdm!na;ão do texto constl tuc10nal que sobre certos
aspectos é até absurdo Por outro lado,O tratamento que se dá nesta parte

relativa à Prevfdêncía Social conflUa com t.ratar-entn que se da à eposen

tadoria do serviço Públlco, a qual não sofre essa discrll"linação senda 
professor universitário ( 4rt. 41, Inciso III letra b ),

Se não for aprovada a erenoe sooresstva, que aoresente-ca, a Constituição
terá dois pesos e eeoroas di ferentes para o mesmo caso. que é o referente
ao professor universitáI'io

Da! a erenoa para corrigir a injustiça.

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA·EMENDA.

Q -:~~~~~~~;:::~~~o~~~~ap~:=:se~V;::n~::~~::O:~~uPI~
O - OMlssAo -ObJellVa restabelecer matétla eptcvada no I' turnoe não lndwda na redação 00 vencido.

O - ERRO_ Redaçao çlovencido que não ccrrespcndaao que foi aprovado no l' turno

O - CONlRADIÇAO - DlSposllJVos contradl~no:l entre 51e sobre a mesma matéria.

O - ~~~~~~~~E UNCiUAGEfrl- SlIt1arvícIo de Img\.lagem, defeito. erro manifesto a corrigir, ou de

Suprima-se o § 19, do Art.. 183 do Pro;et:o de Const:ituir ão.

QUEIRA ASSINALARA NATUREZA DA EMENDk

w - ~~~~;:~~~~:~~~~~~::~oo~~~p;s~~=~ráse~~:~:ase~:~::u:s~~~uPresWa.
O - OMISSÃO - ObJellVarestabelecer matéria aprovada no I' turnoe não lnduJda na redação do Vl!nddo

O - ERRO - Redação do Vl!nddo que nêc ccrresponde eo que foi aprovado no r-ueoc,

O - CON'lRADIÇÁO-D<5~111vos conuaditàdo$I!llUe$le.!Obreamesmamaterll!.

O - ~~:~~~~E UNCiUAGEM - Sanar vicio de Img\.lagem, defeito erro manifesto a corrigIr, ou de

Suprima-se, ~~ Projeto de Consti.tuição, o parãqrafo 39, do

A1:'t. 187.

E/I'IENDA 2T01409-1 """" ---,
(!J Con!:>títUJ.nte os\rALUO COLLIlO J~~;:~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDk

D - ~::p;>:~~~~:~~~~:x~~:r~~oo~rJ.~~p~:~~~e~as:~::n~:e~~~~:;:~o~~~presSlVll.

O - OMJssAo - Objetiva res!ãbelecer rmllC"Tla aplO'lilda 110 !'!lJTIIO e não Indulda na redação do venCIdo

O - ERRO - Redaçac do venddo que não ccrresponda ao que foi "provado no i- turno

D - CONTRADlçAO - Dl.5posllNOS contradll6r1os entre sI e sobre a mesma tnaterll!.

~ _ ~~~Te~~~E LINGUAGEM - Sanar Vldo de ImglJagem deleIto erro manlresto II comglr, ou ql;!

!TI5ubstltua-se, no § 10 do 1tem IV do art. 76, do Projeto de Constltu1-

çüo (B), o termo "abuso" por "11egal1.dade""

JUSTIPICAC~O

o dispositivo é excessivamente restritivo, porquanto asseg~

ra a parti.cipação apenas nos órgãos colegiados. Isto signifi.ca que nem

trabalhadores nem empregadores terão participação efetiva, por exemplo,

na administração da PrevidênCJ.a, e outros órgãos administrativos"

EMENDA 2T01412·1

PJ
QUElRA ASSINAlAR. A NATUREZA DA EMENDA.

GJ - ~~:;~~V~ext:~~;~~~; ~:;7oo~rJ~a=:=:s~:'n~::~~:tI~:~on~p,essW.ll
D - OMlssAo -Objetiva restabelecer meteua aprovada no I' turno e não Indulda na red3ção do ventldo

O - ERRO - RedaÇão do vencido qae não corresponda ao que foIaprovado no I-turno

O - CO~lçAO _DlSpoSIUvos contraditonos erwe SI e sobre a mesma matena.

D - ~~~Te~~IV~E UNQUACiEM - Sanar VICIO de Ilnguagem deferto erro m3nlfeslo a corrigir, ou de

Suprima-se do art. 14 a expressão "com valor igual para todos"

,JUSTIFICACitO I
Nada mais supérfluo e redundante do que _ proclamar aos

quatro cantos' o voto, no Brasil, "tem valor igual para todos"
Será que sem essa proclamação ac ac Lana , alguélll quererá en

tender que o Seu voto pesa mais do que o do testo dos mortais?

Suprima-se. por inútil.

EMENDA 2T01413·9 ~o. ---,
(!J ccns m ru rnce BARCO ~tACIEL ) ~o~:~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EfI\ENDA:

m- SUPRESSIVA - Se for de espressêc ou pa1aHa não devera invertero senLdo do dtSpos,ltvo
Exemplo no. texto supnnur o advertlO MNt\O- passando a $er emenda mcd l'iti!!llva e n:~o 51Jpre5SWa

O - OMISSÃO - OVJel/Vi)res'weJecer mtll~rli) .aprOV<ld.l no "rumo e n;}olnelu~ na redal;ão rio vem::lda

O - ERRO- Redaçao do venado que nao corresponda ao que fOIaprowdo no I"tumo

O - CONTRADIÇÃO - DI5PO~llNO~ COIllmdl'orlosImIte 51e sobre a mesma malerlll

O - :;~~~Te~'?tN~r: UNGUAGEM - Sanar vldo de 1'lIg.Jagem defe.to erro mõ!mfesto a comglr ou de

Q(JElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

JUSTIfICATIVA

---rucro'-----------
Sunrima_se O inciso IV do artlgo 17,

Imnõe, portanto, a supressão pronosta.

JUSTIFICACÃO

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

EJ - SUPRESSIIl'A - Se ror dp e~pre'>5ÕO ou raloJ\lJ~ nao d..vern ll!'{('fter Cl <;eulldl'do dL~ll(K/llvo
Exemplo:: no leJlto, suprimIr o a;jverblo -NAO~ pllS$./lndoa ser entenda modil'icaUvae MO supre5$.iva.

O - OMISSAO - ObjetIVares(i)be'e«1" matetla aprQVad4no I" turno e nao Induld/lllll ,edao;ão do vencido

O - ERRO - Redaçao do venCIdoque não corresppndll ao que foi aprovado no IQturno.

O - CONTRADlçAO - DlSposllrvos contradltorlos entre s{e sobre a mesma mateM

O - ~~~Te~~lIv~E L1NCiUAGEM- Sanaf VIcIode linguagem Clefelto,erro manlfeslo a ctIrrl.glr ou de

!TI
Suorlnam_se, no 1nciso XIII do artJ.go SO, as expressões "no últJ.IDo ca
so,(.

o dlSpositlVO, ao estabelecer o princípio da invJ.olabJ.lidade
das comunJ.cações, ressalva_ apenas no coso de comun1.cações telefônJ.cas,

a pOSSlbl1J.dade de sua v1.01ação por ordem Judlclal, para fJ.ns de ln\'CS
tlgar crJ.r.le e 1nstru~r proc:esso,

Isso delxa a salvo de investigaçiio ou lnstrução processual o
acesso J.lícJ.to a bancos de dados (os chamados "rackers", hOJe um dos

,cr~mes malS comuns nas comunJ.dades lnformatJ.zadas; e o terrorismo V13
postal, oor exemplos.

MACIELMARCO

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Constituinte

A expressã.J c...ja supressão se propõe pode-se rcferir ta"lto à "atuais c\lntr!D.lições

compulsórias" como a "entidades privadas de, serviço social e ....õrmação profissional

vinculadas aJ sIstema sindical".
No primeiro caso represe"ltaria una redunr.lancia, justificando-se a S.JPressão por U1l

imp:!ratlvo de técnica legislativa. t obvio qJe as "atuais contribuições" sã:) 2S

" ex'lstentes à d-3ta da PtOflllJlgação da constituição" "
No segJfldo caso significaria l,JII absJrcb, posto QoJe eqJivaleria e i~3tltuir t11l:l re

serva d~ mercad<)" a favor da indJstria, d:l. cOOlércio e da agricult~ra (SESIISENAI,

SESC/S€Nll.C E S€NAR), privando outros setores básicos da nossa e::O'iOffila, igualmente
orga'1iza::los ell terroos eonfederativos, de instituirem, através de lei ordinária, Se',JS

proorios serviços sociais e dO! formação profissloml.

Irrp{)e-se, pois, d:! qualquer forma, a s~ressã" ora sugerida.

JUSTIF'ICATIVA

A emenda just1.fJ.ca-se pelas segu1ntes Tazões.
a) nara eV1.tar contrad1ç5o sel'lfintJ.ca entre o d1spos

to neste parágrafo e o ~stabelecJ.do no caput do art. 12, que preYê a
ÍlscalJ.zaçâo da Un1õo quanto ã legal1.dade, legltimldade economJ.cJ.dade,

não se falando em abuso.
b) por outro lado, o termo abuso, ao comportar l:il~

tJ.plas lnterpretações, não contém conceJ.tuação legal t:lplflcada.

o - OMISSÃO - Objelll.-arestabelecer matem! aprovada no I"lumo e não Ine1LJdana redação do Vl!ncldo.

O - ERRO - Redação do vene1do que Mo corresponda 00 que foi aprovado no.I'ltomO

D - CONTRADIÇAo-DI~ro~ltr.o.. contradllollO'>entre si e '>Obll! a meo:ma malul.l

O - CORREÇÃO DE UtiGUAQEM. - SllnaT vicio de linguagem defeito erro manlresto a corrigIr ou d,:
" lemlcaleg15la\.lVll

JUSTIFICACÃO

ITJ - SUPRESSNA -Se for d~ expres.~o ou palavra niro deverá Inverter o 5l::nldo do dlSpOSltro
ExempJo. no IWo. SUplJmJr o ad\-étblo -NAO- passando a ser emenda modlllcatJ\a e lllío supressl'<1

...,, u-'ro' _

,. MTlGO 241 _ stFR1MA-SE A EXPRESSAS! "•• ~EX1S1EmES A DAlA 0':\ Prto.'UGAÇAD DA CmSTI

lUlÇAO."

l
~ O func.ionamento do partldo polítlCO de acordo com a le1_ ma15

l q~e Um Tlreceito, ê comhção 1mbsnensDvel de SfJól e"C.1StênCl.a e crulcão,
:: Nao pode ser de outra forma.
; .! Tal condJ.ção está "1mplícita no .E!E..!:!! do art1g0.

: g lntclramente dispensável o lnciso.

1.- -+"l-------------------~

""'"'---_-:..._---
AGASSIZ Al'lEI0A

SU!JII..lI1li1-H, o AII.t.. 231 do PlI.ojet.o' de Con.6t..ittÚç40.

"Aos QUe, por força de atos institucionais, tenham exe
c:ido gratuitamente mandato eletivo, ser-Ihes-ão compu

tados, para efeito de aposentadoria no serviço PÚblico
e previdência social, os respectivos pedodos. tI

SUprima-se. do Art 9", § 42, das Disposições Transit6rias, do Projeto de

ConstltulçiJo, a palavra "Vereador".

",t. :'4: _.~.::.~~: :~o:·::·~:~ ;:~::.~: a:O:·l~s:;:u:;o~ai:J
tenham exercido gratuitamente mandato eletivo~
!!2!.. ser-Ihes-ãó corrputados, para efeito de aposentado

rIa no serviço público e previdêncIa social, os respec

Uvas períodos."

leia-se:

EMENDÃ 2T01406·6

fJ

o - OMISSÃO - Ob,ebv/l restabelecer m~tena i1plo~ada no I· turno e nâo Indulda na redaçao do venCido

O - ERRO - Redaçao.oo venCIdoque n!o ccrresponda ao que folllPfovado no 1 tU'no

O - CONlRADIÇAO - DISPOSitIVos contradltónos entre si e sobre a tnesma mlllella

O - CORREc;Aó DE LINGUAGEM.- Sanar VlCIC) de Itnguagem defeito, erro manlresto a corrlfllr ou de
tecrnclIJegl.5lallva.

00 - :~p7:~~~~:~:::: ~~~e:oo~~~~~:e~~~~~'::e;~~~:ll\~~~upresswa.
O - OMISSÃO -ObjetlW restabclecer maténa aprovada no l' turnoe não lnclUldana redação do ventldo

O - ERRO - Redação do vencido que nllo cOIT~ponda ao que foi aprovado no l'tumo.

p _CONTRADIÇÃO - DispositIVOs conlradMfI05 tntre 51e sobre a mesma materla.

O - ~~:~~;lN~E L1NGClACiEM - Sanar vrclo de linguagem, defeIto, erro marofesto '" corria r, ou de

...,,~ ""'o, ...,
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EMENDA 2T01415·5' ''''',., _
PJ Cons ta tuinte JOSe TINOCO ) tJ'1C;~"';;=J

QUEIRAASSiNAlAR A NATUREZADA EMENDA,

EMENDA 2T01419·8
AUTOR ~tlATA::-IPJ Constituinte GUILHERl<l.E PALMEIRA CU1 • S! J

QUEIRAASSINAU\R A NATUREZADA EMENDA:
\

legislarem concorrentemente sobre os mesmos poderá acarretar distor

ções, desvios e conflitos de difIcil administração com prejuízos para

o desenvolvimento das atividades econômicas.

o - OMlssAo - Objeuvarestabelecermaterl/l"lIprovlldano I' tumo e nao IncluldlllUl redação do vencido

.D - ElmO - Redaç&odo venddo que não correspondll ao que rolaprovado no I' turno.

O - CONTRADIÇÁO- Dl5poslUvos conlrlldllorlosentre 51e sobre 11 mesma mereríe,

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar 'VIda de Ilngullgem, derCllo. erro manIFesto li corrlgll ou de
tecnlt:aleglsll1tNa

- "'"0 I,
Suprimam-se, no § 49 do artigo 206, as expxessêee "para efeito d~ con

tribuição previdtmciária e conseqUente repercussão em beneficios".

JUSTIFICAcAQ

A suprelisão é necessária para evitar injustiça de tratamen

to com que se penaliza o trabalhador em face de quem, não sendo empre

gado, não estãO sujeí.ec àquela incidencia, quando da percepção de gi]nhos

habituais.

EMENDA 2T01416-3 ."""' ----,
P Constltulntc JOSe TINOCO J rrn.:~;J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EJl\ENDA:

o - OMlssAo _ObjellvlI restabelecerroerertaaprovadano "turno e nao lnclufdana redação do vencldo

0- ERRO- Redllçãodo venecc que mio ecrrespcuda ao que rolaprovadono I'tumo

O .... CONTRADIÇÃO- OISpOSllIvos conlJadllorloserwe si e sobre a mesma meterte.

O - CORREÇÃO DE LINGUACiCM - Sanar VICIO de linguagem, defeito erro manifesto a corrigIr ou dF
teauclJleglsfall'la

Suprimam-se, no artigo 28, as expressões "observado, quanto ao mais,

o Q,isposto, no artigo 79" ':.

JUSTIFICACAQ

o - ~~::~~~;~~;~~; ~~evs:I~700u,~~~ap;s~s~~~:~6~~~~~n~::~~::ti~~5~~:upressJw.

O - OMISSAo -Objellva restebelecer m.lllêrl.llaprovada no I· tumo e não lndulda na redação do venddo

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque não corresponda ao que roiaprovadono l' turno

D - CONTRADIÇÃO- DISposlllvos COnlJadllorlos enee si e sobre a mesma matéria

o - ~:~~~liV';,E UNCiUACiEM .:. SamIr Vldo de hnguagem. defeIto,erro manifesto a corrigir, ou de

,
Corrija-se a redação da alínea -g" do inciso r do artigo 108, substi

tuindo-se a expressão "requisitada" por "solicitada".

'IJUST1FICAçJiO

I
O vocábulo requisitar exprime ato praticado por autorid~

de superior ao dirigir-se a outra de nlvel hierárquico inferior.

Entre Estados que mantem entre si relações de soberania

náo cabe o uso da expressáo.

Da! a correção proposta_

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

m- SUPRESS)VA - Se forde expressãoou palavra não deveraInvertero sentidodo dlsposll1\"
Exemplo.no texto supllmlr o advelblo ~NÁo passando li ser emenda mOtllflcalilill e n30 septessrva

O - OMISSAo - ObJellva restabelecermetena aprovadano 1· tumo e nlio Induldana redação do vencido

O - ERRO - Redaçãodo venccc que nãoccnespondaao que foiaprovádono I" turno

O - CONTRADIÇÃO- Dlspo~llvos ccntredücncs entre si e sobre a mesma m.llterla.

O -'~~~~~I~tIv~ELINGUAGEM- San;u VICIO de flnguagem" defeIto erro manifesto a ~orrlglr ou d~

,
Suprima-se, no artigo 156, inciso VI, letra "c", do ProJeto de COnsti
tuição (redação para o 29 Turno), a expressão seguinte:

"c) _•• dos trabalhadores ••• "

JUSTIFICAC1\O

EMENDA 2TOl423-G ."""' ------P Constituinte PAQLO MARQUES ) ~~;':~

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

ILJ - SUPRESS1VA- C;,.lor drof'Kpr"""'Kl ou ".::1,,,11 11.'0tll'\'1'ri:llrnrrtM" o ..."llkk. cio .1~'I'C"'>lIl\'l"

• EXempJo- llQtexto SUpllll1lf o advelblo "NAU" pW&ll1d.:o li ser emel1~ 11I01..!llkatr.o.l (' 11;10lIU1"c:.:m.:a

O - 01lUSSAO - ~bletlv<l restabelecernUllerlaapro\a<kJno I lurnoe rtiloInduldQ nll redaç30 do ven~ld~

D - ERRO - Redaçãodo vencídc que nao COrfesponda ao que foiaprovadono I turno

O - CONTRADIÇÃO- DlSp05IUv03 conlJadllorlosentre 51e sobre a mesma mntcrlll

D - ~~~~~I?t~E ÚNGUAGEM - Simar VI""O de fll1gua!;lem delêJto erro manifesto a corrigIr ou de

Suprima-se o inciso rI do artigo 154 do Projeto de constituição (red~

ção para o 29 Turno):

JUSTIFIC1\çAO

A união já conta com uma vasta gama de tributos para a
tender a suas despesas correntes e aos investimentos que o PaIs nece..:!,
sita (art. 159). Ademais, investimentos de relevante interesse nacio

nal são, em princípio, todos os investimentos do PaIs.

Os empréstimos compulsórios têm sido utilizados indis
criminadamente e, em nenhum caso sua instituição atendeu aos fins pa-,
ra o qual foi cri.i.do._ As necessidades da União devem ser atendidas t:om

recei tas de tributos e com empréstimos voluntários (emissão de tItulos

da dIvida pübiica) •

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

I=:J - :~~=~~~~;::I~~~lo~~~~~~=:~:'~n~$C:~~~~::~~~~upres5IVb.
O - OMISSÃO-Objetiva restabelecermlltériaaprovadano lo Lumoe nlio lncluldana redação do venece

0- ERRO- Redtlç60dovenddo que não corre.sponda110que foieprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃO- DlsposllivOS contr3dltónosenlIe si e sobre a mesma malérlll

O - ~~Te~~~E UNGUAQEM - Sanar Vldo de linguagem, derel!o,erro mMffesto a corrlgfr ou de

A adoção de dois t.urnos no processo elei toral para escolha

do Governador, bem como do Presidente da República e Prefeito, frus

tra o debate e valorização do ideário e programa dos partidos politi

ccs , na medida em que, na eventualidade de um 29 escrutínio, ocorre a

desistência de uma ou várias caruhdaturas partJ.dárias, que terminam

absorvidas por outro partido.

SubJacente às hipóteses de imunidade tributária estão, sempre,
pz-Lncfpa ca fundamentais previstos na Constituição.. Assim, a imunidade
da União, Estados, Distrl-to Federal e '1unicIpios: autonomaa política:
a imunidade dos templos de qualquer culto· liberdade religiosa:livros,
Jornais etc: liberdade de expressão

No caso de imunidade às entidades sindicais, o pr~ncípio que
se quer preservar é o da liberdade sindical.

Constitui um flagrante desvirtuamento desse princípio admitir
-se que a liberdade sindical deva ser assegurada somente às entidades
sindicais de trabalhadoreS'.

Suprimam-se, no art.igo 59, caput, as expressões "aos brasileiros=e e.!

trangeiros residentes no PaIs".

JUSTIFICACAo

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

Seguramente a norma não é discricionária aos estrangei

ros, bem como aos brasileiros, acaso não residentes no PaIs, que tam
bém são destinatários das garantias ali previstas. Trata-se de notó
rio equívoco redacionaJ. ..

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA E/'ilEIiDA'

.0 - SUPUCSStVA -bt.. 101ti. '~I)OL" 'ioJO ou 1>011,1\1 I lI,u, t1''\'-'ol1l1H1h I 11"'11Inl\, .k. ,fI'I""'III\<'
E:cemrlo no reec supruu.r O oo.erblO "l'IAO 1'a,;'KlndoolSerelllendlIllO<!hcallvolCll<lO<;l.preSSfV;I

D - OMISSAO -Obl~!lVa restabelecermetermaprovadano I turno c nec lncluldanll Teda'r~1) do vencido

O - ERRO - Redaç~o do vcncrdc que nec ccrrespcoda ao que foIaprovlldono L terno,

D - CONlRADIÇÃO-D1SpOSlllVOS ccntradncncs entreSI e sobre a mesma ma'crla

D - ~~~~~tI~E UNGUAGE/lt - Sall<lf vlrlo de flnguagem. deleIto erro mamfesto a comglr 0'.1de

ConstitU1ntc JOSe ~lEN;;~'-Ç,-\-----------'J ~~:~~
EMENDA 2T01417·1

~

~ _ SUPRESs'IIlA _ Se rorde expressão ou p~lavra nec deve(á Invertero senudc do dISpOSI~O
Exemplo no teJ<IO supnmlr o edvérblo ~NAO passando a ser emenda moenâcenva e não supresslva

o - O"IlSSÃO - ObJellva restabelecerrrmtenaaprovadano r-teme e nao InclUlda na redaç<lo do ven~ldo

O - ERRO - Redaç"odo vencidoque não ccrrespcnda ao que foiaprovadono lowmo

O - CONTRADIÇÃO-DISpOSI\lVoS conlJadnonosentre sIe sobre a mesma malena

O - CORREçAO DE UNGUAGEM - Sanar VI~lo de linguagem deleito erlo manIfesto a ~oltlglr ou de
tealiclllegrs:allvll.

r .

Supnr'llr O 1nciso XXVIII do artigo 70

JUSTIFICACÃO

, O T1SCO pelos danos decorrentes dos acidentes do trabalho,
I sem ocorrênc18 de dolo ou culpa é um r1SCO social, e não exclusivamen_

te do empresâr1o, devendo o sCfl;uro por nquelcs 'lcldentc5 contlntl'lr. co
mo.fi hoje, a cargo da Prevhlêncl.u, com o custelo da Unlão, uo emeregu:
do e do empreq:lldor.

QUElRAASSINAU\RA NATUREZADA EMENDA:

m - SUPRESSlVA - Se rorde expressãoou p~favra não deveráInvertero sentido do dispositivo
El::emplo. no te:do.suprimiro adverblo ~NAO- pllsSilndoII ser emenda modllkatlvae não supresSlVa.

D - OMISsAo -ObjeOvll restllbelecermalériallprOVllda no I- tumo e não lncluldllntl redação do vt:ncldo

O - ERRO- Redllçãodo venddo que não corresponda ao que foi t1provado no l' turno.

D - CONTRADlçAa- DispoSItivos conltad,!6nosenUe51e soble a mesmo!mollefia

O - CORREçAo DE LINGUAGEM - Sanar VIcio de linguagem defeito elto manlresto lJ comgll' ou de
teen!alleglslaUva.

suprimir, no artigo 22 do Ato das Disposições Transitórias, a expres

são "ininterrupto".

JUSTIFlCAC!iO I
O ser;vidor que, demonstrando dedicação e fidelidade à .yE

I

c:<açào pelo serviço público, abra.ça-o ao longo de cinco anos, ainda que
interrompidos, faz jus à éstabilidade, com';) forma de reconhecimento

pelos esforços despendidos naquele periodo de tempo.

Suprima-se o inciso I do § 29 do artigo 60 do Projeto de Constituição
(redação para o 29 turno):

JUSTIFICACAO

o dispositivo faculta às comissões do Congresso Nacional

e de suas casas discutir e votar proJeto de lei, nos casos e sob a f~.E

ma que especifica. A norma põe em risco principio democrático fundamen
tal ao dispensar, na elaboração das leis, a manifestação de todos 
representantes do povo na tarefa primordial do Poder Legislativo.

Ademais, a orientação do processo legislativo e o conteú
do das normas ficará na dependência exclusiva da composição eventual 

das comissões do Congresso Nacional_ Poderiam essas comissões analisar

e 'discutir projetos de lei, nunca votá-los em caráter definitivo.

EMENlJA 2T01422-8
P Constituinte PAULO MARQUES

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA Ei'lENDA"

[!J - SUPRESSIVA - Se for de,l:llpressãoou palavli:l nao ÜCI;er.llrtVt'rter o 5elllfdodo dlSpo"ilO\.o
Exemplo.no texto suprlnur o lldverblo "NAO pas"'andoa ser emenda "1od1ncallva e n30 SUpr65r'oa.

D - OMISsAo - Oblllivalestab<!lecer nlatetklapro\;a,Jano I turllOe não lru:luld;l na ~açào do vt:n~ldo

D - ERRO- Redaç'aadov~doquenao-eOrrespolldaaoquelolilprov;lt1ol1OI tumo.

0- CONlRADIÇÃO_DISpOSltIvos <:onuildlloflos enUesl e soble a mesma materla.

D - CORREçAO DE LINGUr\GEM - Sall'Jr "'CIO de üllgua!lenl delelLO erro OIallllo:slQ a confglr cu de
teour:aleglslauva.

,
Suprima-se do inciso r do artigo 24 do Projeto de Constituição lreda
ção para o 29 Turno, o seguinte vocábulo:

"I - ••• econÕJnico ••• ".

JUST1FICACAO

O direito econômico ê matéria que envolve extensa maté
ria jurídica -sobre os principais instrumentos financeiros utilizados

nas atividades econêmicas e a possibilidade de a União e os Estados

GJ - SUPRESSlVA -- Se forde expressãoou palavra n!o deveráInvertero ~nUdo do diSPOSllIvo
Exemplo.no texto supramr O ad\relblo ~NÃo~, p3SSilndo li ser emenda modificativa e não Supll!ssm

D - OMISSÁO_ObjelivarestllbefecermalerltlaplO'Iadano I' lumo e não mdUlda na reda<;ão dovt:neldo

O - ERRO - Redaçãodo v~ncldo que não corr~~da ao que foiaprovadono l' tume.

D - CONTRADIÇÃO- DlSpos.'Uv03 conulld1l6nos enlIe si e sobre II mesma materbs

O - CORREÇÃO DE UNQUr\GEM - Sanar \!feiode linguagem, defeito, erro milnlfesto li COltlglr, ou de
~C1JleglSlatrva.

,
Suprima-se o § 29 do artigo 120 do projeto de Constituição (redação
para o 29 Turno).

JUSTrFICAcAO

O dispositivo delega ã Justiça do Trabalho matéria que, na realidade t

estará prevista em lei. ou nas conveções coletivas. O estabel'ecimento
pelo Tribunal, de normas e condições, fere o princIpio_da separação dos

poderes "Configurando-se, na hipótese, um conflito de atribuições. Da!,

a proposta: de supressão do dispositivo.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

[il- ~~~~~;~;:::~~d=o~~~~:s~~;'~n~::~~~~~~=upressm
O - OMISSAo -ObJetNa restilbelecerfrnItc::rla aprovadano I- turnoe não Induld'Ülilredaç.\o do vencido'

D - ERRO - Redaç!o do vencidoque não correspondllllOque folnpfOV2ldo no I' turno.

O - CONTRADIÇÃO- OlSpOSlWOS <:ontnldllOl1OS enlre si e sobre ti mesmtl matéria.

O - ~~~~~tN~E UNCiUA<iEM. - Senar VICio de bnguag~m, defeIto erro manUe&oli ~olrlglr, ou de

suprima-se do inciso LXXIII do artigo 59 do Projeto de constituição
(redação para o 29 Turno) t o seguinte vocábulo:

-LXXII! - ••• a brasileiro-.
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QlIEIRA ASSII'IAUú{A l'IATOREZA DA EMENDk

Restabelece, no final do texto do § 62 do artigo

234. a expressão "na forma da lei", constante do texto do § 4Q do ar

tigo 269 aprovado em PlenárIo, ficando com a seguinte redação:

QlJEIRA ASSIriALAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - ~~~~~~~~::~~=~~oo~~a~::~;e~á;v::~~::~~~:;:~:~~presSfJa.

00 - OMISSÃO -ObJel.vlJ resbbelec'tt met!:M eprovada no I' turno e eee Indwd.! nlJ redllçiio do veneldc,

O - ERRO_ Retkçho dovenodo que nêc eorresponda !loque foi eprovedo no I'turno

O - CONTRADtçAO-D!spo~s contrDdrt6nos entre si e SQbrea rnesma merena,

O - ~~~~~~E UNGCIAGEr<l- Senaracc de Ilfl9Ull9em.defeIto, erro milrtlfesto 11 cornglr. ou de

EMENDA .2T01434·1

P Constituinte ANN;:"rA RATTES

=------------=0----:.,...---------,
TíTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

CAPítULO VIII - aos íNDIOS

~~"~____________________~J r 07 ~ J

EJYIENDA 2T01431-7
e'J COnstitmnte JALES FuNTOU=

Suprima-se, do parágrafo único do art. 77. a expressão: "que serão in
tegrados por sete conselheiros" ~

da desqualificação de sua natureza salarial. quando habitualmente pa

ga. em flagrante prejuízo. se assim prevalecer, aos direitos do trab~

lhador.

I:!J -~~:~~~:n~~re:oo~~cve:;v:~~s::~~:~~upressIw.
O - OMlssAO-Obletlv~~etmlllénalJprOVlldDno l'wmoe não f(jclutdiUlllreo:bç60do venddo

O - ERRO_ Redação do \ll:nddo que não corresponda ao qU!:folapr=do no l' turno.

0- CONlRADlçAO-DlSpo$:trlOS contrlldJtorios entre si e sobre 11.rnesme matéria.

D - ~~~E UNOUAGEM - SDrw vicio de ImgulJgem, deftlto, erro manIfesto a cotrlgir. ou de

JOSTIFICAÇ~O

A inovação prevista no ProJeto de Constituição, instituindo o "ha _
beas data" representa significativo avanço no aperfeiçoamento dos _
direitos individuais. Por isso mesmo ela não deve ser discriminató

ria Mas sim, abrangente,beneficiando brasileiros ou não.

QUEIRA ASSINAlAR A l'IATOREZA DA EMENDA.

o - OMISSÃO-ObJetIVo) restabelecer mllterlllllprO\âd.!lno 1~ lumo e nao Induldll M redaçbo do vencido

O - ERRO - Red/lçliodo venCtdoque MO COlTespondll ao que foiaprovarJono I turno,

O - COmRAD1ÇÃO -~posl~ con\l'adl1.ono!> cn\les\e~elln~l4\lllltl:1l<l

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar \-lelo de Imguagem cerere erro manifesto" cornglr ou de
tetnlCalegts1atrla.

EMENDA 2T01427-9
e"J ccns t.í tuírrte JOSÉ "OURo

m - SOPRESSIVA - Se for de expressão ou p~avra. nao d~r,; Inverter o senlldo do dIspositivo
Exemplo. no tex10 suprlml1 o AdverblO MO- passando IIser emenda mo<!IIiC/llIVll e nêc supressrva

'- -""=====::....::=:::..:== -.JJ rrw:;~"ãã""]
EMENDA 2T01435-0
fi Consti tuinte a;:A MARIA RATTES

ART: 234

S 6$1 - São nulos e extintos. não produzindo ere!
tos jur!dicos, os atos que tenham por objeto a ocupação. o domínio e a
posse cee terras a que se refere este artigo, ou a exploráção das r.!.
quezas naturais do solo, fluviais e lacustres neles existentes, ressa!
vede relevante interesse público da uruuc , segundo o que dispuzer lei

complementar. não gerando a nulidade e a extinç30 direito a indenizo!

ção.ou ações contra a Unida. salvo, na forma da lei. quanto as benfe!
torIas derivadas da ocupação de boa fé.

.JUSTIFICATIVA

•.q remissão do forma da lei da ressalva constante do

final do texto do § 4Q do art. 269, constitui parte relevante do aco!,

do que resultou na fusão das emendas pertinentes ao Capítulo VIII,

"Dos fndios".
No processo de negociação que anteceder a vct.açãc

em primeiro turno, chegaram a ser aventadas várias condicionantes ao
dispositivo que ressalva "o dIreito de Indenização ou de ações ccot.r a

a União quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé", corro,

por exemplo, a da permanência ou não dos !ndJ.os nas suas terras duran

te a tramitação das even-tuais ações de indenização.

Diante da necessidade de se dar curso ao processo
de votação que, então. dependia do acordo sobre o Capítulo "Dos fr!,
dias". e não havendo consenso sobre os termos destas condicionantes,

optou-se pela remissão "à forma da lei", para que esta pudesse der.!
nir as especificidades das ações nos cases em que envolvessem as te!,

ras indígenas.

Em respeito, portanto. à abrangência do acordo en

tão formulado, aprovado por "497 votos no pril'leiro turno, proponho que

seja restabelecida a expressão "na forma da le!", sem prejuízo das ou
ta-es alteraçõtls formais e de redação efetivadas. pelo Exmo. Sr. Reli
tor, no texto do Projeto "8 10 de Constituição.

JUSTIPICAçAQ

Entre outros graves inconvenientes, esta expressão impõe

ao Estado o efeito hercúleo de impedir que o idoso morra de "doença f~

tal". Além do mais. ela faz saber ao Brasil e ao mundo que, eceavenee ,
a doença fatal. no idoso, passa a ser inconstitucional. f: bom que a

Constituição eeua avançada. mas não tanto!

E=:J - StlPRESSIVA - Se ror de expressão ou p~avra n~o devera Inverter o senlldo do dISpoiltl\'O
Exemplo no texto supomrr o advertlO ~f'lAO~ passando li ser emendo!!modificatIVae nêc supressrve.

Ninguém melhor indicado para fixar o número de conselhe!

ros que deverão integrar os 'tribunais de Contas dos Estados, doque as

respect;ivas Assembléias Legislativas. Consideradas, as disparidades

que existem entre os Estado'S-rnembros, impor-lhes. na matéria, padrões

uniformes, é cexceae-dbes a autonomia para dispor sobre o adt:quado d!

mensionamento de suas ;instituições •

,
Suprima-se do artigo 233, in fine. a expressão: "mesmo na ocorrência
de doenças fatais".

QUBRA ASSlNAI.J\R A NATOREZA DA EMENDA:

JUSTJ:FJ:CAçAo

D - OMISSÃO::'" Ob,etIVarestebeleeer mill.cna aprovada no I~ tumc e nao lt1c1ulda1\4 reseçec do vencido

O - ERRO - Redação do vencdc que não cerrespcnda ao que foi aprovado no 1 lume.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoSlUvos contnldllonos entre si e sobre a mesma matena,

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM. - Sanar VICIO de linguagem defeto, erro mlJnJfesto li cornglr ou de
teo1kzIleglslallVa.QUEJRAASSINAl.AR A NATOREZA DA EMENDA.

Mr. 40. cap.lt - Projete (B)

~-se Zl.O art1go 40. cepzt D. expressão "e das fundaçÕes pÍblicas".

•a protocolo 1 de 1917 da Convenção de Genebra de 1949, que
definiu os conflitos internacionais, e as Regras Mínimas para

Tratamento de Prisioneiros das Nações Unidas deixam claro a cond.!

çlo do chamado prisioneiro de guerra ao qual deve ser dispensado

tratamento humanitário. garantida sua integridade física e mental,

aléllll do que o mesno não pode ser executado.

Se os protocolos tornaram-se parte ·da Lei consuetudinária

internacional, acredito que o Brasil, como signatário, deve estar

sujeito a eles.

Suprima-se do Art. S12, Inciso XLVIII, alínea "a", a expre.!

silo: "SALVO EM CASO DE GUERRA DECLARADA".

JUSTIFICATIVA

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUICÃO I 212 TURNO

o - OMISSÃO .....ObJetlvc les\llbdecer matene ap=da no 1· turno e não lm:luleb na reda;.!io do venCIdo

O - ERRO - Redcço!!o do ~nodo que não corresponda ec que foi apresado no J' nenc

0- CONlRADlçAO-DISp05ltM:IS lXIntnldlt6nosentre si e sobre li mesmo!!mlIte,v,

D - CORREçAO DE UNGUAGEM - sener Viciode Imguagem. defeito, erro marnfesto li corrigir ou de
tec:rucaleglsMt1va.

f""'i'i - SClPRESSWA -Se for dI:espressêc ou palavra n.!iodevera mverter o senude do dlsposlu\'O
~ Exemplo: no te:<lO, suprlmJr o Ildvelblo ~NÃ.o~ passando li seremende rnoddlcauva e não supresSIVa.

o Poder PÚblico tem necessidade de ~tir em áreas de tecnolo;p.a de ponta

cu outras que exijeun remmeraçiio de seus seevazcree capaz de ccmpetir CCUI as em

presas prlwdaS; sem o que o Poder Ptibhc:o ~erá profJ.Ss~s tremados em

lcngos cursos PC Bras1l e M exterior.

EMENDA 2T01429-5 ..• -,
_". Er.:":"'''---,fD...'~IER7I>Ill\~~:ctwlIJ\=~DE~I.aIlDES==l\lWl=~IA::..- ~J ~07/B8 J

QlfEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

[i] - ~:n~;:~~~~~~::~e=o~~~:~~As:;v:~~n~:e~~~~s~:~upress~

O - OMISSÃO - ObJellVll restllbdecer matt!rlllaprOVlld/J no 1· turno e 010 lnelulde na led4çlio do venddo.

O - ERRO -"RcdDç60 do vencido que nlio corresponde 110 que folaprowdo no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSPO;rtlVos conl1l1drtónosenlre51e:50bre a mesmo!!mal~

Ó - ~~~f?IN~E UNGClAGEM - Sllnllr viCIOde linguagem defeito erro menlfeslo li <:orJJglr ou de

lUlX.. 223. I - Projeto (u)

QUElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - SOPRESSIVA - Se for de expressão ou plJlavra não deverá Inverter o sentido do drsposruvo
Exemplo- no tex10 SlJprlmlro advelblo -NAO- ~ndo a ser emenda modificativa e nêc supressíva,

D - OMJSS}.O - ObJtlMl restabelecer materllJ aprovlJda no '" tumo e MO InduJda no!! redDção do venodo

O - ERRO - Redo!!ç.!lo do vencido que MO conesponêiIJ ao que foi aprovado no 1· bJrno.

O - CONTRADIÇÃO - DIspoSItivos l;()l1!ladl!onoS enlre si e sobre li mesmo!!mall:Tld.

~ - CORREçAO DE UNGUAGEM - Sanar VIcio de linguagem defelto·erro manifesto li corrigir, ou de
tecnlallegisfatlva.

Substitua_se no item l: do art. 62 do Projeto de Constituição B,

Junção "ou" pela conJunção "e".

JUS'l':IFl:CACEO

Visa-se, nesta emenda. a ampliar o número de proponentes

nece'ssários à viabilização do encaminhamento de emendas ã constituição.

QlIEIRA ASSIJ'!AiARA l'IATaREZA DA EMENDA:

o -:s:~~:::~oo~~~p~eve:::~~::=_:~~~upressIw.

ID - OMISSAO-ObjetJw restabelecer mal.érla ~prOVlIda no I' turno e.moIncluídana redDçAo do vencJdo.

O - ERRO - RedDçio dovenado que nAo~ ao que foi~p=do no l' turno

0- COl"fIRAD;çAo-OJ.sposiUvosconlraditórios entre si e sobre amesrT1ll mlltérla.

D - ~RE~~E UNGtL\QEM - Senar \'fdo de bngueStm, deferto, erro mIlnlfesto a cotrlgir. ou de

Dê-se ao parágrafo 112. do Art. 9Q, a redaçllo aprovada em 1Q turno:
fi § llil _ Quando se tratar de serviços ou atividades essenciais defi

nidas em lei. esta disporá sobre o atendimento das necessi

dades inadiáveis da comunidade. I
JUSTIFICATIVA:

a Relator quando produziu a redação do vencido, não ficou

plenamente clara. como O texto aprovado em 112 turno. Por este motivo ê
que propomos a presente emenda.

SUpnIra-se no jnd.so r. do art1go 223, a expres~o "1ccais" Caso conservada a atual redação, será incalculável o a_
fluxo de propos tas de emendas constitUcion~s.

QUEIRA AsSfNALAR. A NATUREZA DA EMENDA:

GJ -~'::~~~:::~o~~~=~=~~~:::s~~press~
D - OMISSÃO-Objt!Jvarestzlbefece:rrrtDtenaapl'O'md/Jno l~tumoen!olndufdlJnaredaçiiodoventldo

O - ERRO - Redação do venodo que não corresponda ao que foI aprovado no 1" lume.

O - CONlRADIÇÃO - DIspositivos conrnd:t6nos entre si e sobreli mesrnIJ rnDtérla.

O - ~~~E LINGUAGEM - Sanar 1/Íao de IingullgCrn. deferto erro mllOlfesto a corrigir, ou de

CORREÇJio DE LINGUAGE'.f.

JosE: .mURAAUTOR'- _

NATUREZA: --------- ..J

DESPACHO

,E."!ENDA N9 27' _-"i"'43"'3"'-3'- _

Prcp:::acs li. supressão da expressão "l.ccais- do inciso l:. dei ertigo 223,

por cons.iderarltos que não cabe defimção COl.'lSUtucicna1 a inclusão desta expres

são. além de ser conflitante cem o dJ..SP=l5to no par6grafo 2~. ,que trata da bber

&!de e da censura.

QlIEIRAASSII'lAlAR A l'IATOREZA DA EMENDA:

~~~~~~~-;r:;~~:~~~Ia°~~~~:ã~~~~S:~~~:::~~upressNa
O - OMJSSÃO _ObjelNo!l te5labclecer ITlIllerillllprowd/Jno J~ lumo e nlio mdutdll na redaçlio do vO!fIcldo

Q _ ERRO- Redaçfio do vencldoque n.!lO <:orrespondo!! 110 que foi llprovada no J"turno.

O - CONlRADIÇÁO - Disposltlvos conIIaâltonOSenlre si e sobre li mesma mllterla.

O - ~=~~tlVt;.E U~GUAGEM - ~I\at <&.10 de t~em deJelto ettO mamfe*l a 'Cofriglf~ de

Visando corre;ãb de linguagem do texto do art. 62, I, do Pro

jeto "S". o autor afirma que a emenda visa "a ampliar o número de pro:
ponentes necessários à viabilizaçáo do encaminhaMento de emendas à

Constituição", constituindo acréscimo -ª=~, hip6tese esta que não

encontra amparo nas normas reguladoras do segundo turno de votação.Dei
xa de ser acolhida. -

, mno------------,
Suprima-se no parágrafo único do Artigo 2~. das Disposiçtles Transitó

rias. a seguinte expressão: "respeitados tis atos praticados na sua vi

gêncIa".

JUSTIFICATIVA

,
Suprirnir, no inciso Xl: do a,rtigo 19. aos expressões "desvinculada da
reDJuneração" •

ção -

I
Tornar a participação nos lucros desvinculada da rernunera-I

tal como se encontra no dispositivo - conduz ao entendimento

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI:-ffiRAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

~ inaceitável que ap6s a promulgaçilo do novo texto consti_

tucional sejam considerados corno válidos 05 atos praticados pelo Poder

Executivo celll base em Decreto-lei, que são institutos derrogados pelo
Poder Constii:'uinte. Entedemos que tais atos .. relativos a Decreto-Leis

nllo apreciados até a promulgaç:io da Constituiçllo, devem ter seus efei.

tos nulos. porque, em sua maioria, silo prejUdiciais ao interesse do p.Q.

bl!CD e à coletividade.
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,EMENDA 2T01437·6 """" , "'''-o
{!J Consti tuinte ANNA MARIA RATTES J ~Q7188 J

b) aos trinta anos de efetivo exerdcio em funções

de magistério, se professor, e vinte e cinco,se pr!2

tessora, com proventos integrais.

o - COmRAD1ÇÁO - rllsposl'uVQs contradllõn~5 entre51e sobree mesmamaterta

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM- SilnilrVIcio de hnguilgem defeIto eno mllnlreslo a con1tl', 'lU d~
tecnlcalegL5lilt1va,

"'''''''1
I

JUSTIFICAÇÃO

, .....,.
r:ClQEmAASSlI'iAI..AR A NAT(JREZA DA EMENDA.

.1US.TIFIcAçi\a

"QUEIRAASSINAlARA I'IATUREZA DA EMENDA:

Suprima-se da .~l!nea "b" do inciso "I" do § 3g do art. 172 a

expr.essão: "adll\itldos somente os provfnientes de anulação de

despesas da mesma' natureza"

A expressão que sugerimos retirar representa uma enorme

limitação ao podet: do Congresso de emendar o Projeto de Lei Or

çamentária. Essa limitação não se coaduna com um Legislativo fo!.

te. A limitaçãO foi inserida no Projeto Constitucional da Coml~

são de Sistematização num contexto de regIme parlamentarista de
Governo. Agora, 'não é mais admissivel.

"A lei que InslltUlr o plano plurlunuul astllbf'luf'f'rií ,!lu I rl/l " IIh1' "VII'I "

da administração pública federal, bem como sua regionalização".

JUSTIFICAÇÃO

Suprima_se da art. 74 as seguintes el<pres~ões; "pelu maioria nb~ollltfl de
membros" ("caput tl

) e "PO!; dois terços dos membros da Comissão" (§ 12) o '""-I
O quorum qyallflcado estabeleCido pelas s>cpressões que sugerimos suprImir repre

senta enorme limitação la~:poder de fiscalizar, o que é inadmlssIvel num sistema demo

cr::ítlr::o com um leglslatl'(o forte e atuante. Assim, a presente proposta de supressão é de

car::íter moralizador pais fllclhtar::í a fiscalização e dlflcuI1:ará a utilização de subterfúgios

para se esconder os nrc~tos r~latlvos li cOisa publica

Relembre.se qUQ, mesmo com a supresslfo que propomos, qualquer der::lsiJo da C,2,
missão Mista tem que 'ser tomada por votação da mOlorla e que. para deJlber.ar, qualquer
CtImlssllo só o pode fazer com a presença .da maioria de seus membro,.

Stiliente-:;-o quê"d'art 53 - ':11 eerebefeee que ê r::ompetêncla do Senado Federal
a fixação deste Ifrnlto: I'.' :~~~7'

EMENDA 2TOl443-t "'''''' ---,
PJ Deputado Constltuln'té JOÃO ALVES J rr;i;;;;;--]

:'~AS51NAlARA I'IATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICAÇÃO

m----------""""------------,
.Suprimu-lIo d') § 19 du nrt, 171:

"••• para os Inves~lmentos e outras despesas destes decorrentes". ficando com n
eeçumte redaçãc-

o dlSpo~llIvo em questão estaria IIrmtamlo o conceito e nbrDrU;rllllll du I" 011"

plurianual, previsto no tncree 1 do mesmo artigo, que murte aproprladtllnrlllC' niln" 11'11.

lIf1cado, compreendendo em ccneeqcencre investimentos (> custeio, o 11'''' Ó irlfli rpt'll"nu I IJ':I

ra uma sólida programnç;Io de eçzee-pubneee que utendam 1J":l I'riurldmli's, 1,.(1111 II rrm huu

encfene.a e o mfnlmo de desperdlcm ou OCIOSidade, o que ncorrr-u no p;J'l'lllrlo llll'llllln

prcqramaçãc plurianual se hmítou aos Irwesumcntce,

O.dISP091t1yô~,~~~est..... Itlda "a realização de operações de r::rédlto que exce
dam o montante das..d~iR~S· de capital". Além de representar uma IImltaçllo por demnls

rigorosa que'poderã preJudlc6r 'a admlnlstraçl!lo publica, o dispositivo poderá fazer com que

alguns órgãos supqrestlmem a "despesa de eaener' para que tenham seu limite de endlvld.!
menta elevado.

rn- 5C1PRESSIVA -Se fOf'de expressão ou palllvla nãodeverálnvener o senUdo do dlsjlQSIUvo
• Exemplo no t~.fP~~ f., advcrbI,o "MAO"o passandoti ser emeoda nloclllieaUvlI e nãosuprcsslVa.

O - OMISSÃO-Obj~"'~,'fStabelecer mal/!r1G aprovilda no r- turnoc nlioInclUlda I~' rellaç's!) do VI I1CIlIo.

O - ERRO_ Re~~~?l~l~quen.!,?eotresponda ao que rolaprovlldo no l'lUrno

O - CONIRADlçAO_Dl5po$l~J" contradlt6rlos entresi e sobre li mesmanllItelb.
""''J':;- o

O - COQREçAo DE Ut\GUAGEM - Sanat vklo de linguagem.. de(ello,enc lMnlfest.a II cOlll\:lu, ou de
tecnlo:a:legi:slal.!vG. ,''''''1' •

171------------=0.-------------
Suprlma_s~ ~ll~'~lbo'II1 do art. 173

o - SClPRESSIVA -Se rorde exprcss60 ou palilvra, nliodever/i hiVerter o sentidodo dispOSItivo
• Exemplo no leJflOo~u~rlmlr o lIdveibJo ~NÁO". paSSllndo a:ser emendanlod,fleatlva e nlro suptes<;lva

O - OMISsAo - Objetiva restabelecer mat~r1a i1plOVildil no 1- turnoe 11010InclUlda WI tedilç"odo vr'lldrlo

0- ERRO_ RedilçãodoVer1Qdoquen40corlespon~aaoquerolaprovadol1oI·turno.

10 - CONTRADIÇÃO - Di.s}'osi\ivo$ contradit6r~ entresi e sobre11mesmilmillcll.::l

O - ~:~~I~Ir.'~E UNCiUAOEM - Sanar V1~JO de Illlguilgem, d.:lello, erro nHlluleslf) iI f'ouf!J" ou ut

QUEIRA ASSINAlARA I'IATllREZADAEJlIENDA

A composição do chamado "quinto constitucional" dos

TribunaiS, integrado por membros do Ministério Público e Advogados,
provindo, como está no Projeto aprovado em 11:1 Turno, de indicaç~o

dos "6rgl:los de representação das respectivas classes", poderá en-
sejar intromissl3es políticas indesejáveis no poder Judiciário. ~

que esses."Órgãos de representação das respectivas classes" são nª EMENDA 2T01445·7 AUTOR. --, ~n,.,IA

turalmente mais sensíveis a legítimas pressões dessa natureza,que,lPJ Deputado ConsUtull'lte Jô'b ALVES J r ~11/07~
no entanto, não devem repercutir na composição dos quadros da Ju~ I'---"-=.:....:.:....:===.:....:== ..J _ _

t!ça.
O sistema atual, tradicional, 'de escolha pelo chefe

do executivo em lista tríplice organizada pelo Tribunal com hiera!

quia para tanto, cujos membros só tem o interesse de indicar os

melhores, é o mais c~rreto, tem funcionado bem e a alegação de que

a lista sextupla, pelas respectivas classes, é mais democrática, ,

nBo convence, pôs num e noutro o procedimento é por eleição.

• Somado a isto, o novo critério restringe o número

de' candidatos ao cargo, hoje aberto a todos os que atenderem às

exigências estabelecidas e fará com que seleção J.nicial seja feita
também por aqueles que vão postular diante do magistrado a ser
nomeado, o que é totalmente desaconselhável.

m -:~:~~~;:::::=o~~~sc~~~~~~;~~~;~~supreS5Ml.

O - OMlSSAO-ObjetJva restabelecerlMtena aprovada no 1· turno e fia0lncluld4 na rcdaçaodovenCIdo.

D - ERRO- RedlIç!o do venCIdo quenllocclTCSJ'Ond.a POque fol.llptoVado no 1· tumo.

O - COMTRADIçA.o-O~po5lbVOS ccntradl!onCS entre si e sobre1:l mesmamllterla.

O - CORREÇÃO DE UNGClAGEM - Sanar VIde de linguagem. defeIto. erro mll",r...'\tQ 1:1corriGir. ou de
, técrlkalegl5latlva:.

m - SUPRESSIVA-Se forde exprcs.skr ou plllllVltl, mo deverA Inverter o lIeotido dodispositivo
EMENDA 2101441-4 NJfOR ---,,, c,o,TA • wmplO'no t~,~f~~,ildvo!rbl;>"NÁO" pllsS<ltldo.llseremendllmocliliciltlvlIenliosupressiYa

m .J~ ------, O - OMIS5AO-ObjeUv.,••r::s~belecermlll~rlllap~vilt1.lno IOturnoelllioll1duldlllli1redilçâodOVf'l1cloll'lê CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA . L.....- _J
I...._-~~~~.::....:=:::::..::::==-------- 0- ERRO_ Redaçà~~?,,~:::;~~ellàocorrespOlldallOquerolllprov.::Idonol"tumo •

QUElRAASSlNAlAR A IiAT<JREZA DAEMENDA: O _ CONTRADlçA0:l ~~~lr:voS'C'On~adit{mosentresi e sobrea mesmamatéria

O - ~~~~~~tlv~E UNGClAGEM. - Sima!' VI~lo de linguagem. deleIto,erro manifesto a eOlllglr, ou de

,EMENDA 2TOl442·2
fJ Senador Constituinte MEIRA FIL::

m- SUPRESSIVA -Se rorde expressão ou palaVlll não de\~ril ln\ertero senllllododL5posilJ\'O
Exemplo- no tCl<to suprlmIT o adverblo ~NÃo- passandotl5C'1 emenw m"d,hC'allva e nãosupr"~'l.,

O - OMlssAO-ObJeUva resti1belecer malenllllpfO'o"llda no I' tumoe nlloInclulda nQredaçãodo vencido

D - ERRO- Red<iç60 do venCIdo quenbo comsponclll an ;,.... foiaorovado no l'lurno

r.r-------.,,'f'r--""""----------,
DISPOSITIVO: Art. ~ e se § !Jnico do Projeto aprovado em 19 Turno.

REFERENCIA: Quinto Constitucional (indicação)

Suprimir as seguintes expressões do "caput" do Artigo
"'J~: ": •• indicados em lista sextupla pelos 6rgãos de repr~

sentação das respectivas classes.". E, em consequência, sy
primir também as seguintes expressões do § !Jnico do mesmo

arUgo: "Recebida a indicação

JUSTIFICATIVA

Q(jEJRA ASSINAlARA I'IATaREZA DAEMEl'IDA:

r-::"1 _ SUPRESSlVA_sefO'!'de~oupalavrA.nlo~ràlnvertero:senlJdo dodLspo$ltlvo
L-A.J Exemplo: no teec, suprimir o .lldvérblo "N.o\O". plWandoGSllremend!lmodlliclllMl e nac supresslvill.

O - OMISSAO_ObjelMl~rmi:llérlaapfOVllda ~ I' tumoe ni!lolndulda na redo,;o;::lio dovenddo

0- ERRO- Rcdaçaodovenddcquenaoc:orrespCll'ldlleoquefoli!lp~donol'ttmto.

0- COMTRADlçAO-Ol5pos1!JVOs conlnldrt6riosentre sI e sobrea mesmumateria.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Smtar 1IIcio de Iinguegem. defcilo,erro manJIestc Gcorrigir. ou de
tccnIcaleglSiatIVa.

Inadmissível, até por coerência, situaçi5es diferen

tes para atividades análogas, pois nenhuma diferença exrate na
atividade docente dentro do setor público ou do setor privado.

Obrigados à pesquisa contínua e constante, ministra0

do aulas para classes com alunds em número elevado. desenvolven

do atividades práticas até no campo da insalubridade máxima, to

dos os integrantes da categoria fazem por merecer a equiparação

de direitos com os seus colegas de lo: e 212 graus.

Torna-se-á extremamente caótica a situação nli! área

educacional, se mantido o texto aprovado, pelo fato de grande '

parte dos professores exercitar suas atividades nos vários ní_

veis já ·citados, concomitantemente, o que poderá ocasionar apo'L

sentedorãas parciais ou mutlladas.

lEMENDA 2TOl440·6. "'""' ---. "'''
m J rrru/7/~ê CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA _ ~ ~J

r.r---------=--:"""'.---------,
DISPOSITIVO: Art. 16 do Projeto aprovado no 19 Turno.

Suprimir o artigo 16 do Projeto aprovado no 19 Turno.

• • JUSTIFICATIVA

A intenção do Legislador, neste artigo, seria a de

evitar os chamados casuísmos eleitorais, à véspera de um Pleito:

Ocorre que os casu!smos eleitorais foram produtos do pas:a:~
quando por Atos do período autoritário e num clima de drncreas
coação' a um Congresso Nacional emasculado, eram ditadas

anu_d~mocrát~c::~ todavia, uma neve ordem consp1t.ucional foi

er~gida~ •allce:çan~o a atuação política no primado da negociaç:o.
, Considerando que cada eleição é um caso fático, n o

te~ s~nt1do que a principal arma para a debelação-de impasses pg
l!t1.cos, queé a negociação, fique obstacullzada por uma norma

const1tuc:io~a~~Sll11 sendo li mister suprlmiT o ATtigo 16, que fU~
clonarla como v~rdadeira' peia ao mais importante fórum de decisão

democrática que é o congresso Nacional.
A sociedade contemporãnea 7 o inclusive, já registra a

aplicação urgente de profundas e eloqDentes reformas eleitorais,

como a que se deu na França.

'a) ••.•• ~ ••••••••••••••• ~ •••• ~ •••••••••••••••••••

Lamentavelmente, talvez por lapso, foram excluídos

:lo direito à aposentadoda prevista no inciso UI do artigo su
pracitado, os Professores Universitários, de Pré_Escolas e de
Cur'OS Livres, ricando o direito em questão restrito apenas àqu~

les que exercitám o magistério a nlvel de lQ e 2g graus.

Conforme é de conhecimento geral, à luz da legis

laÇa0 os Professores compõem uma categoria profissional difere!:!
ciada. independentemente do curso, ramo, nível ou grau em que
trabalham, desenvolvendo uma atividade prOfissional penosa, ra

-ztlo pela qual sempre tiveram di~eito à aposentadoria especial,'

ap6s 25 (vlnte e cinco) anos de trabalho, prorrogativa que a

nova Constituição. Federal subtraiu.
Torna-se desnecessário ressaltar que o texto aprQ

vedo na nova Carta Magna, além de ampliar o tempo de serviço dos

professores para alcançarem sua merecida aposentadoria, cr~ou

odiosa discriminação contra os docentes acima mencionados, pela

supressão d~s seus direitos à aposentadoria após 30 (trinta) I

anoS de exercício do magistério, para professores e 2S ( vin'te

e cinco) anos para professoras.

A atividade do magistério não assume caracterí~t.!

cas diferentes nos vári'Os níveis, ramos, graus e cursos. Tanto

é verdade que o texto constitucional, aprovado em 19 Turno, d~

termina no inciso "bIt do seu artigo 41, ... qual diz '1'espeito à
aposentadoria dos funcionários públicos:

Art. 41: O servidor será aposentado:

1- •••••••, .
11 - •.•••••••••••••••••••••••••.•••.••••••.•••••
tIl - ...••,..••••.• ~ .....•••..•••...••••. ~ ••..•••

.JUSTIFICATIVA

DISPOSITIVO: Inciso tIl, Art. 201 do Projeto aprovado em19 Turno.

s~primir as seguintes expressêies do Inciso lII, do

Art. 207, " ....de primeiro ou segundo grau.".

A redação oferecida em 19 turno ao inciso em eplgrafe, pare

ce-nce muito rlgida e cria, por isso, a inelutável divisão dos membros'

-deeses 6rgãos em duas categorias. Dessa forma é que propomos a altera

çllo da expressão "será" para "poderá ser constitu!do", ficando faculta

da a criação do 6rgão especial.

QQElRAASSINALAR A I'IAT(J~DA EMENDA:

QlIEIRA ASSINAlARA rjATaREZA DAEMENDA:

XI _ nos tribunais com numere superior a vinte e cinco julgadores pode

rl1 ser consti tu!do órgllo especial, com o mínimo de onze e o rnáXl-

1
mo de vinte e cinco membros, para o exercício das atrlbuiçeles ad
ministrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno.

,
nê-se ao inciso Xl do Art. 98 a seguinte redaçllo:

QUEIRA ASSINALAR A I'IATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICATIVA

Dê-seao art. 32 d::IAte das D1sp::lsiçõesoonstitt.:t:ionais 'Xransitérlas
a seguinte~,

-Art:. 32 - :sassegurada a garantia C!a vit:al.icleCa&
aos etaaãs J.linist:ms c'b Tr.ibunal de cmtas ca~ e Cbn
~ toa 'l':l::Umnais de o:mtas à;)s Es~s, to Dist::ritõ

='J.~=:;Oe Cbs CCnselli:ls e 'I'ribUIlai.s de CC!!

JUSTIFICATIVA

O fato de o texto do item 5 à:> art. 75 ter siéb trar:sfer1cb eo Cl::n'P'
da ~titu1ção para o Ato das Dis[:osições D:lnstitucl.onais Trarsi1J5rias, cons
tituirib o art. 32, fOderá, eventualrrente. dar ensejo a cn.e rã:i cais sejã
consideraeb esse cU.sr:ositivo ma m:cna de caráter genér:I..Ó:l. E:! consérICêncla,
~ entender-se ccr.o não traJs aplicável aos at:uais Q::nsel.hei%os &:ls Trl
hmais de o:mtas dos Estados, do Distrito Federal e cb ~cip1O e ms o:mse
~ e 'l'rlbunais de OXltas ms Hunicip!os, o que roq:;erl.a. ~a. rOO inteE;
c:icnalrlent:e, a ha:clcnia das n:l1:r..as que ;regem o Sis1:e:ra T:dbunais ee D:lntas.

A presente erenda visa, ~te. elidir essa p::Issivel contradi
çiC !P t:rata:J:ento da J:i1eS[llB natéria constit11clonal. -

T - SClPRESSIVA -Se forde e;tpreuão oup~ n!o deveráIr1vcIter o sentidodo dispositivo
~ Exemplo: no~, suprlm,lr o illdverblo "MAOH. pcssandoa SllremendamoclllicatJVa e nãosupr6Slva.

O - OMlSSAo - ObJellVa restabelecer ImIlerlZlllprtMlda no I' turno e não Indufdllnllredllçllo do vencido.

O -- ERRO- Redação dovenddc que ni!lo correspcn~~o que foiapn:MldCl no I' turno

0- COlilRADiçAO-DL5poSlt/VOS contradilóriosenl.tesiesobf'e.llmC$fT)llmllleria.

~--, _ CORREçAo DE UNOUAGEM - Sm.ar-.ido de I1ngu!lgem. defeIto, erro mllnlfestc 11 COITIglr. ou de
~ te<:nlcaleQlSlallll&. '

o -~~:=~~~~::~~=oo~~~==Sll~~~:::~~~supresslva.
O - OM15SAo-ObjetIVarest!belecer matériaaprovada no l'twno enio Indufda nlI tedl:ç40dovenddo.

D - ERRO- Redaç!odovenddoquen!ocorresponc!a.lloquefoiaprovadonoJ·twno.

ti] - CON1'RADIÇÁO_Dlsposllhm COnlltlditóriosentte:slesobre.llmesma:mathfa.

D - =~I~~E UNOUAGEM - Sanllr't1do de linguagem. defeito.erre mllfllfesto .11corrfglr. ou de

o - =:'~-;~~~~:~ ~~~e::~oo~~~~~=~"~v:~n~:c~::~::::O:~::pre5SWB
O - OMISSÃO-Objetiva restabelecer matéria llprovllda no toturno e nao inclulda na redllçllo do vencido.

D - ERRO- Redaç60do vencidoque nsc correspontm110 que foiaprovadonQ l' turno.

m - CONIRADIÇÁO - Ol$poslllvos contJadlt6nosentre si e sobre 11 mesmll matêrla.

O - CORREçAO DE UNGClAOEM - Sllnllr Vide de fingulIgeJn. defeIto. erro manrfesto 11corrigIr. ou de
téaIlCZIleglSlatnra.

w
i
I
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DESPACHO

NATUREZA: SUPRESSIVA

Constituinte ULYSSES GUI:~R1iES

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda procura eliminar o que consideramos um erro e

uma injustiça para com os vereadores.'

Todos sabemos das pressões e perseguições que, por muitas

veaes , sofrem os edis que procuram exercer na sua plenitude, o manda

to popular~

No país modernizado que é cr Brasil de hoje, as distâncias'

diminuem, inclusive as distâncias políticas, incrementa-se o relaci,!!.

amento entre os diferentes nfveis da Adminrstracão Pública Cada '
vez mais, o município relaciona-se com o Estado, com a União. Sendo

, assim, o vereador, ao tratar das questões nuní.cãpaãs , não pode dei

xar de referir-se a :emas regionais e nacionais.

Ora, dessa forma, seria um contrasenso limitar a invi,!!.

labilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no .!:.
xercicio do mandato à circunscrição do seu munic!pio, mormente em

um momento no qual esta Assembléia procura ampliar os direitos e g..!

rantias de todos os cidadãos.

Lembramos • ainda, que náo estamos falando de imunidades '

parlamentares mas apenas da inviolabilidade do mandato no seu efeti

vo exercfcrc,
Por fim, recordemos que o inciso VII (sete) do artigo que

discutimos defineCl\fs pJ;oibições e incompatibilidades dos vereadores

se darão expressamente no mesmo grau das p·roibições e incompatibll.!.

dades dos deputados estaduais e federais.

Destarte, seria - além do que já" foi dito antes - uma •

flãgrante incoerência aplicar aos vereadores as mesmas proibições e

incompatibllidades dos parlamentares estaduais e federais, e restrin

gir ao nível do município a sua inviolabilidade.

OOEMASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

VI - inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, pa

lavras e votõs no exerc1cio domandato e na circunscrição do muntci:

.E.!2.."

[i] - SOPRESSIVA-Se forde exptessilo ou petevta, não deverálnvertero sentido do dlSpoSlliVo.
Exemplo:no texlo suprun:ro adverblo ~NÃo~. passando a ser emenda modlIlcatNa e rac supressrva-.

O - OfoUSSÃO_ObJetIw restabelecer metene apl'OVllda no 1· wmoe mo mcluldana redaçãodo venddo.

D - ERRO- Redaçãodoveacídc que não ccrresponda ao que foiaprovadono 1· turno.

D - CON'lRADIÇÃO_DlSpoSlqvos conl1adltónosentre si e sobre 11 mesma mal&!a.

O - ~~~~E UNGUAOEM - SiUlaT vl"clo de linguagem defeIto,erro marufestoa cofrlglr ou de

L!L~!--LLL2..LT_!...J2

D('tcrminadas operações de crêdit.o cxnc rnea tais cemo:
créQ.ito de fornecedores, financian:.c:ntos de ieportações. exportações é
outras. rcal:L:ados por empresa" nacjonais COIIIO a PetrobrõÍ.s. Vale do
R10 Doce. e t e , , requerem prClnta deliberação, não podendo fJ.car ao a
guardo de um~ autorização do Congresso, sob pena de se intt-l romper t~

do o pr oces ac p r cdu c ãvo , Quase todos esscs atos envo]vE.m cncargos pa
ra o Estadd e podem tornar-se gravosos a rostcri~. em funçi:t1 de fI:!;!
tuações de aer-cad c , A expressão cuja eliUltn;ll.'i'ào se s ugc r-e r-e pee s crrea
indébita interferência legJ. ...lat:Lvll. inV111b:LIJ.::iando a cxcct.ção de a ees
ordillários de gestão, que cabc ao Executivo e re eue r-, ao 1.egJSlaLivo ..
fiscaliza.r e ao Judiciário pumr , em caso de maJversação.

o - SClPRESStvA -Se forde expressão ou palavra.nêo deveráInverlcl" o 5CfIIJdo do diSpositivo
• EJtempl0 no texto,supturur o lulvelblO ~NÃo-. passandoa ser emenda IIIcxLficatm!1 e nAo supress-va.

D - OMISSÃO-Objetiva restabelecer meiena aprovada no I- turnoe nec mcluldana redaçãodo \-crlcdo.

O - ERRO- Redaçãodo \'CrlCldo que nãoccrresponda ao que foiap=do no t-tumc

O - CONTRADIÇÃO_DlSpo5JlJvOS <contradilorlos entresi e sobrea mesma meteua.

O - =~~~~E UNGClAOf:M - SiUlarVICIO de iJnguo1gcm defCllo erro manrfestoa cOIIIglr. ou de

A s1.ngulari:açào da "fa1.xa d e fronleJ.n". sujc~til. a r ce er-ã-,
ções de a r ~vidade ec"nÔIIlJ.ca, é: e~ SJ. meslll~ ob s c Lc t a , num~ era e~ qUl'
a inte&r.. çac rC&lC1l111l c a for~l"a'ino de U1110CS ae cune í r as e um Fre-rc- 
qUJSJtC' para djnami::ação do cC'mércio a n t.c r na c Lor-n L,

A rc í xa di: frontel:Lra é: um c on c e a t.o hei dado da gUlrra de
tr:Lnl.1leila:=. torno da obsolcta pe Lc s Il\í~scls e atlõcs. É 11 IIlcl'talldede
da linh; Hagillot transposta. para o ec ue cr e b r a s f Le a r-c , cujas fror;tc=.
ras não apresentam in..rugos cr1.ve:s.

De qualquer eauea r-a , a eTtenuão de ~té: 150 qU.l.lôn:etro:: sl.ob
ta e rr-aa parte substancial de Estados c T(..rr.ltor1.os, ~on:.o RJ.o Grande ôe
Sul. Sant~ Cat ...r-ann , Paraná. ~Iato GI0SS~. Acre, ãcndcna.a , Am.. :.cna~ e
Pa:-á. ao controle d e s autoridades Loc e r s , c e on t r t b t.u r-aa ~llra dlflCU!
tar o e"t:erclc50 das a mv s doucs econôlIllca·. quando o dc s c j ave L se-r.l.u
precisam..:lntc o anv e r-s c e o adL.n':i.õ~cnto de. c,;m~rci(l. agrJ.el.,ltul a, e a n 
dÚ:Jf.11a nee s a e regiões, ell' be nc J'a e Lc do1 propria defesa ni.cion.ll-.

JUS T I I r 2.-L!... !.-.Y2.

QUEM ASSINALAR A NATUREZA DA EMEND'"

,..,...------------=0------------..,
SuprJ.lIla-se o § 22 do Art. 2(1 do ProJeto dc 1.0n::tJ.tu.I.'ião (D).

Constituinte ROBERT~CAlo'-lP-O-S---------.) tG1~d;:ããJ

PresidEfnte da Assembléia Nacional Constituinte.

Em 12/07/88

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA El'<1ENDA:

A emenda pretende a supressão de expressões de dois dispo

sitivos (art. 74, ~, e art. 74, § 19) De acordo com as normas re

gimentais, as supressões propostas deveriam ser o~J.,eto de propOSicõe;

distintas, uma vez que entre elas inexiste correlação (Regimento In
terno da Assembléia xací.onaj, Constituinte, art. 23, § 29). Aómite-se

o seu acolhirrento apenas para o primeiro d:Lspositivo indicado (art.74,

~I.

suprimam-se. no inciso II do "caput" do artigo 177 do ProJeto de

ConstituiçâoCredaçâo para o 29 Turno). as seguintes expressões:

"lI - o o. efetivo ••• em caráter pennanente ••• efetivo ••• a ti

tularidade da maioria de seu capital votante e ••• ".

AUTOR: JOAO ALVES

D - O..,lISSÃO- ObJclf\.a resWbcleccr matenaaprov<lda no t-unoc e nco mcluldd na redaçac do vcacldc

D - ERRO- Reda<;ão do vencidoq,uen.!lo ccrresponde 00 que fOI aprovadono! lume.

O - CONTRADIÇÃO - Depcsevcs contrcdãcocs eutr.. ~I e sobre a Ill~n<l mctcna

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de hngu~gem defclto erro manifestoa comglr,ou de
lecrncalegl5latNll.

EMENDA 2TOl446·5

f?

E.'!ENDA N9 2T 1445_7

rn - SCJPRESSlVA - Se for de expressão ou p,lli;l1lfil. não deverá mverter o sentido do dlsposltlvo
Exemplo no texto supnmlr o adverblo ~Nt\O-, passandoa ser emenda rooênceuve e nêc supressll..a

JUSTIFICAÇÃO

o conceito de controle de empresa. expresso no inciso. não con

diz, sem dúvida alguma, com as modernas práticas negociais vigentes

na atualidade. A detenção da maioria do capital votante de uma soei!!,

dade não quer dizer, necessariamente, que as pessoas que detêm essa

ll1aioria têm o controle da empresa. ~ o caso, por exemplo. dos acor-

dos de acionistas, previsJ:os na lei das sociedades por ações, onde

um grupo ou UJIta pessoa com uma participação de capital mInima. mas

-detentora de tecnologia utilizada pela empresa. pode controlá-la.

Assim. o que define o controle de uma empresa não ê a detenção

da maioria de seu capital votante. mas.o exerclcio, de fato e de di
re1to, do poder de defin1r os seus rumos, o poder de gerir suas ati

vidades.

EMENDA 2TOl447-3 ~,~,________ ~,.

e"J ConstitUInte RCBERTO CAMPOS J cr=u .00'ãJ

QUElRAASSlNALAR-A NATUREZA OA EMENDA:

Q -:~';~~~~~~~:=o~~;;:~=:~~~n~::~~::~~~~upresslva.
D - OMlssAo -ObJ~lJva restabelecer matenaaprovadano 1· turno e não lncluldana redaç<Jo do venedo

O - ERRO - Redaçllo do vencidoque Mo amesponda ao que foiaproomdo no I· turno.

O - CONTRADIÇÃO - DlSpOSlbvos conlradJt6t1OS entr!;51e sobre~ mesma m<tteria

O - CORREçAO DE UNOClAOI:M - S<lIlar VICiode hnlJUlIw:m defCltO, erro malllfesloa ~corrlgl' ou de
~úcalegi5latrva. <

,..,... "'"0 ..,

~ Suprimam-se CO § 22 do Art. 30 do Ato d:;:s D, spc SIç~es Cons-
t.itucio~als Translt~rlae do Pro..eto da Ccn~tltulçao (B), as Se5l.olntes
C',p' c~soC's:

a •• Hpropcrâ ao Poder Execut i vo a dee I üraçãa de nu II dade do

ato c H

JU5TIFICA...s...!....Q.

Os atos relativos;' d;vld", axtern .. são eo"tf"ato~ bllater~ls

Ol.o Il'IUltllotltpr"IJIS. que n;';o podem ser IJr"ulades p~r Simples dt.llber"lJ"lao
Ufllldt('ral .. c 5111'I apenoÕs medlartc~reeur5Q ao fore::: ,nt(>rnaclono.ll ou
trlbl.n~1 arbitrai eon"enclo" ..,do. As Irregularlde.c:!es lntern;:.s de.vem
s.:r PU~ I das atrav~s d<: rt;spc,nsab 1 I, :u.çiic do nt.Soc Iã~cr, pc r pr oces~o
03dmlnll!'trêtlvo ou Jud,clolr,o. O ato IntC'rr..1CI tll'dI n.,,, pe.de !>('f" af,.tu
de. P')IS de cutra maneiro! o BraSil (Istarla se arrog<:ndo um direito de
mo.rat~rla unllat"ra!. M<lntldo essCl diSPOSitiVO, 'tornar-!>('-Ia ptat,ca
mtnt(" Inv-l.ív('1 parol 00 Brdsll obter flnône-Ialllentos e""t:crnc..s, 5eJa de.
CI uba dE' Pl.lr 15. SC:Ja d<:s orgim I%aljõct/ I ntcrr,aC' lona Is, seJa deE. bo1f"COS

c.eml"rClaISo

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

f't:t1 _ SOPRESStvA _Se for de elqlles:s60 ou palavra ttiIO devera mverter o sentidodo dlsposllrVO
~ Exemplo:no lexto $UPllmlf o edvelblo ~Mo-. passando a ser emendamochfiealJva enfio supress.rva.

O - OMISSÃO-ObJelr.a restabelecer maténaaprovadano I'lUmo e nAomc1Ulda na redaçãodo venddo

O - ERRO- Redaçãodovencldo que MOctJITespooda ao que foi aprovadono I' turno.

0- CONIRADIÇÃO_D15positwos contradrlorlOS entresi e sobte 11mesma materla.

D - ~~~ UNGClAOEM -Sanar ví~ de Iingullgem, defeito,eITO mllnlfesl.o;ll C'Oltlglr ou de

,..".----------TDOO.------------,
Sr.4:Jr!ma-se, no inciso IV (quatro) do artigo 1Q (primeiro) do Projeto

Constitucional a expressá"o " ••• e da Livre iniciativa;"

litulo I

Dos Princípios Fundamentais

Art. 1Q ••••••• ~ •••••••••

IV - Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

.1ISTIFICATlVA

Não pocIeoos concordar cema inserção da Livre iniciativa como LIIl dos

Princípios Fundamentais que nortearáo a futura carta Magna.

A Livre iniciativa é sim. t.m Princípio F.undamental das sociedades •

nas quais predooJinam as relações. do Mercado. No entanto, não podemos igualá

laaos Princípios - estes sim Fundamentais - da Soberania, da Cidadania, da

diginidade da pessoa hu:nana, do Valor social do Trabalho, do Pluralismo pol.!

tico, da Convivência pacífica da hunaniclade

lentlramos que a expressão "Livre iniciativa". comoé utilizada histo

~ ricamente, significa a liberdade do cidadão para real1:zar os negócios Priva:'

r
dos sem preocupaçóes COI'ltos demais. NLtna palavra, 1rlp1J.ca na liberdade para, in-I

clusive, explorar o trabalho alheio.

Dessa forma, entendemos como contracftório aditar COOlO um Princípio funda

mental. em condições de igualdade, os valores do Trabalho e da Livre iniciativa.

Ademais, na sociedade que queremos ver construídano nosso país, iguali
tária, socialista, a Livre iniciativa ná"o pode existir como valor em si mesmo. aB.
soluto, como Princípio ftnjam:eotal ~

Por tudo iSso, propomos a presente emenda0

EMENDA 2T01451.1 ""~
(:J ROBERTO FREIRE ----------,J crn·~;A~

r.r---------- TDOO,- - - - - - - - - - ----,
Suprima-se o ítem "Cto do inciso XV! (dezesseis) do artigo

3B(trlnta e oito), do capítulo VII (sete) do Título !lI (três) do '

Projeto Constitucional.

"Art. 38 •••••••••• a ••••

XVI ••• o ••••••••••

C) A de dois cargos privativos de médico;

JUSTIFICATIVA

t sabida a situaç<lo difícil vivida pelos profissionais da

Saúde no nosso paIs, entre eles, os médicos. que enfrentam obstácu-'
los de toda ordem para levar a efeito com dignidade a sua nobre ati-
vidade. o

Esta Assembléia - e este Projeto, ora em discussão, é um

exemplo disSo - tem procurado melhorar as condições para o exerc!-'

cio das atividades relacionadas com a Saúde. E neste sentido obtiv.!!.

mos algumas vitórias como a aprovação do Sistema Único de Saúde.

Dessa forma. não podemos concordar com o disposto no .ítem
que pretendemos seja suprimido.

Permitir a acumulação de dois cargos privativos de médico

é não contribuir para melhorar o atendimento da nossa sofrida popu-

laçáo. •

Da mesma forma. aceitar o dispositivo em questãõ é prej!!

dicar os próprios médicos, muitos deles vítimas de esgotamento e

estresse, por não conseguirem cumprir uma jornada de trabalho desu-

Devemos procurar resolver as dificuldades profissinoais '

enfrentadas pelos profissionais da Saúde garantindo-lhes melhores '

condições de trabalho e salá+!o e náo prolongando-lhes além do rec.Q.

mendável a jornada de trabalho, com prejuízos já referidos para pa

cientes e médicos.

EMENDA 2T01453-8
l? Deputado JOSE LOURENÇO

Q(fBRA ASSINAL.AR.A NATUREZA DA EMENDA:

rif-1 _ SOPRESStVA - Se forde expresslioou palavranão d~~era rnverter o senLdodo dlsposl!JVo
I.-f"'-l Exernplcr no te:<lo suprlrmro adverbl0~NÁo~, polSSllndo a ser emenda modiIlclllMl e naosupresSlVC'.

D - OMJSSAO-ObJetlva restabelecer rrnl!erlll aprovadano 1· I':.moe MOIIlclulda na redllçlio do venCIdo.

O - ERRO- Redaçãodo vencIdoque nriocorresponda ao que foiaprovadono l'lume.

O - CONtRADIÇÃO- DI5POSllrVOS rontr/lcht6no:; entresi e sobrea mesma mlltérla.

O - CORREÇÃO DE UNGtlAGEM - Sanar VICIO d~ lmgullgem, deFelto erro mllnlresto11corrIglI. ou de
técrucllleglSllltNa.

EMENDA 2TOl448.1
~ e~nstituinf.l: nOIH:.R10 CfI=S J E!!~;~

OOEiRA ASSINAU\R A NATUREZA. DA e1ENDA.

0" - StJPRESSIVA - Se forde expreS$i1O ou ~r4Vril não d<:\'l;lr4 uwertero sentidodo dlSposltzvo
• Btempl0 no texto suprunlr~ adV'CrblO ~NAO-, pas:>ando a ser:menda modificativa e MOslJpreSSIVa.

O - OMISSÃO- ObJclJva ,estabelecerrnatenaaprovadano IOlUmo e não mclU'dllnaredaçãodo vencIdo.

0- ERRO_ Re..mçao do vcnddoquc não correspondaaoque fOI aprovadono l'turno

O - CONlRADJÇAO- DISPOSllrvo~ contradltonos entresi e sobrea mesma malerJa.

O - ~~~I~~E UNGUAOI:M - Sanar VICIO de linguagem,deleito euo manifestoa cOrrJglr ou de

Suprimnlll-se,do inc1so I do artigo 50 do Projeto de
Const.itulçiio (D), n3 se,s:uint;e.! exprossõcs: ••• "ou atos que .,c;:rrc:rC:1ll
encargoll ou COIIII"I olld~sos r;ravo:Jos ao põlotr1lnônio nacional".

QCfElRAASSINALAR A NATUREZA DA EMEND'"

Q - SUPRESStvA _Se for deexp~ ou p~lavrll MO deveráInvertero sentidodo dlSJ'05lllvo
Exemplo no lexto supnmlro lldvelblo ~rir'lO~ pllSSllndo a ser emendllmodlficat.va enfio supreS5J\<l.

D - Ol>\ISSAO-ObjetNa fes\ll.beIecer matériaaprovadano I· turnoe MOlndUldll na tedaç!o do vencido.

O - ERRO- Redaçãodo ven.ar»que nlioaHTesponda ao que folllprovadono 1. turno.

D - CON1'RADlçAO-D15po~ltIvos contradil6rlose~treslesobreamesmAmlltena

O - ~~~~~~~E UNGUAGEM - sanar VIcio de 1109u~9em, defeito.erro maruFesto ;li corrigir,ou de

Suprima-se, no inciso VI (seis) do artigo 30 Ctrinta) do

Capítulo IV (quatro) do Titulo III (três> do Projeto Constitucional

a expressão " ••• e na circunscrição do município;"

"TItulo 111
Capítulo IV

Art. 3D •••

~----------=,--------.......,--,
, DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 33, com seus respectivos~ e parágra
fos.

Supr.1.1I'.a-se todo o art:l.go 33.

Art. 33 _ O Dist:rio Federa1, dotado d~ autonania polít:l.ca, legislativa, 00

minist:rativa e fmanceJ.ra, nos te:rnos desta Constltw.ção, será a.dminis1:raào :por (;:)-.1
vernador e dJ.sporá de câmara LegJ.Slativa.

§ 19 _ A e1eJ.çãodo Governador e do V1.ce-G::lvemadcr, observadas as regras do

art. 79, e dos ~putados D1.strJ.taJ.S COlllC1di.rá cem os dos Governadores e Deputados Fs

taduais. para mandato de igua]. duração.
§ 29 _ Aos Deputados Dist::citais e ã c:.3JMra Legislativa aplica-se o dJ.Sposto

no art. 27.
§ 39 _ O Distrito Federal, vedada sua diVJ.São em nuru..ci:pios, reget"-se-á pr

lei orgâru.caaprovada px' dois terços da Câmara Legislativa.
§ 1i9 _ A 'lei dJ.sporá sobre a utJ.lização, pelo Governo do Disa'ito FederaJ..

policias civil. e m1litar e do corpo de bali>eu'os militar.
§ 59 .. Po DJ,st:rJ.1:o Federal são atribúdas as ccmpetênc:a.as legislativas

vadas aos Estados e MJnicÍ~.
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QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Para cbviar os inconvenientes apontados e aperféiçoar o texto~

titucional em gestação, preccníza-se supr:imir a ~ssão " ••• rrediante lista tri
plíce", inserida m § 79 do artigo 31 do Projeto, o que virá atender ao objetivo

em tela, conbinando-se can O artigo 98 e are, 113, inciso D, sen prejudicar o

emmciad:::l geral do preceito.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

JUSTIFICACAD

Há espress ões no texto do projeto de constituiç'o, deste jaez. ,"competeaJ

Tribunais prover os cargos dos JuIzes a eles subordinados" (exempll graUa)

sempre que for encontrada expressão semelhante, o vocábulo~ de

ve ser substituIdo por vinculado.

Efetivamente, a idéia de subordinação é incompat!vel cem a idéia de inde
pendência. OU o Juiz é independente ou é subalterno A evolução hist6rica, jurídica
e política, é no sentido da independência do Juiz, para maior segurança dos jurisdi~

cionados

mered1rent:o serve para hanenagear IJ. experiência e a constância profissional dos

trais antigos e, concx:rnitantemente, contB"'!pla o eecíssa, o entusiasro e, algu:na.s

veaea, até treSI"'O o talento. dos manos antigos. Por restring:ir ou minir.izar indé
bitas ingerãncias no processo de escolha, a aCoção de tal srseere trará trais in

depeIrlência e respeitabilidade ã Justiça Federal, en seus dois graus de jurisdi-

SUbsb.tuir o vocábulo subordinado(s) por vinculado(s). nas frases,

ções e períodos, sobre a relação entre os Juizes e os Tribunais.

ção.

Como no Brasil, as constituições Republicanas, inclusive o projeto atual,
atribuem o exercIcio elo Poder Judiciário aos Tribunais e. Juízes, n!lo se justifica a

slbordinação destes últirros, aos primeiros, Dentro da organização judiciária, estes

encontram-se vinculados aos primeiros, porém sem subordinação; tanto o Tribunal como

...o Juiz são soberanos ao interpretar e aplicar as leis; a diferença é, tão somente,

de grau de jurisdiç~o.

Em paIses de forte presença militarista, como o nosso, é compreensIvel que

lI'I.Iitos vejam, na organização judiciária, u:n sImile da organização castrense; identi_

ficam no Tribunal, o quadro de oficiais-generais, e no Juiz, o oficial de patente in

ferlor.

D - SOPRESSIVA - Se rorde espressac ou p~lavra não deverb lnvenero sentidodo díspostuvo
Exemplo. no texto S~pruTIlr o adverblO MNAO passandoa ser emendamoo'ficllWa e nãosupresswe

O - oll'UssAo - Objetiva restabcletetmeteríe aprovada no Pnrrnc e não Induldana redaçãodo vencido

0- ERRO- Redaçâodovencdc qce niiocorrêsponda ao que fcl eprovadono I·tumo

O - CONTRADlçAO-OISPOSlbvos contradltonos entreSIe sobrea mesmamatena

m - ~~~~~~~E UNCiUAGEM. - Sanar VltlO de lmguagem defeito erre manifestoa cortlglr ou de

eEmA SLPRESSIVA

Acrescente-se ao inciso XI do art. 38, ap6s a expressão "a qualquer títu

lo", a seguinte:

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

"excluído o adicional por terrpo de serviço"

JUSTlrICACAO I
A emenda visa a eliminar contradiçiio apontada pelo sen.'lor Relator-Geral noI

parecer que acompanha o Projeto de constituiçiio.

A solução que a emenda oferece é idêntica à prevista no inciso XV do refe

rido art. 38, aprovado pelo Plenário, que disciplina a irredutibilJdade da remunera

çiio dos servidores públicos, ressalvando o adJroinnal por terrpo de serviço do que de~

fine cano sendo remuneraçiio máxima.

Acolhida a emenda, estará afastada a contradição posta em evidência pelo

Relator e mais aquela que resulta do inequívoco conflito entt"e os incisos XI e 'IN do

art. 3S

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Suprima-se o art. 53 do Ato das Disposições Transitórias

EMENDA 2T01457-1
f? I1NTOOlO CAALllS l«NEl REIS

o - SOPRESSIVA - Se forde expressão ou p~avra nac deverainverter o senace do dlsposlbvo
I::xemplo no texto.SUprimir o o!ldverblo MNAO pessende II ser emendamocllica!Na e miosuplesslVa

o - OMISSAO- ObjebVll restabelecer rneteneeprcvadano 1- tumoe nãoInclulda nll redaçãodo vencido

O - ERRO- Redaçeodo Vl!ncJdo queâac correepondaao que foiaprovado no l' turno

m - CONlRADIÇAO- DISPOSlllvOS cconaeecncs entresi e sobreli mesmametena,

O - CORREÇAODE UNCiUAOEM - Sanar vicio de linguagem defeItoerro manifesto a comglr ou de
têcrucaJeglSlalJvlL

m- ~~~~~~ex1:~~~: ~~~v:~oo~~~~p;:~~~~e:s~~V;~~n~:e;~~:;~~~~~~upresslVa
O - OMIssAO - ObJellVa restabelecer matem!aprovada no l' turnoe nao lnclwda na redaçêo do vencdc

O - ERRO- Redaçãodo vencido que não eerrespcnda ao que foiaprovadono 1" turno

O - COfiTRADlÇÁO - Dlspos'bvOS contr!lditorlos entoesIe sobrea mesma meteoa

O - ~~~~E UfiCiUAGEM - Sanar \!fCIO de IonglJagem defeito erro memfesto a COrtlg r ou de

EMENDA 2T01456·2 """" ---,
PJ Deputado Ronaldo Cezar Coelho ) rr=1~;;--]

""""------------,
Constituinte JOst LOURENÇO

de salvaguardar outros arrteresses dessa nessa popul.a.çâo, talvez 1l\3.J.5 J.!l'çortantes, a

tendendo ã POSl.çâa especceí, que o Dastrwto r~deral desfruta jW1to a todos os bres:L1e.=

rcs que não têm o pr"l.vJ.1égl.O de nele vaver- e que o ccnsaderam dafererrte- um espace

aonde tcdos os brasJ.1eJ.'IOS1 dndeperderrtenerrte de cor partl.dária, vem se congraçar -,
e!'\ seu pa"tM.otJ.sro.

Suprima_se o art. 227 do Projeto de Constituição (BI, aprovado em

primeiro turno, pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇãO I
A autononua polÍtica, leglSlat1.va. cô-crustretave e fmancelra do ürstnrtc

Federa]. ccrrtrarae toda a concep;ão subjacente ã sua natureza e ã sua eeetanecêc, Sede

do ~verno Federal e capJ.tal da RepÚblica, o Distrito Federal deve f:tear amane às Jm-I
plicações que presidem os clamores das 1J.des estaduais e r-amac.ípaas, podendo-se ad:m.

tll", é verdade, uma concepção mterreebárJa. pela qual o seu governador SerJ.B eleito,

o vace-Presadente da RepÚblica, em chapa única em o Presaderrte, A eutcncrne fi-

somente preJUízos trará a BrasÍlia. As engênClas de recursos recessêrccs à
vada admJ.Justrativa são elevadas. Scrrente o propr:w GoveJ."'nj Fed~ral é capaz de supI'lI'

em nível adequado, os fundos necessários a seu fun~o.m:mutenc;ão e deserwcdva,

rrerrto , tendo em vasta sua funo;â-:J especial e o bem-estar do seu povc,
AssJ.m. a ampla acrcrceue do DJ.Stri:to Federal e sua transf0rn3.cão em Estado.

ecnerrte preJuízos trará à Cap11:al Federa1 UmDistrJ.to Federal vll'lCU1ado ã Pres1dêne

da República, de n:do a Ser' supr:u:b com epcuc Federal.ê essencia:l. ao país e ã sua ca

PJ.1:a1. t, alías, preCJ.50 entender que, foi justarrente por J.55O, que sua área fol. ões

rrembrada do Estado de G::IJás. Reverter essa concepção e transformar o Dl.Strito Fede

ra!. em Estado Federado, ê negaI' tcõas os objetivos para os quais ele tca: concebJ.do

Não se trata de negar ã :pop de Bras1lla o direito de votar. Trata-se

EMENDA 2TOl454.6

f?

m - ~~~p;"~:;~~S:U~~:: ~~~e:e:oO~~~::S::=~ás~~V:~n~::~:::~;~~s~:~UPreSSIVil
O - OMISsAo - ObJe\lVa restabelecer rnatena ~pr=da no I· turnoe não lncluida ne redaçec dQvencido

O - ERRO- Redaçãodo venddoque nãocorresponda ao que foi;,provado no l'lumo

O - CONTRADIÇÃO - DISposlUvos contmdltéoos entresi e sobre li mesmllmatetlll.

O - ~~~T~J?IiV~E UNCiUAGEM - Sanar\'feiode linguagem,derelto,erro manifestoa comglr,ou de

"natureza especial ou"

SUprima-s~ do arti9? 73. IIl, a expressão:

'- -=====-==.:.:='- .JJ &;~B;J
EMENDA 2T01462·7

fJ CONSTITUINTE MEIRA FILHO

Essa visão distorcida, entretanto, se compreensIvel no plano socio16gico,
é inadmissível no plano Jurídico. Se a linguagem constitucional deve, por um lado,

ser simples e clara, evitando a erudição meramente literária, como condição de aces

sibilidade ao maior número, deve, por outro, esquivar-se da vulgaridade e da ausên
cia de técnica, que podem, COII'.o no presente caso, comprometer a estrutura e o funci,2

namento das instituições.

Dê_se ao artigo 52, XVIII, a seguinte reda;ão:

nXVIIl _ a criação de associações e, na forma da lei, a de coo;J~rativas indepe

de de autorização, vedada a interferência estatal ff'l seu funclonall'entOj"

JUSnFiCACAO I
O dispositivo constante do inciso 'lNIIl do art 52 merece UI!' aperfeiçoamen

to técnico no que se refere às cooperativas, sob pena de na prática ficar o instituto

comprometido
As cooperativas são associações singulares destinadas a fortalecer os nais

fracos.

QUEIRAASSINALARA NATUREZA. DA EMENDA:

[TI - OMISSÃO-ObJeWa restabelecer m3tetlaaprovada no l' tumoe nao mclUlda na redaçaodo ~encldo

D - ERRO- Redaçàodo venodoque n.!lo corresponda i!Q quefoIllprovado no \. umo, .O - CONTRADIÇAO - DISpoSItivos centrlldltoncs entreSIe sobrea mesmam3terfca

O - CORREc;:AO DE UNQOAGEM - Sanar \/leiO de Imguagem derc,to erro manifesto a corrigIr ou de
teenkaleglSlaw.i"

Sua criação, independentemente do disciplinamento através de lei I poderá

ensejar graves distorções, CClfTlO, por exemplo, a criação de cooperativas de pessoas ju

Idicas o q..eensejará o fortalecJ.r'lento dos mais fortes

Quando da elaboração da lei orgânica do cooperativismo, o Congresso Nado

aI teve a preocupação de aprovar normas destinadas justanente a evitar distorções do

nstituto, tais como o núnero m!nimo de 7 pessoas f!sicas para criar una cooperativa,
edação da criação de cooperativas de pessoas jurIdicas

I
.JUSTIFICACAQ I

Inexiste a figura de "cargo de natureza especial", nas sim e, na espéciel/

ape'1as os de provimento em comissiio. I

QUEIRAASSIriAI..ARA NATOREZA DA EMENDA'

D - OMISSÃO- ObJellva restabelecer matenaaprovada no 1 turnoe nao Indurdana redaçaodo venCIda.

D - ERRO - Redaçllo do venCIdo que nàocorrespond!l!lo querOl aprovadono 1 turno

O - COrnRADlÇÃO- DISPOSIIlvOS contradltonos entreSIe sobrea mesmamatem!

O - ~:~~:?~E LINGUAGEM - Sanar víCIO de:. Jmg.lagem, defeito erro mamfestoa corrigirou de

m - SOPRESSIVA -Se forde expressãoou palavra naodev.:ra Inverter o sentidodo dlSposlllvO
Exemplo no texto supnmllo adllérblo MNAO~ passandoa seremendamoclifclltlVa e n.!lo supressn-IL

SUpr1rla-se a expressão"••• mediante lista tr!nl1ce," constal1té do § 79 do arti

go 31 do Ato das DispJsiçães Ccnsti'blc1onais 'I'ra.'"15itér1as.

[TI - ~~~~~~~:~~:::I~ :x~~e~S:~oo~~'~::rap;:s:~~~e~sn~:~n~:e~~~~;:::C~~~'~upreS5lV~

O - Oll'USSAO - ObJellva rest.abcleter matertaaprO" ~da n{ • turnoe não mch..rdana red~çao do venCido

O - ERRO- Red!lção do venCIdo que não correspt' da r .,uefOI a?tovadono I' tumo

O - CONTRADIÇÃO - Dlspos.tlvos contratl :lf'OS Je si e so~re a mesma rnateria

O - ~~~~~~E LINGUAGEM - C' Imgj.tagem defello erro manifestoa cornglr ou de

CUBRA ASSINALARA NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICAC1\O

QUEIRAASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

titucional.

o Congresso Nacional, se for o caso, poderá criar esse conselho,ou

tantos quantos queira, para assistI-lo, através de Lei Ordinãria ou de

mera Resolução. De outro modo, o pretendido Conselho irá se superpor

ãs Comissões de Comunicação da cãmara e do Senado, que, pelo próprio

texto Constitucional em elaboração, derão ter suas prerrogativas ampli

das.

Náohã ra2ão para que o texto constitucional abrigue mais um COnse_

lho. Defendemos a tese de que cabe ao próprio Congresso Nacional es_

tabelecer as políticas.e fiscali2ar a sua execução. A idéia de Conse

lhos pontifica em regimens totalitários em que a participação do "Par-

pleiteada.

tido do Povo" se soprepõe ao Poder Legislativo.. Não é o caso do Bra_

sil, no qual quereMos que o Congresso Nacional exercite, na plenitude,

suas tarefas constitucionais.. ~mais, a criação de um Conselho como.....
"órgão auxiliar" do Congresso Nacional não deve integrar o texto cons-

Pelas razões aprese"ntadas, e também com o obJetivo de reduzir o te

to Constitucional ao nínimo e indispensável, impõe-se a supressão ora

EMENDA 2T01455·4
f? Deputado Ronaldo cezar coelho

m - ~~=p~~~~~S:U~C:::,~ ~~~e::~~oo~~~,::ap::s:~~:~as~~V:~n~::~~~:~as~~~~upresSlV~

O - OMISSÃO- Objetiva resl!lbeleter matenaaprovada no 1· turnoe n.!lo mduldana redaçaodo venddo

O - ERRO- Redaçaodo venCIdo que naocorresponda ao que foiaprovadono l'lumo

O - CONTRADlÇAO - DJsposlllvOS c;ontrlldllónos entresie sobrea mesmamatena

O - ~~R~~~l~~E UNCiUAGEM - Sanar VIcio de lmguagem defeIto erro manifesto a cornglr ou de

9BDA SU'RESSIVA

f SUprnnã-se do inciso XXdo. art. 38:

~_ ••• ,assim como a participação de qu~lquer delas em empresa privada;

o controle legislativo sobre a criação de enpresas estatais e suas subs.!.

diárias é desejável e necessário para adequar a participação do Estado na economia.

Entretanto o cOl"ltrole legislativo sobre a participação minoritária das

elIl'resas estatais não serve a este objetivo, prejudfca o seu deSefrilenho e contrl!,

ria os interesses do setor ;rivado em frequentes e proveitosas associações pelo ~
senvolvimento nacional.

o salutar princípIo da altenlãne1a entre os critérios da antiguida

de e do merec:i:rento. pJr razões de coerência can o estatuIdo rt:I artigo S8, inciso

li, do Projeto, t:arol:án deve prevalecer na cctrlfOsição inicial dcG Tribunais Regia

nais~.

A tanto, torna-se iD:lispansãvel rever a~ do § 79 00 art. 31

do Ato das Disp:lSi95es Constitt..1cia1ais Transitõrias,~. GIl. sua forna atual,

está preI11sta a 1ndicação de cardidatos !.~ 22.~~ ==icão~~

~~ trIplice, exigência essa que não se coaduna can o critério da anti9U.!

dade, J.novanjo, para pior, a tradição d:I IXlSSO Direito e c:rlan::b princIpias o:mfl1
tarn:es lD teXto da mesna Carta. Faz-se 1Ilperativo que o dispositivo transitório 

não entronize critériodi~ da regra gera1 t talliJêm aprovada.
Na verdade, o ha:tncnioso sist:sna da alternãnda entre o transparen

te critério da lll'Itiguidade e o ca$Ual ou aleatério, '8é:nii:I subJetivo, critério do

Q(JEIRAASSII'fALARA NATUREZADA EMENDA:

m -~:~~::~oo~~~~lIp=:::~:=~~~~::s~~pJeS$Jva

D - OMISSÃO -ObjetJVll restllbelecer matênallprovada no l°lumo e MOIncluída na reclaljwdo vencido

O - ERRO- Redação do venCIdo que não corresponda ao quefoillplOWdo no l' tumo.

D - CONIRADIÇÁO-Dtsposll!vOS contrlldltóríosentresl"sobrellmesmllrna~rJ.a

O - =~~E UNGUAGEM- Sanllr\'fclode linguagem, defefto,erro mcnJfestoli corrigir, ou de

Supruna-se O art. 51 do Ato das DJ.spos~Qões

ConstJ.tucionaJ.5 TransJ.tõrJ.as.·
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~T:.JST!nCATIVA

OOBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICAcno

QUEIRA ASSINAlJ\R A NATUREZA OA EMENDA

EMENDA 2T01469-4""~-------,r.r-~"---,
l? SlNADOR ALUIzIO BEZERRA J (-w071B8 J

JUSTIFlCECÃO

Lera-se

...ê assegurado o pagamento de um sa1árlo mím.mo anual •••

~

A redação Já assegura o pagamento de um saláno mÍmmo anual além dos

doas salános recebrdcs mensalmente. A substitUIção da exoressão~

~ por pagamento não altera-lhe o sentado, evata sorente repetiçâc de

temo Já subentendido no texto em elaboração.

D - OMlSSAO-ObJetNil restabelecer me'ena eprovede no l' turnoe nllo Indu da na redeçac do ven"'ldo

D - ERRO - Redeçeo do venceo qu~ neo ccrresponda ec que íorep evado no 1 tamo

O - COl'iTRADlÇÁO- OISposlLvos ccnuacacncs enue ne sobre e mesme matena

~ _~:r~?~E UNGmGEM - Sanar VICIO de Imguagem defellO erro milnlresto il comglr ou de

..,.------------"'"0--------------,
fo.o § 37, do art 240, do Título lX Das DIspOSiÇões gerara, do Projeto

de ConSt1tUIÇão (B). onde se lê, .....,
".•• ê assegurado. adlc10nalmente, um satarrc nmnro anual ••

Q{JElRAASSINAlAR A NATUREZA DAEM.E1'lDA.

rn - ~~::'~~~;~~ ~~=oo~:~~a~:::;hs~~V;~:~~;~~~~:~~s~=uprmWll

O - OMISSÃO - ObJeuvilrestebelece mstena aprovadano I turno e nao Induldll na redeçec do Vl!nclClo

O - ERRO - Redeçeoec venodc que nec ccrrespcnca ec que fOI eprovedc no l' turno.

O - CONTRADIÇÁO - OlSposrtrvoS conlradrtoflosentre SIe sobre il mesmil miltefl!!

D - ~~?Uv~E UNGUAGEM - Silnar \/lCIO de lInguR!ll'm defeito erro milnlfesto li comglf, ou de

SuprllI'a-se o § 3g, do art 137, do ProJeto de

Const~tUJ.cão "B".

A outorga da ehecuçâo da dív~da at~va trlbut:~

r1a ã Procuradorla Geral da Fazenda 1,ac~onal const1t:U1 despre~

·tíC:l.O para o órGão de representacão )l.d:l.c:l.a1 da Un1ão, o qual

se pressupõe, há de estar Jl'aIS apt;o a defender os 1nteresses

do Poder federal Junt;o ao JUO~C;l.árIO.

EMENDA 2T01470-8
P ConSt.ltUlnte ALUlzlO BEZERRA Lll/01lãã'J

'- ="-'== ~J G:';;J
EMENDA 2T01466-0

P SENADO' JDÃO CAL"Dl'

.JUSI'IFICATIVA

A vigente Q:mstituiçâo tem per dispositivo senelhante. A Uruão. rrediante
lei carplare."'1tar e aterrlendo relevante interesse sccaaâ e eoon5nioo nacional, pcôe
rã o:mceder asençõee de jnp::Istos estaduais e tmmiCJ.pais l§ 29 do arti'JO 19).

~ qualquer caso, trata-se de in]ustifl.cada ãnterferência na autoncmia le
gislativa das unídadea da Federação. Se o pretendido for que a TOrna a ser conceb"i'
da (lei a:up1ellentar. no caso) tenha aplicabilidade em todo o território nacional-;
atente-se para o o:mteúdo da alínea "q" do inciso XII do § 29 do artiS'O 161. Esta
últlne regra pmnite que se produza igual resultado, cx:ro a vantagem da particlpação
direta das 1.õnidades da Federação, espeeJ.a1Jrente dos respecta,v'Os poderes legislati-
vos.

Haveria quem a..rçumentasse que a lei COlplerrentar reguladora da forma CCITO

serão o:mcedidos incentivos e benefícios fl.Scais ten:1erãa oonferir aos p::deres exe
cutivos estaduais e do Distrito Federal o:rrçetêncla para que finran ronvênios (oü
outra denar.inação que se venha dar ao instituto) scbre a matéria. Tal arqlmento, no
entanto, nâ:I p:de prosperar. O Projeto disp5e no articro 25, "caput" e § 19 OS Esta
dos crqaruzem-se e tegl3Il-Se pejas ccneertuicões e leis que adotarem, c:b:servaOOs oS
prin:::ípios àesta COnstituição, são reservadas aos Estados as e:atpetênclas que não
lhes sejam ...-eãaôes per- esta ConstItuição - lqrifanos). Assjrn, a 1el o:ap1e:rentar po
derá, tão-sS, regular a forma, isto é, o trodo pelo qual a umdac1e da Federaçã~ ex":
ternará a s..a vontade (decreto executivo, decreto legislatIvo, le~). O,leI'ldará con
teúdo a est:. vontade, qual seJa, se os executivos, os lenslativos ou a participa":
cão de a"lbc:::, é questão de exc1us1va c::onpetênCl.a dos estados. Tal assertiva é refor
çada I=€lo fato da alinea "9" do lllC1SO XII do § 29 do artigo 161 refenr-se a Estã
éb e a Distrito Federal e não a um dos p::rleres o::nstituIdos destes (executivo, 18-1
gis1ativo 00. rresrro Judiciário). Portanto, lneKistincb CÇIreSSa vedação c:onstitucio
na! 00. 1nfr~éncia a princ:!pio da carta miar, as o:nstituiçÕes (00. leis) estaduais
deverão dl.SpOr scbre corro os estados consignarão a sua anuencia aos o:nvênios (ou
instituto similar) relativos às deSOIErações trJ.butárias não expl1cit:anente defini
das I13. Constituição Federal.

Derradeira argunentação favorável ã pernanêncla do d1sp:>sitivo vincula-se
ã pretensa recemadade de manter, a nível de União, fl8)'ibilidade para o estal::eleci
rrento de um p::llltica de tributação de exportaeões. 19ua!nente tal sustentação nãõ
deverá enoontrar guarida entre nós, pois este obJetivo p:derã ser alcançado pelo ar
reto e!'prE!S'O da vasta qarra de mst:rwentos de 1X>Htica tril::t,ltária Cc que a tJru..ãote
rá a d1spombilidade, lI'IClusive cem miar eficácia. As unidades da Federação pcx:Ie;:
rão até 5egUlI tmta nesma orientação, ras~ v.inculadas~ ã anuência
recíproca, na forma de lei CCfIlPlenentar.

A Jl'esma Justificativa em relação à mt8rferênCla da União aplica-se aos
rrmuciP1OS, plls o ProJeto dispõe no artilp 30, "caput": "O m.micípio reger-se-ã
por lei orgãnica, •• , atendidos os prmcíp10s estabelecüios nesta Constituicão e I13.

Constituição do respectivo Estado, ••• ". O inciso II do § 49 do artiqo 162 restrlIl
ge, desnecessariarrente, os principios de OOtpetêncJ.a tributária. instituídos no"ca
put" deste J'eSllD artigo. -

Q{JElRAASSINAlAR A NATOREZA DAEM.E1'lDk

[TI - SUPRESSIVA - Se fOIde espscsseoou pillilvrilnee deverilln~-erter o senudc do dlSposrtNo
EJcempb. no teec supnlTl,ro ild~erb,o l'iI\O~ passando il ser emendil modlficall'ó"1l e nao suple5S1Va

O - OMISSÃO-ObjetIVa restebelecermetena ilprovildilno Ir tumo e neo mcluldana reddçaodo vencido

D - ERRO - Redeçeo do venceo que nao ccrrespcnda ilOque fOIaprovado no 1 turno

O ~ CONTRADIÇAO - Disposmces conuadrcncs entre SIe sobre il mesma ma'cne

O - ~~~~~~~E UNGUAGEM - Saner VICIO de linguagem defeJ!o er~ manJlesto li comg,r ou de

E.'iENDA N9 2T~

AUTOR: J01i.o CAL!"ON

..,. rrno' ---,
S1J?rimam-se as alíneas "e" e "f" do inciso XII do § 29 do artigo 161 e o

ãrcaso II õe § 49 do artiqo 162

NATUREZA: SUPRESSIVA

ConstitucionaisInclua-se no Ato das Disposições

Transitórias o seguinte artigo:

CONSTITUINTE MEIRA FILHO

o - SUPRESSIVA - Se ter de expressêc ou palavr~ não deveraInvertero seoucc do dlsposIlNo
Exempfo no texto SUP"ffiU o adverblc ~tiAO~ passando 11ser emenda modlflealJVll e não sllplesw3

c::Kl - OMISSÃO - ObjetIVarestabelecer matcna aprovada no I· turno e nao lndulda na redeçec do vencido

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque não couesponda ao que fOI sprovedo no I turno

O - CONTRADlçAO - Drspcsruvosccneeceoocs entre 51e sobre a mesma metera

O - ~~~~~lV~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem. defeito erro manifesto 11 cornglr. ou de

"Art - Ao Senado Federal cabe a escolha de Go-

vernador e Vice-Governador do Distrito Federal para o mandato a

Ln.í c I a r c s e em 15 de março de 1990 e a encerrar-se em 15 de março

de 1991, bem como do Governador, no caso de vacância ou rmpeofnen

to, durante o período entre a promulgação desta Constituição e 15

de março de 1990, vedada, eM Qualquer caso, a recondução do Gover_

nador em exercício."

o que a Le i det err-aner- fará en obedaênc re aos

p.r-....nc Ipcoe cons t a't uc ro-ie ..s S>JP"'lOl"'S. U d ...S_051tlVO Q.Je supr,:,

mU10S "trata de matérla r-e Ie t ava à Ie .. ord_nã!'18 e atos normat,.=.

vos üe snecessér-ao mcruar'-ee no 'texto cons t a'ruc aonej, ,

Como o novo Presidente da República, a ser eleito
eM 15 de novembro de 1989, tomará posse em 15 de março de 1990,

não lhe competindo nomear o Chefe do Executivo do Distrito Fe

deral, ocorre evidente lacuna no texto em Questão, pois desta úl

tima data até 15 de março de 1991 o Distrito Federal ficará sem GB.
vernador.

Visando a suprir tão gritante omissão, propomos co

mo fórnula capaz de legitimar o mandato em questão, a escolha do

titular do Executivo local pelos membros do Senado Federal

o texto aprovado em H'! Turno determina que o Gover

nador do dIstrito Federal seja eleito pelo voto popular, tendo man

dato coincidente,coM o do Governador e Deputados Estaduâ1s (art
33, § 19).

Os mandatos dos atuais governadores, segundo o §

3 2, do art. 52 do Ato das Dispos1ções Constituc10nais Transitó-

rias, terminarão em 15 de março de 1991

Para evitar idêntica di ficuldade no caso de vacân
cia ou impedimento do titular do cargo após a vigência da nova

Constituição e a posse do Governador eleito, .sugerifTlos que a Câma_

ra AI ta promova a escolha do Governador que terá o seu mandato en_
cerrado em 15 de março de 1990

DESPACHO'

A emenda pretende a supressão de três disposit~vos (art.l61,

§ 29,XII, "e", art. 161, § 29, 11, "f", e art 162, § 49, II).:Je acór

do com as normas reg1menta1s, as supressões propostas dever1am se;

obJeto de emendas distintas, urna vez que inexiste" correlação entre

elas (Regltrento Interno da Assembléia ~acional Const1tuinte, Art.23,

§ 29). Aam~te_se o seu acolhirrento apenas para o primeiro d~spos~t!.

vo indlcado lart 161, § 29, XII, "e").

GJ - saPRESSIVA - Se ror de expressa0 ou p~la~Ta não deveralO~erter o sen~do do dIspOSItIVo
Exemplo no texto sllprunrr o adverblo MfiAO passando il ser emenda mod,flcalm3e nao supressI~il

O - OMISSÃO -ObJelNa restabelecer m3lena ilprovada no 1 tumo e nao meludi! na rlddçdU dtl \'l.m::,d(\

D - ERRO - Redaçao do venCidoque nao ccrresponda ao que fOIaplovad') no I I.Hno

O - CONTRADIÇÃO_DISpoSitIVos conll'ad,tonos enlrt SIe sobre a mesma malena

O - ~~~'f~:?tlv~E UNGUAGEM - Sanilr VICIO de linguagem defeito erro milmlesto (I comgll, ou de

..,.------------'''''0'------- .,
Suprima-se do parágrafo únlco do art.lgo 22 do Ato das D1Spos1cões Constltu

ClonalS Transltôrlas do Projeto de Const).tulçào, a scg111nte expressão:

Q{JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEM.E1'lDA:

m- SUPRESSIVA - Se for de expres$b'oou P~ilvril nllo deVl!r.!i lnVl!rter o ~nlJdo do dlSpO$rIJvo
EJc~mplo no texto supnmlr o IIdvéwlO -NAQ pilSSIlndo11.ser emendll modiliciltNlI. ~ nao supreSSlVil

O - OMISSAO - ObJetNlI. re5\.11b~lecet rniltenll Ilprovildilno l·lumo e nllo rnduldll nlI re4llçb do vencido

D - ERRO - R~dilÇilO do Vl!nclefo que n~o correspondil ilOque foIilprovado no l' tumo

O - CONTRADIÇÁO - DlSposltMlscontrildilonos entre si e sobre:<!lmesma miltetlil

D - ~~~~E UNGUAOEM - Silnar lIlClO de IJngullgetn,defeito erro mlltUfeslo11 corrigir. ou de

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUr-lAAAES

Presjilente da Assembléia Nacional Constituinte.

"nem aos que a lei declare de b.vre exoneração".

A expressão que se prerende supnmlr é àesneccssâl"la, por razões de lógu:a:

se o cargo é de llvre nomeação e de 1l.vre exoneração não se pode conceder esta

bll1dade a quem no IllOmento da promulgação da nova Carta o estlver ocupando

..,.------------rrno,---- ---,
Suprlnur o § 32 do art 137

EMENDA 2T01471-6

f? Co'OU'u!n'. ALDlzIO BEZERRA

JUSTIFICAÇÃO

Não há nenhuma IÓglca para se retlrar da competêncla da advocacIa ge_
ral da Umão a execução da díVlda at1va de natureza trlbutária.

Q{JEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEM.E1'lDA:

cu - SUPRESSIVA - Se for de expressho ou palavril nbo óev'er.!i Invertero senbdo do dlsposltrvo
EJcempl0 no texto supnmlr o ildverbJo MNr\QM pilsSilndo11.ser emendil modlficiltNile n~ supresslVa

D - OMISSÃO - ObJetJVil restilbelecer miltena ilprovad/lno 1"tumo e nao lnelUldil Tlil redaçilo do venCIdo

D - ERRO - Redllçllo do ventldo que niio correspondll ilOque foIilprovildono l' tumo

O - CONlRADlçAo - DIspositIVOS contrlld'LOflOS entre SIe sobre il mesJTIil millenil

D - ~=~~E UNGUAOEM - Silnar VICIO de 11Ilguilgem, defeIto erro milOlresloil comglf ou de

QUEIRA ASSINAWl A NATURI:ZA DAEMENDA

Q - SUPRESSIVA -Se for de e.xpres..'>ilO ou palavril.nao deVl!raInvertero senLdo do dISPOSI~vo
EJcemplo no texto supnmlr o advt:lblo Mf'tA.O~ pasSllndo a ser emenda modlflcillivil e nao supresSl~a

D - OMISSAO - ObJl1iViI Il~tab> Iltl r IIld!l'lolaplOVdd.lllOI tumo t fia0 mc1uldJna rCd,lç.lOdo Rncldo

O - ERRO - Redaçao do venCIdoque nao corresponda ao que rO'llpro,ado no I turno

O - CONTRADIÇÃO - Ol5posrIIliOS contradltolloS enue SIe sobre a rnesmil materra

O - ;~~~I?~E UNGUAGEM - SlInilr VIC'O de linguagcm defeIto, erro mamfesto il comglr, ou de

Q{JEIRA ASSINALAR A NATl!REZII DAEM.E1'lDA.

m - ~~~:~61:~~~~I; ::~s:~oO~:~~ilp:::~;"s:v:~n~:e;~~:~~~;~~preS$Wil
O - OM1SSAO_ ObJetlVll restabelecer mll'erb ilprovlldono 1 wmoe nDomcluldonll redoçilo do ven('Vflo,

O - ERRO - R~dllçllo do venCIdoque n60 torrespondil ilOq.le fOlll:prOVlldO' no l' tumo

O - CONTRADIÇAO - DISpoSItIVOs contrildrtonosentre SIe $Obrea mesmo mateml

D - ~~~~: UNGUAOEM - Saner lIlCIO de linguagem defeIto, erro miln,festo Il. co/llglr ou de

Suprlnur a letra "e" do 1temr:rdo § U! do art. 63.

:JUSTIFICAÇiio

Não deve ser de,lmcl..tn<l prlvatlva do Presldentc da República .a
l.Pi de crlaçâo e estroturação c extinção dos Mlnlstér10S e orgão$ da Adnumstração
l\J.bhca. A lmclatlva pode ser também do Congresso c~ estJ no art. 49

Supr.um.r a expressão "a fOnM (Repí!lllca ou Monarqwa Constltuclonal)
e" do caput. do art.22 do ato das msposIÇÕC5 constItuCIonaIS transItórla.$.

.JUSTIFICAÇÃO

A fonna do Go\.erno Momirqulco é contradltérla com o texto da Const.l
tulçãO. Esta desde o seu preâmbulo e em todo o seu corpo refere-se à ConstltulçâO
da Repúbllca Federatlva do Brasll.

Q{JEIRAASSINAlAR A NATOREZA DAEM.E1'lDA:

SUprlllla-se do artigo 61 do Ato das D15pOSlçÕes Const1tuc10nals TrauE1

tórlas, do Projeto de Constltulção, a segulOte expressão

"quando carentes"

o beneficlO que se concede no llrtlgo 61 ê um hornenllgem, un reconhecl

mento tardlo da Nação ãqu~les que, durante il Segundil Guerra. Mundlnl, na Reglão

Amaz.ônica, trilbalharam na produção da borracha, contnbulndo, dessa forll"a, para

o esforço de guerra. Não e beneficlO para carentes, para necess1tados, mas para

os anônH'los h\lrÓ1S da guerra.

Não ê Justo, portanto, elugIr, agora, a condlçiio de carente, não ob-

servada quando do recrutarrento. para a concessão do benefiC10 l!l:l questão 'Tal

eXlgêncla, alêm de lncorreta, é extremamente lnJusta c dlScnmlnatónll, ao cer

cear a 1l1guns, o Justo dlrelto adqulndo ao partlre~, delxando seus lnteresses

partIculares, para, sob londlçÓe'l InÔspltas. cU!l'prlrl'C'. tanto quanto O'l dcnnls.

ccomos seus deveres de brasl1eHOS



SEN'AnOR R01IAN 'I'I'ro

e assocJ.atJ.vas. 11

li •• e às respec'tJ.vas representações stndJ.caJ.s

EMENDA 2T01472·4
(1J

OUElR/\ ASSlNAUIRA l'IATaREZA DAEMENDA:

CiJ - GUPRE5$IVA -Se forde exp~ ou pa14vnl.n50 efever6lnverter o $eflbdodo dlSpo$IlfvO
fJlemplo tIO tato, suprimiro 8dvérblo "NÃo", Plissaftdo 11ter emendam~ e MGwpressNa.

O - OMISSÃO -ObJeIMI.estabeJeeer m~teM llprovadano l' turnoe Mo tncluld3na redaçõodo Yl:Odc\o.

0- ERRO- Redl!S'õoc!ovenddoqllenõocorresJ'Olld:laoquefoitJprovadono41'tumo

0- CONlRADJç,\O-Dlsposrtwos contradttónOStnlre.sJesobrellmesrnam.lllena

O ~~~~~ Ub'GCb\GEM- Senar vfclo...de /Ulgullgem, deferto.erro manIfesto li corrigir,ou de

r.r---------"""',------------,
Supruna-se o parágrafo ún:Lco do art. 190 do

ProJeto de ccnseatuacêc "6".

JUSTIFICACÃO

Não há porque se conferir ã chamada pr'opruedade
produtiva qualqueT' tratamento especial a ser d.l.$cJ.plJ.nado por leJ.

Ressalte..se, por outro lado, a próprJ.a dJ.fJ.culda

de de se concea'tue» "propriedade 'Produtiva." pat-a os efe3..tos pr-e :
tendidos pelo texto eJll elaboração.

EMENDA 2TON73-2 .,"" _
{!J SENADDR RONAN ;;TO JtJ!i!~;""7ããJ

QlIEIRA ASSII'IAlAIlAl'fATUREZA DA EMENDA:

~.-.:m~~,~~r;un~:~=o~~p=~'=~se;~~:::~~upre~
O - OMJSSAO_ObjetNa restm>eJecer rnlltétlllllprCfflldll no I'lum(le nãolnduldll rul ~odovenddo.

O - ERRO- Redaçbçl do venecequenãoCOITesponda aoquefOI tlpto\'lHJo no t-uimc

0- COl'f1'RADlÇÃO-D1sposi\Ivos contTlIdltonosef\tll!slesobrellmesmllTMIténll

-G ~ ~~l?~EUNGUAQEM - Sanar víctode Imgullgetll.defeito,e~ mllmfeslo.. corr@r.oo-OO

r;'l------------=O,-------------,
Supl'J.ma-se de) .1t:'em XXIX, do al't. 59, cjo Capí

tulo l, TItulo 11, do ProJeto de CClnst:J.tuJ.câo (B), a segu:m"te ex -:
pressão:

JUSTIF:l:CATIVA

A retJ.!'ada dca e...?ressão "às respectJ.v~s repre
sentar;:ões 5J.nOJ.caJ.s e ass-ccJ.at:was" desse Item pretende conl;olJ.dar:
na Carta l1a,çna ora em fJ.nal de elahoração, o dJ.reJ.to de fJ.sca!J.za 
ção, por parte de cI'J.adores e J.ntêl:'pretes. do aproveJ.tamentç econõ
nu.co das obras q,ue cr.larem o!:!, de ql1e partJ.c.lparem. No lJ'!?mento, o
Item XXIX..estende, talv~z ate mesm() por engal}0 de redaçao, tal pre!,
roga'tJ.va as representaçoes sJ.ndJ..cais e assocJ.atJ.vas. O cI'.lador J.n 
telec't:ual é sempre uma pessoa físJ.~a, Jama.lS uma pessoa Jurid.lca
CaberJ.a a ele, se assJ.M o deseJar, outorgar mand~to a_quem quer qU~

seJa para o representar !la l!IencJ.on<ida fJ.scal.lzaçao Nao compete a
LeJ. Ma.lor,. em subst.ltuJ.çao a vonta(;le elo ãoJ'tOr, conferJ.r tal dJ.re ..tc
a te1'ce::i..ros

.. Há, aJ.nda, qUe lie ter =" nente a relação e'l
tre o aU1:or e o usuar3.O de suas ob):>as, que nao pode ser confund.lda
com a relação El1pregado - empregador. Este. é tratada pelo dire.lto
trabalhista, aquela pelo ~.lr=.lto elo autor, ramo do direJ.to cJ:vJ.l.
t, poJ.:!, descalnda a mençao a ent=tdade sJ.nd.lcal na parte da Cons
1:J.1:UJ.çao que trata do d:lre:l:to autoral.

Q(lElR/\ASSlNAl.AR A l'IATUREZA DAEMENDA.

GJ - ~~~,~::Un~:;:~oo~~~~::~~~se~=~~uprc~
O - O/'IUSSAO-ObjebVll restabelecermateM llprov",dll no l-lUmoenão Inclu!dD flll redllç~do vencido
O - ERRO - Redaçãodo ven~do que n~o corresponda ao que folllprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÁO - DlSpGSllJvos contradltonosenlrc sI e sobre li; mesma mlllcna

O - ~=I~E UNGUAOS'", - &llIlr Vltlo de bnguagem, defeJto,erro manifesto ,. comglr, ou de

r.r------:--=~-=,-_,__--__,_._---__,
SUprl.\'lla.-se a alínea ubl' do J.nc:tso X do ar>t. 161 (Título VI,

CapÍ'tulo I, Seção IV do ProJeto de Constitu1ção "B").

JUSTlFICA'l'IVA

Tr>ata-se do ma.lor equívoco do ProJeto. Com justa razão a
ma.lorJ.a absoluta dos ts"tados da Federação, representados !leIas

respeot.lvas SecretarJ.as de Fazenda, pleJ.te.la a supressão desse

d3..spoS2.t3..'Jo, sOP todos os aspectos..3..n]ust2.f:lcâve1.s

a) ~)Ust.lfJ.câvel lóg:Lca e tec::n.lcamente - todas as mercado

rJ.as serão trl.butadas pelo IeM em todas as etapas de c.lrculaçã';;,
tanto na ol".lgem quanto no àestJ.no, porque petróleo e derJ.vados

e energ:La elétr,lca devem ser exceção 1

b) J.nJustJ..f:Lcável polít:Lca e economJ.camente - porque sub 

traJ. rendas de Estados Ma:l.S carentes e as transfere para Esta 

dos de melhor s:Ltuacão econôm.lca. COMO a não J.ncJ.dênc.la se lJ.mJ.

ta às remessas de un Estado para outro, taJ.s produtos (petrQle~,
combustívels e energJ.a elétrJ.ca.) não serão trJ.butados na o1"igem

mas serão trJ.butados na dJ.str.lbuJ.çâo J.nterna pelo Estado de des

"t:mo hss:lm, os Estados quê remet~111 petróleo e energ:l.<'> elé'tr:l.c~
para são Paulo não receberão um c~ntavb de ICH enquanto são Paulo

ao redJ.str:Lbu.1r .lnternamente ta.1S produtos J.l'â tr.1butâ-los~ e te

remos en'tiio centralJ,zacão de receita em são Paulo. Ass1JJl, o R:LO

de Jane,t"o, de cUJa plataforma se extraJ. 60% do petróleo nacJ..onal,

reMete eSSe produto para são Paulo e a consequênc1a e a seguJ.nte

O RJ não cobrará .J.mpos1:o enquanto são Paulo (apôs refJ.nâ-Io) ao
d:ls1:r.lbl.l:lX" J.nterna.mente para conSUmo irá' "trJ.butã-lo. O MeSmo acon

tecerá' com a energJ.a elétI'J.ca que São Paulo hoje recebe de MJ.nas
GeraJ.s e Paraná.

Br-evemente teremos a conclusão da lhdrelétrJ.ca de XINGO que
fará de ALAGOAS e SERGIPE grandes exportadores de Energia Elé'tr.i

ca , O Norte representa a maJ..or eesenve h2.drJ.c-o-ene:roget:lca e. pe.tro

lÍfera do país (Bec iee petrolíferas de URUCUM., MARAJ6 E OUTRAS),

a.ato para nâo ca-tar- que daver-sos estados do Nordeste, ent re eles

BAHIA, ALAGOAS e pr-ancapajmerree o Rola Crande do Norte exportam pe

tróleo para outros est:ados t JUSto sub1:ra:lI~ rendas de5sa~s re:

gJ.ões ou desses Estados para locupletar estados meas fortes econo
·mJ.camente 1 • -

QlfEIRAASSlI'IAlARA NATUREZA DAEMENDA:

@ - 6U1'RESS1VA _Se forde upress600u paIa\oTa."n60 devem lnVenuo~dodlsposltM:l
Exetnj:ola m texto supnmlr o ed'd/l11o ~rti.O\ passando a ser ernendll modifiClll.lVZl e nbo JUpreS5lvlL

O - OMlSSAO -ObjelMl restebelecer rnlllénaIlprovndll no J' tumoe nilo WjufdllM redaç~ do venddo.

0- ERRO- RedlIçãodo'Vericldoqueflboco~dllllQquefo\zprtNBdol\Ol'tumo

Q - CONlRADJÇAO-DIsposrtNos ~entreslelObrearnesmllmctéM.

O - ~~E UNGmGEM - SanlU' ~doM JInguIlsetn,defdo. erro rnMJ1e$lD I} conlglr, ou de

1. O leglslador bras.l1eiro deve {.leal' Lívre para leg1J!ilar no mteresse
píbll.co cantra drreaccs adqulr~dOG contrárJ.os a esses interesses e os .:JIÚ~ hvres
para apho::arem a ãec, que atenda às engências do bem COOIJm e aos f2.n5 SOClaLS a que
se destina.

2. Sem a retirada do dJ.Sj'XlSltlVO do Projeto, o legIslador en Jec c0m

plementar ou ordmárJ.a não terá cond.lÇÕes de fazer as refonnas reclamadas pela se
eaedade brasileira Há JlJUto anteeesse llegltl/MlTl!!'nte adquirido e IflUto ato JurScb.
co forma~nte perfe1to e rtJll:tas C01.SaS 3ulgadas inJustas que uttped.irào a rea1J.ução,
pelo call1lnho legal, de :tnlÍmeras propostas inovadoras contadas no projeto.

3. o. texto suPnlllldc Já eonsta da Lei de- lntrodução ac C6W,go ClV11,
art. 62: "a Lei em V.1gorterá efe.lto unedJ.ato e geral, .respeitados o ato jurídJ.co
perfeito, o dJ.reito 8-dquu.ldo e a coasa Julgada". Mantê-lo na ConstJ.tUlçàO só ser
vlrá para perpetuar o dlre~to adqulr~do llegitJ.mo.

EMENDA 2T01476·7 """' __=_.,
l!J ~ENADOR LEOPOLDO PERES J pr;y~~"{ã;]

Q(JEIRA ASSlNAUIRA NATUREZA DAEMENDA:

m-:x~~:'~~::rn~~oo~~~a~~vear6=~~as:~~=upreS5lYa

O - 01lUSSÀO _Ob]e1Jvar~5tWelec:erma\enllllpTOVBdll flO1· t\l1Tltl t-n&oIncluldana Tt-dllçãodoventido

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque nao correspondaao que foraprovadono l' turno

O - COtfiRADlÇÃO - D!sposlbvoscontradr16nos entre sre sobre li; mesmll matf!onll

O - ~~I~ UNGUAGEM - Sanar vCtlode linguagem.derelto. erro manifesto a corrigIr ou de

SuprJ.ma_se do § H', do art. lOS, do Projeto de

Const:t.tu:lcão "B" a seguinte expressão: " •••ap :t'es ent a do5 a1:e 19

de Julho. data em que terão•• ti

JUSTIFICAÇÃO

Hão é conveniertte fJ.xar-se data para apresenta

cão dos precatórJ..os JudJ.cJ.âr10s e para a atualização dos respe~
"tJ.vos dê1>J.tos: 00 -

EMENDA 2T01477·5, .,,,., _
(l1 SENADOR LEOPOLI)O PERES JF~;/UJ

I::!J - SWtRESSIVA _Se for-deexpressa0 ou palavra,MOdeveralnV'ertero $enododo dlS.posrtNo
Exemplo nc\ex\.O SUPl1mlfot.d\>éiblO ~\'\ÀO p3SSIli\dotlsefernendtlmodlIi~enao~

O - OMlssAo - Ob;etlVll restabdecer matena aplovadano I' tumoe nao IOclulda nllre:daçaodo vencido

O - ERRo - Redaçãodo vencrdoque nllOcottespooda llOque fOlllprevado no l' turno

O - CONTRADIÇAO- DISposrlJvo5 contrac!ltonos entreSIe sobre li; mesmllmalenll

D - ~~~:?~! UNOUAGEM - Sanar viclbde linguagem defeito erro mllnlfestoa comg!r,ou de

Supr~ma-se do art. 106, do. projeto de Consti

ttJ.l<:lâo "B" a expressão "caráter prJ.vado"

JUSTIFICAr;AO

A supressão propost~ pela presente Emenda apeE
feJ..'Ooa o 'l3ex"to !em elaboraçãG, po:l..S os-se:r\f1.çoS notar1.a:l.S, ~ra

pOSSam ser sUJe:t.tos à delegac;:ão, possuelll natureza de servJ.Co PÉ
b1J.co.

EMENDA 2T01478·3 ""'"
PJ SENADOR LEOPOLDO PERES '----------,J &:;"mJ

Q<JEIRA ASSlI'IAlARA l'IATUREZA DAI'MEI'IDA:

[iJ -~:~:,v:;_:;:::~o~~~~~:~=:n~se;~~~IS=uPresslVa
O - OMJssAO-Ob~ re5tabe1~cr 1nIt~~ JtprmOOa no J·wmoe R40 lnclufdaM tedIIçooda venodo

O - EfUto- R~bodo'mlodc~enboCO\le~noquefcíll.~no 1 l\!mtl
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o - CON1RAJ>lçAo-~s contrlldrl.6nosen.!:'!sieso\JH:am6mllmelma

O --CORREçAO DS JJl".IGUAOEM - S!lnar vicJÕd:~ Iltlguagem,defeJto,erremllnlfestoD conlOIr,ou de
t!cnkalegls1abVa.

'"'"'-----------=<>,------------,
SuppJ.ma-se no Art. 22 das DISPOSICOES TRANSITORIAS a palavra'

"ININTERRUPTOS11

JUSTIfICAÇÃO

No texto aprovado no Pr-c j et c de Const~tuJ.cão ttB" a palavra

"mmterruptoS'l se ccns't a'tua, num s arrtegraa , as-te i, num elemento

de'tereunarrre de um busíl:LS para um errtendamerrt c Claro do manda

mento básico. O quê s er-ae tempO J.nJ.nterI'up~o à ~ºuJ.s.lcão do dJ....

nea'to quando o dogma do Admaní.s'tre'tavc consagra a reuru.ãc do teJ2!.

po de serVJ.OO para todos os f;Lns Legaae ? O termo "arurreereuptcs"
ê, evaderrt enierrte , mais que um exp'La't avo porque ao serwador- que

tenha tempo de eervacc daaccrrt a.nuedo pela sa Ide de Um cargo para

outro, de uma l'epa:rt3.çào para outra, eS1:arâ st.lJe':to fatalmente- •

a uma mterpre'tecâc tumultuár.1.a O texto ccnsuat ccaone r é erugrdc

em l.lnguagem s.J.mples, exata e mua'tc clara, forma que é ~onsagrada

hJ.storicamente desde os pr-amear'os povos, e por J.$50 se .lmpõe a s,g

pressão acima apresentada para resguardo da c reeeze e perfel.ção

da redação do texto do Art. 22.

Q(JEIRA ASSINAlARA l'IATUREZA DAEMENDA:

[!) _ 8UPRE85IVA -:;5'f for de expressãOcu palllVfll: Mo -deveJ%.m.trter o sentido do dlSposIlJvo
Exemplo.tlO texto supnrruro !ldvérbloMNÃO • pllSSlIndo l:l seremendllmodtficatlva e Mo supress/vll

O - OMlssAo -ObJetM:I restabelecer mall!rta apw..:adano l"rumo e n!o lncluldanIl redaçêcdo vencido.

0- ERRO- RedaçAodoYenCldoquenAocorre5~dll-llIoquefolllProvadonol·tumo

0- c:oNIRADlÇA.O-DlSposItlvos ~1t6nos~~slesobrellmesmllfT\lllérla.

-O - =~E UJiOUAOEM.- Sanar Vlc~'lIn9\l!Ístm, dtfeftc,~ mMúfesloa <:offiglr, ou de

SUpr;r:ma-se do § 19, do art. 240. do Trtulo IX, Das Ih.SPOS1Ções~\ç.,

~ do Projeto de Constltuição (B). a segutnte expressão'

".,;e investimento_ •• "

o te:noo fmancxamento pressupÕe-se, por SJ. só, custeJ.o e mvestJ.lOOIlto_

desnecessãno portanto manter-se no teJCto em elaboração a expressa0 que esta

emenda pretende suprinnl'.

Q(JEIRA ASSII'lAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o - 80PRESSIVA -Se forde v;press60ouplllllVl'a. Mo devemInverttro sentldo do disposilM)
Exemplo-no texto, suprimiro ed'drblo MN.l.o~. pllSMf1do a ser emend&modlfialllonl e nAosupre:ss/vll

O - OMlSSÁO-ObJet/vll restabelecermall!nlIaplO'o'3dll no 1· turnoe n50induSda ntI redlllÇ&O do vencido

m- ERRO - Redaçãodo vencidoque l1lIoCOITcsponda ao que foillprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃ.O - Dlsposmvos contraditórios entre siesobreamesmllfT\Illl!nll

O - ~~~ lIrfauAQEM, - Sanllr viclo-dê"I1ngu&gem, derelto,e/TO manifesto ti corrigIr;ou de

No art. 240, caput, do Título IX, das Dispos.1cões Gera.lS
do ProJeto de Const:l.tu.lçâo (B), onde se lê:

" ••• LeJ. Complementar~ de setembro de 197011.

Leia-se

•• • Le~ Complertentar nll 8, de 3 de dezembro de 1970 ••

JUSTIFICAÇÃO

A da"ta da ed.lcâo do texto legal c~tado to.J. publJ,cado
com erro.

- QlfEIRAASSII'lAlARA l'IATUREZA DAEMENDA:

m- SUPRESSWA -Seforde~QUp3I4'mI,n&o~InYerterQ!enbdodOdrspo$itivo
ExempkTno teJ.to, supnmlr o &Mrblo "f'W)~. passIlIldo. ser emenda modif'lCiltMl e Mo supre:sslva

O - OMISSÃO-Objetiva restabelear mlltt-nallprovadltno 1· turnoe Mo tncluidana redllc&o do wncldo.

O - ERRO_ Re-daçhoool'1!tlddoquetTAocoaespondaao"uefal"provadono l-turno.

O - COf'fIRAD1ÇÃO-IÃSpcsM>os (cnl1ad.ltonos entre si e $ObreamesmafM!e/lll

O - ~~~E LINGUAGEM- 5anat \'fdo de linguagem, defelW.erro mMlfesto a corrigIr,ou de

r.r----------=<>,---------="'"
No Projeto de Constituição (e) I suprima-se do artigo 20, o"'"B,

to das Disposições Constitucionais Transitórias a eXPressão "legalmen_
te·.

JUSTlfICAÇAO

Tant~ a Const1.tuiçilo em ...igor,. como o Ptojeto de Constit;.ui_

ção aprovado em la turno, já asseguram a acumulação de dois cargos de

médicos. O que $e buscou resolver, nas Disposições Transitórias, foi a
s1tU$çãO dos médicos que, por restrição da legislação mUltar, vinham,
à eusta de multos incidentes processtlSis. administrativos e judiciais.
exercendo o seu direito conStitucional à acumulação. Embora ta! dtua_

ção não fosse ilegal, porqtle constitucional, o enten~lmento, na esfeta

da Administração civil e militar, era no sentido de considerá-la ile

gal em face da legislação militar. oaí parque a manutenção da expres_
são "legalmente" no texto em questão f'lão soluclof'lsrá a pendência até a

qul observada, perdendd inteiramente a sua razão de ser, pois estari;

contemplando o Que a atual Constituição e a futura já consagrariam na
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Não tem sentido a permanênc:La dessa expressão no texto do
parágrafo único do artigo 190, uma vez que a propr~edar:e produt,;
va não pode ser desapropriada para fins de reforma agrar;i.a.

Para que entãc. seveeae a lei f~xar normas para o cumprimen.
to dos requ~sitos relativos a sua função social, se :sto apenas
serviria para aferir a poslabil~dade de desapro~riaçao de terras
que não podem ser desapropriadas pelo fato de nao estarem cum
prindo sua função social?

A Constitu:Lcão não há de ter disposições contraditórios en
tre S~ ou incongruentes, dai a neeessaaaãe da supressão.

supr~mir a expressão "e fucarã ncentas para o cumpriment~
dos requ~s~tos reaaeavcs a sua função social", cont::da no pari!
qrafo ünaco do art~go 190, do ProJeto de ccneeaeufcãc (5).

o - ~~~~:'~::~:"~~=~oo~rJ:~~~~~~n~:e:a::~s~~uprc$SIV.ll.

O - OMISSÃO -Objetiva restabelecer I1'Illtéfl.!lllproVlld.!l no I' turnoe MO Induld.!lna redaçbo do veocdc

O - ERRO - Redaçbo do venCIdo que nãe corresponda!lO que rolllprovado no 1· turno.

GtXl - CONtRADIÇÃO-DtsposltNos con1radJ!6nosentresIesob~eDrnesmal1'llll!na

O - =s:~ UNGUACiEM _Sam.r vlClOde linguagem. defeito, CITO mtlmfesto 11 corrigir. ou ele

Q(IElRAASSII'lALARANATUREZA DAEMENDA:

JOSTIF:ICATIVA

O - CORREÇÃD DE UMOUACiEM - sanar viclo de ltngullgem, defeIto. erro maruresto li corrigir, ou de
teauc:aleg15latNa.

EMENDA 2T01489-9hJ MnOR__

C Cõnstituinte M;ygn:J PNIT.INE:rõI

Q(IElRAASSI!'IAUúlA IIATUREZA DA El>\ENDA:

da~s:s~osdoll:=~~=:r~~~=~
caso

Não se Just:.ifica que a ó:flpetência, que é típica do senado, fiqlJe JU!!

~~~c~~~~de\:~=/~~~pi~~~i~~
do ExecUtivo Federal, eu prej\Ú20 do regJJTe federativo.

Dê-se ao incisO VI do artigo 53 ôc Projeto de constituição (redação p;;
ra o 29 tum:» a seguinte raiação:

"VI ~ fixar limites globais para o nontante dà dívida COl'lS:2
lidada da União, ôcs Estados e dos Municípios."

QOEIRAASSll'iAlAR A NATUREZA. DA EMENDA:

[li] - ~~p~~Z~m-;:~~~: :;~:.es:oo~~~.ap~~=~6$~~~~n~s:=~:::~~~Upre$slva
O - OMlssAo - ObjetlW restabelecer malerla eprcvada no I" turno e nÃo indulda M redaç!o do vencido.

O - ERRO - Redaçêo do vencido que Mo c:orresponda &O que foiaprovado no l' turnO.

O - CONTRADIÇÁO - DIsPOSItIVOS conlradll6rlosentre si c sobre a mesma matena,

D.- ~~~E UNCiUACiE1'\ - Sana.r \'Iclo de IIngullgem defeIto erro manifesto 11 corrigir ou de

EMENDA" 2T01485-6 :.m,., -, ~~"~
(!J CONSTITUINTE l-DURA FILHO ) C U - 7 -8B 1

(!] _ SUPRESSlVA _ Se €ordecxpressIo ou~ nlIo deveti kMrkr o sentido dodbposldyo
Exemplo:no texto.suprimiro Ildvétblo ~~. pmsandoa IUancnda modiIic:rrlIvII e nio~

O ~ OMlSSAO_ObJeliVarestWdea:rmal&wlaprovadanolt~enloincJl.DdAMredaç60dovenddo.

O - ERRO- Redaçáo do vencidoque Mo cormpondaao qJe roleprclVZIdo no l' turno.

O - CON1RAl>lÇÀo-Dispo$.IlJvoscontr:.dit:érioenb'esJesobtea~rnaténa.

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - SMar \ida de Mnguagem.. defeito.erronwtlfesto. corrfgr. ou de

""""'-" .

r:r=-----------mao--------------,
No projeto de Constltuiçll:o (B), suprll1ls-se o inciso VII do

artigo 1.'5
JUSTIFICAÇAO

No artigo 150, § 6R, do Projeto de Constitulçlio aprovado em
IR turno, está dito que as policias civis subordinam-se ao Governador
do Estado, pelo que seria lnconceb!vel instituir-se sobre a sua oUvi
dade UllI outro Fontrol-e, qual o do Ministério Público. como se preten
de no dispositivo B ser supresso.

Rigorosalllente, o texto em quesUo está em contradição com o
artigo 150, § 6ll:, do projeto de Constituição, cabendo até mesmo cons!

derar-se easa circunsUncia para efeito de recebimento da presente E

eenda e a sua votaçllo (sillbólica) ell Plenário.

Q[)EIJlA ASSII'lALAR AIIATlIREZADAEMENDA:

o -SUPRESSWA-Se lorde c:xpressllo cu plllaYra. Mo dem"6invertero sentido do d1sposIWo
• &emplo: no l.eXto. su;riTw o advbbIo "NÃO",pMSllndollsuernendllmodíficolMl e nllosupressív3.

O - OMJSsAO-Objetlw~rM~llpCOVlldlnol·t1nOcniolnduídalVlh:daç60do\lCrlddo..

O - ERRO- Redaç60do vencidoque Mo corresponda coqui! l'olllprovado nol' bJmo.

m - CON1RADlÇÃO-Dl5posl1NoS c:ontradll6tlOS entresIe sobre 11 mestMJrnlérla.

D - ~=E Ul'fGtlACiEM - 5afW"\'feio de~ dcreltO,eno manifesto li CCllJiglI, ou de

=----------mao'-------------,
No Projeto de Constituição (6), dê-se ao artigo 23 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias a seguinte redação:
"Art. 23. Para efeito de aposentadpria ou transferência para

a inatividade, poderá o servidor público optar pelas normas em vigor à
data de sua admissão ou durante sua atividade no serviço público, no

que (areal mais benéficas, respeitadas as limitações previstas no arti

go 20 deste Ato".

.]USTIFICAÇ~O

A Maior contradição que s~ poderia cometer no texto constit.!!.

cional seria negar os novos direitos instituídos a qualquer grupo de

pessoas para pO-lo sob a égide da ordem jurídica 9- ser substituída, a

pretexto de lhe ser mais benéfica. A conjugação das- expressões ·preva

lecerão" e ·desde Que", encontradas no texto em questão, resultaria ne.!

se absurdo, porque a primeira tem caráter imperativo e assim, verific~

da a segunda, será forçoso aplicar-se a legislação anterior, sem poder

mesclar os seus benefícios com aqueles deferit!0s pela futura Constitu.!.

çlio. A solução proposta na presente Emenda remete para o próprio serv.!.

dor a avaliação do que mais lhe convém, dentre as alternativas possí-

veis, não importa qual seja a fonte de dirêito. I
O texto, como está, é extremamente prejudicial a quem ingre~

sou no serviço público,antes da promulgação da Carta e~ elaboração, ou

então será absolutamente inútil, por inaplicável, se mais benéfica for

a situação qu~ decorrer da nova Constituição, certamente mais justa,D.!:.

lo menos, ;0 tratar dos proventos da aposentadoria. A dificuldade para

estabelecer-se qual texto é melhor, pode levar a 'aplicação do artigo

'23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a extremos de

subjetivismo, a critério da Administração, o que é pior, sem dúvida.

lD -=:s:~~~~~~~xp=o~~~~=~b$:':~se=::~~~:"suprcSslv3.
O - OMlSSAo _OQjebVll resUlbelecer mal!rla eprovadll no l' turno e n!o Incluld4 na redação do venCIdo

O - ERRO - Red4ç&o do vehCldo que não correspondll &O que rolllprovado no I' turno

O - COrnRADlÇÁO - DlSposlllvOs contrlldll6nos entre si e sobre Dmesme matétl.!l

O - CO RRE ÇÃO DE UNGUAGEM - gener \lÍclo de linguagem. defeito CITO rnll{Úfesto D ~rrlglr. ou de

'té<:nIca~.llbVll.

~-----------mao.---------------,
~ Suprima-se no Art. 200, anca.se_1, a expressão " e o lucro", pas
sando o texto a ter a eecuanee eeãecãc e

":I _ contr~buição dos pmpregadores, ~ncidentes sobre a folha de
salários E' o faturamento".

JUSTIFICATIVA

o lucro deve ficar reservado à tr~butação pelo Imposto de Fenda,
cuje leg~slação adota s~stemát:Lca própr~a e psppcif~ca, para apurar o
lucro tr~butáveldas peascas Jurid:Lcas, sob diversas formas: lucro real,
lucro presum.1.do e lucro arbitrado.

As contr~buições soc~a.1.S - SE'Ja para a Previdênc~a Social, seJa
para o Finsoc~a1, etc., - devpm ter como base de inc~õênc.1.a a folha si!
lar.1.al das empresas, ou o seu faturamento, o que torna mpnos: complexo o
seu cálculo e a própr~a f~scal~zação do seu efp.tivo pagampnto pe>los I

contr~bu~ntes.
Dessa forma, é conven~e>ntR a exclus~O da expr~ssão ..~.. ,

para que a base sobre a qual a contribuiçao :Lncid~ra fique melhor n!:
marcada no texto constituc~onal.

EMENDA 2T01487-2 """" -,
e"J Constituinte AL'lSS(E PAULINELLI ) t51Jõ;;;CJ

Q(IElRAASSI!'IAUúlA NATUREZA DAEl>\ENDA:

W -~a;:~~~~~~~~~~=~oo~~!~~ap~=:s:~::n~:e;:;~:u:~~~pre5SW3.

O - OMISSÃO -Objetiva restabelecer mateM aprow.da fiO I" turno e MO mdwd.!l M rcd.!lçbodo venCIdo

D - ERRO - Redl;lçi!io do venCIdoque nllOcorresponda tiOque foi aprovado no I' tumo

O ...... CONTRADIÇÃO - OlSpostwoS contradltonos entre si e sobre Dmesma" m.!ltena.

O - ~~~~E UNGUAOEM - Sanar vlclo de Imgullgem. -defeito, erro manifesto 11 conlglr. ou de

Suprima-se o inciso IV, ao arl:.igo 191 do ProJeto de Consti
tuição (B).

Suprima-sp do artigo 24, ãnca.eo V do ProJeto de Const~

tuição (B), as expressões "~nclus:Lve sua propaganda comercial",
por incompat:Lb~lidade com o art~g'o 223, S 30.

JUSTIFICATIVA

o texto qUE' SP: quer VI"r suprÍll':Ldo por contraeiçâo _ estã
inser:Ldo na compE'tencia ecncorxence [lara ~e9'~s1ar da ueaeo; dos
Estados p do Distr~to Federal. Fundamenta-sE' a prE'sente propo!!
ta no fato de que, ao tratar especif~camente da propaganc1a, no
Capitulo V (Da Comun~cação) do Titulo VII:I, prescreve o texto
aprovado em prJfRe~ro turno (Art. 223 S 30), que:

S 30 - CompRte ã Le a, federal:

:I:I _ ~~t~b;i;~;;·~;·;.~~~~ .i~g~~~ .~~~ "g~;~~t;;·ã";~~;~~
e ã famil:La a poss~bil~dade de se defenderem de
programa ou programações ele rád~o e eeaevasêc que
ccneraraem o d~sposto no Art. 224, bem como da pr2
paganda de produtos, prát~cas e serviços que pos-.
samser noc~vos ã saúde e ao me~o ambiente."

Resta eVl.dente, pela própria naturpza da matpr~a, que a
propaganda há que ser regulada por le~ fE'deral. Por outro lado,

mantida a competencia çoncorrente haver~a, certamente, um· pro
cesso continuo de leg~slação sob:;,e propaganda por parte de> to
das as un1dades da Fedpração o .que acarrptará o f~m das trans
missões nacionais de rádl.o e televisão e o fJJll da c~rculação na
cional de )orna~s e rev~stas, desde que qualquer comercial ou7
até mesmo, pequeno anúncio poderá f"star em desacordo com alqu
ma legislação estadual.

Resta, po~s, a adequação que ora propomos que, a toda ev.!.
denc~a, está dentro da espir~to que norteou a Asspmbl;:'~a Nacl.o
nal Const~tuinte.

Q{IERA ASSlNA1J\R A NATUREZA DA EMENDA:

o - OMISSÃO -ObjetIVa restabeleter ma'eflll aprovada no 1"tumo e mo lndu'dll mlledaçllo do venCido

O - ERRO - Redação do venCIdoque nâo correspond/lllO que fOIi!lpr=do fiOl' turno

O - COmRADlÇÃO _D.spost....os contradtonos entre sle sobre a mesma matena

D - CORREÇÃO DE UNGUACiEM. - Sanar VICIO de IJnguagem defeIto. erro mamfe5'o a CO'Tlg r, ou de
lepuc.!lleglSlat/Vi!l.

JUSTIFICATIVA

o texto que se quer ver suprl.Mido do ProJeto Constituciol"al
J;lrevê, entre os requisitos para cumprJJllento da função social da
propriedade, que sua "exploração favoreça o bem estar dos pro
prietários e dos trabalhadores".

Art. 50, ~nc~so XXXV
SuprJ.Ilt~r a expressão "independentel"ente do pagamen

to das taxas".

Na verdade, além de tratar-se de conceito bastante vago, su
jeito a interpretações 'Subjetivas, é até inco-npative1 com as ne=
cessidades que iMplicaM a exploração econômica de uma proprie
dade, que há de ser trabalhada em condições nem sempre fáce~s e
côzrodas.

Ademal.s, normas programát:Lcas do próprl.o ProJeto aprovado

f~ ~~:;~~~~~.1.~~~~~e~~:~mq~eq~:r~c:r~~;~rl~~n~~Ic~l~~~doc~~s=;~;

~~~~r:~n~~~~:~~ ~~ ~~~~i~~ae ad~ii~~~:d~n~~~~~~~~~ eh~n~~~~:o :IO:,
do artl.go 30, prevê como um dos obJet~vos fundamenta~s a pror"o
Gão do bem de todos, sem prE'conce:Ltos.

Q(JERA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

w - SCJPRESSTVA - Se for de express30 ou p<;bvrn nbo d'!'-er4 tnH:rter o scn~do do dlspas:l;'O
Eltemplo fiO texto. supnm'r o adverblo MNAO

w passandtt ti ser (!meno::'l mod.lic8.r.J e nao sl.oçresslVa

A gratuidade, nessas 'hipóteses, preJud~ca os ~nte

resses do c~dadão. Pode ~nviab11~zar, por exe:nplo, a prestação
dos serv~ços respectl.vos, pO.1.S proíbe a cobrança de taxas, ref. v.
g. a de reg~stro de ll'lõve~s, reg1stro de cOl"erc:Lo e assemelhados.
Adema~s, choca-se co-a a defin:Lção de ta}.a dada no art. 151, :II.

Supr~m~r o parágrafo ún1co do Art. 37 do Ato
das D:LspOSl.ções Constitucl.ona~s e Trans~tór:l.as.

EMENDA 2T01491-1
~ Const>tuin te _GIa BRITO

o - OMISSÃO - ObJcl.va reslllbe1eter matena aprovada no 1"turno" não Indu dJ fia redação do ..encldo

0- ERRO- Redaçãodo"enCldoql.ocn~ocorrespondaaoquefolllpro\~donol'lumo

O - COtfIRADlÇÃO - DISPOS,tIVoS contrad'lonos entre SI e SObl~ a mesmJ matei a

D - ~':T~~w~E UNGClAGEM. - Sanar 1I1clo de lltlgu:!gem,defeito elTOmanifesto a comg'r óu de

supressão

Constituinte AL"YSSON pAtJL1lmu,r

QUEIRA ASSI!'IAUúlA NATUREZA DA EMENDA.

São estas as razões que Just~f~cam plenamente a
da abstrata norma.

o Próprio trabalho extraordinário, noturno, penoso ou em
ct:lndiçôes insalubres, apesar de necessário, estando, inclusive,
reconhecida sua indispensab~l~dadeno próprio texto constitucio
na.l, não se pode afirmar que contribua para que a "e...cploração"
da propriedade rural favoreça o beM estar daqueles que nela este
Jan envolvidos. f o resultado desta exploração que há de propicT
ar este bem estar. -

AssUll, torna-se e>v~dente que tal rpqu:Ls~to, colocado f'ntre
aqueles que deve>m ser obse>rvados s~I'lultãgeampnte para que a pro
pr~edade cumpra sua função socl.al, ;:. de problf'mát~ca, s€" não ~m

possível, concel.tuaçãow - =Pr::s:~~~~~~~:'~=oO~~~.D~=~ils:~~~se~~~::~~uPr~

O - OMlSsAo -Objetiva restDbeleeerrmtêna aprovad.!lno l' turno e fI~O lndu1d!lna redaçw do vencido

O - ERRO- Redaçao do ....enCldoque fia0 corresponda <lQque foi aprovado no l"lUmo

O - CONTRADIÇÁO - Dl5posl1I'JOs conlrodltonos entre SIe sobre a mesma ml;ltena

O - ~~~~~! UNGUAGEM - Sapllr vlclo de bnguagem defelto erro milfUfesto ti eorriglr ou de

JUSTIFICATIVA

QUElRA ASSIIlALAR A Il.'.TUREZA DAEMENDA:

= mao.----------
Suprlma-se no lnciso II. artigo 161, a palavra "ate".

A não unlfonnldade do percentual para a lnstltulcâo do adlcl0nal

fatalmente ensejarã d~storções entre os Estados.

o novo texto constltucional tel'! procurado eveltar qualquer PO!

siblhdade de confhto em matéria tnbutãrla envolvendo qualquer poder trib.!:!,

tante

o - SClPRESSIVA -Se forde expressão ou p.lli::l~Ta n50 dCVl:ra Inverter o rentWo do dISpositIVo
Ex~plo. no texto. suprimir o Ddverblo -I'iI\O p~lldo.!lser emenda modIrlCl;ltNa c nlio 5UpresSIVll.

D - OMlssAO -ObJelNll resl.abelec<:rmalerill aprovada fiOI" turno e MO IIldulda M redaç50 do venerdo

D - ERRO- Redllç50 do ve:nddo quellbo concsponda~ que fOIaprovado no l' turno.

D ....: CONTRADIÇÃO - Cl.sposlllvos contrlldil6rios entre si c sobre 4 mesma matéria.,

JUSTIFICATIVA

Ensejará a total descontl:ole das fl.nanças py
bl~cas, já que perm:Lte a entidades menores (v.g. as autarquias) em,!.

t~r titu~os da div~da públ~ca, que, adema~s, não estarão sujeitos a

l~m~te algum.
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AUTOR. QSVAIJ)O SOBRINHa

QUEIRAASSlNAl-ARA NATUREZADA EMEliDA,

eMENDAN9 2T 01499-6

1lrt. 234 - •••

§ ll! - são terras tt&aJ.C10Tlô!1mente ocu
taeae pel~ :índJ.OS af:;por eles hãb1ta:-j
das em carater çerm'.lnente, as utilJZa
das para $U'lS aUVJ.éIades prcdu.u\'as,
e 1313 áreas necessárJ4s li sutI reprodu 
ção f1s1.C13 e cul~l, segundo seus
ccaturee e tradlçoeS~

-n:mo ~'tUM.

"Art. 234 - •••

§ I!! - são terras tradJ.cJ.Ona1nente ccu
pulas pelo$ :ÍndJ.OS as p:Tr eles hab1t:l!daS
em caráter peznanel1l:e, as ut.z.l:.zadas .P3-

:que~: =~1~urs~~~~~
dos recursos ambJ.el'ltaJ.S necessânos ao
seu cee-estee, e as àreas necesséeaee à
sua reprcduç50 f:ís1ca e cultural, s~
do seus U5Qs, ccstwres e tradJ.çi5es.

Ul - SUPRESStvA -Se forde expressão ou p~'avra não deveráInverter o sentidodo dlsposrtlvo
EXemplo. no textO supnmJr o lld'yeW10 "l'V\O~ p/lSS.aJldo a SeT ementl1lmodmcal/Vo!! enDo.supressNa.

O - OMISSÃO- Objetiva r:Sl!lbelecer matériaaprovadano I· turnoe n60lndurdana redllção do vencido.

O - ERRO-- Redaçãodo ventido que nêc correspondaao quefoiaprovado no l"lumo

0- CONTRADJÇÁO-DJS,005J.lJvos; ronlTtldJlDnDSenlTeslesobre.!mesmamatern:

O - CORREçAO DE UNOUAOEM - Sanar viciO de IJnguagem defeito, erro manifesto .11ct:lrrfgrr. ou de
tknlcalegrslawa.

.1USTIF1CATIVi'I

1\ expressão que se prcII:Õe !õUprJ.Jlll.r -emnada altero o
espaço terntorlal a que tem d1reJ.to 1Jm3 ccaeueeee J.rJd1gena, desr:s.e que se preserve
a terra necessâme às eewaeeees pn:x:!uuvas Q à sua reprcdução física e cultural,
5egt.rriCb seus usos, costures e trad1çÕeS. • ,

• • J\. m:muten<;ão da ~essão que ee Pl:QPÕe suprJ.mir: ge.q
ra J.llUlOOros confi1'tOs decorrentes da l.T!ll=Ossibl,.lida1e de se del:uru.tar cartcçraflca 
mente tIITa :t:eg:r.ão ecolog'J.camente Ulufonne e contínua, a exemplo da reglão AAazÔluca.
É tamb€m e)l;ten:amentl! dJ.f!eu a caracteruação do ambI.ente eeológv:e necessérac ao
~estar de ma ccmrmôade J.trl1gena. zsees d1f1culdades de ordem técnlca e natu -
:reI certeeenee sero~fatoresde mstabJ.lJ.dade do quadro fun:H.án.o nacJ..OMl. •

QUEIRAASSIlIALAR A liA'UREZA DA J:ME/iDA:

o J.nC1.S0 começa por intl:'oduz1r nOVO cenees>

to, o de "cxaeõor-ee" pelo de ";autores", constante no ~nc3.SO XXVII.

A"expresl3ão "autor" é tradl.c1.onalmente consagrada, e o USO de -duas

pa1avras dJ.St1.ntas na mesma mat.é.r1a e t.e'ltto. pllra designal: uma só e

mesma ativJ.dade e caeeacraa, só pode causar confusão e dúv1das de

:interpretação.
O texto aprovado enseje a criação de um confino d~

'C:atÇlet.ênc3.B perfe.~t8II'ente d1$pansável, já que ;).Sll~SOC~açõeS de t1.tu1a-res, ~r tec.

(~: 103 da I.e1 na 5.988/73). são os D1:gaJll.SiTOS aptos e aparelhados para exercer

ia flliC8lJ.Zõ~O ea nare de seus filiados~ J;l.supressão do J.m:1SO restabelece: a le:L

em V1gOr CUJas defJ.CJ..êncJ.as, se eeeeeoees, p:ilerão ser sanadas sem consagI:al:ln:)S

umcáos const~tucl.ot'lal"

O prablene da f~l:u:açãQ é por clemaJ.S eatlP1exo P.ã

'ee t::abêr na noma const3.tllC1onal, neces~rJ.aWtente ccocasa, Ele :meXJ.Ste,por exen
pIo, m caso de aqul.SJ.ção total dos dire1tos p:atrlrrOlUal.5 do autor (art1.go 64 da

Le:L- ne 5.988/13). e é. perfel.tamente. 'reg'.\lamentado quarr.10 há J.t\teresse do utular

de d:IXCito5, l.5to é, quando sua rerre.meração deperile do resultado do aproveítamen

'to eeecêccc da obra (arts. 65 e ~ da creeee Lei ne 5.988/73) •

Ante o BXJ;:Osto, o acrésc:uro fel.to ao t~ aprova

do pela cam.ssãode S15t.em3.t1Z&;ão é desnecessán.o. t.ecm..emtente !'a1ho e p:lde ClJ!l

duzir a CQJlflitos de cerceeêecae,

EMENDA 2101496-1 """" ---,
f!J Canst1.tumte~~ J[IT"lL"o~:;=J

!TI - ~~~~~~~~~:=~=Qo~~~.~~cIo~~~~n~sc~~~::=~~~UPr6SrJl1
O - OMJssAO -- Ob)elNll restabelecerm~ ZlptO'IiIdllllO 1· tuTJ10e n!o mdufdane redaçãodo vencido.

O - ERRO- Redaçãodo venodoquenãoccrresponda ao que foiaprovado no 1· turno.

O - CONiRADIÇÃO - DlspoSltr/O$ o:ontrlldltonos enU'e SI e sobrea mesmamateflll

O - ~~~~~~~E UNOQAOEM - Santlr \'fda de Jmguasem de1eJw. erro manl1e~0 i) COJ1lBJI oI! de

Art. S~ - Supr:l.mJ.r o 1ncJ.SO LX.

QUEIRAASSINAlJ\R A liATUREZA DA EMENDA:

Niío é matéria const1tucional, já estando regulado no

art. 100, § 32", do Código Penal, e no art. 29 do Cód:l,go de Proces

so Penal.

•:l1jSTIFICATIVA

QUEIRAASSlNAl-ARA liATUREZADA EMEliDk

rn -:~a:~~~~~~~;I~~~=Oo~~~~=~:~,:S:::n~;e;~fi:=~upres$lVa
O - OM.ISS"'O_Ob~~ Tes!,nb*.~f Im\éflao ~PIO'o'adaM toturno e não Indulda na [eda~ do vlUlctdo

O - ERRO - Redaçêodo venCIdoque não correspondll ao que folllprovado no lO.turno.

O - CONTRADIÇÃO- DlsposlUvos rontrowt6nos entresJ e sobre a mesma malem

O - =~T~~~E UNGUAOEl"l - Sanar vfcfode fíngU!lgem defeIto eITQ mllrll{esto 1;1 corrIgIr, ou de

m- ~~~~~~~~:::: ~XP~:~oO~rJ:~~llp=~=:s~~~n~:e;~~Ii~:::~~upre~
O .... OMlSSAo - DpJeUya lestabelecermatênaIlprovada no 1°turnoe nao Induldana redaçãodo vent:Jdo

O - ~O_ Re.daç!o ~nddo que.MOCOrtes.poo(\(l ao que folap(OYado 1'10l"lumo

O - CON'rnADlÇÃO-DlSposllNos C'Onlra4iIánosen!r~.sIe.sobre.!mesrnamaleria.

O - ~~~~:?~E UNQUAOEM - Sanar lIiclo de Ilrlg~agem defeIto. erro mllnlfesto 11 COITJglr, ou de

EMENDA 2101492-9 """", -, "'''---"l
llJ COjiSTI'I'Ulr'iTE ROSA PRATA JG: 07 .M J

,EMENDA 2101493-7 """"' -r-t

P'J Constituinte OALTON CANABRAVA Jrrn~;~

JUSTIFICATI.VA

O qt.1e é dJ.%'CJ.to "orJ.g;mán.o"?

caro p:;de ser formalmente caractePiàdo?

Na reaIJ.l3;:lde não.há d;l.ferença formal entre "o dJ.reJ.
to or~máno sobre a terra" e "o dJ.re1.to sobre a terra", há, poréM, urra perspectJ.-
:e:~;r:n::J.~~~J.O~~v:\~ra~essão. o que se desej3 ê ~ Em 12/07/Ba

O autor requer a supressão de expressões no § 19 do art.. 234,

com base em texto diverso do que está assentado no Projeto B A emen

da provoca a modificaçâo de matérias ap:tovadas, o que não se coaduna

com a nature~a da espécJ.e de proposição escolhida. DeiXa de ser acolhi

da

DESPACHO

SUPRESSIVANATUREZA: --===="-_=Bl<l'OS'ro
"Art. 234 - são t'eCOrlhecJ.dosaO's ;ÚY:ho13
sua organuação social, costumes. lÍn 
guas, crenças e tnldJ.ções, e os d.1reJ.tos
sobre as terras que tradJ.cJ.onalmente ~ I
parn, Cl:UJ:'Ct.J.t'ilo à Uni1io dem9rcá-las, pr$2.
teger e fazer respe~tar tcxlos os seus
1::enS".

=A=
..Art. .. 234 - são ~ec1.dos aos !rih.os
sua orgam.zação socJ.al, cos~s, lÍn
guas, c:re~s e tradJ.ÇÕes, e os furei 
tos on.gJ.1W.rl.QS sobre as terras que trª-.
dic1OM1metIte OCtlpaIn, compe~ à thu
ão derrarcá ..las, proteger e fazer reSFe.!.
tar todos os seus bens".

Suprimir no § 2C1 do Art. 1I0, a referência aos iocisos

lI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXX.

Tais matérias devem ser objeto de lei, já que lhes fal

ta estrlJtura constitucional

EMENDA 2101494-5.-.
PJ Constituinte DALTON CANABRA-VA--------~J ~~;;J

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSlNAl-AR A liATUREZADA EMEliDk

E:J - ~~;:~~:=~~~~; :::~~:~oo~ÃÂ~ap~~=a~~~~~~~:e;:~~ao~s~s~~~upr~ssrvll

O - oMlSSÀO_ ObjetNareslabeleccrrnalerla"provdda no J'tumo e n.!oIndurda na redaç';odo Yt:nclCÍO

O - ERRO- RedaçAo do vencidoqueMo colTesponda ao que foiaprovado no l'tumo

O - CONTRADIÇAO - DrspoSltJYOS conll'lldltonos entresIc..sobre 11mesmamalena

O - ~~~t~?~E Ul10UAGEM - Sanar 'VIdo de \lI'ogullgtm, dtfe\to mo mllrn{es\o l:o cotrlg\foude

mir O § 7"
Art. 1!1 .. das Disposições 1rans!tórias -- Supri-

EMENDA 2101497-0 """" ---,
~ Constituinte RACHID SALDANHA DERZI ) p:ry~~;~

QUEIRAASSIriAL'IR A liATUREZADA EMENDA:

m - ~~~~~~~~~;~:~~=:~~~~~::~:s:~e:n~::fi~:~:~~~":üpressm
D - OMISSÃO- ObJellva reslabeletermalena"pro,adana1· turnoe não Inclurda na tedaçaodo ventld'o

O - ERRO - Redl1ção do venCIdo queMOcorrespond'a ao que folllprovado no l' turno _

O --CONíRADlçAO-- OlsposrtnlOS contradltarlos entresIe soblea mesma/T!aterJa

O - ~~~~fe~:?~E LINGUAGEM - Sl1nar viCIO de lingUagem defeito erro manifestoa cortrgrr ou de

const.Jtuinte ULYSSES GUI -iAMES

presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

,EMENDA 2T015GO-3 """" -,
~ J~,1."'O'7'.~
lDSPUTADO JDSS LUIZ MAIA _ r:...E.: .!B J

QUEIRAASSIriAL'IR A NATUREZADA EMEliDA,

JUSTIFICATIVA

o parágrafo em Questão dispõe sobre o óbvio, ao
liberar o Estado de Goiás dos dêbi tos e encargos decorrentes de em

preendil'lentos no territôrio do futuro Estado de Tocantins. 

No que se refere à parte nnal, a autorização 8
União para assumir, a seu crltériO-, os referidos débitos, pode re

sultar em consequênc1as indesejáveis. 

a) ou a União os asstJme, sobrecarregando o Te-

soura Nac:lonal C:O(lf vultuosos elTcargos;

b) ou não 05 assume, ficando os credores preju_

dicados em seus legitimas direitos, por não ter de quem recebê-los,
já Que b novo Estado não te-râ como pagá_los

Suprimir o art. 23 e seu parágrafo, nas Dispos!

ç~es Transltórh.s.

.JUSTIFICATIVA

A.o peTmitiT que p"tevaleçam as normas mais benéfi
cas ao servidor público, no caso de aposentadoria ou.transferen
cia parll a J.natividade, o disPlJsitivo em causa criara um enorme
caos na adminlshaçãa púlllica. pela multiplicidade de leis a a_
plicar a cada caso

t princípio universal que a inativação é regida
pela Lei vigente à cfata em que a ela faz jus a servidor.

Levando-se em conta que as modificações legislatl
'IaS acorTem por motivo de interesse pública. não haveria estabi
ljdade jurídica se se admitisse, no interesse exclusivamente in
dividual, a permanência da legislação revogada

m-- ~=p~~~~:~:::: ~~~=oo~~::rap~::~:~ás~~~~~n~sc~~~n~:~~i:uprmlvil
O - OMISSAo.-Ob)ewa resU1be!ecef ml1térla ap~da no )·'umo e MOInclulda n~ rtdaçliodo vencido.

0- ERRO_ Reda~ãodovencld';)quenaocorrespondaaoquefolllproVildon01·turno

O - CONTRAP1ÇÃO - DlSpoSllJvOS conlradrlONo!> entresIe sobrea mestriamaleria

O - ~~:T~I~~E UNOtJAQ.EM - SanM vfcJo de linguagem defello eno mMUesto a -comgJr ou d~

~ Suprimam-se do capu1: do artigo S9 as expressões' "sem distinção

de qualquer natureza" e "assegurada aos brasileirqs e aos est.range!

ros residentes no PaIs."

JUSTIFICAÇÃO

ConstJ. tU1.n te ÂNGELO M1t.Gl'tLOXES

QUEIRAASSIriAL'IR A liATUREZA DA EMENDA:

m- 5UPRESSlVA-Se torde l:JlPteS$lit:l ou P~!I\lT11 não devem Inverter o sentidodo dJsposltlvo
~empJo no texto,supnmU' o advérbiO ~I'iAO", ~ndo 11ser li!lT1enda modJlicaWa e mo $upressiva

O - OMJSSAO - Oble'úva restIJbele«r ml1lena llpr~dl1 no l·lwno e nao irlc!U1d'11 nllredaçãodo vencido

O - ERRO - Redl1ção ciovencidoquenào corr~spom:13 ao que folllprovaoono 1. wmo.

O - COl'rIRAbtÇÃO- D~posltJYOs conlIadilólios enlIesi li! sobre11mesma matena

O - ~~Te~~ll:. UNQClAGEM.- S20nar 'o'kIGde ImSUllgemddertl;) eno rnl1nlfesto to r.:tmlglr ou tle

EMENDA 2101498-8
~ Const,tu=to FúVIO """'"

QUEIRAASSIlIALAR A liATUREZA DA J:ME/iDA:

w - 5UPRESSIVA -Se forde expressa0 ou pa!3vra não deveraInverter o senlJdodo dlsposrtJVo
ElfempJo no ff:,lla Supntnl'o adverblO "NA.O~ passanr:b a seremendamodllir:awl1 e nâosuprcssfva

O - OMISSÃO - ObJ'i!t1Ya teslabe1ecer malénaaprovada no 1"lumoe não lnclurda na redaçãodo~crdo

O - ERRO- Redaçãodo venddoquenao correspcndallO que foll1provo!!do no 1· turno.

,O - CONlRAD1ÇÃO-DrsposJUvos conttadrlonos enU'e sr li! sobrea mesM!l rnllteNa

O - ~~~~E UNGUAOEM. - Sanar VIcio de IlIlguagem d~feJ!o erro ml1nlfeslo li corrigirou de

o princIpio da isonomia - todos são iguais pe:t'ante a lei - pef.

m.ite distinções entre situações desiguais ou, como ensinava :Rui Da~

bosa, há tratamento desigual na medida em que as pessoas se desigo.!:.
Iam. A p;imeira das expressões suprimentias não é apenas retórica, tp8.S

perigosa, na medida em que e.!põé as pessoas Mais humildes ~JlIeJlOS pr.!
paradas a responder, perante a le1, sen d;.stinção dos mais pod;rosos

e capazes.
A eficácia -fundamental da norma somente se man.ifesta no territ§

rio sob jurisdição do Estado brasi1e.1ro, pendo, pois, J.nGtil a expre!.

são restritiva "residente no "Pais". Se o artigo enuncia que todos são
iguais ;perante a lei, Jll.sto é gue toilos tenham a in\fiolabilidaàe dos
direito:s assegura.dos pela ordem constit.ucional brasileira, onde quer

que ela incida, sem cond.icionã-la ã residência da pessoa por ela bJ~

_.haa.

JUSTIFICA'l'IVA

lIs organuaçees dJ.tas de apolO à causa :uxlígena, na
CJ.Ona1se :u'lteJ:nacJ.onaJ.S, reconhccJ.damente propugnam çor teses e :relvJ.n::hcações que
neIl\~ comc3.dern ctn\ as legít.:ures aspuações das corrnll'il.OOdes ttdígenas e em a
cordo com a }XllÍnca ofJ.CJ.al do País. !)J.versas propostas apresentadas em to:I<!s as
etapas do processo COnst1.tU11ltec';"fJ.gtn:am eXelli'los mb.dos da af3.nração acura.

_ Os :injlOS e suas et:mmJ.õades I:OssuemníveJ.S de orgam.
zaçao que Th.es permJ..terqàeferrler os seus dlre~tbs legaJ.s.. -

SUptJ..ma-se o l.nC1.50 XXIX do art1.qo SI! do PrQ.

jeto de ConstJ.tu:u;ão (Bl, cujo teor é o segu1.nte ..

I'XXIX _ AoS cr1adores,e J.ntérpretes e às respectJ.vas representã

çôes S1nd,.ca~s e assocJ.at~va, estende-~e o dJ.rel.to de fJ.scal1.za

ção sobre o a:prC'Jve~tamento econôm~Co nas ob'ras que criarem ou de que

part~c2parem"•
JUSTI.FICi\C~O

O texto oferecJ.do pela COI'\~ssão de S1.stemat.!..

zação e aprovado'pelo Plenár2o, aJ'lplJ.a,enormente,o dJ.sposjt~vo C01'll?

tJ.tucJ.onal vl.gcnt~. que assegura aOS autores o d1.re1.to excluS1vo de

utJ.lização de suas obras. O acrésC1I'\o aprovado pelo plenár:Lo, além

de desnecessár1o, contém graves J.mprecJ.:sõe:s e J.JJcorreçõe:s.

1l.rt. 235 - Os Íl1d:r.os, S!lSS carmu.daÔes e
DrÇJan:..zar;ões são partes legíturas para
J.l:'I<;;rressar em Juizo em tlefesa dos seus .1.U
t*;l:esse:: e dneJ.tos, mtervuilo o M~
::-J.o PlIDhco em terlos os atos !::lo proce..§.

Art. 235- OS :Ín:hos e suas CCXIlWl::r.da
dcs são ~rtes legít:UraS para:r.ngt'E..§.
&1'1: em JU1.2Q em. defesa dos se~ Ulte
~ses t; dne.1tos, mtervJn..~ o l<!I.m.~

~~~PUbl1co em tcàos os atos do Pl"..Q

EMENDA 2101501-1
PJ DEt'U'tAIlO JOS~ LUU HAIA AUTOil J~~;"':ãã]

QUE!RAASSINALARA NATUREZADA EMENDk

[D - sapRESSIVA - Se forde elI:pressão ou p~raYT" "ao d~r! Inverter o sentidodo d,sposltlvo
E:l.t:l11plo no tex\o ~-upnmlT o adveiblo MN1\O-, passandoti seremend3modifiCativa e nãosUplesslvll

O - OMISSÃO- ObjetIVa resta~ecer meteriaI1pTOVllda no l·lumo e naolncll.lfda na redl1ç.!o do venCIdo

O - ERRO- Redl1çao do venCIdo que nãocorresponda aQque (01 aprovado no I· tUrno

O - CaNlRAO[çAo_D\Spo~ conIJl,dlt&iosen~~ e sobreli mesmamlllena
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O "-CORREÇÃO DI: UNGUAOa-1, - sanar vício de linguagem defeito erro merufestoli comg r ou dt:
teCl"ci:lleG~lll\l\1:l

r.-r------------""'p---------------,
Suprima-se do inciso I do artigo 59 a expressão. "cabendo ao

Estado garantir a eficácia desta disposição".

JUS'l'IF:tCAÇÃO

:e; questão de lógica sii'lples que ao Estado cabe assegurar

eficácia de todas as disposições constitucionais e não apenas de

una , como a expressão dá a entender. Mantida essa declaração, CGh~

meneutas mais ligeiros vão dizer que ao Estado não cabe garantir a

eficácia da norma asseguradora da liberdade porque? a Constituição só
se refere a obrigação esseeueeecee do Estado no item 1., silenciando

quanto aos denais direitos.

QUERAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - SClPRESSrvA - se forde expressa0 ou palavra não deverá Invertero sentido do dlSPOSllivo
Eli:emplo- no texto suprírrur o advérbiO MNÃO-. passando a ser emenda modIficatIVa e não supresslVJ~..

o - OMISSÃO -ObJeLvlI restabelecermatena IIprovlldil no i- turno e mioIncluidam redllçãodo vencldc

O - ERRO - Redaçáodo venddo que nêccorrespondlJecque fOI tlptowdo no l' unno.

O - CONTRADIÇÁO- DlsposluvosCÔfltrlldJt6nos entre si e sobre a mesmll mllleilll

D - CORRE(;ÃO DE UNQUAGEM - SlInllr vfclo de linguagem. defeito erro manifesto 11corrigir o.. de
tecnlc:lIJeglSlalivll.

n "'1'"~"" "la1 ... ·:·,..:-5,...:-- (',.. "'1'"1'" t"2...... '; ..- ..~,.lr- ..... 'r-c:... ,' r-r- ,; ...:.

.......... ,:":"'l-c·.' :;T' ~ .....( (c'" ( ..-fJ,itr-e- ,~ ... "'~:-"':ltc qcC"'j,,' pr- .... t..r.··... :Ir",:,
~j"'~."~,,, -r-rv-ir-r r ;:: "::-""- "C'''r;:--I("'' r- .... :'~?', ;"'r -F(' (·.···r..,c~r ...

(".c' .. il-;'l I'!' '. C"''''T''lr,;rrr'., rir ' .. ',.. "''''-''l'~, n~;:' r .....- ... --r" ,- -_

...-. ~ ' ...! ç ....... , r' ... ' ~_. -'

EMENDA 2T01505-4
~~-.,..,------, ~'""~

filL' c_on_"_t_H_U_'_"t_"_"_"_"_r-_,_""_t_'_rn --'J êJ=!"7': )
QUERAASSIIlAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

EJ - ~~~~~~~~~~~~~~~e.:~oo~~~'::ap~:~:~~s~~~~~~se~~~:u~:~n~~upress1I~

O - OMISSÃO - ObJelNlI restabelecer rneteua llpfO\'lId11 no I~ tumo e nãe inclwdana redaçao do vencido

O - ERRO - Redação do veaecc que não eeeespcnde ao que Iclaprcvado no ]t teme

0- CONTRADlÇÃO-D'tspos,uvos contrlldrtonosentre si e sobre 11mesma mllter:a.

D - ~~~~~E UNQQAGEM. - Sanar vicio de Imguagem. defeito erro mllnlfesto e corrigir, ou de

t.l..i"'''~''''''-''{' .~(' -r-e, r-" .. <;- (t"' -:-r: ........ l· ... rC'.. ,..t~t:l i ...;;

h r-t<'.<:F.. rr":o r- '1_ ""I !"-I"), C''' ..,,:,·j-t..... t"'T( ("-:

,,- r- ("~('ic:'ft" (.r: rr ..c C"t'·· -r"""', t"'-

t" OI r ....cr .. '·1.,.5,.. T<I::" r- r o ..r e Cl'!:- .. r n p.1.c!cF'1' j r r "jô1'ti'- .. -tr ..,,1- ...:..

QOEIRAASSlNAlARA NATUREZA DA ET.lEJ'lDA:

~ - ~~~~~~~~~~~::oo~~~~p~~~ve:s~':~n~~~~:;:=~UPresslv~
Ô - OMISSÃO -Obj~ resl.llbelecer ml:lléna IlpfO'o'tldll no 1· turno e não mcillldllna redação do vencido

0- ERRO- Red~ãodovenddoquetlllocorrespondu.oqueroltlprovadonot-mmc

O - COtffRAD1ÇÃO - DISposItIVOS conUadr16nos entre si e sobre ti mesma rmtt!flII

O - ~~~E UNGClAGEM - SlI':,lIr V1ClO de fnguagem defel·o. erre manlfesto a amIgo/'. cu de

Suprima-se do Projeto de Constituição (8) o inciso IH,

do § .312, do artigo 53, )"5 \n.tCS'Fs, íCN-ls...,-ti,....fl.S

UI - se não for demonstrado pela instituição credora

Que o mutuário dispõe de erefce para o pagamento de seu débito,

excluido desta demonstração seu estabelecimento, a casa de nor-a
dia e os instrumentos de trabalho e produção;

EMENDA 2T01510-1
I:? CONSTITUINTE ""URO CA>IPOS

Q(JEIRA ASSINALAR A,NATOREZA DA EMENDA.

~ _ 5UPRESSIVA _Se forde expressboou palavra.nllodeverá Invertero sentrdodo dISpoSItIVo
Exemplo no texto supnmir o adverblo -NAo- passando a ser emenda moclillcarMI e não supreSSlV/I.

o - OMISSAO - ObJelNtlrestabelecer matena "provada no l' turno e não IndUldana letbç~ do vencido

D - ERRO - Redllçãodo vencidoque nae ecnespcede ac que folllpro'o'lldo no 1"turno..

O - CONTRADIÇÃO- DJSpoSluvos contradltof1OS entre sI e sobre li mesma mllterlll

O - CORREÇÁO DE UNCiClAGEM. - sener VICIO de llngu"gem. defeIto erro mllnlfesto a comglr ou de
tecnkaleglSl~Wa.

Suprima-se do rtem III, do Art. 207 do projeto de Constituição (8), a expressão fl

nal " de primeiro ou segundo grau."

..lJ5TlflCAÇAO

A norma constante do item III do Art 207 do Projeto de Constituição

é, sem soobra de dúvidas restringente de direito. É que o direito à aposentadoria ne-I
la previsto e assegurado após .30 anos. ao Professor, e, após 25 anos, à Professara,
por efetivo exercIcio de função de magistério de 19 ou 2g grau, apenas. E porque não I

garantir o mesmo direito aos professores que exercem o magistério do .32 grau.

Ora. conforme sabemos, o ensino de terceiro gra.J é tanto ou mais im_

portante e desgastante quanto o de 1" ou 22 grau. Aliás, ao Professor Universitário,

além dos trabalhos de preparo das aulas e de concepção e correção de provas. requer-s

intíneros outros requis.ltos que normalmente não são exigidos dos demais.

Por tudo isso, e, em particular, pelo respeito ao princIpio da isono_

mia, onde se deve assegurar direitos iguais a todos os exercentes de r.ma mesma profls
são. é que ap.... DS a presente emenda. -

QUERA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

)r" -"-.:!I r·-t,... .. : r:- r·"" r'"'' lr .. "' crrr-: r'c- rr- • ,..~ .. -

,
suprimir, no inciso XIV do artigo 86, as expressões "das três ~rmas".

JUSTIFIC1I.çAO

t81 - ~~~~~~V~~;~~~~~~I; ~~e~~~oo~~~'::i!lp~~~;:~ás~~V;~~n~:e~~~~:~~s~O:~~~upresslva
O - OMISSÃO - ObJel.Iva restabelecer matcmlllplOVllda no I- tumo c nilOInduld4 na fcd<J1;ao do \ocnddo

D - ERRO - RedllçllO do vencidoque nao corresponda ao que foll1provadono I·tumo

O - CONTRADiÇÃO - Ol~posltlVO~ rOlllrildllOlJo<; eul!e' <;1 e '>Ob!"~ me-;ma malenil

O - ~~~Te~I?w~E L1NOUAOEM - Sanar Viciode !Jngu"gem defeito elTo manifesto a cornglr ou de

EMENDA 2T01506-2 ".-"
-.--------, r;r-::-'""-;:::-,(J COnstituinte JOS~ MOURA J Cu-07.B8 )

'- .J] PT!ii~;fi?l

r ...rr1-,.-rr Cr r ..t., ) ... r r .... c'o t"rC'JctC" çr- rrr ..titu!rS",

(r"'ll1r5r :-~=-.I '" "'':' "'r:::-nc), r- .....:;ui~"::...~ "::c:-r-s:

........r r ? .....'tl",.. t .. cJ~r ...~r, ir:::r-r.!":-.-Fr-, ".··..~r ... ( --

1=-._ r.r"::'" I" 11"jr Ó, j .......ê ...tr-F....... =- ;'t' .. :~·-r- ":' ..t..::-.:!• .:!( ,. ...

V::--r" PC"'ê:, t,., ..,- r_.. r- to... te C"'r- ...-tr ::-''='r't"e ,. ...::-. C":-':'

'rJl'cr -:;rrE rel ...trr <l. rc";,or"o;r' ,1)j(EtC. tõ ....1.'-rTn...nr
r'C':l r, ...jl"" r.:_c vi.' .:!]:I::C't" a ::Ir'6L3 ~'i r .....p·' .1é::l ..o;: J.r,:,:I"']i'tjvÕl'" ""t<

t;i:.l<,jr., Õ1t.é TI,,::' t.r cal;' ur. '.1I'la" t..r<'ti!rf c"'- ,a'" .. :' ....... ~·rc:~c:::.t.I·r

Df" rartjci:!<'=~fjltC'1l" iY'....•...rt....... c<,fa C::1,..,.tF... (''l.,f"C''j~ic''t~ .. 1'''' te:.

te, c·r "'rr-Jctc.

": c Cc.'! I·((.rfr CC" co- ..t.::::t:l ~=-r\~." r l"C"~"rt ..

:-l r-'-f<::cit.r-, i:o:; rr:\ !a"'rc" (~1'"I":'.U"l t .. 5rl.. rc. .... a(;o -",

EMENDA 2T01503-8
PJ CrmstituirtC" ;:;:...r "C"ina

QUERAASSINAlAR A.NATUREZA DA EMENDA:

Esse parágrafo despoJa.por per1odo indefinido, os EstadosoClUnic!piOs,

bancos o1'icia:is o ecpresas públicas de adminis'tre.r :;ues disporibilid.::.<!.es

!!.2.~ que pemm:ocerão en1"ei,...ada.u em t:lãoo. do :Presidente da República..

a'té quo ex:i.:;ta guor.t:ll qualificado para vptar a. lci COl:lpletlen'tar para. d!SC:l._

plinar a.u matérias do ar't. 169,de nrui,'to di1':í.cil conCJ.lia'ião II - fin&flQa5

pÚblicaDlII. _ divida. Jltiblica. externa. c interna; 111 _ garanU= polat: (;ll

tidadcs pÚb1.i=' IV _ t1tuloD da divida Públic:l,J V - :f'iocllli;o:::,ç[o das ins

tituições :f:UlnnCeiTasJ v.r _ cn:::bio e VI.! _ coepatibillzo,'i!1" d~ fu.."lqõc:.s das

:mstituiçõI::l do er~dito da. União c das: voltad<l$ para. o desenvolvimento rc~

/;ional).

O ClInsU tuln'te introduz1u o li;oJ do art, 170, procisa:il"nte para ac::.bnr

com a di'tadura financeira do l,lin1stro da. lazend::., her.;mça. do Dl1tor:!.'te.risr;lo.

llooto § 2°, do Art. 59, dns DlopoSiçõcs :i.'rans:i:'tóriao, tenta_oc contiruar

Cl!Ultcndo os govcrnadorcs,pre1"citoo c cf:iprcsas públic::'3 a.trelados nos 'b-..1_

rocratas do ltmi"tÓlio do !'le.neJalllentõ e da Ya~endn c prorroC3da a. icoral

troca de 1'avores pes::.;oais por libernçõen do verbas.

D - OMISSÃO - ObJetMllestabelecer mlltctla"prOVilda no I' turlY.l e não Induld~ nll redaçlio do venCIdo.

O - ERRO - Redaçãodo venddo que não cOlTesponda1I0 que flllaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISp05ltNoS contr.:ld,tónosentre si e sobre a mesma mlll~rfa.

O - CORREÇÃO DE L1NCiOAGEM- Sanar V.~IO de hnguJgem. defeIto. erro manifesto 11 corng,r. ou de
Ic:crucaleglSlatrva.

EMENDA 2T01511-9 '"""' --,
PJ CONSTITUINTE MALRO CAI-POS J~~~;=J

o - SUPRES5IVA -Se rorde explessl:lO ou p~lavr" n.!iodeverá Invertero sentrdo do dlsposltN'O
Eli:emplo no texto. suptlmir o adverblo MNAO~. passando a Sei'emenda moo,liclltMle não supresslvll.

EMENDA 2T01507-1
P DEPUTADO rEOEPAL Jo>D DA "ATA

QOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDk

Com o emprego do vocábulo "armas", o que se pretende, sem
dúvida, é designar as Forças Armadas, razão pela qual a redação não
corresponde ã terminologia correta.

Enquanto Forças Armadas compreendem as três instituições

permanentes de defesa da Pátria e de suas instituições, arma designa

as subdivisões da tropa, tais corno: infantaria, artilharia, engenharia,

não conterrplando, por exemplo, os serviços, como os de intendênc~a..

saúde, etc.

No dispositivo, os oficiais-generais ali referidos são

os das três Forças, não apenas os das armas.

v _ se o beneflciáno não for proprietário de mais de

cinco módulos rura.lS.

Suprima-se do Projeto de_ constituifãO (8) o J.nciso V

do § 3~. do artigo 5.3, »<os lh"~oS:''f='e:s í~oJs.,'r"c\"!.,"s

m- ~~~~~~::::~~e=o~~~~a;~:~ve~á~,;~~:e~~~~:~~~preSSl\'II.
O - OMfssAo -ObJet1v21 restabelecer maten",I!provad"no 1· turnoe llIIO Incluídana redl!çllO do venCIdo

D - ERRO - Redl!çiodo venCIdoque n50 corresponda ao que rolIIprovadono l' turno

0- CONIRADlçAO-OlSposllM>s contrlldrtooosenlieslesobrellmesmtlrnatéllll

D - ~~I~E UNQClAGEM - San"f VI~IO de Imgullgem.defeito elTOmonlfesto a corrigir ou de

~_~ .JJ F~CJ

C:;Lll::-~ra-::C' C" ,. ~n r'C" ,. .. t ...... ç:.. 1fT t;o'" ...~~IlC' .. -I!"r(" ..

';':-.:Ir .. ~t;:-j.,<; (Tr"{\~;;:o:: F'Ti'" C" ., .... "'1..::-1'(").

QUERAASSIIlAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

,.··Cl -'i", r).-Df'ir.1.. .. :- ti::, :<<'1'" rt.r -<>i-r-õl nr~-n 1 ,... j"t~,.. ..

co.' r fi .1r~ rTc·j ...::-~ ... (·j ....:!r j ...

o - 8UPRESSIVA -Se forde upress30 ou p~lavrll nàb deveráinvertero sentldo do disposllivo
ExempJo-110 texto supnmlr o ~verblo MNAO- pllsSlIndoli ser emendll modificalivll e nliosupreSSlVa

EMENDA 2T01504-b
!? Conn"itu'r"" ""'er "<d'",

o - OMISSÃO - ObjetMIrestabelecermatemlllprovlldano I'lumo e nlio lnclUldll na redllçliodo vencldo

D - ERRO - Redllçiiodo vincldo que 1lII0 correSpondllllOque folllprowdo no l"tumo

O - CONTRADIÇÃO- DJSposltlvos contrlldrtotlosenue 51e sobre a mesmll malérla.

-O - ~~~~~I~~E UNOClAOEM - Sallllt \'leio de Imguagem. defeIto erro mamfesto ti comglr. ou de

QUEM ASSú"'lA!AR A NATURElA DA EMENDA:

8 - SCJPRESSIVA - Se forde expressãoou "ll!a~<l neo devera Invertero senudo do dlSPOSIUro
Exemplo no teria suprimIr o lldvcrb,o MI"'.AOW pas:;andoa ser emenda mod ficIlwae não supress,va

O - OMISSÃO - Qt,,/e!i'/II res-'!!dccer rTllltULlI Ilprov"'lr.lll no I' lurro e n§o md..l da n~ redaç;:,odo venCido

D - ERRO- Redaçãodovencld'J que nlio correspondailOque fOlIlFroWldo no )"tumo

D - COf'ITRADlÇÃO -Dspos lJ;"Os COIl\!ad<!ón05 c9l!e 51erobre a mesma fTlll'éM

D - ~~..~~~~~E UNQW\QI:foI- Slln~r ViCIO d~ lmgu!lgem cere'lo erro m"nlfesto li corng!r ou de

...1.1'"·.. :-1'- ..... f'r- ,. ., ... r~r- 'TO. • .1'" r"t;'" "'Tr"'r' f"' .~ ... r ........ tt d_=_

(~rtdt;'";::n ;-,U·... t;'" :'''' ':'l-rr-~, ~ 1"-"'" 2"''1:'" r:: :"p .. e=,...:

n......... . . .. .. .1: :.~<;.~ ... r" !"t'C1..T ...... r..," t~ .. c, -c::,.- f ...y tT~-

, ~~ T,,"'j ...~.:':.:.!:, r"" t' .... :tc• • r Jf"f'~. ~('~·nj·, "'r- C"i"-r- ,'r ("....rr .. ;;o"" .-

ljtr ,;:: t~- ,,..~:lt.~. r ,(" .. te: r"-o;t:!tl'iC'~'" rl' C,. J'Z' "(>'r ... }".

~.,. '1 '" ........ ! (" ; r r "

r te ~r-~ ... j~rr~' ..-I. "';r ~-::-"1 , r- C'_-~... tO' ... :r"Ji'''';::-~ " ~

-1'~ ..:.-"; "')' ~~'''';;r ti" :-r" ~lj)H· .. •• ,... TC"C· ....,. .. rr "'_jl .... _1 ...:

,~r~"" cr ....r,·· ~~ r M .... r·:--~··'r" ~~".';",~':I", <:,.- T,. ..... ·'.- ",-"'$ ~
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GUEIRAASSlNALARA NATUREZA DA EMENDA:

m -~~~~~er.1~s;;.;~:::~~=oo~~~~:ap~:=~á~~~~n~;~~~::~s~;:p~

D - Olo1JSSAO-ObJet!l.'ll resbbi-Iecermatl!M aprovada no l' turno e n~o incluldana red~ç.so do V':!:nc,d:o

O - ERRO - Rcd:lç;l:O d.:l~ncldo que nMJcorre5"pcmd.:l~ qU1: foiaprovado'no l~t1Jmo

D - CONTRADIÇÂO-OJSposIll''O:> C'Ontrlld~-t'nos /!n!resi esobrc-" mesma m:l.ltr!il

O - ~~Rf~~~tN~E UNOUAGEll - Slmllr VlCln de- ImQUl.lqem d~fi!lto erro m<ml1esto a comglr ou de

Suprima-5~ do Projeto de Constituição lE) o inciso IV,

::10 § 32, do artigo 53, 1:Il\S 'b.!oro~;o"i;s TN.tJ-s.,-n1Itlt.5

IV _ se o finsnciar-cnto inicial n!io ultrapassa:' o 11m.!,

te 'de cinco 1"111 Obrigações do Tesouro Nacional;

EMENDA 2T01512-7
f!J CO."TITUINTE llAtOO WPOS

Gl'JEIRAP.sSII'IAlAR A NATOREZA DA El\lENDA

!TI -SUPRESSWA -Sefold~c;<pressãooupll,wr<' nliode'oeroÍ1"\ e"_r o Sl:nt.dodo c',sPOSIJ\'O
Exemp'o no te:ltO sllpnmtTo I:dv~rblo ~NÃo passando a s<,r);memb mot:hlic'!liW'" e n30 sup essr>/3

O - OMISSÃO - OD,tL'V~ leslab~lecer mal.en<lIIprovZ!d:l. no l'tuTfl(}I;. n!o mdu.da n3 reda~ao do venCido

O - ERnO - RedaçllD do w'ncldo que n!locorresp:onoll~"que fCll:plov~do n<;;o I' turno

O - CONTRADlÇÁO- DlSpo!ltnfos contrtldt':lrlosentre SIc sobre IImesm.::l mlller11l

O - ~~~~Te~~I....~E UNGQAOEM - Silnar ~lCIO d: ltnguêlgem deb'o erro mllmfeslo li cornglr ou de

Suprima"l-se do Art 72 do Projeto de Constituiç'lo (6)

1- a expressão flOal " par3 o trabalh:;oor urbano". constante da letra a do item
XXIX; -

II- a letra E. mtotL."'l do item XXIX,

.JJSTlflCAÇÃO I
O Projeto- 'de CO"lstituiçã'o(B) estabelece. clara"":ente, no itSM II de seu Art 199, o

princípio da "uniformidade e eqJivalência dos be:1encios e serviços às populações' I



urbanas e rurais". Por sua vez, o Art 7g. emmera os direitos que são eseeçcreoos ao
trabalhadores urbanos e rurais, alé'll de outros qJe ,,151:.11 à melhoria de sua ccnotcão

social Todavia o ãten '(XIXdo citado artigo consagra injustificável distinção de
tretene-ttc entre ttabalhadores urba-ms e ruraas no que tange à prescrição de círeí-,

to, no ;:Jrimeirocaso, e na cc-cessão de outors be-erfcícs, que deverão ser dJ.scJ.p1!
nados, em leI, no segundo caso
~ objetivo, pois, da prese-ite e-na-idasU;:Jrimlr tal desigualdsde de trateee-ac, asse-,
gurando, assim, a justa eq.nparaçãc de direito e-itre os tra!::lalhad:Jres urbe-os e ru

rais

,EMENDA 2T01513-5 .mNP DEPUTADO PAULO SILVA '----------,) tTll"~~~0

GUElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

D - ~~p~~~~~ ~~~~;:'; ~x~~~S;~oO~:~~Tap~:~:e~as~~v:~~n~:~~~~~:~~~s~:~~~upresslva

O - OMISSÃO-ObJetIVII restebetecer meteta aprDVlldano t-turne e nác rnduldll nll rcdllçao do vencdo

O - ERRO - Redaçãodo vencrdo que nAocOf"Kspondaao que foi aprovado no ís tumo

W - CONTRADIÇÃO - DlSPOSltJvos c~ntrlld IOIJOS entre si e seere a mesma matena

D - ~~,:c~Te~~t!'J~E UNGUAGEM - Sal1l1r\'leio de linguagem defeito erro manifesto a comglr 0..1 de

uê-se ao art 24 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:

"Art 24 _ cc-uete à UnUio estabelecer normas gerais sobre

I _ otreítc trlbutário. rrne-cerrc, oeutercíârãc , econômico e urba"'!!stlco,

1] _ crçere-toj I

III _ ju"tas co-ercíats,
IV _ custas dos serviços forenses,
V _ fixação de emoju-entos relativos aos atos praticados pelos serviços not.!

rials e de I:!9istro,
VI _ prcdcçãc e coosv-c, inclusive sua propaga'da ccrercrerr
VII _ florestas, cece, pesca, fa.Jna, co-eerveção da natureza, defesa do solo

e dos recursos oetcraas, proteção ao r-etc a-atente e controle de polul

çêo,
VIII _ proteção ao patrill'ônl0 histórico, cultura::'. ert.ístrcc, tur-Iatdco e pal

sagístico,
IX _ respnnsahí l Idade por ce-e ao Melo areíe-te, ao consU!"lidor, a bens e di

rejtcs de valor artIsticc, estético, hlstõr~::o, tarfst.Ico e palsag!stico,

X _ educa:;ãj, cultora, ens.ínc E d!:!sportoj
Xi _ crfeçêo, rcncrc-e-e-tc e aracessc do juiza:;: de pequenas ceusest

XII _ procedimentos em materia processual j I
XIII _ orevíoêncra eccnn, proteção e defesa da Saúdej
XIV_ assistência judiciarie e defensoria púb!iCê,
XV _ normas de preteção e il"'teQ!a;ik so::ial d~:;: =e:;:scas p::::tadc::'a" d:: defJ.ciê"lc!::;:

XVI _ normas de proteção à lnfã"lcic e à juve-:.J:::!e
XVII _ organização. garantias, direitos e deve:.es d",,,, políc~as civIs;
XVIII _ política nacional de transportes e via;ão.
XIX.. organização, efetivos, rraterlal bélico e º::;:ra-~las das polícias 1l'1litares e

corpos de bombeiros nllitares.
XX _ normas gerais de Hci ta;ãa e contrata:;ão en todss as modalldades, para a ad

ministração pública, diret-a e indireta, ras diversas esTeras de go....erno. J.n_
c1usive para as funda:;ões e e'"l;:.resas so~ se.J cc-trole,

:ç.(I _ desenvolvimEnto urbano, inclusive ha~ita:;ã:t, s5.'"lea'l'!nto basico e transpor

tes urba!'\os.
§ 12 _ A lei federal sobre !'\ormasgerais l1-~ta:'-ss-á a.

I _ assegJrar a unidad::: nado"la1 nos ca-.;::: ;::;::litico. ec::'5-ico-f!na.....::el

ro e socla1;
II _ pre/e"'!ir conflitos de co,"?etê"l::~= e-t:e as pesse;;s p:.l.!tico-a:l~ini.§.

h'atívas,
iIl _ explicitar princ!pJ.os constJ.tucionais que, por seu conteúdo) requei-I

ram apl1cação uniforme no ter.dtórlo nacional;:
§ 211 _ A co-npetência da União soiJre norn"as gerais não exclui a competência

legiSlativa suplementar dos Estadosj I
§ 32 _ Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os EstadJs exercerão a

competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades, observado o di~

posto no § 12, no que couber.
§ il12 -A superviniência de lei federal sobre nOrMas gerais suspende a eficá

cia da lei estadual, no qele lhe for contrária.
Emface da nova redação dada ao "caput" que reúne diversos dispositivos do

terto do ProJeto'
a) suorill'tilll-se os J.ncisos XX e XXI do art. 2l l os incisos IX, XXIII e XXVI do

8rt. 22 e o § 22 do 8rt. 106;
b) mantenha-se) no inciso XX do art. 22. apenas o seguinte segulmento "nor

mas sobre convocação e mobilização das policias mili tares e corpos dE.! bombeiros mi

litares."

JUSTIFlCAÇAo I
Cuida o art 25 do Projeto de Conshtuição, apro ....ado eT primeir-o turno, da

outorga de cC-;letê"cia à U'õ~g: P;;:6 legislar 5o!:lre normas 9: r61s• Que 5~:' "':;:-S5 I
destinadas a oriel"ltar. sob:-e certas matérias. a <:!ção r.ormativa federal, estad..=.l ,

:~s::~::~m:~:~~~~~P:~~a:i:~~::n:a:r:::r::~:~ed:eP~~:~~~~.d~.J~~~:a:: ::~~~;~pa:-: I

tlr cOl'lPeténc~as entre dJas ou mais pessoas polít.teas
Trata-seI portanto, de pteceptivo que tem importâncla fundame"lta1 no texto do

Projeto, na ll'edJ.daem que te"! por finalidade assegurar o CU'lr,)rime"lto da Constitui
ç~o e preveni:- co....flItos de CC1ll;Jetêncla entre as passoas político-<Id....inistratlvas.
serna a própriõ União, os Estados. o Distrito Federal e os t".J'1ic1pios

Seu texto, COl1tud;l, carece de aperfelçoame ....to, por contraditórl0, tanto q..Jea

ele POdETI ser feitas as seg.Jintes criticas:
1 _ No "CS;l..Jt". é feita me"l;ão a uma competência corocorre,te que ja'llais será

pura. pols a lei federal so!)re nottltas gerais sel"l;)re exclulra a estadela1, distri

tal ou 1ItJ'''dci;;al que lhe fc= CO"ltrária Eis a pdmeira co"'!tradlçã:J
2 _ O "ca::;Jt ll mel'lciO"la o Distrito Federal. mas o § 21< a e_le não faz reFerê"'!

cia, podendo gerar a interpretação eqJivocada de que a essa pessa:! polItfca a
Constituição não assegura a co:rpetência legislativa suplementar, prevista. con
tudo. no art ::53, § 52 Eis a segJn::la contradição. -

3 - C "CÕ;:;_':II n~o me"l::io"'lé ::5 tI..,;-io:.!pios. ta't.=:Jé' po:Je':::lo cc-::_zir a:: e:l.J!vc_
co supra::itado (ver art 31. II). Eis a terceira contradição

1+ - Não tendo o Projeto delimitadO o conceito de normas ger:ais, expressão C.J

ja vagueza é inequívoca, abre ele: COTo sua imprecisão, a possibilida:l!õ de a Uniil:r;.

media"'lte leis com;:.le'llentares ou c:dinárias, conforl'i"eo caso, desfiQw:ar a reparti
ção de competêndas que o texto cO"sagra. ensejando tonnentosas disiJ_tas judiciais
em face da reação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as quals: em
última instã,cia, s6 contribuirã:: para a insta1a;ãa da Incerteza no seio da admin!s
tração pública e, o que é mais gra ....~ , da sociedade Eis a quarta cC"'ltradição. u1la

vez que a re;:.artíção de cOTlpeténcias consagrada na projeto é rígida , o que CO"lvém
ao equi1ibr~o federativo e:n PaIs rr,arca:fo pela diver61dad2

A pro;i:lsiç;o que fa;o visa a elll'linar as contradições acina a;:::.,tadas, aprl

Morando o texto eor Il'atéria de ma;'1ã ir:;:lortã....da para é eficácia da c:ganiza;ão po-

l1tico-a::l..r,~~~strs:!va a1t:311er.te ceece-crer.íaeae Q.J8 o Projete. acci-e-oc as;;ira;;;:l I
histórica ccs bras.í Ief rcs , estebe.ece

A clareza, a obJehvidade e a precisão do arhga erenceco são Indispensá
veis para a ccncrettaeçso dessa eficácia, pOJ.S, conforrre adverte Miguel Seabra Fa
gundes, constitui dOg"a de ciêrcta poHhca a tendência centralizadora do exerci:

cio do poder pcl Itacc, que encontra cerpc fedil nas construções ncrmatdvas mal for
muladas -

Cumprecoservar que a presente proposição não mencãona no corpo do art. 25
o Olstrito Federal e os Municíplos, una vez que os capítulos Q.Jediscnl1'J.nam as

respectivas competências já lhes asseguram a cc-cetêocre suplementar para legislar,
quando omissa a União

Por ultimo, cuepre notar que se deixou de r-encfnoar no art; 24, o inciso
XXIII do art. 22 (diretrizes. e bases da ee.caçãc nacional), una vez que a termino
logia mars correta, empregada no proprlo art. 24 e no art 213. I. é "ocrnas gera
is de educação nacional".

QUEIRA ASSlNAlJIR A NATUREZA DA EMEND'"

o - OMISSÃO - Ob,etMl restabelecer me'erta aprovada no 1~ rumoe não mchuda011 redação do venceo,

O - ERRO - Redação do venCIdoque 1'150 ccrrespeeda ao que foi aprovadoee l' turno

O - CON1RAD!çi\o - DlsposllIVosconlfadllonos entre si e sobre a mesmll matena

O - CO RREÇÃO DE UNGQAGEM - Sanar vl'C!o de hnguagem defeito erro manifesto a corrigir. ou de
teO\'l:aleg,s1allVa

EMENDA SUPRESSIVA
stJPRIW\-SE A JlLfNEA "J" 00 IfI.'C!SO I 00 ART. 108 00 PROJETO DE

CONSTITUIçJl:O:
"ART. 108 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tI' ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••

J) SllPRllUR

JUSTIF'ICAÇ1{O

De acordo com a srsteréttca adotada pelo projeto co..rpete ao Supremo Tribunal
Federal a guarda da constrtuiçãc (Art 108) e ao superior Tribunal de Justiça ve

lar pela vJ.gência e uniformidade interpretativa da lei federal (art. 111, H) Po!.
tanto, não se justifica, na ccncetêrcra da Alta Corte. a representação para inter

pretação de lei ou cto nornat.ívc federal
Se assín não se entender, ha....erá a possibilidade de conflito J.nsuperável entre

as decisões das duas Cortes uma mesma leI poderá ser obJeto de-uma .interpretação
do Supremo (em tese) e de outra diversa do Superior da Justlça, ao examinar casos
concretos (fi'lc.identer tanlu'il) Co:n efeito. ao· contrario do que acontece atualmente,
o Supremo n'1ío mals poderá legislar sobre o processo Por isso, o art. 187 do seu
Regtm:;nto ()ue da forca vincu!ativa às suas decisões proferidas em represe:ntaç150

para interpretação d<l lei, não terá maJ.s aplicação.
Assinale-se q~e a denQll1inada "representação para interpretação da lei O~ ato

normativo federal" foi criada pela Emenda Constitucional nl:! 1, promulgada pelo Presi

dente da República, COM apoio no art. 2!! do Ato Institucio....al 1'12 5, de 13-12-68, co!:!,

pondo O fa1loso "Pacote de Abril" Trata-se de providência Cjue não se corrpatibiliza I
com a normal atuação do p:lder jurisdJ.cional do Estado Com efeito. destina-se este a
solucIonar casos concretos de conflitos de interesses O Poder .Judiclárl0 não é órgão I
da consulta. nem lhe cabe editür regras abstratas. Por J.sso lI'esmo é que, soluciona,do

hdes concretas, o citado Poder interpreta as leis à vista da realidade da vlda A I!!.
terpretação em abstrato dos textos legais é da atribuiçãO do Pod:!r Legislativo, COllO
sempre ocorreu, através da aprovação de llleis ~nterpretativasn. ConstituJ. tarefa do

legislador e não do juiz.

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMEND'"

o - OMISSÃO -ObJelJt'il restabelel:er materlllllpl0Vi3dano 1· turno e nao mdulda na redação do venodo

O - ERRO - ~ação do vencido que nllOCQrrespondllao que foi apr01/lldono l' turno

O - CONlRADIÇAO - DISPOSllJVQS COnlrlldltóflOS entre si e sobre a mesma mateml

O - C ORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar vedo de linguagem, defeIto, erro manlresto a comglr, ou de
IécrucaJeoslS1'tlwa

suprima-se o inciso III do artigo 173.

JUSTIFICAÇÃO

Da forma como se encontra redigido o dispos~tivo,
os Estados ficariam impedidos de cOnso1~dar oU renegociar suas dívidas
especialmente as de curto prazo, em virtude do elevado grau de end~v~da
mento das Unidades da Federação. -

QUEIRAASSINAlJIR A NATUREZADA EMEND'"

00 - StlPRESSrvA - Se for de e:o:pressll.O ou pal!l~Ta nao deverá lIwerter o senlJdo do diSPOSitIVo
&emplo no texto, suptll1llr o !Idverblo ~NAO pilssando .. ser emenda modlficall_1te nao supresslva

O - OMISSÃO - ObJellVil reslllbeJecer matena aprovadll no l'lumo e nào lnclulda nll redação do YellCido

D - ERRO - Redllçao do venl:ldo que não corresponda ao que fOIaprovado no l'tumo

O - CONlRADIÇÃO - OISpOSltl\'OS contradltoflOsentre SIe sobre 11mesma materla

D - ~:Te~I~~E UNGUAGEM - Sanar Vicl::! de linguagem defeito erro manIfesto iI corrigIr, ou de

EIoENOA StJ?RESSIVA

AO PRQJETO DECONSTlTUIÇ;ll;O 00 PLENAAID, VOTADO EM PRIMEIRO TUM'O

( nos termos do Art 11 § 32 da Resolução ANC 3/88)

Suprima_se d::lartigo 134, 11. "e" a eJl:pressão.

OI•• salvo exceções prevlstas emlei."
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JUSTInCAç~

o dispositivo emendado prevê que a lei acJ,'ll1ta o exercIcio de ettvtoace P.2,

lltico-partldaria pelos ceebrcs do Mirlisterio Publico. A disposição é mcoeca
tIvel com o caráter que o Projeto confere a instituição, cujos nerr.bros não
podeme não oeven ter regalias superiores às conferidas a M'lgistratura (arUgo

los, parágrafo único. IH).

,EMENDA 2T01517-8
~ DEPUTADO VILSON SOUZA At.'TOR

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA'

o - ~~~~~~~~w: ~:~::I~ ~~~~:~~oO~~~~lIp:s~:~:e~as~~':~~n~::~~~~:~s~o:~~~upressI ....a

UJ - OMlSSAO _Ob,ell~"restabelecer metena IIprovada no l'tumo e não Inclulda na redação do venCido

O - ERRO - Redaçao do vencido que nec eerrespcnda ee que foi ilpl'OWldo no l' turno

O - CONIRADIÇAO - OlSPOSlllVOS contrlldl!OrJOS entre $1e sobre li mesma mllterlll

D - ~~~Te~I~~E UNGClAGEM. - Sa"lIr \'lClOde Imguagem derenc erro manifesto II corrlg r ou de

_ incluir no artigo 52 do Projeto (8) o se~uinte inciso:

VI _ reccnenoar ao Presidente da República o ereete-entc de oetentcr de Cargo

ou função de confiança no Governo Federal. inclusive .a administração i~

dlreta.

JUSTlnCAç~

A erenca vlsa reestabetecer o dispositivo aprovado no Primeiro Turno e qu;
Constitula o lnciso IV do ~rtigo 62 do Projeto em sua redação original, e não

incluido na redação do vencido pelo neãetcr-üerat

EMENDA 2T0151B-6
f? DEPUTADO VILSONSOUZA

QUBRAASSlNAlAR A NATUREZA DA EMENDA'

D - ~~~~~~~:~~~~~~ :~::~oO~:J.~"!ilp:~~~e;:~~v:~:~~~se;~~:~I~:~s~~~uprem/a.

O - OMISSÃO - ObjetNa reslabelel:er malerla aprovada no l'lurno e não Incllllda 1'111 redação do ....encldo.

O - ERRO - R:ed!lçãodo ....enl:ldo que não corresponda ao que foi aprovado no 1· turno

O - CONTRAOIÇÁO- DIspOSItIVOS contradltorlos entre si e sobre a mesma matefla.

[[] _ ~~~~~~~liV~E LlNGUAGEM - Sam:r llic:lo de lmguagem defello erro manlFe510a corrigir ou de

_ Acrescenta..se no § lÇ! do Artigo 70 do Projeto de Constituição. após a expres_
são "não serão objeto de delegação", o seguinte aditamento: unemdas medidas
provIsórias com força d:t lei prevIstas no artigo SI: • ". passando o disposi_
tivo emendado a ter a seguinte redação:
,,§ 12 Não serão obJeto de delegação nem das medidas provisórias com for~a da

lei, previstas no artigo 64, os atos de competência exclusiva do Congre~

so Nacional, os da cOllgetên::ia priv<ltiva da Câmara dos D;putados OJ do

SenadO Fed;ral, a matéria reservada à lei complementar, nem a 1eglsla..

ção sobre:"

JUSTIF'ICAç;ll;o

A emenda visa corrigir defeito ou omissão que. sem justificativa foi cometl

do nas etapas anteriores.
As lI'edidas provisórias previstas no arhgo 64 do Projeto equivalem ao lnstl

tuto do Decreto-Lei, previsto na atual Constituição
D::orre no entanto, que tanto na carta atual, quanto no Direito Constitl.,lcio_

nal de outros P::lVOS, o Decreto-Lei é limitad:l a certas e determinadas matérias. O

artigo 55 da Emenda Constitucional N2 01/6<:;1 autorlza a expedição dos Decretos_
-Lels, sor.lente sobre a) segurança oacional, b) finanças publicas e normas tri
butárias. e c) criação de cargos públicos c fixação de vencimentos -

Pelo projeto de Constituição. em face da omissão do legislador, o Presi

dente da República teria competência para legislar, por Meio das medldás provi
sorias, sobre todas as mat!'irias de competência do Congresso Nacional, inclusi:
ve leis complementares e orçamento.

A emenda visa corrigir a omissão de técnica legislativa. limitando à
edição das medidas prr;lVisórias ao ll'esmo alcance da delegação legislativa

QUEIRAASSIl'iALARA NATUREZADA EMENDA:

GJ - ~~~~~~~~~: ~~~~~~ ~~~~~oo~~~vrap:sa~~=~âs~~~~~n~:~~~:~I~~5:0:~~uPlesslvll
D - OMISsAo-ObJetMl restllbelecermllterla aprovada flOl'lurno e não Inclulda nll redllção do Yenl;:ldo

0- ERRO_ Redação do ....enddo'<!ue nãocorresponda ao que foI IlpfO\ado no l°tumo.

O - CONTRADIÇÃO - D1SposlliVOs contradltónos entre sI e sobre li mesmll mllleria

D - ;~~~Te~~tN~E UNOClAOEM - Siln!lr \'lcro de Imguagem defeIto erro manIfesto li cOfllglr ou de

- SUprimir do § 62 do Artigo 172 do·Projeto de Constituição (8) as expres
sües' "e. se até o encerramento do período legislativo não for devolvido para ~a~
ção, será prOtlUlgada comolei". -

JUSiJl'"ICAÇltQ

A emenda visa eliminar a figura anti-demoC:rática da aprovação da lei orçamentá
ria por decurso de prazo

O detalhamento de mecaniSlllOs mais condizentes com o regime democrático pod'lrá

ser feito na lei complementar a que se refere o § 92 do arJ:. 171 de forma a

tender os interesses do Poder Legislativo e do Poder ExeC1JUvo.
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Em 12/07/88

Através desta emenda pretende o signatário su~rimir a parte

do dispositivo do § 69 do art 172, que prevê a compulsoriedade de oro

mulgaçâo da lei orçamentária anual, meSMO quando não devolvido o p~o:
Jeto para sanção. Caracteriza-se a espécie como UI'I\ caso de Inversão,

coibida pelas normas reguladoras da apresentação de emenda no segundo

turno de votação. Deixa de ser acolhida.

AUTOR:

NATUREZA:

VILSON SQUZA

SUPRESSÂO

DESPACHO

EMENDA 2T01523-2 ~oo ...., r.r::-~"~

e"J Deputado OCT}l;VIO EL1SEO ) Çtl.07.:BB:J

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

o - ~=~~~~~;~~~oo~~~~~~~li5:;v:~~=~:::s~!Nosupresslvll.

O - OMlssAo -Obje\MI restabelecermo!lléríllllprOVlldo!l no I' turno e n.!loIndulda na redàção do venCIdo.

[!] _ ERRO _ Redaça.odo\'1!neldo quenêecorrespondllllo que fOlllprovadono J. turno.

0- CONlRADIÇÃO-DlSposlIlvOS l:Ontro!lãrtónosenuesle'SObrelSmesmamllténo!l

O - =~~:?IN~E UNQUAOEfo\ - Sano!lf vl"elo de Imguagem, defeito erro mllnlreslo li corrigir, ou de

Art. 211, lnClSOS V. VI e VII.

ges eabel'ecer- a redação original aprovada.

r.r----=-------=-------~----,
.!J Em Minas Gerais apcseneevam-ee docentes do Ensino I Público,

aos 25 anos de serviço, já que, no exercicio de sua autonomia, o Est,!

do-membro podia, com alguma flexibilidade, regular em sua legislação

a aposentadoria de seus funcionários.

Ocorre, porém, que, com o advento da constituição. de
24/01/1967. fixou-se para a aposentadoria do funcionário público, in

clusive do professor, o m!nimo de 35 anos, e para a funcionária públ!

ca, 30 anos de serviço, condições essas de observância obrigatória no

âmbito dos Estados (Art. 100, III e fi"19, e Art. 106), e tariliêmdosM,!!

nicIpios.

Esses requisitos foram mantidos pela Carta PolItica em vigor,

continuando a eles jungidos os Estados e MunicIpios (Art. 101. III e
Parágrafo Onico e Art. 108. ~).

Somente lei complementar, de iniciativa exclusiva do Preside,!!

te da República, poderia indicar exceções a essas regras gerais, quan

to ao tempo e natureza de serviço, para a aposentadoria (Art. 103 da

constituição atual), de resto só editada para amparar funcionários p~

11ciais (Lei Complementar ev 51, de 20/12/1985).

JUSTIFICAÇJl;O

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

JUSTI:FI:CACAo

lJ Não se pode conceber tal discriminação. considerando-se que o

princIpio da isonomia permanece consagrado no texto constitucional vin

doutro, na esteira. do disposto no Art. 69 do projeto da Comissão de

Sistematização:

-TODOS sso IGUAIS PERANTE A LEI, SEK DISTINcAo DE QUALQUER N!
TUREZA-.

E os professores de todos os nlveis, 19, 29 graus e universi

tários, dos estabelecimentos públicoa, continuarão a se aposentar aos

30 anos de serviço. se homens, e aos 25 anos, quandO mulheres (Art.

46, 111, .2 do projeto- da Comissão de Sistematização e do texto aprov~

do em Plenário).
e Incontestável que tanto se afigura desgastante o trabalho

do professor e da professora de 19 e 29 graus, quanto a atividade dos

docentes, homens e mulhereS", de ensino universitário. Despiciendo re.!,
saltar aqui a importância de um e de outro nível de ensino. Certo é
que os professores de ensino universitário da esfera privada merecem

o mesmo tratamento que se emprestou aos demais. universitários do en

sino público e de 19 e 29 graus, de ambos os setores, público e priv~

Confiamos que a aceitação desta emenda venha a sanar a contra

dição entre o tratamento da questão nos capItulos do Funcionário pú:

blico e do trabalhador em geral, eliminando_se a d'iscr1minação inJu~

tificável entre pessoas que fazem a mesma tarefa e convivem, às vezes
na mesma unidade de trabalho.

Esperamos, pois, que não figure no texto da eonstituição nas

citura esse tratamento diferenciado, sob pena de se cristalizar abomi
Jiãvel injustiça. Por isso, deve ser restabelecida a redação do incis~

11 do Art. 237 do Projeto da Comissão de Sistematização, e, assim, do

inciso XX do Art. 165 da atual Constituição (Emenda n9 lB/1981).

De outro modo, excluldos os professores universitários do en
sino particular, o beneficio estará assumindo a feição de verdadeiro

·privilégio· a ser gozado pelos professores de estabelecimentos públi

cos, e de 19 e 29 graus de estabelecimentos particulares, numa época

em que tanto se procura combater os privilégios de todas as ordens,
inaceitáveis pela sociedade.

Portanto, para "sanar contradição entre disposit:a.vos contradi

tõrios sobre a mesma matéria, solicitamos o acolhimento pelo Relator-

• desta emenda que propõe a supressão das expressões "de primeiro e se

gundo graus·, constantes do inciso :I:IJ: do Art. 235 do texto aprovado
pelo Plenário.

111 _ apãs trinta anos ao professor e vinte e cinco ê profes_

sora, por efetivo exercício de função de magistério de prime!

ro e segundo graus".

Ora, trata-se de modificação altamente discriminatória, pois

que deixam de ser beneficiados os docentes do magistério universit!

rio, ao se restringJ.r o alcance da norma apenas aos professores de 19

e 29 graus.

.!.I Através da Emenda n9 18/í9S1, conseguiram,:.então, os docen-
tes ver reduzido o tempo mlnimo necessário à sua inativação, quer os

estatutários, quer os regidos pela CLT, sendo que, quanto aos últimos

a legislação previdenciária os beneficiará, durante certo tempo, ao

considerar penosa a atividade de magistério.

Entretanto, não obstante a manutenção dessa sistemática no

texto aprovado no âmbito da Comissão de Sistematização, o Plenário da

Assembléia Nacional Constituinte resolveu alterá-la através de =..emen

das, pelo que o Art. 235, tratando da aposentádoria do trabalhador,s~

g urado do INPS, dispõe, no inciso rrr,
-Art. 235 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tal, altera aNão constituem pnnciplos do enSlno e,

redação aprovada para o artlgo 211.

em base no Parágraro 32 do Artigo 11 da Resol.uç§o n12 3. encam!maroos a etneE!.
da abaixo. para sanar contradição no texto constitucional, sl()rimindo-se. do inc!
50 lU do Art••• as expressões "de primeiro e~ graus·. passando o resro

lnciso 8 ter 8 se~1nte redação:

o texto resultante da fusão das emendas nQs 921. 110. 538.
dentre outras. aprovado pelo Plenãrio no pr-tme t r-e turno de vota~

.ção. tinha a redação seguinte'

·Art. w O servi der- serã aposentado.
I - por invalidez perm anenee , decorrente de acidente

e:a serviço. moléstia profisslonal ou doença gra
ve. contagiosa ou incurãvel especf s rcedes e'II lei.
COIII proventos tntec r-er s , com proventos proporclQ.
nais ao tE!1lPO de serviço nos dene s s casos."

"Art. _- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Q[ElRAASSIIIAIAR ANATlIREZADAEMENIlk

A omissão.ocorrida certamente durante o trabalho de ccaposj
ção do texto ~ perfe í t en enee compreensível em trabalho dessa ex:
tensio e C01I p1ex idade. deve ser suprida nesta cpcr tum dede

REFERENCIA: item I do artigo 4~ do Projeto de Constituição "B:

OBJETIVO: restabelecer o texto resultante da fusão das enenda s 'de
nçs 921. 110. 538. dentre outras.

JUSTIFICAC~O

lU _ ap6s trinta anos ao professor e vinte e cinco li professora, por efet.!.

vo exercício de flS'lÇãO de magistério".

l::!:KI - OMlssAo -Objellw restabelecermatéria oprOVllcl<l no r-teme e MO incJuldll ID redlIç!.o do vencido.

O - ERRO - Redo!lção do vencidoque não corresponda ao que rOlllp=do no l' turno.

O - CON'TRADlçAO-Dlsposrtr.'05 contJ'lldl!ónosentresl e sobre li mesma matena,

O - CORREÇÃO DE UNOQAOEM - 5MIIrVIcIo de llOgullgem,defeIto, erro mllnlfesto li corrigir ou de
U:auclllegJSlaWI5.

o - SQPRESSIVA - Se for de expressão ou plll11Vl".!I nso dever,sinvertero sent.do do dlsposlWo
úemplo: no testo, supnmlr o adverolo -NÃo~ pessendo li ser emenda mccllflcllWa e MO SUPIes5Wa.

D-==~=:=~~~~~~~
O - OMISSAO_Objetlva~mat!rilI~danol'b.moen&oinduSdllNlredeçiodovtnddo.

D - fRRO- Redaç60dovenadoquen50correspondllaoque foiaprOYlldo no J'turno

m- COf'IlRADlçAO - DIsposr!tvos conlrlldi!orlos entre si e sobre11 me$n'\llmatéra

D -~~ LlNQQAQEIIl- 5mllr vicio de Ilnguagem,dcfclo. erro mtJnlfesto. corrlgIt, ou de

Art. 211, tnc r scs X e XI.

Não. hã razão para estipular tais regras para os Territõrlos

logo de inicio porque, quando promulgada,," Con.stitoição, estarão
extintos e en 'Ias de transformação em Estado (com regr.as próprias)
os de Rcr-euae e Amapã e devo l vi dc a Pernambuco o de Fernando de N.2.
ranha. rm seguida. porque a organização Judiciãna e admln1stratl

va dos Territõr10s e obJeto de 1el. como prevlsto pelos arts 21.

XIII e 22. XVII.

JUSTIFICACJI;O

Suprima-se o Art. 76 das DISPOSIÇlJES 'CONSTITUCIONAIS TRANSI·

TORIAS.

Constituinte ULi'SSES GUI.ofARAES

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

Propõe-se restabelecer a redação an te r t o r , colocando-se os
incisos como Artlgo e parágrafos, e subs t r tu mdo-ee os termos "A
educação supe r i cr- far-se-ã com cbs e r-vâ'nc t e •• " por "A unlVersid~

de observará •• ", pela contradlção entre "educação super-i or-", e

a r-er er-ência , en seguida, de "pesquisa e extensão".

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

[ii) - ~~=~~~-a:~~~: ~x~~::~oo~~~~ep~:e:!S~v:~:rn~:e~~~~:::~o~:upreS5WlI

O - OMassAo - ObjelMlresUlbelecermalenallprO'nldllno J' l1JJnCle n.!loinclUldll nll tedllçliodo vencldo

O - ERRO - Redaçliodo vencidoque nlio ccrresponda eo que roleprcvado no i- turno

O - COI'fTRADIÇÃO-DtsposlUvos ccnueducncs entre sj e scbre a mesma mlllérlo!l

O - ~re~~E UNGUAOEM - Sllnllr vl"eio de IIngullgem,defeito erro mo!lnltesto 11 corrIgir.ou de

~DA 2T01521.6'"'00 ----,
In J~~~r 2enador JOSt: RICHA .~ ~J

O -.SClPRESSIVA - Se for de expre$s!o ou pal!1m n!o devera mvester o senudc do dlsposlllvo
EJ:emplo no teae suprimir o lldvelblo -nêo- passando e 5eremen~ modll1clllMI e não supresslVo!I

cr~- OMlSSAO - ObJell'o'a restabelecer m~terJo!Ill.pfCMIdo!l no I· turno e n&olncluldo!l ID redo!lç&o do vencido

0- ERRO- Red/lç!odoveneldoquen.!loeorre.spondo!lo!loquefolo!lprowdonot-reme

[]!I - CONlRADIÇÁO - DlSpoSllNOS eontro!ldllónos entre si e sobre o!I mesma mo!llérlll

O
- CORREçAo DE UNGOAGEM - Sanllr vido de ImgulIgem,defeito erro rnarufestn e eorrlglT ou de

técnlcaleglslawa.

EMENDA 2T01520-8 '"700 ----, ~"

P Deputado KOYU IHA ) &.07;]

QUEIRAASSlNAl..ARA NATUREZADA EMENDA:

o - ~~~::~~V~exI:~~~~: ~~~~~o~~~~~=:~~!s~~V:~n~::~~~:~~s~Il~:upreSSNll.

O - OMlssAo_Objellva re.sUlbelecer matéria l:lplCMldallO I' tumo e nãolndutdl:lnaredação do vcncido

0- ERRO- Red;,ç.!lo do venodo qlle não corre.spondo!l lIo.qllefoiaprovado no l·tultlO.

O - CONlRADlÇÀO - Olsposltl~'Os contmeLtOllOS entre si e sobre a mesma m<tlena

D - ~~~~~~E UNGtJAàEM - sanar \'feio de Ilngllllgcm defeito, erro mMllre.sto 11 eonlglr ou de

Suprima-se o parágrafo único do Art. 67 do ATO OAS
OISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRAN5ITdRIAS.

J U SIT I F I C A C li O

Além de ser ambíguo, pois ndo se sabe o Que quer

dizer "cidade de maior densidade populacionalU, o proce.§.
so de descentralização pode resultar apenas idêntico a

uma proliferação de "campus" dispersos, sem infra-estru

tura material e humana.
Ademais. como é amplamente sabido, o emprego de

verbas públie"as na manutenção do ensino de 32 grau já

chega a tais niveis que será impraticável cumprir o di~

posto neste parágraro úoico e obedecer ao preceito do
"caput ll Que, a meu ver, é muito mai;: importante.

o inciso 11 do Art. 237 do ProJeto de Constituição, a

provado pela Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional COns

tituinte, assegurou a todos os professores, tanto do 19 como do 29

graus, assim como~aos professores universitários, de entidades priva
das. o direito de se aposentarem, por implement~ de tempo de serviç~,

segundo regras especiais, que se constituem em exceções aos princi

pios gerais aplicáveis aos ~mais segurados da Previdencia Social u~
bana.

Assim é que. de acordo com o Art .. 237 em questão, ficará asse
ltgurada aposentadoria com salário integral: -

-II - após trl1)ta anos de efetivo exerclcio em funções de ma_
gistério. ao professor, e, após vinte e cinco, ã. professora-.

Mantido foi, deste modo, o disposto no inciso XX, do Art. 165

da Carta politica vigente (editada pela Emenda n9 1, de 17/10/1969) _I
inciso do art1go introduzido pela Emenda Constitucional n9 18, de

30/06/1981 - , a fim de se presesvar no futuro ordenaittento constitue!

anal memorável conquista dos docentes de todos os niveis de ensino

particular e também do ensino público (inciso lII, do Art. 101 da Con.!,

tltuição Federal, com a redação da Emenda 18/1981).

Com efeito, sob a égide da Constituição da República de

18/09/1946, no tocante a todos os funcionários públicos ~ra de 30 a

nos de serviço o tempo necessário ã aposentadoria voluntária, com prg,

ventos integrais (§ 29 do Art. 19~). Entretanto, atendendo ã natureza
especial do serviço, estabeleceu-se que a lei poderia reduzir
tempo (§ 49 do Art. 191).

QOBRAASSINAlARA NATUREZADA EJllENDA:

G - SUPRESSIVA -Se (orde cxpress&o ou P~iMa. n&odeverãlnVl!rterosenbdo do d~posltlvo • •
• Exemplo:no tulo, supnmIra lIdVl!rblo ·NAO-. pl:lS5llf\do li ser emendomodJfjca\tnle Ilào $uprl:$$lVI5.

D - OMlSSAO-ObJe\Ml rest.abclecer materlllDprtmlW no I· turnoe nãolnduld<t na red<tçàodo l'tnCJdo..

D - ERRO - Reda)Aodo~ que Mo correspon(b 30 que rolllprov3&o no l' tuma.

0- CONlRADIÇÃO-Dlsposi\l'.W conb'lldit6nos entre sI e sOOrellme.smo!lmlllêrla.

D - CORREÇÃO DE UNOUAGEM. - 5ana.t vl"dode lll'lguDgem detell.o erro manifesto li corrigir, ou de
téalIcaleglS!lltlva.

Art. 2D) -

Suprimir a palavra "pl1bJleol".



JUSTIFICAÇÃO

o sistema cnt ee de eaüde deve c orrp r eende r todos 05 serviços

e ações de saúde, não 56 os públicos. Desta forma terfamos de fato

um sistema único a, nãc , mais da um Sistema.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

m- ~C;:~~Z'~eJ\;:~;~~:: ~~~e~:oo~rJ~v~p::~:e~ás~~V:~n~5e~~~~~;u~:~o~~~upresslVa,

O - DMlssAo -ObJeUva restabelecermater~ apresada no t-uene e n40 lndUlda na redação do vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque nao CQlresponaaec que folllprovado no t-usnc,

O - CONlRADlçAO - DlSPOSll!vos ccmradncncsentre51e sobre IImesma rnatedc

D - ~R~~~~E UNCiUACiEM - Sanar Viciode hngullgem defeIto erro manifestoa comglr. ou de

Art. 202 -
Suprimir a exp r e s aâc "e tani::lém por pessoa r re t ce ou j u r l d l ca

de di rei to privado".

JUSTIFICfJI:;PD

A manutenção de expressiIo acima é totalmente redundante, lIT'O

vez que o texto do artigo já diz que a execução deve ser feita "dl

re t emen t e ou através de terceiros",

DEPUTADO CARLOS MOSCONI

QOElRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

IEJ- 5UPRESSWA - Se for-deespressêc ou palavra nse dever'; Invertero senuee do dlsposlllvo
EJi:empl0 no texto suprlmJro adverblo ~NÃO-. pllsS<!lndo II ser emenda modlflClllMl e nlo supresslvll

O - OMlssAo -Objellva restebelecermilléflaeprovadeno t' tumo e nãe Indufdana redaç.!lo do vencido

D - ERRO '7 Redllçaodo vencidoque nao eenespende ee que folllprovadono l' tumo

0- CONTRADlçAO-DlSpoSl!Ntls contrlldlt6nosentreslesobreamesmllmatét/ll

O - ~':T~~~E UNGClAOEM - Sllnilr \tido de linguagem defeito erro.,mal'ufestoa corrigir.ou de

SUprimam-se os §§ 10 e 11 do art 14

JUSTIFICATIVA

Há pelo menos duas razões que just!ficam a supressão do citado dispo
sitivo. A primeira é que, nos termos da legislação em vigor. o eancatc eletivo pO-1
eJerá ser impugnado e poderá continuar sendo com base em outros dispositivos desta
Constituição. especialmente os referentes ao direito de ação, direito de acesso à
Justiça (a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário a ameaça ou le
sêc de direitos. vale dizer sempre se pode recorrer ao Judiciário inclusive parã I
impugnar mandato eletivo) A segunda é que o texto favorece a fraude, quando esta-I
belece que a impugnação s6 poderá ser feita no prazo de Quinze dias aoós a diplo-

~f~~~~ ~~Z~f~9~1~~~~~on~~tf~~u~~d~r:~d~5~~:s~O~~~~:s~o~~~r~i:~~~'é c~~
temente isso que quer o constituinte. A supressão do § 11 vem por consequ1!ncia,por
que é dependente do § 10. -

QUEIRAASSINA!J\RA NATUREZA DA EMENDA.

o - ~:;":'~~~~~U::~ ~x~~~~oo~~~~a~~~:~~';s~~~:n~~~~~:~~s~o~~~upresswa.

[!] _ OMlssAo_ ObJelMlro:stabe/ecer materlaaprovlldllno I·tumo e n!o Indulda na redaçAodo venCido

O - ERRO - Redaç!o do vencidoque nAocorresponda 110que rOlllpl'CiVZldo no l'lumo

0- CONlRADlçAO-DlsposrtlVos contrlldllórlosentre si e sobre.llmesmll materla

O - ~m:fe~~lJ~E UNOUAOE!t\. - Sanlll' VlelO de IIngullgem,deFeIto erro mClnlfesto 11 comglf, ou de

o parágrafo único do art. 203 (Capitulo III, Titulo Ir,
Seçrlo I), passa a ter a seguinte redação (§ lQ , art. 233 , Seção I,

Capítulo lI, Título VIII, do Projeto de Constituiçao A):

Art. 203•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Parágrafo I1nico. O sistema único de saúde será financia_
do com recursos do orçamento da seguridade social. dos Estados, do

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além de outras fo!!.
teso

JUSTIFICATIVA

Retornar ao texto aprovado no lQ turno.

EMENDA 2T01530·5 ~~, --,
{=J Depltado ew.osMOSCOOI J ~~~;:-eãJ

QUEIRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

m 7"":~:'~~~~~~ ~:e~~oo~~~~llp:s~~=~.Ils~~V;~:n~::~~~:;:~o~i~upresswll

O - OMIssAo - ObjetiVZI res\abclel:el' Tl'Illlefla epl'OVllda no V tumo e n!o lndulclll1'111 redaçAodo vencido

O - ERRO - Redllç.!lo do venddo que n!loconespondll ao que rOlllprovlldo no l' tumo

0- CONI'Rl\DlçAO-DlSposklvos contl'lldlt6nostf1tre51e sobre llmesmll mlllerlll

O - ~~~~E UNQUAOE!t\ - SIlnllrvfclode IIn~gem defeito erro mlllllfesto11 corrigir.ou de

Suprima-se do art. 203, item II (Titulo III, Capítulo lI,
Seção I). a expressrlo "com prioridade para as atividades preventivas,

sem prejuízo dos seJ;viços assIstenciais".
Em consequência, o dispositivD passará a ter a seguinte I

redação:

Art. 203 •••••••• , •••••••••••••••

II- atendImento integral.

_ JUS T I F I C A T I -V A

r rece-ee de aperfeiçoamento do texto, já que

o atendimento integral, sem reservas e restrições exprime,
tidão, a amplitude que o texto deve conter.

EMENDA 2T01531·3 """"" ...,
~ REN~~ CALH:::tROS - PSDB J (IT"!L:~";;]

QOElRAASSINAlARA NATUREZADA EMENDA:

rn- =~~~~~o;:;:~re::~oo~~~=~=:s~7:~~n~se;~~::;:~n:a~pfcss~
O - OMISSÃO -ObJeUvll restabelecer meiena apfOVllda no 1· turno e MOInclUlda na redllç~o dovencldo

0- ERRO- Redllçãodo vencde que não eeeespeeee ee que:rol i!lprOVlldo no I' turno

0- CONIRADIÇÁO-Dlspo5ltIvos contrlldilonosentre s:Ie sobre a mesma mCltena

O - ~~~?trv~E UNGUAGEM - Si:lnlltvício de linguagem defeIto. erro manifesto /li corrigir, ou de

SuprIma-se do caput do Art. I!H , Capítulo UI, Título VII, d~ Projeto

de Const1tlJlçãll (B) a segui.nte e.(pces<sã",:

-segundo crItérios e graus da exigência estabelecidos em lei"

lUá1I•F'.ISCl!Q,

A expressão em exame traduz o evidente propósito de enfraque

cer e relativizar o conteúdo da matéria dlsposta no at'tIgo e seus lnc!

$OS, facilitando o descumprimento da lei. em detecilIinad'l g"t'au.

QOElRAASSINA!J\RA NATUREZADA EMENDA:

ITl-=~=~~~~~~=oc~~~~p~=:$~~~n~:e~~~::~~:~~~UPl'essNIl.
O - OMlssAo - Objetivaresti:lbelecel' matenallpfovadllno 1· twno ~ nac Incluldana redllção do venodo

O - ERRO - Redllç~o do venefdoque MOcorrespond<J llOque rolaprcVZldo no l' turno.

0- CONTRADIÇÁO-DlSposllJVCScontrlldlt6rlosentre si e sobre a mesma metería,

D - ~~~~I~trv~E UNQUAGEM - Sanllr \'Íoo de Imgullgem,defeIto, erro manifesto a comglr. ou de

SuprIma-se todo o parág"t'afo !Q do A"t't. 189, Capitulo IIl, Título

VII, do projeto de Constltoiçãl) (B); que t.e'n a se'J Jinte redaçã,,:

-5 llõl As benfeItorias úteis e necessária'> serão indenizada,> e-r di

nheIro.-

:t1!§.T~If.!.C_A~

Entl:enderaos que toda indenização de Imóvel ru~al pe-ca fins

de reforma agrária deva fazer-se e' títulos da dívid>l ag.cácia. O pa

gamento ee dinhelt'o onera e retarda, injustificada,nente, o pruceasa

de refo"t'ma agrárIa.

QOElRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

[Xi] - SUPRESSWA - Sl."'fOT de eXpl'tss~o ou p~Ii:lVI'C nao d~l<Ilnverter o senlJdodo dIspasllh"\)
Exemplo: no texto supnrrllf o olldvelblo -NAO· passando oll ser emenda mod,lIclltll.-a e não supre5SM3.

p _OMJSSAO _ Objelwarest.Moelecer mIltenll.llpfOVllda no l·tumo e M.OInClllldll na redllçaodo venodo.

0- ERRO- Redaç.!lo do venCidoque nbocorresponda ao que rO!llprovadono l'lUmo

O - CONTRADIÇÃO-DIspositlvos contrlldrt6nosentre sle sobre 11mesma matéM

D - ~m:e~~r;,.e UNQUAOEM - SanClrViciode llngUll~m defeito elTo manifesto a corrigir.ou:de

Suprima-se o inciso IV do artigo 152.

JUSTIFICAÇÃO

A expressão f'inal do inciso reduz de tal f'orma o campo

de abrangência do diapositivo que, tecnicamente. a prOVidência

mais acertada é a supressão de norma.

EMENDA 2TOl.534·8 """" -,
fJ Senador JOS~ RICHA J ~~:~};8ãJ

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

GJ -=~:~r:u~~::::~S:oo~:v.~=:s:~:~~~~~~~::::~~~uPle5SmL
O - OMJSSAo -ObjcU.OIlcsU:beIecermatella llprevllcL:I tiOI' lumo e não lfIcIUldl'l nc redllç!o do vencldo

O - ERRO- Redllç60do vencidoque n~ corresponda ollO que rolllplOVildo no t" tumo.

O - CONTRADIÇÁO- Ol5pOSllJvos contraditóriosentre si e sobre a mesmll materla.

O - ~~rc:~~~E UNGtlAOEM - Sllnar vrclode linguagem derelto erro manifesto a cortlglr. ou de

Suprima-sei do Art. 46, -c8pullO
• a expressão "atr!!

v6s do slstell8 proporcIlJnol-.

181

JUST~F"ÍCAÇlto

Nao se deve aprIsionar, numa camIsa-de-força cons

titucional, o sistema eleitoral pelo qual a população e.§.

colhe seus representantes Com efeito, a matéria deve ser

perf.eitamente deixada à ,adequada legislação ordinária,
que poderá refletir a historicidade pr6pria da evolução

político-cultural do País. escolhendo tal ou qual siste
ma. Ademais, o princípio de escolha distrital, em dois

turnos, para os cargos executivos (sendo "distrito", pa

ra prefeIto. o município; para governador e senador. o
E:stadoi para presidente. o País) pa:cece ser o mais adapt,!
do à consolidação de maiorias parlamentares estáveis, in

dispensáveis à ação de governo.

EMENDA 2T01535·6~~PJ DEPUTADO GERALDO A'L-C~K-"-'N-F-'L-H-O-----) tJ2L~~*."ãã"]

QOElRAASSINA!J\RA NATUREZA DA EMENDA.

GJ - ~;,~~~~~,~~~~; ~~~~~oo~~~~,llp:~~=~';s~~~~~n~:e~~~II~::~s~o~i~~uPlesslvll

O - OMJssAo _ObjeUva restabelecermlllérlllllprovadano r-teme e nAolncluldllnll redação do vencido.

O - ERRO - Redllç.!lo do vencídcque não corrcsponda 210 que fOIaprovlldono r- lumo

O - CONTRADIÇÃO- DlSposl\n'OS contrlldrt6rlosentre 51e sobre a mesma mllterla

O - ~~~~~~E UNOUAOEM. - Sani:lr\tIclode IJnguagem.defeito erro mllnlfeslo a corrIgIr ou de

SUprima-se o art. 90.

JUSTIFICATIVA

O dispg:;itivo é inteiramente oesotcrenoc, !t evidente que o srestcec
te da República rão pode ser responsabilizado por ato estranho ao exercício de
suas funções Se já se enumeraram no art. 88 os atos que ccnsttwan- crime de re!
ponsabilidade do Presidente da Repúlbica, que, alérl do mais, oecencende defini
ção em lei especial (Parágrafo único do art 88), não ten cabimento um artigo p.!
ra dizer que não pode ser responsabilizado por ato estranho ao exerc!cio de suas
funções. Pois só pode ser responsabilizado por atos definidos como crime de res
ponsabilidade indicados no art 96A.

QUEIRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA

m - :::~~~ext-;'~~~:::~~~~~oO~~~"p=~e:~as~~V;~~n~::~~n~:~~~s~o~~upresslva
D - OMISSÃO -ObJetrva restabelecermatéria llpfoVZlda no l'<tumoe nao Induldllnll rede•.!lodo vencldo

O - ERRO - ~edaç.!lo do venCidoque obo conespooda 110que fOlllprovadono 1· tumo

O - CONTRADlçAO - Ol5POSl!NOS contrlldlt6r1os entre 51e sobre II mesma matéria

D - ~~~~?~E UNOUAOEM - Sanlr vfclode linguagem defeito erro merares.e a corrIgir,olJ de

~ uprima-se O inciso XVIdo art. 24.

JUSTIFICATIVA

Esse inciso traz uma inovação centralizadora Nunca coube à União Ie
gislar sobre normas gerais de organização, garantias, direitos e eeveees das polT I
cias civis dos Estados. Pois é isso que o dispositivo agora estabelece Quer dizer
a polícia civil dos Estados ficará se aprovado o texto, sujeito a regras fede
rais, com prejuízo da autonomia dos Estados. NlIo diga que aqui se trata da polícia
federal, porque sobre esta se dispõe noutro lugar. Aqui abrangida será a polIcia
civil dos Estados. Isso é inconveniente e importa centralização intolerável
Já basta o controle sobre as polIcias militares.

EMENDA 2T01537·2 ~fJ SENADOR M~RIO C'-O-VA-S--------) U·~;:-ãâ]

QUEIRAASSINAI.ARA NATUREZA DA EMENDA:

I!J - ~=~~~~~~c:mt ~~~~~~oO~~~~llp~~;~e~lls~~~~~n~::~~fi::~:~~~uPressm
D - OMlSSAo - ObjetMl restabelecer mlltéflallpl'OYlldll no J' tumo e MOInctuldllnlll redaç.!lado vencido

D - ERRO - Redllç~o do vetlcld"o que n!o corresponda ao que rolaprOVild:t no l' turno.

D ...... COf"fIRADlçAO-DlSjJOSllJVCS conttlldltónosentre $le sobre a mesmll milterla

D - ~~~~I~~E UNGUAGEM. - Sanllt VICIO de hngullgem. defeIto erro mllnlresto a corrigir ou de

f]J
Suprima-se do inciso LXXIII e de sua letra "b" do art. 5lõl as expressões "aos bra
silelros" e "não se preferindo fazê-lo por", com o que o citado parágrafo ficara
assim redigido.

§ S2 - Conceder-se-á "HOBEAS=DATA":
I - para assegolrar o conhecimento de infcrr;a;ões relativas à sua

pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 9Jvernamentais ,
ou de caráter p.ítllico;

II - para a retificação de dados. por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.

JUSTIFICATIVA

A eliminação da expressão "aos brasileiros" visa a possibilitar a
impetração do lIhabeas_data" também pelos estrangeiros residentes no PaIs. tr.Io
há razão para q,Je sejam estes exc1u!dos desse direito

A supressão da expressão "em não se preferindo fazê-lo" objetiva
dar clareza ao texto que ficou confuso. pois como está não se sabe que medida ca
berá, emnão se preferindo a retificação de dados por processo sigiloso. judicT
alou administrativo. Eliminando-se a citada expressão, vê_se que a retificaçl;õ
dos dados poderá ser proposta sempre em processo sig11oso, judicial ou adminis
trativo

QOElRAASSINA!J\RA NATUREZADA EMENDA:

IKJ- ~~~~~-;~~~::~~~:e:o~~~ar;:s::=;"~v:~~n~$e~~~~:::~~~upressl\~
O - OMISSÃO - ObJelrvaresti!lbelecer Tl'Illlér/a Ilprovildll no l~tumo e 1'1&0'ndufda 1'111 redação do vencido

0- ERRO- RedllÇÕO do vetlcldoque nAocorrespondllao que foi IlprO\lldono l'wrno

0- CONTRADIÇÃO-DlSposllNoS contradltónosenlleslesobrellmesmamllterla

D - ~~~~E UNOUAGEM. - SllIUIr \tido de Ilngullgem, defeito erro mllnlfesto II corrigIr,ou de

,.----------=----------FSUprima-se o § 2Q do art. 12, assim. redigido:



,82

"A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e na- ,
turalizados, salvo os casos previstos nesta Constituição."

JUSTIFICATIVA I
If claro que a lei não pedaL§: estabefecer tal distinção, pois seria

inconstitucional, independente de a Constituição ter uma tal disposição O que se I
quer dizer fi que o dispositivo não acrescente nada Poas sen ele a distinção não
pode ser feita. O principio que está na cabeça do art 51:1 é surtcente para isso
C!'.Jando diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

GJ - ~~:~~~~~~o;;;:~x~:S::~oo~~~::~=~as~~v::rn~$e~~~:U:~~~uPtes5MI.
O - OMISsAo - ObjelNa restcbetecermeene aplovdo no 1° turno 11':não IncluIda na redaçãodo vencdc,

O - ERRO - Rtdilçao do vencido que não eonespcnda ao que foi aprowdo no I' turno.

0- CONTRADIÇÃO-0!5p0511JVOS contradllDnosentn:s,esobre~mesmamateria.

O - ~~~~~~E UNOUAOEM - Sanar viCIo de lmguagem. defeito erro manifesto a corrigIr. ou de

Suprima-se a seguinte expressão cc Art. 10, Capítulo r r , do Titulo I

do erojcto de';:Constituiçã:l (B):

"dos órgãos públicosn

Tal como redigido, o artigo assegut'a a pat'ticip.3ção dos tr!!
batbacc eee e eanceqedocee nos colegiados dos órgãos públicos onde seus
ântiecesses pcofissionats ou previdenciários sejam objeto de o Lscussãc

e det íbeeaçãc ,

CO'll a suneessãc ea tela, pretende-se eat.ende r ccatcence do

direito para além dos colegiJ1d05 dos órgãos pú,lJltcos. abrangendo tae-,
bém aqueles ce eap reaes mistas. privados, etc.

O - CORREÇAO DE UNOUAOEM - sam.r VICklI:k!linguagem, deleito erre mmufesto a c:om.j1r,ou de
tecnlcalcglSlauva..

Suprima-se do parágrafo único do ar t , 22. do Ato das Dispas!
caes Transitórias as seguintes expressões:

"ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exonera
ç~o, cujo teecc de serviço não será computado para os fins do vca
put" deste artigo. exceto na hipótese de servidor"_

,JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda visa suprimir a part.e final do parágrafo
único Que pretendia estender-se em explicações redundantes quanto ao
caráter de eonfiabilidade que o artigo procurou excluir. Ora. a pre
tensão do Constituinte de se retirar do alcance da norma constitue.!
anal em epígrafe, os benefícios da estabilidade aos ocupantes de car
gos, funçBes e emproegos é bastante louvável e merece aplausos. proc~
rou-se.com razão. afastar-se os ineptos e apaniguados que costumam
abarrotar as repartições_

Entretanto, não nosparece ser indicador da melhor técnica l~

gislativa explicações pormenorizadas e redundantes do Que seja cargo
de confiança. Daí o porquê da nossa proposta.

Excetuando_se da concessão do benefício estabelecido no "Ca
put" os "ocupantes de cargo. funções e empregos de confiança" o Cons
tituinte já direcionou e determinou a sua vontade, não carecendo d;;

redundantes conceitos extensivos. A utilização da expressão " ••• de '
confiança" já diz tudo, ou seja. já expressa, eécnãcamente , as suas
características básicas: que seus ocupantes são nomeáveis e exonerá

veis livremente. não necessitando, portanto, de delongas repetitivas.
1:1 objetivo proposto pelo Constituinte ficará, pois, plename!!

t:e atendido e não se incorrerá num erro de técnica legislativa, se
acatada a emenda ora apresentada.

EMENDA 2T01543·7, "''''' -, ~"----,

~ SENADOR MAURO BORGES J5.7 ~!8 J

QUEIRA ASSIllAlAR A NATUREZA DA EMENIlk

"Art. 951 r:. assegurado o dueito de greve,competindo aos trabalhado
ree, decidir sobre os mteresses que devam por meio dele defender."

JUSTIF1CAÇ~O

A Emenda objetiva restaurar a prática usual no direito brasileiro

que faz preceder a decisão,pela greve,do entendimento. da ..negociação,
da ae Luçãn ,na nedida do possível,pactuada sem prejuízo do equilíbrio

_ nas relações entre o capital e o trabalho. t: o procedimento adotado na
Justiça aececaat í.aaca do Trabalho que se bate pela busco. do acordo e

da conciliação,como princípio e imperativo a orientar o comportamento,
inclusive do Magistrado Trabalhista.A supressão proposta não retira ,
nem reduz o direito dos trabalhadores,que ccas â der-c essencial no aata
do de Direito Democrát~co,o direito à qreve s cnmc o recurso legítino,

legal,constitucional,que,no entanto,não deve ser exercitado como pri
meiro ou único recurso a compor uma situ;:lçãef conflituosa O direito per

JUSTIFICAÇ~O - Continuação- I
manece,em essência ••inalterado,na dimensão complementada pelos §§1!2 e
22 do Projeto aprovado.O equiHbrio e a ponderação recomendan ou aco!!
selham que a expressão "oportunidade" não deva constar do texto ccns
titucional,coerente com os propósitos de una convivência social mais
harmoniosa entre as forças econômicas,compatível com a Oemocracia re

presentativa e partic1pativa que haveremos de construir e consolidar.
sem precipitações ou extremisnos que a primeira oportunidade poderia
eneejau.üesea sorte,assim como se assegurou ao servidor público o di
reito de greve,em outro dispositivo. com, o mesmo espírito e sentido,
o legislador haverá de assegurar e garantir o direito ao trabalhador
assalariado,do campo ou da cidade.Entende-se que.malogrado um acordo.

com a assistência das entidades representativas de patrões e de enpr,!
gados,ou perante o órgão do Poder Judiciãrio,a oportUnidade se fará
presente,de modo inquestionável,em defesa dos interesses,dos direitos
que se afigurem justos e legítimos da classe trabalhadora,precipita!!
do,assim,a eclosão da greve,como recurso pertinente e oportuno.1:: o
nosso entend1mento.pelo que peço e espero a aprovação cesea emenda.

leIEn CARNfTRoDEp

OOEIRAASSINAl.ARA NATUREZA DA EMENDA.

JUSTIFICAÇAD

As expressões que se propõe sejam suprimidas a figuram-se im

próprias,não cabidas ou em demasia,e não 'apresentam caráter ou feição
típica de inserção no texto constituciona1.No Projeto,neste mesmo Art.
38,Incisos XI,XII,XIII e XIV,Já se estabelecem os limites para a remu
neração do servidor,de modo explícito e inquestionável.Aduza-se.ainda,
Que, no ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAISATRANSITORIAs,notadamente o

JUSTIF"ICAÇAO - Continuação- I
Art. 20 põe termo,inapelavelmente,à figura que se convencionou de
nominar de "marajá".constituindo-se em mais um marco,parãmetro ou
limite à remuneração do servidor,incluside do inativo Por outro la

do,haveria pelo menos uma aparente contradição no texto constitu-:,
cional,ao cuidar do servidor público.no Capítulo VII ,posto Que,na

Seção I,nas Disposições Gerais,está inserto o Inciso XV.sob elCamej

na Seção atinente ao Servidor ·público Civil,Seção lI-DOS SERVIDORES

PUBLICOS CIVIS.não há preceito que disponha sobre a matéria,reapa
recendo na Seção III_DOS SERVIDORES PUBLICOS MILITARES uma dispos.!
ção específica, contida no Art.4J, §ll,do seguinte teor: "Os vencimen
tos dos servidores militares são irredutíveis,sujeitos,entretanto,
aos impostos gerais,incluído$ o de renda e os extraordinarios".1!
bem de ver o intuito do legislador constitucional:conferir o mesmo
tratamento para 'eS servidores civis e militares,cofllo,inclusive.em

outro ponto.o Projeto disciplina,ao tl'atar da revisão da remunera

ção (ArLJ8,X).Du se aproveita um texto uniforme nas Disposições Ge
rais,no Capítulo VII,o que parece,-,de melhor tecnica redacional1ou

JUSTIfICAÇAO _ Continuação-

Supz:imam-se, no Inciso XV,do ArL 38. as seguintes expressões: "sel

va nos casos em que exceder o teto resultante da reewneraçãc básica
do nível mais- aI to da carreira ou classe funcional. ecres cdca dos adi

cionais próprios e por tenpo de serviço" ,passando o Inciso em referêl
cia a ter a seguinte redação:

"Art. J8 .

XV- a renuneração dos servidores públicos é irredutível,sujeita,

em todos os casos,aos impostos gerais,incluídos o de renda e os ex

traord1nários" •

ITI - ~~~~~~~~:;:~=~o~~~=~seU;V:~~S:=::~~upressrm.
O - OMfssAo - ObJetMlt'e$l.abeleccrmatene lIprovada no l' turnoe nãoIndufda n3 redação do vencido

O - ERRO - Redaç~o do venCIdoque n30 eeeespeoce eo que foi aprovado no l' turno.

O - CONlRADlçAO - DtSposilNos contmcfrt6nos entre si e sobre oIl mesrm mah!n4.

O - ~~~~E UNOUAGEM - Sanar vlclo de linguagem, defl':l!O,erro manifesto .!l cotriglt. ou de

TEXTO PROPOSTO

Art 89 _ liA Repú~lica Fed~
rat1va do Brasil buscara a l.nte
ção econôm1.ca. Eolí't1ca e cultur
dos povos da AmerJ.ca La'tina, v.!.
sando ã formação de uma comun1da-1
de la'tino-amer1cana".

,
DEP JAIRO CARNEIRO

~
Ato das D1.sposJ.ções Const1.tu

iOJ}a1s Irans1tor1as.

_ não é matéria constitucJ.onal, tanto que não s~ refere a
um dos Titulos da Constituição,

_ o assunto é tratado no nível apropriado, por organizaçôes
l.onàis como a ALADI,

uação di~r~~~~n~:s':ív~~P~~P~~~~;:~e~:ç5;~r~i~:~s~~~~~~:s;~1~ead~~~:~
o de "Estados";

_ como não se pode al'terar o tex'to_no,,2 0 tur~o ~a votação pr2,
õe ..se, a ser mant1do o qrt1g0, a supressao de naçoes •

QUEIRA ASSIllAlAR A NATlIREZA DA EMEIiDA:

SUPRIMIR A EXPRESSA0" TOGADOS E VITAL!CIOS".

do projeto de constituição "B"

JUSTIFICATIVA

No momento em que os ministros classistas são empossados.

passam a ter o mesmo direito que os juIzes togados e vital!cios

não existindo no Trib\..lnal Superior do Trabalho juizes de segunda

classe, portanto. o dispositivo é incoerente.

"'EMENDA SUPRESSIVA"

Art S'? - fiA Re:eúbl1ca Fede~
iva do Brasil buscara a 1ntegraçao
eonômica, polítJ.ca). soc1al e cult~
aI dos povos da Amer1ca l.at:ma. v~

1~~~~0~~~~~;~~~: :~õe~?~unidade
JUS T J F J C A T J VA

f'"'Xl - SUPRESSIVA -Se for de expressão ou p~aVJa. não deverá Inverter o sentldo do dlSJX"llr.'o
L:.J Exemplo no texto suprimIt o lIdvt!rblo MNAO-.passando a ser emend.!l rnodtflCMrVa e não supre:sslva.

O - OMISSÃO - Objelrva resb.beIeccr ffillteriaaprCMIdano 1"turno e Mo InduIda na.redaçào do wnodo.

D - ERRO - Redaçao do vencido que MO correspondllao que foiaprovado TIOJ' turno.

O - CONTRADIÇÃO - Dispositivos contradrtónos entre si e sobre a mesmll mat&llI.

O - C O RRE ÇÃO DE UNGClA.GEM - Sanar viCIOde hn~em dereec. erro manll'estD a comg!f. ou de
tecnlCalegtSlaWa.

1")(1 - SUPRESSIVA -Se for de expressào tlU p~avra.não devera Inverttro sentido do c:!lspostlNO
~ Exemplo- no texto.S1Jpnm1ro ~rblo MNAQM passando a ser emenda rnodúicm:vlI e n60 suprlt$SlV.ll.

O - OMlSSÁO -Objetiva rest.llbeleccr f'IUltérialIpfOVllda no l-turno e não mdwda fIll redaç30 do venCIdo.

O - ERRO - RedAçaodovenodo que MO correspooda DOquefOI oIlprovadono l' tumo.

0- COliTRADIÇÃO-Otspos4MJS contradrtonosentreslesobre~mesmamatcrla.

O - CORREÇÃO DE LlNGClAGEM - Sanar Vtclo de linguagem. defeito erro rnanlfeslO a COrngJf.ou de""""-

:!ugIF.r.C.~q

A prese-ue proposta de suoressãc vise gara'ltlt' a efetiua pro!

blção de tra.)alhtJ noturno, p:'!rig:lso ou Jnsaâubee aos menores de dezoi

to a'1OS e de quatquer tra~>31ho a menores de quatot'ze anos, tendo ell vi

tu que a ressalva à condição de aprendiz fac.llmente se convecteria e:n

lnstrumanto paca bUl:lar a leI.

QUElRAASSI/'lAlJ\RA NATUREZA DA EMENDA.

QUEIRA ASSI/'lAlJ\R A NATUREZA DA EMENDA:

Suprima-se do inciso XXXIII do Att. 7 do Capítulo rr , Título r r , do

projeto de Constituição (B) a seglJtnte eepeeseãc s

eaetvc na condição de aprendtzv

Suprima-se do inciso XXXIV do art. 512.a expressão:

"ressalvadas aquelas CUjo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado"

JUSTIFICATIVA

Trata-se de cláusula cooposta de conce1tos indefinidos, que dará ao
administrador o arbítrio de decidir o que será imprescindível à segurança da sE.
ciedade e do Estado, com o que elimina praticamente o direito outorgado a todos.
A ressalva poderia ser aceita se dependesse dos termos da lei, se se dissesse:
"ressalvadas, nos termos da lei •• ", mas isso já não é mais possível. Então, o
melhor caminho será mesmo suprimir a cláusula restritiva, parâ ficar o direito
na sua inteireza, o que não excluirá intexpretaçi!o doutrinaria e jurisprudenci
al que assegure, em casos excepclonais e efetivos, o interesse coletivo.

i1l"J _ SClPRESSIVA _ Se for de ellpress!o ou plllavrll.neo deverá Inverter o sentido do dlsposttlvo
L::.J ütmplcr no texto.supnrmr o lIdverblo Mf'iAOM•pessandc a ser emenda mod1fiC.lllNa e não supressrve,

O - OMISSÃO-Objetiva restabelecer mattn3 oIlprov~d.,no 1° turno e nâo Inclwda na red~çâo do vencido

D - ERRO - Redaçao do vencido que MO corresponda ao que foi aprovado no I' turno

O - COrfIRADlÇÃO - DiSposrtnrosccntr.lldilonO-S entre si e eebrea mesma malerla

O - CORREçAo DE UNCiUAGEM - Sanarvíelo de linguagem, derelto erre mllmresto a comglr ou de
tkn1clIleg.slawa.

o - OMISSAO -ObjetMI t'e$l.abi:lecermaténa oIlPn)','ada no l'tumo e n30 lnduida na redaçào do vencido.

O - ERRO - Redaçào do vencid.o que nào correspondll ao que foi aprowclo no I" turno

O - CONTRADlÇÁO - OlSPO$flNOS conlrad!lOOOsenlre si e sobre a mesma mattrlll

O - C O RRE ÇÃO DE Ul'IOUAGEM - Sanar l/lCfO de 1mguagem defeito CITO m~rnresto ~ comglr ou de
léc:nlcaleslSlalNa.

m - SUPRESSIVA _Se for cle expressho ou pmvn. MO devcrblnvcrtcr o sentido do c:ltspoMrvo
Ex.l:mplo no texto supnmtf o c.dn-rblo ·liÃo~ pllSSandoa ser emendll moc:ltficatMIe MO supreSSNlI.

EMENDA 2T01540·2 """" ---,f REUON CALtGRJS - PSOO J tIJL:;A;;]

EMENDA 2T01542·9 """' --,
eo'OEPUTAOO CÉLIO DE CASTRO J ~:;;;;=J

QUEIRAASSI/'lAlJ\RA NATOREZA DA EMENDA:

[i] - SOPRESSIVA -Se for cleellPr~ ou ~8Vl'a. não deven! tnverterosentldo óc dtsposllJVO
Ex.l:mplo:no texto supnmlr o tidverblo '"NÁoM passando 11ser emenda modafi<:al/va e não supress/vll.

D - OMlSSAO - ObjctMI resl.abelecer mateM~ no 1- turno 11':MO Indufda na redação do venddo

D -. ERRO_ Rtdaç1odo vencido que n!o ccrresponda 00 que fo1~ no l' turno.

D - CONTRADIÇÁO-Ol$p0stND5 contraditónosenlrr:s1eso9rellmesmamat.eria.

QUEIRA ASSI/'lAlJ\R A NATUREZA DA EMEi'IDA.

W - SOPRESSIVA -Se for de expressão ou ~avra n30 dever.!iInveftel'o senbdo do dl$posrtJvo
Elcemplo no texto supnmlr o .!ldverblO -NAO; passando 11ser emenda mo<lüte:lltrvll e não supre$$lva.

O - OMlSSAo -ObjetlVll restabelecer rnatena oIlprO'lolldll no l" turno e não Incluoc:la na redaçAo do venCido

D - ERRO - Redação do vencido que não corresponda ao que foiaprovado no 1- turno..

0- CONTRADIÇÃO-Olsposttrvos contradlf6nosentreslesob~amesmamateIlll.

O - ~~~~E UI'lGUAGEM - Sanar viCIOde Ungwogem defeito erro. manifesto 11corrigir ou de

,..,.,-----------=-------------,
Suprimam-se. no "caput" do Art.911,as expressões '"a oportunidade e>l,

passando o dispositivo em apreço a ter a seguinte redação :

se mantém o preceito na Seção correSpondente aos Servidores Públi

cos Militares ..e sê adeQua.via supressão parcial,como proposto,o te.!]
to do supra-comentado Inciso XV,do Art.. 3B.fato é que a redaç'ko 01'1

ginal deste dispositivo servirá a estabelecer dúvidas,celeumas e co,.
tradições O texto deve pairar insuscetível de controvérsias, escoi- t
mando-o de conteúdo que contamina o seu sentido teleológico,que ins

pita o legislador constitucional ao propor-se tratamento para dete!,
minadas categorias de servidores,com normas e preceitos específi_

cos.assim com o servidor público civil,em geral:com os militares;e,!
inclusive com outras categorias,a exemplo dos Hagistrados,lIIembros

do Minis~ério Público e outras categorias que justificam tratament
igualou equivalente.A aprovação parece pertinente e ajuizada.E o
que peço ao Digno Relator e Ilustres Pares.
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fi CARLOS VIRGlLIO TaVORA

o - ~=~~~~~::;: ::~~\s::oo~~~~::s:~=~ás:~~~n~:e;~~n~;Il~:':~~~upressl\~
O - OMlssAo - ObJell~ restabelecer matem êlIprovadll no l'lumo e não lndulda na redllção do vencido.

0- ERRO_ Redllç5odovenodoquenâ'ocolTespondllll.oquefolaprovadonol·tumo

O - CONTRADIc;AO-DISPO$l1lvoS conltadltonos entre sl e sobre e mesrne maténa

O - ~nl~~Te~~~E UNGaAGEM - Sanar vltlo de hnguagem, defeito erro mllnlfeslo 11 corrigIr, ou de

JUSTIFICATIVA

Os desapropr:t.ados, Já estão aguardando há
mU1to tempo I o receb:t.mento da .::..nden:Lzação ( que eeveeae ser
Justa), e, não poderão aguardar por lI1e:LO de um peecea.t.c

Const:Ltuc:Lonal uma prorrogação de earrcc tempo, algun; ~do's

quaa.s , morando de favor.

Q(JEIRA ASSIl'lAlAR A NATOREZA DAEMENDA>

[TI - SUPRESSlVA -Se (Cltde upTt!&o ou p~= mo dtvel"ãlIwerteT o $enudo do dlspos.1Wo
EJ:emplo- no texto suprimiro advêrolo MNAD" passando a ser emenda modlfiea~ e não supresslva

O - 01rilSsAo -- ObJelNa restabelecermateM apr0V3dano is mmo e não lIldulda na re<bç.!io do vencido

O - ERRO- Redllçãodo vencidoque nêc correspondaao que foiaprOVlldo no)t turno

O - COHlRADlÇÃO - DISp05rtr.es conlrndrtónos entre si e sobre a mesma mil\ena.

D - ~=~tIv~E UNGUAGEM - &Inar v\"elo de IlIlguagem,defeIto.erro manlresto a corri9ll'.ou de

EME:NDA SUPRE:SSIVA

JUSTIFICATIVA

SUPRIMA-SE NO ART. 22 DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS A PALAVRA

"ININTERRUPTOS"
Trata-se de um parágrafo adita.do que estipula a taxa de juros na

Constitu.tção. lnsculpe_se no texto assunto tão absurdo Quantó o seria
se o mesmo fosse feito com a fixaçDo da taxa inflacionária.

Os argumentos contra essa impropriedade são vários. a começar pela
seas, inexequibilidade, já que atenta até mesmo contra O'baD senso. creecs
a evidência do inconveniente deste dispositivo dispensa outros comento!!
rios, sobretudo Quanto se verifica haver quase que Ullt consenso nacional

em torno da medida ora proposta.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2TOi554-2

(!J ~tituinte ClüroS VIro~O ~WPA J ~7:;~=:J

Q(JEIRAASSII'fAl.ARA NATOREZA DAEMENDA>

[i] - ~~=~~~C:=~:.eS:oo~=~~~~rã;~~~se~=~::~n~~up~
O - OMISSÃO -ObJelMI restabelecer maten.!llprovad4 no t- tul'no e nae Indwda na redllção do vencido.

O - ERRO - Redação do vencdc que néc corresponda ao que folllprOVlldono l'tumo

O - COmRJ\DlÇÃQ - DISpositivos oonltllditorloS entre s1e sobre I' mesma matetla.

O - ~=~~E [JIlfOaAQEM - SlIfIlSfvldo de iJngUlIgern.defeito. erro mllnlfesto i!l corrigir, ou de

Mu~tos trabalhadores, já com tempo à aposen
tar-se, estão ensaosemerrte aguardando o momento de :Lngressarem
com Seus pedadoe , e, o prazo de um ano prevaecc no artigo, já

seria eueac í.ente para que novas fontes de recursos suprissem os
benefic~os aprovados ••

JUSTIFICATIVA

Supr:Lma-se o parágrafo ún:r.co. -do Artigo 66,

do Ato das D,::"sposiçóes ConStl.tuc10na:t.s Trans:l.tór:l.as.

EMENDA 2T01550·0

e"JCONSTITUINT. ARNALO~ FARI;:. SÃ I~~;~n
Q(JEIRA ASSII'!AI.ARA NATOREZA DAEMENDA>

m - SClPRESSWA _Se for de espressãc ou plllaVTI' não dev'CrliInverter o sentido do dlsposllNo
Exemplo- no tece, suprlnur o lldvelblO -NAO-.pllSSandoa ser ernendll modl/icalMl e nbosupressMl

O - OMISSÃO - ObJel!vllrestabelecer mlltenaaprovada no l' turnoe M.Oindurdll naredaçbo do venddo

D - ERRO- Redll~IlO do veacdc que n!o corresponda ao que roll'provado no l' tumo.

O - CONtRADlçAO-DlSposllriOs conlI~riosentre si e sobre li mesma matem

O - ~~~~1Nr;.E UNCiUAOEM- SMIM viCIode llngulIgem defeIto erro milnlfesta I' corrigir, ou de

JAIRO CARNEIRODEP

No texto aprovado no Projeto de constituiç'ao "a" a palavra
"ininterruptos" se constituI num slntagma. isto é, num ele
mento determinante de um bus!l!s para um entedimento clar~

, ,do mandamento básico. O quê seria tempo ininterrupto à a~

quls1ç!!o do direito Quanto o dogma do Adm.1nistrativo cansa
gra a reunHio do tempo de serviço para todos os fins legaiS?
O termo "ininterrupto" é, evidentemente, mais Que um expIe
tivo porque ao servidor que tenha tempo de serviço desconti
nuado pela sefda de um cargo para outro, de uma repartição

para outra, estará sujeito fatalm~te a uma interpretação

tumul tuãrfa, ~ texto constitucional é erigido em linguagem sim_
ples, exata e muito clara, forma Que é consagrada historlcamen
te desde os primeiros povos, e por isso se impõe a supressão -;

cima apresentada para resguardo da clareza e perfeição da reda
çl10 do texto do Art.22. -

QlIEJRAASSIl'lAlAR A NATOREZA DAEMENDA>

QOEIRAASSII'!AJJ\R A NATOREZA DAEMENDA>

suprima-se as seguintes expressões contidas na parte final do inc'!
so 11, do "caput" do Art. 177, do Projeto de Constituição (B): ( •••••• e

o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas
atividades."

SUPrJm1r c § 39. do artigo 105, dQ Projeto de constituição IB).

.r: da tradição das atividades ootarlais. em nosso PaIs, que o ingresso nas
JreSDaS seja procedido SBIt maiores fonnalldades.

zceesceeee-se a isto, o fato de que os o::nhec1nentos necessário para tais
investiduras são adquirldos ccn a pttiprla prát,ica das funçÕes a elas ine...'>'"erl.tes.
E sabe-se, tanDém, que é a~ do de~ dessas funçêes que, rm.litas ve
zes, aqueles que trabalham em tabel.ionãtos e cartórios se vêem rrotivados a
seus conhec!mento e p:cossegu!r em carrclras co:crelatas.

Por Úlf:1no. nas não nenos 1Irçortante. não tem sentido cbrlgar-se p:)r lei,
o pmvjm:!nto de ca.rgos rred!ante concu:rsopúblico de provas e tItulos para ser
viços que.são. segundo o própriO llcaput" desse artigo 105, do Projeto, exerci=
do em carater privado.

Na verdade. a permanecer como está, a redação do Projeto aprovado
em primeiro turno traria alguns efeitos imediatos, e prejudiciais. atei
mesmo a empresas hOJe consideradas como nacionais e que pode,;ão deixa~
de assim serem cons:Lderadas.

c~a d~eQ~~c~~í~~~e~~ad~f~~~;~~í~~o;u~esi~~o";o~~r~i~e~r~ti~~tIp~de~~~~~n
sorio para gerir" as atividades da empresa, certas sociedades nas quais
existirem acordos de _acionista~ ou lO joint-ventures", que Pt'eveJam a na
cessidade de aqu!ef'lCencia do socio estrangeiro minoritárJ.o nas decisõ~s
s~bre certas materias (como, por exemplo, mudança de ObJeto social, po
l~tica de aumentos de capital, aprovação de inovações tecnológicas oü
perenciam:nto de determinada Unha de produção), passarão imediatamente
a categot'l.a de empresas brasileiras de. capital não nacional, pertfQndo
o mercado reservado pela Constituição as empresas brasJ.le!ras de capi
tal nacional. E deve s,;r frisa~o que tais disposições são muito frequen
tes, e praticamente ate ir'levltavei5, nas relações entre grupos nac!õ
n~is e estrangeiro~, uma.vr:z que são elas Que regulam os interesses dõ
~ocio Que, mesmo rtI:LnOritar:Lo quanto ao capital, detenha conhecimentos '
11'lprescindíveis ao empreendimento, ou simplesmente queria defender os
interesses igualmente legítimos dos seus próprios acionistas no Extenor

Nota-se, assim. que o textt;! a ser suprimido. embora tencionando p
teger o capital nacional, podera, na verdade. el'! muitos casos. seja no
tocante a empreendimentos .ja em curso. seja sob a pespectiva de novos
empreendimentos, prejudica-lo.

"I ... empresa brasileira de capital nacional é aquela cujO controle
efetivo esteja, em caráter permanente sob a titularidade di!'.,!!
ta ou indireta de pessoas fIsicas domiciliadas e residentes •

no País ou de entidades de direito público interno, entende!!.
do-se por controle efetivo da empresa a titularidade da ma!!!.
riã de seu capital votante".

QlJEIRAASSIl'lAlAR A NATOREZA DAEMENDA>

JUS'rIF"ICA'rIVA

com a supressão proposta. o aludido inciso assim ficariq; redigido:-

,JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T01555-1 """"' -, r;r--"'''---,
fD CARLOS VIRG!LIO TItVDRA ) ên·07:BB J

[D - ~~;~=~~~::: ~de::~Oo~~~ap~~:e::~~n~se~~~fi:~s:Cn~~upres51V~

O - OMISSÃO - Objetiva restabelecer malenllaproWlda no 1· turno e MO indulda na redaç!o do venddo.

O - ERRO - Redll~áo do vencIdo que n!o rorrespondll /:lOque folllprovadQ no l' turno

0- COI'URAOIÇÃO_Dlsposrthof ronltlldrtorlO$enlIeslesobtetlmesmllml'tetla.

O - ~~I~uiE UIlfOt1A.OEM - Sanar Viciode lInguagem. derelto. elTo mmlfesto II corrIgIr. ou de

QUEIRA ASSII'!AJJ\R At1ATaREZA DAEMEl'lDk

JUSTiFICAT~VA I
1'01. aprovado no texto do ProJeto de COnst:r.tWJ;ão. que .. a

satÍ:1e é direu:o de todos e dever do Estar::io••• ti. No entanto, dentre as c:oaq:Jetênc.::..as ai
provadas para o sJ..Stema :iiru.co. não consta a de executar as ações de v.::..guânc:La da sau
de, senão do trabalhador.

Sendo o tral;alhador. parte da popJ1ac;ão que hoje é asS:LS

tJ.õa pe!l'l própna assJ..Stênc:La prev1.dene:t.áru. é wcabÍvcl que o novo texto censUtU
c.::..onal. c:an tão amola def:uu.ção de saÚde, não estabeleça COllD e:atlpetênc:r.a do SJ.5tem3
úm.co de saúde a e:.<ecUç8.C de a.ções de v.::..9~ da saúde. de tto:lo básu:o e genér.u:o 
da p::lp.l1ação.

sabe-se, p:!r outro lado, que a p:lp.üação "não trabalhado
ra", p:lr qualquer oot:J.vo, hOJe desassJ..St.J.da, consutU:L-se em constante nsco de agra
vo à saúde de t!X'Ia a J:Qpulação do Pais. e que, a saúde do tratalhador Já é f:LSCalJ.Za
da pelo f'bJUSténo elo Trabalho, que tem rJé:hcos e engenheuos de segura:nça para esse
f=.

" •••pu. durante o d:t.a. por determinação judic~al;"-. I

Supr~ma-se do Inciso XII. do Art.52. o segU1.nte:

G - SUPRESSIVA _Se for de expressão ou ~avra Mo dever6lnverter o sentido do dlSPOSllNo
Exemplo- no texto supnmll' o IIdvélbio MNAO-, pllS$llndo11 ser emendll rnodtficlllMle nAo supresslVll.

0- OMfSSÃO-ObJelMlreslabelecermllténaaprovadllno l'tumoeMolnclUldaMredaçllodovencldo

D - ERRO- RedlIç60do vendclo que MO correspondll <:10que foi aptlMldo no t-rame

O - COKJ:RAD\çAO - OIspo~~ conInIdnoriosen1Je sI e $Obreli mesma TTIlIlma

O - ~~:?\iV~E UNCiUAOEM- sanar vl'do de lingulIgem. defeito, erro manIfesto I' cOITIglr ou de

A !upressão, ora sol~c~tada. obJet1.va resguar
dar as p-re-rrogat.::..vas das autor.::..cades po1.:Lc:La.::..s e adm1.n:Lst'tat:Lvas,
legalmente const:Ltu:ída, t~tulares de cargo públ:LCO prov:Ldo med:Lan

te concurso. a f:Lm de que pOSSam no curso das d~l~gênc:Las ~nvest:L

gató't~a~. colher., provaS mater:La:Ls de del:Ltos, apreender produto ou
~nstrumento de cr~me,etc.

JUSTIFICATIVA

Q(JEIRA ASSIl'lAlAR A NATaREZA DAEME1'IDA>

o - ~~~~~~ext:~~~~ ~~~e:;~oo~~~~~:~=~â;~~~n~:e~~~~::~~upresswt
O - 01'\lSSÃo-0I1Je\iVa reslabelecer matérlllap~da no Ptumoe nà~ lnclUldlltlJ. redaÇ"aodo vencIdo

O - ERRO - Redllçao do venCIdoque MO corresponda 110 que foll'provado no l' tumo

0- CONlRAOlÇÃO-DISPOSltIv05 conltadJtonos enll'e sf e sobreI' mesma matena

O - :i~~~?tIV~E UNOUAGEM - So!Inllr VICIO de llngutlgern defeito, elTo manifesto I' corrigir, ou de

EMENDA 2T01552-6
r.r---------"'-""----:--------, ~C'O'TA_:__IPJ CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ J Cu:07.aa J

...-------------"'"0--------------,
Sup-r1.ma-se do Inc:LsO 'lI, do )l.t:t.20S, o se9u~nte:

.....do trabalhador; ".

'---o

CONSTITUINTf; ARNALOO ;;;I-A-O-'-S~--------') ~~;3ãJ

JUSTIFICAÇM

A emenda supressiva objetiva eliminar tratamento distinto,desi

gual,e,em certo sentido,dlscrlmlnatõrlo,ao professor de terceiro gxau,
que estaria excluído do benefício ou do tratamento especial, sem cons
tituir-se em privilégio ... O professor,neste país,é uma das categorias
profissiolla~s mais sacrificaca,mais mal remunerada.Não se justifica,
pois,Que o professor universitário não mereça o tratamento constitu

cional, quanto ao amparo previdenciário, concernente à aposentadoria De
mais disso, ,que razão ou motivo seria trazido em defesa do professor
universitário que está capitulado e protegido n3 aUnea "b" do Incis

[i] - SClPRESSIVA-Se for de expressho ou p~!aml Mo deveminverter o sentido do cflSpositIvo
Exemplo- no texto,suprimir o I'MIbIQ ~I'it\O-~ I' ser emenãa modilicatMI e MO supresWa.

O - OMlSSÃO_ ObJelMlrestabelecer ma~r\ll "provada na 1"turnoe n50 Inc:lurda M redaçõodo Vl:nodo.

O - ERRO - ReCÜlçbo doVl:nddcrque n60 correspondaee que foi <:IproYlldo no l' turno

O - CONtRADIÇÃO - DIspositivos contrlldil6nos entre si e sobre I' mesmll matéria.

D - =~~tIvr;.E 1Jl'fCiClAQEM- SMlIr vl'do de lIngullgem defeito. erro m~festo I' coniglf, ou de

Justi ficação- Continuação J
UI,do Art. 4l,que trata dos "Servidores Públicos Civis"? Não Se co

meterá justiça,antes,pelo contrário, se erijirá grave obstáculo a cida
dãos em situação igua.l, sendo apenas distinto o Estatuto pessoal e ju
rídica de cada qual.Arremate-se.em abono do que se defende e pracla

ma,que não haverá diferença ou distinção em função da natureza do tra
balho,o que implica em se dever conferir disciplina semelhante para
ambas as si tuações ,que, em substância, não dJ.ferem: o Professor univer
sitário pode,a mesma pessoa,ser servidor püblico e empregado,como pro
fessor,de uma instituição privada de ensino, contribuindo para a Previ

dência Social,e,ainda aqui,a ConstituJ.ção,em dispositivo aprovado nes
Projeto.garante a contagem recíproca do tel'lpo de serviço. A Emenda su
pressiva e,no particular..pois.um imperativo de Jusb,ça,pelo que peço

a consideração e aprovação do ilustre Relator e dos dignos Pares.

lII-após trinta anos,ao professor,e,apõs vinte e cinco anos,à [:Ir

fessora,por efetivo exercício de função de magistério".

Suprimam-se no Inciso lI! do Art.207 as expressões. "de primeiro

ou segundo grau",passando o Inciso 111 do Art. 207 a ter a seguinte re
dação :-

"Art. 207 .

Supr~ma-se do Ato das D~spos~ções Const:t.tu
c~ona:t.s e Trans:t.tót':t.ss, o Art.37 e seu parágrafo.

EMENDA 2T01549·6

f?

ITJ- ~~~~~~~~~~;~I~: ~~:~:oo~~~~::~:e:~~:~n~se~~~::~s~~~~upre$Sw&L
O - OMISSAO - ObJeWll.restabefccer materla i3ptovad.::. no 1: turno e nlio II'Ic:lUld.::. na rcdaÇ"lIo do vencido

D - ERRO - Red.::.çllo do vem:ldo que nllo correspondll 80 quetol aprCl\l'!ldo no l' 'lumo

O - CONTRADIÇÃO- DlSpoSlIlVOS conltlld'1enos enlte si e sobre 8 mesma mllltna.

D - ~~~~~~~E UNGUAOEM - Sanar \'lCIO de Lnsullgem defeIto erro manlfeslo I' corrlg r ou de
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EMENDA ~T01556-9 """"
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[i] -==~~~~;~~=oO:~~~:~v:~n~se;~~:u:~~~!lpre$sm.
O - OMlSSÃO_ObjetM~ermateMàp=d.l no l'lllmO en&o indUldllnaret;laçâo do venCIdo.

O - ERRO - Redaç!Odo vend~ que Mo ~5pond.!lllO que folllpro'Yildo no}' turno.

0- COf'(lRADIÇÁO-OaspoSltJvOs contrlld!t6nos enlte si e sobre 11m=amalma. •

O - :e=E UNQtJACiEM - $MIM \'leio de Ilngutlgem. deleito, erro mlIDlfesto a corrlglr ou de

Suprima-se. no li 4~ co art. :.1:10 co ~l"oJe"o C:~

Constltulr;âo a. apo1>. Q vcceam c "a-eae ", a eXPr"ess~c "ooae ~st.:

JaN atua.ndo. e- naquela,.".

..JUSTIFICATIVA

o Isp3e o § 4!! do art. 180 G'J"E" as coope:"õ't I va s l:éla
prIorIdade na autol'"lz<.v.;ão OJ~ eonc:essão sar-a pe$.I:II.l.lsa e :.a r-a l!CM
recursos e JaZidas de minerais garlmPavels. °35 BO " .., , uxe-
1:>0 at"a0rlo. e naquelas To<:ada.s de acorüo com o ar- :!i. XXv, ~ ....
forma da lei. O l"efel"ldo InCISO XXV elO er-r , ":'i cut cr aa !:ompetê...
C t a. à. Un15:0 par'. "'stabe recer ~s ar-eae e as cone tezes "ara o e'<el"'
cíCIO da atlvloade de gal"lmpasem, em ';ornla as soc raeiva ,

01"3., se depende da Un I ~o f I 'tal" tos aras pr I Oi" I ta
l'" las para O ellel"C Éc I o cla sar- i 1I11:,agenl 0>01" cccsee-at I vas, , 1~O .,a nf'
eeas rdace de asseguraI'" a õ'r IO""IGaOe em e-e rae ao as a.....;:; ~ onc e V~,l,

atuando os gal"l,l1pell"os. A 'par de ser Co':IC ':e-ln I'" ::<),'cl'",-I;~l!'","'
te tal fato, essa <l.l'::Cl"nat I"'''', ceeneeensar- ,a., »cce eee-v - Co·,. <tj
tili\ul0 ã Invasões, qUe ac:al"l"~tali\ CI"151O'S eoe r ar e , '0 conta,to ('I:<

uma abrvrdade econômica que precisa de ser o""SanlzaCoa, ta. a sua.
InlPDl"tânêla pa.-a o Pa Ls ,

EMENDA 2T01557-7 """"' .......,
~ONST!TUINTE JOSé OUTRA J ~Oc;T~~

QUEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

o - SuPRESSIVA - Se for deexpre~ ou pal~Mo deveráeweter c stn.t1dodo dLSpoi$llNo
Exemplo: no texto, suprlm~ o lIdvt!rtllO ~N.\O~,p~ li ser emen&:l moddicalMl e nee SI.lpreS5JVa.

O - OM.ISSÃO -ObjclMl restabelecer matérialIprovadll no 1· turno e nãoIndufd~ na redaçaocSovencido.

O - ERRO- Recmçw dovenddo quen60 correspondoi':0 que!olllprovzdo no l'l.1lmo.

[!] _ COf'{I'RADlÇÃO-Daspos,tIVI'» contmcr/tón05enlfesJesobrellmesmamalilh

O - CORREÇÃO DE UNOClAoEM - SanAr '>idode linguagem defeito,erro mlmlresto li corrigI!. Ol.l de
~leglSlatrva.

, Inclua-se na alinea "ª' do inci:mI do artigo 111, onde COUbe~,aJse
guinte expressã/j :

.os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas do

Munic!plos"
JUSTIFICATIVA

No artigo de oue Sf" trata (111) resulta clara a exclusão dos membro
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos }J.un1clpios da competência do 5u:;lerior Tribu
nQl de Justiça para processá-los e julgá-los originarianente. nos crimes cOtl'lJns e de

responsabilidade'Essa exclusão se conf19JI'a como umaclara contradição à luz do que
se contém nun dos dispositivos de nossa futura consti~uição. senão vej~s: O § 1Q

:.na~t~~ifio~;~~~n~~ ~eoc~~;Q~se~;t~s~uC~~:'~~~~P~~ :~a C~:~~~
ou TribUl"lals de Contas dos !-kJt11c!pios. onde houver".

verifica-se, assim, qUI;! nesse dispositlvQ são tratadOs igualmente
os merrbros dos Tribunais de Contas Estaduais, os llIerrbros dos Conselhos de Contas dos
M.J:llciplos e os rnentlros dos triblSlais de Contas dOs Municlpios. enquanto que no arti

rul~~n~â,~ ~~i~~ ~~;d~Sd~ar;=~~ii~d~e:~~~sT~~U~~jb~aI~S~;çaé~~~
dcls Estados e ~·~tgi~_~:d~~ que esses dispositivos são contraditórios entre
.si, razão por que se justifica plenamente a presente emenda q.Je, a rreu sentir, deve
meret:er a aprovação de meus ilustres pares.

EMENDA 2T01558·5 .e CONS,,-,:'UIN.E JOS< DU.RA""""

QUEIRAASSII'lALARA NATUREZA DA EMENDA:

~ - ~~~~~~~~~;~b~0~~~~P::~=:5~~e:n~~~::~svpt~SM.
o - OHlssAo -ObJetMt restilbelecer matem aprova~a no l' wmoe n60lnc:!wdll na redaf30dovenClt!o.

O - ERRO- R~dllfiodovencldo quemo corresponda ilO quefolllprovado no I' turno.

[i] - C01'fJRADJÇÃO-~livos con!t-'l:1Ilóm5en!te:rle!iObreamesm~tullténa.

O - ~~~~~l/v~E UNGUo\GEM - Sanar Vld.Ode tltJgUilgem, def~lto erro mllnlfesle 11 comglr.ou ele

rê-se. ao ar!:. 32 cb Ato das D!Sp:IsiÇ'Ões Consti:b1clonais Transitórias
11 seguinte re:d.:lção:

"Art. 32 - f assegurada a garantia da vital..iciedaàe
EClSatuais Hlnistros cb ~ibunal de ~ntas da U~ e cnn
Be1he.iJ:os dos 'n:ibunais de Q:mtas cbs Estad:ls, da DistritÕ
Federal, 00 HunieÍ.pio e t.hs O::ltlse1h:)s e Ttib\mais ee Wn
....~ dos MunicIpios." -

JuSTIFICATIVA

O fato de o tExto dJ item 5 d:l art. 75 ter ;;i.ã:> ttansferitb tb Q:lrco
da OJnstituiçã:t para o Ato das DisposiçÕes const.itucJ.onais Transitórias, b5ns
til:u1nd:i o art. 32, fOderã., event:ual.nente, dar enseJO a que não mai$ se)ã
a:lnsideracb esse dis]::ositivo ur-a ro:t:ma de caráter çenén.c:l. E':'I a:mseaüênc:1a,
J?Oderia enteD::er-se CDllOnã::imais apliCável oos atuais COnselheiros cios 'Xr.i
bUnais de OJntas dOs Est:aeos, Co Dll;.trito Feeeral. e (b Municlpkl e Cbs ~nse
1.h:Jse. Ttibunais de OJntas â:ls ~clpios, o que %O!rperia, er"COra,~ inten
clonaImente, a haJ:JIDnia das rorrnas que regem o sisteMa Tribt.nais de (Jjntas.-

A presente emen:1a viSa, precl.sa!!enb;t, elidir essa p::lssiveJ.. contradi
çio IX:! trata:llento da mesna matéria c:onstitucional. -

QUEIRA ASSll'fAlAR A NATlJRfZA DA EMENDA:

GJ - ~~~:~~~~~~=oo~~;~;:~=:~~=~se~~:=~~upre5SlV~
O - OMJSSAO -ObJelm retabclecerJmllérla IIplovaíb 00 J",urnoe não InClulda nareda~do vencldc

O - ERRO- Rtdaçãodo venddoqueMO conesponda&o queIClllprovado no l' turno

0- CONTRADIçAo-OuPQ$ltrvos contrllàlló~enlfeslei5Obrellmesmllmaterla.

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM. - San.arVicio de hnw-I>la.em, defeIto. eec manlfes.to l:I. COIfigll'. QU de
tknlcalegtsWrYll.

e
Suprima-se tl a~t1go 11 das OISPOSIÇOES iRP.NSHOIUP.S, do Projeto de
Constituição (8) _ 2rõ1 Turno, inserido de conformidade com êI ERRATA 5.2

licitada pelo Relator.

,JUS1'1nCATIVA I
O artigo 77 acima referido, que prete.ndo ver supl:!mido do

texto do Projeto sujeito à votação. em segundo turno. objetiva o rec!!..

nhecimento e homologaçA:o dos dtuais limites territoriaiS do Estado do

Acre com os Estados do Amazonas e de Rondônia. de conformidade com os

levantamentos cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão Tr!

part!te integrada por representantes ceeees Estados e que contou com

os serviços técnico-especializados desenvolvidos pelo Instituto Bras!

lelro de Geografia e Estatística.
Uma simple~ leitura desse dispositivos deixa' transparecer

que essa Comissão Trip<1rtite chegou a um entendimento unanlme no que
toca aos referidos limites, todo com base no trabalho realizado pelo

IBGE.
Isso entretanto não acontece e quem o diz é o próprio Pres!

dente do IBGE através do oficio nR PR/93/88, de 16-03-88. dirigido ao

ExmR Sr. Governador -ee Estado do Amazonas, consoante se pode c:onst,!

tar por alguns trechos desse Ofício • a seguir ttanscritos:

.. Ao homologar os limites "CONfORME LEVANT.fr
MENTOS CARTOGRAFICOS E GEODESICOS REALIZADOS PELA CJl

I'lIS5AO TRIPARTITE" etc., o eanut; do artigo nos repo!,
ta aos resultados do Convênio ACRE_AMAZQNAS_RONDONIA_

lBGE. cuja Nota Técnica de 25 de novembro de 1987 ai.!!
se não apl'esentou NENHUMA SOLUÇ~O I deixando ao crit,!

~10 das partes decidir sobre a fIxação final de seus

limites.

O Acre epeesente pleito ainda não aceito p~

las demais partes e é exatamente esse pleito que con~

ta da emenda supraci tada.

D enunciado do parágra rc proposto induz a

pensar-se serem as coordenadas propostas resu! tado de

consenso da COMISSJ:lO TRIPARTITE. louvando-se em servi

_ç_o técnleo-.especlal1:8do do IBGE, o que ABSOLUT_A~NTE

NM~é REAL.

A fim de preservar sua função eminentemente téc
nica e sua posição equidistante,o IBGE não deve tomar pa;
tido de nenhum dos Estados convenentes; nãc obstante nã;

nos parece apropriado deixar-se o Plenário da ASSembléia

NacIonal Constituinte julgar uma questão como técnicamen

te confirmada pelo IBGE quando ISSO NJtQ ACONTECE H. -

Essas afirmações me parecem suficientes para justificar a apro
vação da presente emenda, -

QUEIIlAASSINALAR A NATCJREZA DA EMENDA.

o - ~z:s~~~~~~~ ~~e:;~oo~~~~~=::~~se~~n~:;e~~~:~~;'~pre5SIV~
O - OMISsAo_ Objet/Vll resW:>elecermal~ lIprovadll no l·l.1lmoe MO Indwd~ na r~io do vencido

O - ERRO- Redação do venddoquen.6of;Orresponda 1IOQUe '01llprovado no l'l.1lmo.

O - C.01"<TRAmçJ.O-DlSpOSltlVC!o corAnldiltmosenttes\esobieamesmaTmlt1\.a.

I]J - ~~~E UNQQAOEM - Senllr\'ldo de linguagem. defeIto CITO m~Il'llfesto li corrigir. ou de

= IArt.215,. § ~ - Projeto (B}

COrri:Ja-se li. redação ao tteeho "O ensino fundamental pjbllcon, constante do § 5!1,

do art,215, na fcn:roa 5egl.linte.:

"Art.215 - •••• ,

§ 52 - O ensUlO obngatáno pÚblico••• "

A su'bsti:ttnção CIo tenro "fundamental" por "obrigatório" to%na a reõao;ii:
do pm:<Ígrafo rrtu..s 8dequaãa, ~is os 1::<enefÍC1os do salmo-eãucação poderio esten

de:r-se ao ensmo rredio pJb1J.CO. que em J:aZão dos disFOsiuvcs Clesta consut1llção

(mc1SO n, do art.212) p:XIerá tornar-se progre55J.vamel\te obngató:rJ.O e grattu.to

E/VIENDA 2T01561-5
f? l'>ep.1tado UBIRATAN AGUIAR J ~7;;iãR""J

QUElRAASSIliAIJIRA NATUREZA DA !'MENDA:

o - SUPRESSIVA ~Se fordee;o;pressão ou~<Ma nãode~era ln'=ter o senl1dQ elo cllsp<W.lNtl

Exemplo no texto supnmjr o advérbIO "NAO" pllSSllndo li seremen~ moclificalMl e n50supresslVa

O - OMJSSÁO_Objctrvll restabeleeer mlllênllllprovada no1· tumoe MOmduidll M rtdaçbodo vencIdo

[K] - ERRO- Redação do vencido quenllO COrrespondll ao que fOI aprovadono l"l.1lmo

O - CONTRAruçAo-OlSposilNosconlnldltónosenlteslesebrc:lImesrnamalena..

O - ~~~~~~E UNCiUACiEM - SlInilr vrdode linguagem, defeitoelro mllnlfesto 11 1XIlrf9,r, 'lUde

Art.212, JJ:I - P.rojet:o (B)

Col:rl.ja-se a redação da parte fmal. do Inci.so UI, do art.212. na fcmra.

te:

"l\rt.2l2 - • , ••••

lU - ••••preferencJ.,almente no en5J.tlO fundamental".

Limitalrlo-se o aten:iial:mto à rede t"eguIar de enBlnO, serão exclUÍdos

os alunos do en5mo supletJ.VO que lá estão llU1tas vezes por rrctivos de Serettl

p:Jrtadores de defJ.~ visuaJ., 'ltI)to1:a. ou au:h.tJ..va e não fCT6C\ aterrl3.dos

pelo ensmo regular em J.d,Xle prÓpria.

E."!ENDA N9 2T _..1._56_'_-_5 _

AUTOR: U1URATA.~ AGUIAR

NATUREZA: -"E"'''-".:::O'---- _

DESPACHO

A emenda, visando corrigir erro no art.. 212, inc. 111, inova

em relarão ao texto aprovado pelo Plenário, mediante fusão, nara a di!,

positivo, contrariando, assim, as normas regirnentais. Deixa de ser ac.e,
lhida.

Em 12107188

Constituinte ULYSSES GUI:~S

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2TOl~6?·3 """" , ~"----,

PJ S(N!O:R AlMIR GllBRIEl... ) p;r;zD7.mJ--.J

QQEIRA ASSIllAI.ARA NATUREZA DA EMENDA:

'X"l _ SUPREsslVA -Se for de expressão ou pallM"a nec deveraInverter o sentidododilipositrvo
J....::::.J Exemplo- no tece suplVrUt o lIdveiblo M/'iÃOM pllSSando Oi!:ser ernenda modtl'icl!trvlle Rio supres.stvll.

O - OMISSAO-ObjetM!l resubdecermateMI:lprovll~ no l°luJr.o e Mo Induldana~fio do vencido.

O - ERRO - Redaç60 do venCIdo que nA<> omesponda.110 quefolllprovado no t-uenc

O - COt"ITRADtÇÁO-Dl!oposl\M)$, ~dil6riosen~~esctm:tlm~toma\Wa.

O - CORREÇÃO DE UNOQAOEM - Sanilt viCIOde IltJguagen1. defeito erro meureete li corrigir. ou de
1é<:nlcll.Jeg!sllltrvll.

Suprima-S6 o artigo 23 e pardgrafo ünt ec do Ato das Disp.!!

si ções. Tr ans t tót I as.

JUSTIFIeN;iiD

Por ser excessivamente abrangente, a norma contida no di.,!

positiVo ac:arretará acentuadas distorções no sistema de promoções

dos servidores mliltares. ,aiém de propiCiar a redução do terrpo de
serviço para a passagem li inatIvidade, que ê C::ontradlt6ria com cr].
térlos aprovados no texto permanente em matérias correiatas.

QUEIRAASSIllAI.ARA NATCJREZA DA EMENDA:

o -:~~~~u~~~~~00~:~~:6:~~~Sl:~~~~~~

O - OMIssAo -Objetrva restabelecermate:rb Ilprovadll no I' turno11:não Indulda na redaçio do venddo.

0-ERRO_ Rtlhçllodovt'nodol:luenJoctm~,!tQl:ll1efol~noJ'tumo.

0- COrrmADIÇÁO-DtspositNos CDnlt~ltólios.enlCeslesobTellmesr1lZlmlltc:rlll.

O - ~~~E UNGUAOEM - Sanarvido ~ Imguagem defl:ltO, erro mlll\lfesto l:I. corrigir ou de

Supruna-se O InCISO IV do artigo 207 e a alSnea "c" do"inci
so lU do artigo 41 (dlsposluvos corr-eiatos).

.JUSTIFICPl;PD

Os dispOSitivos em questão encerram um critériO de passagem

par-I1 a I nat Iv Idade (aposentador I a propore lona I} que nlio possu I quai-
quer fundamento de ordem té~nica ou social. •

Se a próprla aposentadoria por tempo de serviço é contesta_
da por forte corrente doutrinária, por- ensejar indesejáveis aposenta
dorias precocea, a reduçilo do tempo de serviço para aposentadoria pro

~orclonaJ voJuntdrla torna-se r.rn critério absolutamente Insustentável.

Não ptrde haver Justiflcatlvil soclalm~tjte nceltêvel para Lma trabalha
dora ou serVIdora pública passar para a tnatlvldade em torno dos 45
l:lnos de Idade. ~

Os casos de aposentadoria com menor eXigência de tempo de
serviço devem ser regulados por lei ol'dlnáõlB, e o texto do Projeto

::::~O~I~~:: ~ t ~:od: ::t
e•

:~oe ~!~s: do ainl~l:el.a~;va:: J2eD~;siat I VBS nesse

E/VIENDA 2T01564-0 ~""
~ Dep.1tado r.~ JOS-,,-,--------,) rrn~;~"ãã"J

QQEiRAASSlIiALAR A NATUREZA DA EMENDA:

[!] - :x~~~~~~~~~~:s~~~~~oo~~~~p=:~:~::~~:~~~~~~aa::~~upressMl.
O - OMISSÃO - ObJetM!restabelecer matéria IIp=da no l' turnoe nAo Induldll na redilçiodove~ddo

O - ERRO- Redação do vel'lCldo quenlloeorrespondllllo quefoiaprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - OlliposlllVOS contrawtonos entre sie sobre li mesma ma(etill

O - ;~~~,~~E UNOüAOElr\ - SanM vlco rle-Imgu'llgem defet\.D eftt) mlltMe:.lo a ~rtlg\r. 0\.1de

~---~-~-=--------...,Art..52 _ Disp:>Sições nansi:tDnas - Projeto (B)

supr.1lll1.r do art.52 as :segauntes expressões:
"~ ••do BanCO Central do Bras:ü e do Banco Nac.1onal de Habitação, ••• " e
.....ong1nános de operações de enpiesbJlOS, fmancUll1le!!to, ref~:a.amenl:O,

assi"stênc1a fJ.1UlnClllrB de hqtn.dez, cessão ou subrrogaçao de credJ.tOS h.1p:)t~ \=::~s~~~~do~~asf~rec:;o~ =~:.d~queles I
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"Are.52 - Os cré:l1.tos junto a enb-dades a que se refere a rea ne 6.024, de I
13 de uerço de 1974, são suje1.tos a correção m:metán.a., até seu efetivo paga- [
menta, sem .:u'ltenup;ão ou ~o. ue= quan::Io decre.taàa a ~terVeru;ão. l1.q'.ll
&Içào extraju::!1clal ou falêncUl". .-

ParágrafO amco - .••(rrenbê.,gbCATIVA

A wténa supn.tnJ.da não só repete o d1SpjStO no Decreto 2 015, de 1983,
cc:rtD é 1UUtat1va.De'ncando-se tão 56 a expressão genén.ca créc:h.tos: englotlam-se
o Banco Cenb:'al e o 1lNH, bem CCIIl:I todos os derra:1s credores pn.vados

anter1.~~~io~~tá~~:~r;~~~:t~:~~l!=:Oo~ ~:~:s
de mst.1twçÕes f~nance~ que uver8m SlJtt 11.qlUõação detenrunada antes do d~
ereto 2.27B/85.

t medida de Ju."luça para can as vitlJlBS de insb:t\uçÕeS fl.nancel.PlS cc
m:>a Delfin. o Conind, etc.

EMENDA 2T01568.2
f? CIO CARVALHO NrTOR J tJ;7:;T;;=J

OOEIRAASSINAl.ARA l'IATUREZADA El~DA>

[i] - SC!?i'tESSWA - Se for de espressãc ou p~I(Ma. nse deverá Inverter o sentido do dlSPOShlVO
Exemplo. no texto, sUprurut o ~dvérblo ~Nt\O~. passando a ser emenda moÚllicll1rVa c não sUprcsslVa

O - OMISSAo -Objetiva restnbeleccf matérl/l aprovada no I· turno e nao Inc:lUlda na redação dtovenodo

D - Ei'J\.O - RedlIÇ-DO do venddo que não couesponda ee que folllproYlIdo no Ie nrmo

D - COXWJ\'DlçAO~Olspo5lUvoli COntrlldilorrOSCntresiesobrea~esn1ameléna.

O - ~~~~~E U!'iClQAClEr>t - Sanar vCdode IlI'IgU<lgem, defeIto. erro mllrltfesto e ..-orr/glr. ou de

])015 mot1.vos prmcipa1.s: 1.) força o LegJ.slatl.vo a elal::orar leis êe (].E ór

penda a efet.J.Vl.àade dOS dl.reJ.tos fun::]arnental.S, no prazo de um ano; 2) J.J!ilBd.e que

se socorra, sem qualquer prazo nWu:roea :mconstl.tue1onalJ.,dsde por all15são, deu:a,!!

do, Ul=1,ll$tmllente, o congresso reconheclllo .cano CJ!USso.

E,'$NDA N9 2T~

omss~

EMENDA 2T01565·8e Depetodo NELSON JDBIM

Q<lEIR.\ASSII'lA1J\RA l'IATUREZADA EJ'lENl)A.

m- ~=~~~~~::~~o(l~:v.~::~~~a;~~n~:e~~~::~~~~pfmlva.
o - OMISSÃO_ObjetIVa restabelecermaterlaaprovadano l' turno e nbo indllldllrnI redllçAodo Vencido

O - ERRO - ~ç.!lo do veeeee qUe MOcortcspondo 110que folllprovlldo no l' lumo

0- CON1RAD1ÇÃO-DlsposrthOs contf~dit6no$entJelilcsobre~mesm~rmten~

O - ~~~~! Uf'lQQAOEM - Sanllr \/leio de ilngullgem, defeito erro mllntfesto ~ corrlgll' 0.1 de

1\.rt. 190.):1. do Projeto (a)

ARTIGO 182, §J!!

SUPRIMA-SE A EXP.RESSAO·

••• " pata atender ao desenvolvir.Jento do Mun5C!Pio onde!"
se localiza a jazida li ••

3USTlf'ICAÇAO

O desenvojvrnento deve abranger toda a região de influ
:~~~.da e~plOl::ação da jazida e não apenas o Munic!plo de sua 10ca11::'

Munic!pios ViZi;~~~r:of~:mu~~mj:zi~~e~6~;:t~ ~~~~ô~~c~X~1~~6Í:i' d~1
decorrente, pois, em muitos casos, t rens rcrean-se suas sedes em cfce
des dormit.ório, eçravenco-se , por outro Ladn , os problemas de t r-âns f
~~~o~~~s;~~::ent~ , custo da moradia, atendimentos à eeéoe, vagas eiii

da dessas f:omun~~:~~;~te. agravam_se as condições e a qualidade de vl

vas de soluçijssc~~e~u:~~~e:s:~s~~o~~:;~6e=~r~~;s:~:i~~e:m~n~~~~tid~
apl1caçl!!o dos recursos do Fundo de Exaustão.

DESPACHO

A emenda, classificada como de omissão~ é aditiva de expres

sões ao texto do art. 66 do Ato das Disposições Con...sUtucionais e Tran

sitórias, estando, por isso, em desacordo coro as disposições regimen

tais. Deixa de ser acoll1ida.

EJU 12/07/88

Supr;'lIla-se o inciso J:J:. do art. 190. do Projeto (R) Constituinte ULYSSES GUL~S

JUSTIFICJI,TI:VJI, Presidente da Assembléia Nacional Constituis.

QUEIRAASSINAlAR A l'IATUREZADA EMEliDA:

o - OM.l.SSÃO-Objewa restabe1&e'I matellr. IIpltHlIdr.fiO l' \umo e nllo InWldill n~ teda):&o dovt~1do

0- ERRO- Redaç~odovencldoquenâocorrespondlllloquefolaprovadonoI' turno

O - CONTRADIÇAO - DtspoSltNOScontradMm05 entre si e sobre 11mesma malerm

O - CORREçAO DE UNGClAQEM - SlInar ~1t1o de I'ngu~gem derelto erro mllnffeslo 111 COrtlgr ou de
lec:mcaleglsfllfNa.

.1USIIFICATIVA I
A carreJ.ra da rt'B9J.stratura, no Estado do J\ma.zonas, :uucJ.a-se no cargo

de J\UZ de 111 Entrância, fIO intenor. O jUJ..Z Sllbsututo li que se ~fere o dJ.sP.2.

SJ..tJ.vo em referêneJ.a não faz parte da carreua, além de atuar só na cap:1.t.Ol.Pr~

ta ele concursopara a funt;ão espec!f1C1:l de jlllZ subst1tuto, can exisgêncJ.a5 cqn

padve1.s em a menor hiera.rqu:ia. do cargo Sua ~êncJ.a é llJlu:tada. atuar.do em

causas de pequeno valor, terdo outross:un invest1dura lim:Ltacla no teflP:l.Se aproV]!.

do o d15pOS1.t1VO, tranSfcmrar-se-ão em ju.:ízes de etIrreJ.nl quem nunca o fo:1., des

dobrando-se até exCeSS1~te o número de varas.Isto para não falar no prejlÚZO

aos Juizes de carre1ra, que f1çaião preJud:Lcados no acesso ao Tr1.bmal de Just.J.

ça e emsua <!"tJ.91lldade.

Q<lE1RA ASSINAlAR A NATUREZADA El>lENDA>

ID - ~~~~;'~~~:~~;~~~~~:=oo~~~~;::~~~~~V;~:~~~~~::~s~i~~uprmrm.
O - OMISSÃO - ObJetllollrestabelecer Itliltetlllllplovllda rw1"turno e nêe IndUldllna redaçao do ....endde>.

O - ERRO - Redllçao d;! 'lem:ldo que n.!loeeeeependa 1I0 que folllprovlldo no t-uenc

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSlllVOs ccncecaõncsenU'esi e sobre a mesma mllter~

O - ~~~~~~~E UNGCJAGEf'I\ - Sanllr w::io de Imguagem defe\l.O CITO JMrI.t(eM 111 C<>l"lIg\t, ou de

=----------"""------------,!> Art.33, Parágra.fo dní.co - nisposi.ções TransJ.t:érlas - Projeto (D)

Supnml.r Ultegnlllrente o art.33 e seu Parágrafo 1huco do Ato das DJ.s1=auções Tra!!.

sJ.tÕn.as do Projeto

a ISup'.nJta-se na Parágrafo Óm.co, do art.45. as ~es5ÕeS " •••~o-seCCIll

posse dos DePJtados".

!> Art..45. Parcígra.fo tmu:o _ Projeto (9) iDcrO' _

Q<lE/RAASSII'lA1J\RA NATUREZADA EMENDA

~ - S(JPRES5lVA_~(orde;exp~oup~'ta M:o~til.~rte:osenw;(odo(bsposI\ro'O
E>:emplo no texto aeparmr o lldverblO ~NAO~ pessandc 111 ser emendê modlfieaU\a e nao !oUpresslVII

O - QMISSAO _Objel.Ml restabeteeer mlltêrta aptO'4dllno ,. turno e n~o mcluidll. na redeç!'=)dovenodo.

0- ERRO_ RedIlÇ~odovenodoqueni!ioc:orrespondalloquerolaprovadonoI'tumo

O - CONTRADlÇÃO- DISpOSItivos contrlldltónoscntrest e sobre 111 mesmll metene

O - CORREçAo DE UNOClAGEM - SIII111t Vltlo de Ill'lgullgem derelto erro mllnlresto 111 cortlglr. ou de
teenka legl$lal./vll

Emenda Supress1va de expressão do § 7~, do art. 43. do PrOJeto (B)

o 1lÚCJ.O da leg~latura se dá na data em que caõa UITB das Casas se reú
an sessões preparatÓrJ.as. no ano da posse de seus tnem1;lros. cenforme está ;:'5

posto no § 52, do art.59, e não cem a posse dos Deputados, cano está reW.g1do n~
p3.rágrafo em tela.

C::m esta emmPa pretende-se e1J.mlnar essa parte do texto, constan:::lo de

le apenas a durnção da JegLS]Btura, o que é =:p.'ltível cem o caplt da artigo.

EMENDA 2T01569-1 ""'"l? Deputado IVO V1INDrnr.n.'D-E-----------.) trü;~;iããJ

JtISIIFICATIVA

QUE/RAASSlNAlARAl'IATOREZAPAEMENDA:

w - SOPRESSIVA - Se for de expressão ou 1'1l'lIYra n~o dever" Inverter o sentido dI) dlspcs,two
Exemplo no I~ supnrrur o lIdverolO ~MÂOw. pllSSllndo11ser emenda modJlitawa e n50 SUP~SSl"ll

O - OMJSSAO - Obj~lIVa Teslabd~er matena aprovada no 1" tumo e n50 Incllllda na redaç-lio do venCIdo.

O - ERRO - Reda;1so dO\'~ldo que nilc ccl"lesponéll.~ que {OI npWllldc '1\0 ,. tuTl'\l3.

O - C01'flRADlçAO - Dl5pOSllJV05 contraditenos entre SIe sobre 11mesma mllteflll

O - ~~~~t~~E LtNOtlACiEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifesto a corrlgll' ou de

Art. 177, §2 2 do Projeto (8)

I
"Art. 177 - •••••• ; t

§2!! - Na aq..u.s:l.ção de bens e servJ.Ç05, o Po:ler p.m1J.co clará trata- ,
mel1to preferernaal, 110S tetll'Os da le1., à empresa braS:l.leJ.ra de caPJ.tal nacJ.onal." I

I

Dê--se ao § 22 do arugo 117 a se9U1.nte redação;

A 1nsuscet1b1.1.1dsde .1ncond1.c1.onal de desapropr1.ação d<!ls
terras produt.1.vas inV1.Bb1.1J.za o xeoeãenamencc agrárJ.o do Pais.

Note-se aue o prÓpr1.0 eeneeaee de "terra produt1va" é
jogado l.nte9ralmente à veeeaeêe da cr1.at1.vJ.dade do exegeta, pe,I:
lIl1.t1.ndo que aSS.111l se eensaeere uma área de lIlJ.lhares de hectares
em vaeecee de en algum canto da mesma terem eaae estratég1.came.!l
te p1antado.s alguns pés - e não ma1.S do que 1.S50 - de algUJll eR-
resl qualquer _

N1.nguém d1.scorda de que há que se est1mUlar a produçao
agricola. E uma das formas ereeavee de fazê-lo é exatamente pt"S
eeevcnec a proprJ.edade produt1.va. Isso, ecdeva a , já ocorre no
Projeto em tram1.tação, no momento em que a ela ~onfere ,,- EXPRE.§:
SAMENTE - Ut'\ tratamento especaea (Art.190. paragrafo unJ.co).

InserJ.ndo-se ml texto do parágrafo a expressão "nos t.enros da le:.." .eV1"

ta~se contrad1ção can o élJ.SI:Osto no art.3B. ~1.S0 XXI, do Projeto. que oDrJ..ga à
liCJ.tação que assegure J.gualdade de CQPd1ÇãeS a tcdos os concottentes quardo con

tratadas obras, Serv1.ços, canpras e alJ.enaÇÕes pelo Poder PúbIJ.co

o - SUPRESSWA - Se fOrde expressb ou P~lIvtl1 n!o de-.erillnverter o senlldo do dISPOSltJ\O
Exemplo no l.exto supnmlr o ad~JbIO ~1'iAO~,p~ndo~sercmendamodlficlltlvllen!osupresslVll

Q{lBRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA.

o - OMISSAO_Objel!vtlr~ecer mllteflllllprtMl dll no l' tumO e nllolneluldll nll redll;llo do venCido

O - ERRO - Redaçllo de) venCIdoque nll:) correspondll 110que fOItlptO\"lldono I I-Urno

[X] - CONTRADIÇÃO - OIsPOSltNOS conU'lldlt6n05enU'esi e sobre 11mesm~ mllterUl

O - CORREc;Ao DE LtMOUAOEM- SlInllf VICIO de llMgu.llgem defeito erro mllnlfesto ti c:orllglr cu de
técnJC:llleglStlltivll

EMENDA 2T01566-6.""' ---,
l? SfmlOR SE.VE>lO """"

Suprlma-se do § 7S, do art. 43. do PrOJeto (B), a expressão "das

Forças Armad<ls".

JUSTIFICATIVA

=----------=0------------,
s Art.47 - Das~ TransJ.,tÓrias - Projeto (B)

Supr=a-~e do art.47. caput. das D1.spoS1ÇÕeS 'I'rans1.tónas a e%Pl:'essão

"durante quJ.nZe anos", transfer.tn::lo-a para o § 2!l do rresro artJ.go.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

o - ~:?';~~~~~~:~:~~=~ou~~,llp~~:~~~as.~v:::n~:=~~:t~::O:::Ulltes.s.r.a
"0- OMlSSAO_QbJetlVi!reslabclecermllÍerlaaproJad/lrlo l·tumoenllolMchlldllnaredll.acdo ....enClde>.

[i] - ERRO - Red/lçllOdo venCido que naO correspond", ao que foi lIprovado no 1 turno,

O - COl'{TRADlÇÃO - O sposlllVOS conlJ'adltenos entre s. e sobre a mesmll mlltenll

D - ~~~T~I~lIV~E LINGUACiEM- Sanar VICIO de tlflg.u~gem defeito erro mam'esto " eOrnglr 01.1 de

o capitulo trata dos ServJ.dores ~lJ.l1tares de uma rnane1

ra geral. Apenas no art.. 43, § 7~. que são espeCJ.fJ.cados os mem

bros "Das Forças Armadas". Como a cond1ção para as PrI é HlêntJ.ca,

que seja supr1ll11da a expressão "nas Forças Armadas"

JtISIIFIeM;h> I
}\ pnondadé de que trata o ca[:Ut deve constJ.tw.r ação perrrenente da

~~o:e~e;=~:Oàd~~o:USt.1fJ..ca-se. porem, o aprazamento da apl1c:a~ão dos I

As dl.SJ;X)s1.çÕes etret"dadas fl.l:a:rão ass:L.'Il. 't'Erl1.gw':!.s:

"Art.47 - A Uruão dará pnondade ao aprove1.taIrento econán:Lco e s=I.al
dos r10$ perenes e das nassas de águas represadas ou represáveJ.s nas reg1õeS de
baJ.Xa renda sujeJ.tas a secas perJ.édJ.cas.

§ ll! - ••••••••••••••••••••••••••

§ :2ll - Durante qtllIlZe anos, a Uru.ão aplicará. dos 1=eorrsos desunados à
.:trrJ..gação· •••

!> Art~J.59. § 5!!. - Projeto {B}

Con'~ja-5e a redaç?o do § 5!!. do art:159, para restabelecer o texto ongmal, na

fonna segw.nte.

OIArt.159 - ••

§ 5'1 - A 1e:1.àJ.~-rá ~ que os ~ol:es seJam escla.re:::1.dos sobre os

:uopostos que l.flCJ..de:n sobre mercadorJ.as e servJ.ços".

Quando da votação da naténa relatJ.va ao nrt 162. § 6'1, do ProJeto da
S1.Sterretização. em pn.tnelro turno, foran reurados os Destaque:; n'1 2132, da auto
r1.Ol do senador t'árJ.o Covas, n!!. 1552, da autorJ.a do Senador Irap.lan COsta Júmor e
n!! 1553" da autor1.a do Deputado Jorge LeJ.te. e::-. função de entend~ntos havw.O$
no sentJ..do de que a redação acma t:rar1SCZ'1ta S!lbst.1tw.~ a redaçao orJ..gl.nal,co-
Dl:) emend~ de redaç,ão •

Infe1umente, no te<:to do PrOjedto (lól) pibl1caõo, fJ.guro'.l a reõao;ão an
terior, devendo O15S11l\ ser corn.qJ.da nos teI1ll:ls prDFOstoS através desta erenda,que
reprcduz o textoa~ na épxa.

Q{.IBRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA'

o - ~::p;'~':~~ SS:~C:~~ ~~1;:f:Oo~~~~ap~:5~~:e~a5:v::~n~:e~~~~~I~~o::~Plesst~a
m- OMISSÃO - ObjetIVarestabelecer maleua aprovada no }" tumo e nâo IntlL.l1oo na tedao;oo do Yentldo

O - ERRO - Red~çllo do venCido ql.le nao correspondll ao ql.le foi aprovado no l' tu'1'lO

O - COl'fiRADolÇAO - D~pcs'\l'los, ccnuadw:mo'õ.enUe st e sobre. a mesmi) mllten~

O - ~~~'fe~~~E LINOUAGEM - S~n~r \/lCrO de llnljuagem defeIto erro mllnlfesto a Comglr ou de

~ ""'o ,
!lo Art.6G _ nis[:osit;i5es Tt;anSitarias - ProJeto (B)

J<crescenta'r ao art.M das D:l.spJ.S1.ÇÕeS T1:ans1.tónas. a expressão "ch.re1.tos furrlarren

ta1S" f1Catldo as5lm red1gl.do.

uArt.66 _ 05 proJetos de le1. relatJ.vos aos dJ.reJ.tos fUndamenta1s, à orgim=-\
ção da segurJ.dade socwl••• li. I

I

EMENDA 2T01574·7 '""" _
w JÇ/~;~~L Deputilc10 PUNIO MART1NS:- _ ~ ~J

OOE1RA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA>

m - ~e~p~~~~';s~~:~~ ~~::oo~~~~lIp=~:e:5~V;~~n~~~~~;~s~:~~UPfeSSWIl
D - OM.1SSÃO _Objevn> te'õ.~lec:e~f(Illlenllap=da no 1"turno e n~ll indulda na redtlçho do venddo

D - ERRO - R~daÇllO do v~nCldo que nilo correspondllllo qu~ f"laprovado no l'lUrno

O - CO«TRADIÇÁO - DlSposlUvos contrlld tonos entre lil e 50bre 03mcsm/l malêrlll

O - C O RRE ÇÃO DE UNOtJAOEM - Sanllr \/lCIO de hnguagem defeito, erro manlesto 03tonlg\r, ou de
tea:1cllllegIsIaLY,J.

IilI llrt. 132,~ - Projeto (D)



186

Suprimir do caput do art. 132 do Projeto a expressão "de entr,ân
cde especial".

,JUSTIFICATIVA

A_palavra ~ntrãnC1a é ce'eeeeeae de ceneea ee dependente da or98n1za
çao judl.C1arl.B de cada Estado e do 015tr:1.1:.0 Federal.Normalmente, os
juízes têm sua carreJ.ra organJ.zada por entn-âneaes , numeradas, desde
a prl.me;l.ra até a rre a s elevada. Rarat"'cnte as t ea s de organJ.zação ]u
dJ.cl.árJ.B contemplam uma "entrância eepeeaea", categorJ.a anexas cent;e
co muitos Patadas da Federação•• ,!\,ss1rn, ecrnee-ne-o.e J.nvJ.ável des1g
nar um juJ.z de entrâncJ.B eepecae ã onde não houvesse d::Lta ent-eâncae ,
A supressão não acarreta prejul.zo porque. de qualquer mene a're , será
um juJ.z COm competêncJ.B excfueave para questões agrárJ.Bs.

JUSTIFICATIVA

No m:mento em que o daspcsatavc evoca a rratér~a peeemente dos dareatcs

ind~Vl.dua~s e cctetavcs, é de exig1r-se a enurreração de todos os enuncaaõcs exae

tentes sobre o assunto O elenco parcwl tem o condão de postar contrad~torI.aIren

te o d~spos~tl.vo ausente do rol alInhado.

EMENDA 2T01579·8

P

.:rusrIFICA= I
_ J\ carpetênc:Ia para o Julgamento do vace-sresaõcnee da República, tanto

nos crimes de resp:lnsabll;l.dade caro nos crJmeS ccams, hcará emssa nc texto do I
ProJeto. certamente por Inadvertência quando da aprovação do reglJ"e preslde=a 
aasta e da réje~ção do reg:ure parlamentan8ta de governo J\ emerrla cornge a eeue
são, atrJ.b.undo ao senado Federal os comes de responsab~ll.dade e ao Supre!lD Tr~
bJrlal Federal os cnrnes eemms , Por outro lado, cm;r.ssão tarobémse deu na f;l.Xa.ção
da ccceeeêncae para o JUlganento dos HI1UStros de Estado nos crll:leS de resp:msa
b1l1dade não conexos cem os do Presulente da Repú!J1l.ca.OS crimes de responsa'bJ.1l.
dade conexos estavam ccn a CClr"pE!têl1C~a do senado Federal. enquanto que os o::mms
estavam cor'I o SUpre.-ro Tn.1::unal Federal.Para c:urnpnr-se o Regimento da AsSea'blél.a
Nac~onal constl.tuinte a éruce solução para a wtllradas c-ussões rereeaõas fol. s!!
prlrru.r-se do texto do mcasc I. do art.53, do ProJeto. a expressão l:uro.tadora da
caopetênc~a para o Julgamento dos MInl.Stros de Estado n~ crimes de responsab11l.
dede, semente quando conexos cem os do P:re5mente da RepUb1l.C<l.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA0

JUSTIFICATIVjII,

QOBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

""~------, r;r-::-""'~
Senador JOSt- FOGAÇA Jêu/0 7!BB J

nos dar<::l.S ca~os;"

Art.137. § 4!: - P.cojetD (B)

SUpnmJ.r do texto do § 42. do art.137, a expressão "exercJ.das pelos respectivos

Procuradores" •

"Art.4l - ••••••••••••

I - PJt' InvalIdez pel1Mllente. sendo os proventos ;r.ntegraJ.S quando deco.!:

rentes de acl-dente em servl.ço. ncléstia prof~ss~onal ou doença gra

ve, contagl0sa ou mcuráVel, espec1ucadas en le~, e propxc~~~s

,JUSI'IFlCA.TIVA

~ Artigo 41, :inc:iso I - Pnljeto (B)

Dê-se ao .incJ.so I. do art.4l. do Projeto (8), a segw.nte redação:

QUEIRA ASSINAI.AR A NATOREZA DAEMENDA:

Q(JEIRAASSINAI.AR A NATlJREZA DAEMENDA:

""""----------,
DepJtado RAUL BEI1M

O texto aprovado em pnne~ro turno não restn.ng~a o exercíCIO da repre

sentação ju:hCl.8l e a consultona Juri:d~ca aos "Procuradores respect;r.vos" "A1tera

se canpletarrente o senodo da dJ.s!.osl.Ção que. ao invés de detenm.nar a orgaruza 

ção em carrei"ra da representação Judl.c~al e da. consultorl.a jurídJ.ca. torna pnva

tI.vo dos "Proc:u:radores" o exerc.1Cl.O de taJ.S atJ.V1dades.

o -:xU~~~~~O;;:::;~~s:JO~~~ap::::;e:5t~~'=::~~

[TI - OMlSSÁO - ObJelNilrestllbelecet matena aprovada no l' turno e MO lnduide nII redaç60 do vencido.

O - ERRO - Redaça:J do venCIdoque n~o corresponda eo que fOlaprovldo no l' turno.

O - CONIRADIçAO - OISPOSltNoS conlradrt6nos entre si c sobre a meuna mat&ill

D - ~=E UNOUAGEM - Saner vido de linguagem, defeito, erro manifesto • corrigir, ou de

EMENDA 2T01584-4

fJ

o -::,~:~~~:,,~~=~~~a~eve:=~se;=-:m~~esSNll.
O - OMISSÃO - ObJetrvarestabelecer metêna aprovadll no l' turnoe Mo InduIda no redaçãodo vencido

[!J - ERRO- Redaçeo do vencido que não corresponda ec que fOlaprovlldo no ]. turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSposrtrvos contradItórIOSentre si e sobre li mesma meíeoe.

D - ~~~E UNGClAGEM - Sanar vicio de Irnguagem, defeito erro manifesto li corrigir, ou de
JUSTIFlCATn"A

o ccmércio exterior abrange Ulteresses não apenas ll.gados ao Mul~stério

da Fazenda. mas tambÉm, por exemplo, ao M1m.sténo das RelaÇÕes Exte:nores. não

ccaVll'X5o fI.qUe sua: f1SCaluação e controle exerCJ.dos pelo pr:ureU'O. Tal preocupa

ção,outros~. deve f:1.Car para a lei ordinária, sendo desaconselhável engessar-se

a especificação do Ó%gão de controle e fiscahzar;ão num determmadO' MJ.nisténo.De

passagem. refua-se a c:onveru.ênc~a de não mrped1r que at1V1dades de polÍCJ.a sobre

o canércJ.o exterior. essenc1al que seja à defesa dos lnteresses fazen:3ános naCJ.o

na1S. f1qUe subtraida,. PJt' exemplo. da área de atuação do Muusténo da Justlça. -

~ Artigo 239 das 'Disp:ls:içãcs~...6:&ujeto (Bl

Suptimir mtegralmente o art1.gD 239- do Projeto.

o texto aprovado em prJJreiro turno atn.b.Úa ao M1nl.sténo PÚblico apene

o p::der de reqt.l1s~tar "dJ.l1gêncJ.aS mvestl.gatónas e a instauração de .InqUénto

lX'licial", não o de detet'lll1nar a ,UlStauração de mquénto pol1cJ.al.Há alteração

substancIal do sentJ.do do d~spos~tJ.vo aprovado.Desaconselha-se a:urla a rMnUtençã

da redar;ão fmal porque a palavra deteJ:minar melhor se epaaee a relação de sub:mh

nação. JneXistente entre o M1rUsténo PÚblico e as autondades pol1cw~s.

[!] - SOPRESSIVA -Se for de expr~ ou p~avTa não deverá Inverter o 5tnbdo do dtSpoSiINO
5Iemplc: no texto suprimir o adverblo -rv.O~ passando a 5tr emenda modlficatrva e nao !upresslva

D - OMISSÃO -ObJetNll restllbeIecer ffilltelUla~cm no ]6 turno e n~o lndwda Illl redaçbo do vencldo

O - ERRO- Recklçãodo venddo que MO corresponda ao que fOIaprovado no l' tumo

0- COl'fTRAt)!ÇÃO-OlsposItlvos contradltonosentre sje sobre 11mesma mllteri.a.

D -%. ~R~~~E UNOClAClEM- Sanlll' viCIO de linguagem defellO, erro manllesto a comglr ou de

EMENDA 2T01580·1
f? senador ~CIO IACEPJ)A J tr}"1;~;1ãã"J

QUEIRAASSIJ'iAlARA NATClREZADA EMENDA:

D - sOPRESSrvA -Se for de expresslio ou p~1I\7a nac deverá inverter o 5tn~do do dlSposllr\."o
5Iemplo- no teste, supnrmro adverblo ~NAO- passando a ser emenda modlftl;"alNa e nac supressrva.

D - OMI5SÁO_ ObJeI.rvarestabelecer meténa aprovadO!no t· tumo e nêo inclulda NI redação do venceo

[i] - ERRO- RedilçâodovenC1doquenboc;orres~ndllaOquefoillprtMldonoI·tumo..

O - CONTRADIÇÃO - DlSpoSIlNcScontradrtonos entre si c sobre a mesma matena

O - ~:Te~I~~E UNGUAGEM - Sanar viCIO de Itnguagem defeito erro manifesto a corrigir ou de

1\rt.135, VIII - P.roJeto (B)

SUprJJlll.r do texto do inc1so VIII. do art.135. a expressão "detemunar",

JU~TIFICATIVA

Objet~va a emenda de~:Xar clara a abrangênc~a do d~sposit1.vO trans;r.
tór~o ev~tando-se dúv~das a respe~to CIo que se entende por defen.§.o
res p~bl~cos. Em verdade. a ra=ão de ser do d~spos~tl.VO é o de a.§.
segurar aos atua~s defensores púb1.l.COS que exercem advocac~a 1~b.!!:.
reI o d~rel.to de optar pela carre~ra. com as c~nsequentes vedaçoes.
ou permanecer fora dela, lt'antendo o reg~me jur;r.d~co anter:l.or.

Art. 25 - Ato da:s D;r.spo:sições Transitórias - ProJeto (B):

INSERIR a expressão "por concurso", no art~go 25 do Ato da~ D~spos1:.
ções Transitór~as. do ProJeto de Const~tu~ção (Bl. logo apos a P-ª.
lavra "investldos" e antes da expressão "na função".

~ chre~to de op;ão assegurado aos defensores p:Jb1l.cos é de tal mxlO gené
eaee que nao se dl.Stl1lgUe a zespeano da forma da anveeeaeera daqueles atua"lmente
em exerc1C),o.CCtIl aeee, haja."'! sulo naneados awreeeeee, contratados sob o reglll'le da
CLT, investidos o::m ou sem concurso especíracc, to:los os defensores p.íbhcos (até
aqueles que não estJ.verem ra~s em exerc1C),o quando da prmulgação da nova Consb.
tw.ção) transfonrer-se-ão eM defensores pÚb1l.cos de carreua, can garantJ.as de fun
CJ.onárm efetl.vo e, ~lus~ve, a da ~bll:1dade.Tal dJ.sp:ls~ção agr:u:1e o mte
resse pjbh.co p:xqué não há segurança a respe1.to das con::hções em que fo~ recruta
do esse pessoal, nem, portanto. sobre sua quah.f~cação t'éauca.Ilrporta também o
dJ.sp:)S~tJ.vo em custos fJ.nanceu:os desconhecUlos, ~e desconhec:1da é, em tooo o
BrasJ.1. a quantidade de defensores píbb,c:os que sena:rl benef1c.lár~os do texto tran
s~tóno.A refenr. outrossun. a obngatóna crJaÇão de tantos cargos pÍbh.ccs qtIa!!
tos fOSSeMos atl:ng1.dos pela dl.Spos1Ção do ProJeto. sem que se s.uba da necessula
de e da oneração consequente do erán.o dos Estados.

QC.!ElRA ASSINALAR A NATOREZADA EMENDA:

!TI - ~~a;;~~~ex1-;~~~~~ ~~~v~~oo~~I;;:ap~~=;ã~V;~~n~5t:~~fi:~s~n~~upressNa.

O - OMlssAo -ObJelM. restabelecer matena llpro-mdano l' tumo e n~o inclulda M recmçbo do vencido

D - ERRO - Redaçw do vencIdo que não ccrrespcnda ao que folllprcvado I'IC r-tumo.

O - CONTRADlçAO - DlS?oSI!Nos ccnueôucocs entre si e sobre a mesma meiena

O - ~~~?l:v~E UNOUACiEM.- Sanar Vicio de IJngullgem, defefto erro manlfeslo a comglr ou de

W
I

D - SUPRESStVA - Se ror de expressa0 ou palavrill não deverã rnverler o senbdo do dlSp05lbVO
Exemplo no texto. slIprunlr o adverblo MNÃO-passando ~ ser emenda modificatrva e nbo supress.'Va

,..,.,. =0' ,

Art.25 - Disp:lsí.çÕes Transitán.as - Projeto (B)

SUpr:uni.r mtegralnente o arugo 2!J, do Ato das DÍSJ:X)S~ÇÕesTransiténas.

o - OMlS5AO-ObJel!vll restabelecer materla aprovada no l' turno e MO Indulda na redação do venddo.

O - ERRO - Redaçbo do vencido que nh corresponda ao que foi aprcvlldo no 16 tumo

!:J - CONTRIIDIÇÃO - DispositIVOs c;ontradltónos enl.e si e sobre li mesma mateM

m - CORREÇÃO DE UNGClACiEM- Sanar \'fclo de Ill'lguagem defeito erro manifesto 11corrigIr. ou de
tê-"nlcllleslLSlatlva. •

.EMENDA 2T01576·3 ~19 Deputado PtINIO MARTINC: '-----------,J rr=u;~;7f;J

..!J Art.lOl, I. "e" - Pl:ojeto (B)

SUpnmir na letza "e", do :tl'lCU>O I. do art.lOl,.do Pnljeto. a expressão "exceto

os de conf~an;:a asSJJll defllÚdos em lei".

~ - SUPRESStVA -Se for de expressão ou p~avril, nao devera In~rter o scnlldo do dlSpos'!No
Exemp1& no texto supMllr o lldverblo ~W.O~, passando 11 ser emenda modlficlItIva e não!upresslva

D - OMlssAo -ObJetrva restllbdecer mlltena lIprÓVildano]O turno e não Induldll M redação do vencido

0- ERRO_ Redação do venodo que não corresponda ao qlle foi aprovado no l' turno

D - CONlRADIÇAO - DlsposltlllOs contradrtollo~ entre si e sobre Il mesma malerla

D - ~~~~~E UNCiUAClEM- Sanar viCIO de linguagem defeito erro manIfesto 11comglr. ou de

JUSI'IFICATIVA

A re:iat;ão fmal do ProJeto (B) alU.tl.u a aposentadorJ.a p;lr J.nvahdez per

manente px causas dl.versas daquelas qual~fl.Cadas no lJlC~SO 1 e que dão chre~to a

proventos ~ntegra~s, em v~rtt:de da forna cctlO redJ.g~u o DiCl.SO quesuona::lo. Corr,!.

ge-se o problerra com a presente emenda.

QUEIRA ASSlNALAR A NATUREZA DA EM.EJ'iDA:

Art.9B, II, nd" - Pnljeto (B)

Restabelecer o texto aprovado em pr:uneiro tw:no. r/!;!InSe~o na letra "d", do Ul

ciso n, do art.9B, e. expressão "conforme pro::e:hmento próprIO"

~mn~~ I
A expressão "pro::ed1roento própno" teu sigruf;r.c:ação JuridJ.ca. aSSJJll ca-

rro a expressão "deV1do processo legal". Sua lnSerçâo no texto :urpede a recusa por

IIOtJ.VoS peS.soal.S e SIlbJetl.vos. obr~gaOOo a fonreli=ação de prcx::ec:bmmto que asse

gure a defesa do jw.z atl:ngldo pela recusa ~o é precJ.SO ch=er o quanto de capi

diminutio se contém na recusa do Juiz rraJ.S antJ.go. que s~ apresenta conteúdo

sanc;r.onador.caso não seJa preced1.da de procedimento regular. mVJabJ.lIZará o CQ.

nhecer dos notivos que a justifl.caJIl. consequêncl.a expressamente vedada pelo art.

98, InC1SO X.

EMENDA 2T01582·8 """'----__--, r;r-::-""r: Dep.rtado RAUL EEiiM J êu/o7~

QlJEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

o - SUPRESSrvA - Se for de expressão ou pa!<lvran!to devera Inverter o 5tnbdc do dlSpOSltIYO
Exemp!O' no lexto supnmlr o adverblo -NÃo- passando a ser emenda modl/kalNa c não supresslVa.

m - OMISSÃO - ObJewa restabelecer matenillllp~dano ]0 lumo e MO Inclulda na redação do venCIdo

D - ERRO - Redaçil.odo vencido que não corresponda 00 que foi aprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSII!IIOS contrlldrtónos entre si e sobre a mesma matena

O - CORREÇÃO DE UNOQAClEM - Sanal vclo de Imguagem defeito eno manifesto II corngIr ou de
técnlcareglSlatr>~

AJ1~ ~O\l":::--l
1)(>p.ltado M"JÕ'\'IO BRITIO J 0/07/88j

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA

EMENDA 2T01578·0

P

~ _ SUPRES5rvA _ Se fOIde explessho ou pa'avra n!lo de~l:rA Inverter o senbdo do dlSpOSllNc
Exemplo. no texto lupnmlr o advérbio MNAO-.p:usando li ler emend~ mod.!icll!Ml e n~o suprl!:sslVa

O - OMJssAo - Objelm restabelc«r mtl!i!:nlll!lp/OVlldill no l'lurno e MO Iru:luldllno redaç50 do venCIdo

O - ERRO - Red~;!lo do vencido que n!lo cOrre!pondillllO qJe folllprOVlldo no ]" tumo

0- CONTRADlçAO_OlSposll.lVOs contraditórios enIJesl e sobre li mesmll mllterla

O - ~~~~~?~I: UNOUAOEM - :;'Ilnllr Vldo de IlngUllgem, defeito. erro mllnlfesto a comgu, ou de

EMENDA 2T01577·1
fi Jk1. (I/~ V;4- Ov,Jl/el.IJ/Ot;r ) rr=''''~

QUEIRAASSINAI.AR A NATUREZII DA EMENDA:

Art. 221, do Projeto (B)

SUprima_se do art" 227, do Projeto (B) a expressão
"na :forma da lei11

• Justificatiya: I
restrittv~r:s!~~e~~a~~r~f~cujacsupress~o .se pretende é de todo I

g;~~f~t~~1~1;t~~1~~:d~~u~~çi~s~gi~l\~~;~~ ~~d~ut~~en~;~

o -SUPRESSIVA -Se for de etj:lfEssao 01.. p~vrll nba deu~rll Inverter o senLd~ d~ dl~posrllVO
Exemplo no lexto supnm'l' o lld~"erblo MMO- passando II ser emenda mOl:llficat.r.a c nllo supreSSlVa

O - OMISSAO - ObJelNllrestabelecer malen/l aprm;.ad/lno 1 twno c mo Inc!uldllna redação do vencido

O - ERRO - Redillçãodo venCido que MO cOlre$ponda ao que fOIaprovado no 1 tumo

I:i:J - CONTRADIÇÃO - OlSpOSltl\'OS cOntradltollOSentre: si e "sobre a mesmll male-,/I

O - ~~~~~!~IN~E UNClClAClEM - Sanar 1IICIO de hnguagem, defeito el(O mllr1lfeslo Il COrrigir ou de

1'lrt.223, § U~, do Proje..to (B)

~a~=t:a~:~:art 223. em razão da contrad~ção estabelec~da pela

"XXXIV"

Q{lEIRA ASSll'iALAR A NATOREZADA EMENDA:

o - SUPRESSIVA -Se for d~ expressão oup~avra. MO deverli Inverter o 5tnlldo do dISpas b\"O
Exemplo: no texto !upnmll' o advérbiO ~NAO-. PtlSsando 11ser emenda modlficlIINlIe nào supressrva

o - OMJSsAo - ObJelM. restllbelecer ffilltêrltlaprovada no I·lumo e nAo Inclllidllna redaçlio do venCido

D - ERRO - Redaçiio do vencido que n~o corresponda ao que foi llprovado no ]" turno.

O - CONTRADIÇÃO - OtSpoSlÚvoS contraditórIOSentre si c sobre a mesma matena,

O - CO RR EÇÃO DE UNOUACiEM - Sanar rldo de lmguagem, defeito, erro mamfesto a corrigir, ou de
tecrucalegl5latlvll.

(";T----------"""'.-----------,
Art.53, :l e Art.lOB, :l, '"b" - ProjetD (B)

::~1:·:a~5~:·aa~o,,~~:_=s~~i:s~:e~="; s:
alinea ''b'', do 1ncJ.!IO I, do art.lOB, a expressão "o V1.Ce-Pres:idente da RepÍbl~ca"

No Poder JudiC),án.o não devem exisor cargos de conf;r.ança p:l1"qUe a1l.

mexistem ftmçÕes POli:~s que envolVCll'la necessâna afllUdade de pensamen~ en

tre o chefe e o func:umano.TOOos os ~os devem ser prov1dos em caráter efetl.

vo, cem l.SSO evitando-se nepotl.Sm::) e a escolha p::Ir razões subjet:l.vas e pesso

a~s. As atJ.vidades dos servl.dores da Just1ça são técnicas e o concurso assegura

melhor qualidade no recrutamento do pessoal e rnal.or :l.gualdade no acesso

cargos p.íblicos.J\ emenda. caso aprovada. não imnabJ.lIza que detel:nUnadas ftm

ÇÕeSp:lssam ser prov.1das caro funçÕes grahfIcadas (v.g.cargos de chefJ.a),

através da designação de funcIonárIOS concursados dos quadros prÓprios
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JUSTIFJ:CATIVA.

Q(JEIRA ASSIIWAR A NATUREZA DA EMENDA:

UI - ~:n,~~~~~~~~~~I~ ~~e.:~oo~~~ap~:;~=~6S:V;~:n~:~~~~;~~s~~~pressm

O - OMISSÃO - ObJelrvll restebetecermeiene .IlpõOVlldll no t-nsnc e 0110 Inclurdll ne redaçêo do venddo

D - ERRO - RedlJçllo do vencido que mo eorresponda eo que ícleprcvedo no l'lumo

O - CONlRADlçA.O-OISPOSrtrvoS conlIadsLonos entresi e sobre IImesma metene

O - ~~~~~E UNOUAGEM - Sanar VIcIode ImgulJgem defeito. erro menuesrc 110 corrigir, ou de

o vaee-ereeaeenee, no caso de impedltrento do Pz-esadent.e , ~ subs
t1tu1(art.81 do ProJ.a). E, no caso de vecâncaa , o scceeet aeee) , A ha
pótese de sucessão do PresJ.dente pelo vaca-preaaôent;e supõe, portanto
a vecêncaa , que naturalmente tem de ser declarada. Da! porque, na re
dação do parágrafo énaec do art. 80 do Projeto B é preca.sc supr1.mJ.r a
expressão "ou o vaee-zeeeceeeee'", p01.S li: declaração da vacênéaa é do
cargo de eeesaeeeee, para que o vace possa suceder. Nesta h1.pótese,
não se eeeaaeeeãe as eaeacêee prevascas no art1.go 63 do Projeto, so
ment.e ocorrentes quando vagos 05 õoi,e cargos' o de pz-e saderrte e o de
vace-neesaeenee ,

Q(JElRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

o - SUPRESSIVA - Se for de expressãoou petevre nlIb deveraInverter o senbdodo dlspos-bvo
El<:emplo ne lexlo supnmlr o lldverblo~NAo, passandoa ser emenda modlficlllivIIl: nêc supresSlVll

W - OMlssAo- ObJetr.-à restabelecerrnatenaaprovadano l-tumc e nec Incluldana redaçÍlodovencldo

D - ERRO - Redaçllodo vencdc que nec ccrrespcnca ao que lo!aplovlldono I turno

O - CONlRAOlçAO -DlSposllJ ....os conuecuenos enueSJe sobre a mesma metena

O - ~~~~~~E UNOUAGEM - Sanllr VICIO de IIngUllgem defello erro matllfestoli corrigIr.ou de

= -,- ""'0 ......,
Art. 57, âncaec I do ProJeto (sl:
Supr1.mir o anca ao I, do l:lrt. 57, do PrO)eto(B), na parte final,

e expressão "ou chefe de m1.Gsão d.1plomática".

JUSTIFICATIVA:

o cargo de chef:r.a de maesêc dJ.plomát.1ca é de haez-azquaa .1nferl.or
a dos cargos arrolados no .l.nC.1.SD, nos qua:t.s o Deputado ou Senador po 
derá ser anveseaec sem perda do mandato. t bem verdade que algumas m1.S
eõee d1.plomáti:cas podem ter tanta 1.mportânC1.8 quanto algum dos cargos
enumerados. 'rceevae , para manter a un1.form1.dade da h1.erarqu1.a e cons1.
derando a natureza pol:ít1.ca dos cargos, propõe-se a supressão da "che
f1.a de sueeêes d1.plomát1.cas" d~ enumeração ccnt.aõe no ancaao ,

EMENDA 2T01590-9

~ DEPUTADO cose GUEDES

Q(jEIRAASSINAUIRA NATUREZA DAEMENDA:

~ _ SUPRESSIVA _ Se forde expressêc ou p,,]llVfa n&.o deYer6lrM:ner o sentidodo dlSposlllv'O
EJtemplo no tece, suprimiro IIdverblO ~Nr-.O-. pas511ndo li seremenda modlficlltMl e MO supresslYa.

o - OMfSSAO -ObJetMl restabelecermllténllaptoWdllno t·lumQ e MOlnduldllna redaç!o do vencw:lo

D - ERRO - Redllç60do vencidoque nêe l:OlTespondll ao que fOI llprovadono t- tume

0- CONlRADIÇÃO_DJSp05ll1Voscontrlldllónosentre SI f! sobre:li mcsmllmatetlll

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - SllnllrVIcio de lIngUllgem, &!felto,erro manlre'sto li comglr,ou de
técnkolegJSlalJVll

lIrt. 68, Projeto (B)
CORRIJA-SF a_redação do a~. 6B, eapee , para restabelecer após a pa_
lavra "votacad" a expreesee "ou o Senado Fedeoral" ..

.JUSTIFIClITIVA I
O texto do artigo fiO do ProJeto da S1.stematJ.zação reprodu

zJ.do no proJeto do Centrão e mantadc pelo plenár1.o, no pr;me1ro tur
no, m~nteve a expressão "ou o Senado Federal", que f 01 supeamade na'
redaçao do ~encJ.do constante do ProJeto (B). Iropõe-se, esaam, corr1.-1
gJ.r a redaçao ~o art,J.go ,para restabelecer aquela expressão, tendo em
vaete que em varaa s materaes o Senado Federal tem J.nJ.cJ.Bt1.va excãusr
~~: remetendo o proJeto de le:l dJ.retamente ao PresJ.dente da Repúb1J.-=

~~---------õ
IJepJtado AClVALGeNES

~QlIEIRA ASSINAUIR A NATUREZA DAEMENDA:

UJ - ~~:~~~~ext:~~:n~~:=oo~AÂ~~~n:~::;bs~~~~~n~se~~~~~~~':upressJVi1
D - oMlssAo- ObJeUva restebelecermlll~rla Ilprovadll no 1· tumc e nêo Induldanllredaçeodo vencido

D - ERRO - Redaç!o dó venceo que nêc ecrresponde ao que fOlllprovado no r-teme

O - CONTRADlçAO - Dlsposlll'.'Os coneecacncs entre 51e sobre li mesma metere.

D - ~~~~~E UNQQAQEM.- SarolltviCIO ~ linguagem dtl'elte, ene mtonUe$\O li cmrlglT.ou de

Art. 52, ancã so V, e seus §§ 12 e 22, do ProJeto (al:

SUpr1.m1r 1.ntegralmente o 1nC1SO V, e seus parágrafos l!!. e 22,
do art1.go 52 do ProJeto (B).

.JUSTIFICATIVA:

o 1nC1SO V do art. 52 do ProJeto, bem como seus parágrafos
12 e 22, contêm d1SposJ.ções compat.Êvea s com o resame parlamentaris
ta, em que o Gablnete é el1.to pelos membros do Poder Leg1slatJ.vo.co
mo o ProJeto adotou a moção de censU'ra a lhn'l.stro de Estado.

EMENDA 2T01594-1

tJ Opputodo "". A<a,..,o ROORrGUES ) tr=i~;~"7IWJ

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

w - ~~~~~~ext:~~~~I~;~~::~00~rJ:~~1l::~7;~v:~~rn~se;~~:::a~~~upressrm
O - OMlSBAo - ObJellVa restabelecermeténe llprOVZlda no t-usne e n50InduIdaM redllçÍlodo vencido

O - ERRO- Redaç!o do venceo que neo ccrresponde 1:10 que fol1:lprovado no I' turno.

O - CONlRADlçAO-DISPOSltrvos ccmrednoncsentre sle sobre1:1mesmamaténa

O - ~~~~?IIV~E UNGUAGEM - Stlnar viCIO de lmguagem dtlelto erro manrfestoa corrlg'r, ou de

SUprJJTla-se no texto do JllCJ.SOI, do art.50, a palavra "gravosos".

=-----------=0------------,
Suprima-se no Inciso V, do art. 73, do Projeto (B), na parte final
as expressões to •••nos termos do respectivo tratado constitutivo";

JU5I'IFICATIV1I.
.JUSTIFICATIVA

A redação do lllC1.SOestabelece une. restrJ.ção mcabíve1 ao exerci:cio da

ccmpetência do COngresso NaCJ.onal, exclw.ndo di. sua aprecJ.açâ:o os tratados e aco.!:

dos J.ntemacJ.onaJ.s ou atos que não sejam "graVOSOi:" ao patrJ.m5nl0 nacJ.onal, se
gundo il J.nterpretação que venha a ser dada pelas a.1toridades celebrantes dessas

atos.

Para ev1.tar essa dJ.SCr.lllll.llação geradora de anIDlguJ.dades e estabelecer

a ccrnpetêncJ.a do Congresso NacJ.onal para resolver sobre todo e qualquer tratado,

acordo ou ato que acarrete encargos ou c:allPI'OOIJ.ssos ao patrJ.m5nJ.o naCJ.onal,grav&

50 ou não, toma-se necessárJ.o elinunar da redação do texto a pelavra "gravosos",

COl'l'D pro~sto nesta emenda

Q(JEIRA ASSINAUIR A NATUREZA DA EMENDA:

o - =:~-;,~~:::: ~~~=oo~~~~ap~sa:=;6~~v:~~:::~:u:~n::upresslvll
D - OM%SsAo- Objeliv3restllbelccctmllténatoptoVlldll no1· turnoe n6olnclufdto na redaç!o do vencido

D - ERRO- Redllçbodo venddo que n60 corrcspondaaOque foiaproVlldo no l' turno

m - CONtRADIÇÃO - OlS.posrtJVo~ conUadllonos entreSIe sobte li mesml5mllleM

O - ~~~~E LII"IGUAGEM. .... Sllnllr\oiclo de Imguagem.defeito, erro m&nlfesto li corrigir.ou de

Art. 50, XII - Projeto (D)

Et.IMlHE-SE a contradlção entre o Inc1.so XII, do art. 50~e do In
cJ.so XII" do art. 21 e art. 226, dando-se ao prime1.ro J.ncJ.so nova
redação, na forma seguinte:

Art .. 5D - te da competêncJ.a exclusJ.va do Congresso Nac1.onal:
XIX - aprec1.ar os atos referJ.dos no art 226:

QUEIRA ASSINAL'JlA NATUREZA DAEMENDA.

o - ~~~~~~.~,~~~~~; ~~~~:~oo~:~~p=~:~as~~~~~~:~~~:~~~supressfva

D - OMISSÃO - ObjetIVa res\llbelecermatena llprovadll no I' turnoe n60 lndufd/lna redaç!o do vencido

G:J- ERRO - Re-dllçao do venCido que nllo corresponda110que fOI aprovadono l' turno.

O - CONlRADIÇAO - DlspoSllJvos contradllolJos entre si e soble a mesma matérlll

O - ~~,?,~E UNOUAGEM - SllnBr\/feiode IlnguBgem defello erro manrfeslo.h comg!r,ou de

Art.S7, 1- Pro]f'to (B)

COrrJ.Ja-se a redação do J.nc15O I, do art. 57, do Projeto (U), no trecho cn3e se

lp "de PrPfeho de caPJ.tal", restabeleeendo-se a expressão " •••de PrefeJ.turá de

CapJ.tal •••".

JUSTIFlCA'I'IVA

o prJ..ncípJ.O estabelecJ..do no J1iCJ.SO em tela é o de que o Deputado ou

senador não perde]:á o nendtto se ínvestJ.do em cargos derrussíveJ.S ad-nutuD,'

arrolados no incJ.so Na redação onginalmente aprovada no pr1meJ.rO turno constou

a expressão "de Prefe1.tura de Capital" ~te p:lr dJ.Zer respEll.to a função

de "secretán.o", que é de conf1.ança do PrefeJ.to Não cabe, assim, arrolar o car

go de "Prf'fpito",~e é de eleJ.ção majontána, dentn> os que i:"ãoderrussívels""

A remJ.ssão aos termos do respectJ.vo tratado const1.tutJ.VO
const1.tu1. uma restrlção à atuação fJ.scalJ.zadora do Congresso Nac1.o
nal, através do Tr1.bunal de Contas da Un.1ão, J.mpondo-se, portanto, a
sua supressão.

EMENDA 2T01595-0
~ DeputaOo '-UIS A'-BER"" RODRIGUES

Q(JEIRA ASSINAL'JlA NATOREZA DAEMENDA:

[i] - SUPRESSIVA - sefor de expremo ou ~Iavtll n&odeverbInverter o sentidodo dlspoSllívo
ExemplO'no texlo suprllT\Jr o lldverblo ~Nr-.O-, pIlSSllndoll ser emenda modlficatJVll e n.!io supresslva

O - OMlssAO_ObjelJVa restabelecermllterratlproVtlda no 1 tumo e n60 fndurdanll redllç60dovenddo

O - ERRO - Redtlçãodo venCIdo (lu!'nao correSpOndtlllO qJe fo aplovlldono I lurno

O - CONTRADlçAO - OISPOSi\tvoS contrlldltónos entre si e sobre 1:1mesma I1lllterUl

O - ~~~E UNGOAOEM - Santlr viciode ImglUlgem dtlello, erro manlfeslo li corrigir,ou de

Suprima-se no Xnciso VI~ do art. 73. do Projeto (D), a expressão
"mediante convênio".

JUSTIFICATIVA

A expressão "lIIediante convênio" restr1.nge o alcance da ação
f.1scalJ.zadora do Congresso NacJ.onal, através do Trlbunal de Contas
da Un1.ão, p01S fJ.car1.am excluldas quaJ.squer outros recursos repas
sados aos Estados, D1.strlto Federal e Munlc;ÍpJ.oS que não decorres
sem de convênJ.os. Com a supressão, atr1.bU1.-se ao Congresso Nac1.onal
a competêncJ.a para fJ.scal1.zação da apl1.caçâo de qua1.squer recursos
repassados.

.JUSTIFICATIVA

Q(jEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2T01596·8

~ Deputado RAIMUNDO "PZERRA

o - ~:m~~~~~~~~I~ ::.:~oou~~~ap~:::e~ÍI~=n~:e~~~n:::~~SlJpreSSivll
O - OMlssAo - ObJe!l'.'3 res\llbelecer mlllell;!l aprov"dllno t· tumo e n&oIncluldaM redaç.!io do vencIdo

O - ERRO - Redllç.lio do venCIdo que n~o correspondaao que folllprovadono I turno.

[!] _ CONTRADIÇÃO - DIspoSItIVOs conulld,t6nosentre 51e sobre a mesma mlllerlll

D - ~~~~E UNGUAGEM- SlIn!lr\oiCIO de bnguBgem,derello erro rnllnlfestoli corrigir,ou de

Q(jEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

D - ~~~~:~~~~~~I; ~~':~oO~~;:llp:s&~~:~6~~~~:e;~~::s~':~~ress/Va

_m - OMISSAO-ObJelJva restllbelecermatcnlll'JplCJ\lllda no J' tume e n.liolncltlldll M redaç60do venCIdo

D - ERRO - Redllç60do venCld~ que n~o correspondallOque fOlllprovado no 1 lumo

O - COl"fJRAl)lçAO-Dlsp~ltrvos contradllollOS entre 51e soble li mesmllmtltetlll

D - ~~~~~E UNGUAGEM - &mar VICIO de IrnguBgem, defeIto erro manifesto l'JcOrrigir ou de
rrr;:;-;;1Y.1A_____________________.JJ éAA7/ aTJ

EMENDA 2T01589·5
f? Deputado .Josf GUEDES

A redação do InClSO XII, do art. 50 não foJ. devJ.damente com
pat1b1.1:l.zada com o InCJ.50 12, alínea "a", do art. 21, nem com o
art 226, que estabeleceu expressamente a competênc1a do Congresso
Nac10nal na aprec1ação dos atos de concessão,autorJ.zação e permJ.§
são para o serV.;Lço de radJ.odJ.fusão sonora e de sons e J.magens.

A emenda V1sa, assJ.m, suprimJ.r esta lacuna.

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA.

[!J·-~~~~~~~;:~~~Io~~~~ll~~~ãs:=:r::e~~fic~:a~presslVll

D - OMlSSÃO-ObjetJvllrestllbelecerlmll.\!M1:IptoVlldano l·twnoen6olnduldlln!lredllç.liodovencldo

D - ERRO_ Redllçhodo vencidoque:u.ocorrespondl:l1I0 que foillprovadono,vtumo

0- CONTRADlçAO-Dlsposlllvos contrlldllónosentresl~sobreamesmllmatét1ll

O - ~~~~~E UNGUAGEM- Sllnar Vldo de 1Jnguagem, deferlo,erro mlltllfestoli corrigir.ou de

Art. BO, Parágrafo l1n1.co, do Projeto (Bl:

Supr1.mir do texto do parágrafo único do artigo 80 do ProJeto a
expressão "ou o V1ce-Pres1.dente".

Art. 36, ProJeto (B)
:Inclua-se no caput do art. 36, a expressão "no Distrito Fede:r:al ou
entre as expressões "8 União" e "em Hun:J.c1pJ.o" para compatJ.b;l.lizar
a redação deste artigo com o que dispõe o art. 33, ficando assim
redigido:

Art. 36 - O Estado não 1.nterv1.rá em Ml.lnJ.cíp1.o e a UnJ.ão no D:lstrJ. I
to Federal ou em MUn1.C1p1.0 localJ.zado em Terr1.tórJ.o Federal,exce-=
to quando: I

JUSTIFICATIVA

O DJ.str1.to Federal acumula as atrJ.buJ.ções de Estado e Mum..cip1o,
conforme dispõe o art. 33, do Projeto.
As causas de 1.ntervenção nos Estados também autorJ.zam a UnJ.ão a J.n
terVl.r no DJ.str1.to Federal, segundo estabelece o art. 35. Mas, se
tratar de causas de 1ntervenção em Munl.cíp1.o. conforme unumeradas
no art. 36. a UnJ.ão só pOder1.B l.ntervir nos Mun1.cipJ.os dos Terr1.tg
r1.os, fJ.cando o D1StrJ.tO Federal fora do alcance dessa 1.nterven 
ção, se não houver a lnclusão da expressão proposta por ei:"ta emen
da.

Artigo 121, caput~ l?rojeto (B):

SUBSTITUIR no caput do artJ.go 121 a expressão "pelo Presidente da
República" pela expressão "na forma prevJ.sta nesta Constituição".

JUSTIFICATIVA I
Art1go IC1, 1.nC1S0 I, letra "f"~ do Projeto B atr1.bui prlvat1.Va
mente aos tr1.bUna1S ,a competêncJ.a para "PROVER, NA FORMA PREVISTA
NESTA CONSTITUIÇÃO, OS CARGOS DE JU:tZES DE CARREIRA DA RESPFCTIVA
JURISDIÇÃO". Tal d1sposJ.tJ.vo, 1.nerente ao conce1.to de autonomJ.a do
Poder JudJ.cJ.árJ.o, é contrad1.tórJ.o com a nomeação pelo PresJ.dente
da RepúblJ.ca dos 1ntegrantes dos TrJ.bunaJ.s Regl0nals do Trabalho,
oriundos da carre1.ra da mag1.stratura. Estes serão nomeados pela a'y
torJ.dade judicJ.árJ.a competente, depois de escolh1.dos pelo órgão e.§
pecial de Tr1.bunal RegJ.onaJ. do Trab~lho respectJ.vo. Trata-se de
promoção p a correção do .equívoco eY1.tará a ingerênc1a do Execut.l.
vo na carrelra da magJ.strêltura, reforçando as garant1as de J.ndcpen
dênc1.a d~ JudJ.cJ.ário.
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Q(JElRAASS~ANATClRlEZADAEMENDA:

o - StlPRESS{VA - Se forde expressão ou palavra MDdever'!' mverter o serrtdo do d1Sp051lM>

Ellemp:o no texto supnrmr o adverblo ~NAO-. passando li seremenda modificatIVa e nae supreSSlVJ

o - OMISSÃO - Ob;e!Jvll res!hbdeçer mateea aprovadano l' temo e n50 lndulda na redJçbo do venedc

O - ERRO - Red~ção do verv-tdo que "!lO co responda 110que fOIaprovado no 10\urno

W - CONTRADIÇÃO- DISpasuvas ccrwecronos enee SI e sobre IImesma metene

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEf'l - Sanar vrclc de Imgullgem.defeIto erro rnlllllfesto li comglT ou de
tecn.ea/eglsl:!.lJva

pressuposto da redaçao anterior era o de que aecce tuiham um vinculo erpregatício

que se dlstJ.ngtlla quanto ao caráter pemenente ou avulso A nova redação dada ao

J.nc1.SOeeeeee um nove pressupostos trabalhador com vínculo er;precratíclo e traba

lha:3or avulso e, per-tanto, sem vínculo empregatíC10

Para manter a redação ôo texto flel ao que rcc, aprovado no Ple.'1ár1o,J.!!!

pêe-se corr1.g::r o e1"1"O, resrecerece-õc-se a palavra "permanente" conforme meace

do na pres-n-e erenâa

EMENDA 2TOIG04-2
P WAGNER LllGO (DeputaOo)

OOEIRA ASSINALARA NATUREZA DA EMENDA:

o - osussao - ObJo:ll.a restabelecermetena aprO\i1da no 1 turno e nâc mchndana redllça:.do vencrdc

0- ERRO- Redil~a'"'d"'ven~,:l"qllf'na:'''C''les~on!;!aaoq,lefolajJo..<d.. nc t turno

l2J - CONTRADIÇAO - DlsjJ:ls'vos ccraradrcncs entre SIe sobre a mesma matena

D - CORRE<;AO DE UNGUACiEfol - Sanar vmo de fnguafjem defeito enc men-restc II COrrlglT 01.1 de
te-n caleg slewa

lort. ~13~ caput, e § I!! - Projeto (D).

SUPRIMIR do texto do caput do artigo 113 a expressão "e nomeados ~
lo Presidente da Repúb1.ica"; e SUBSTITUIR no texto do § 1!! do artJ.go
113 a expressão "em todos os casos" por "quando for o caso".

JUSTIFICATIVA I
O art:3.go 101, 1nC1SO I, let.ra "fI<. do ProJeto (5), atr~bu1 pr1vat1v!!.1
ment.e aos tr1buna1s a compe t êneae para "pnOVER, NA FOnHA PREVISTA
NESTA COr.STlTUIÇÃO.. OS CANGOS DE JUIZES DE CANREInA DA RESPECTIVA J,!!
RISDICÃO". Tal d1SpOS1t1VO, anecente à eutonceue que o prc jete asse
gura ao Poder Jud1c1ár10 entra em contrad1ção COM os d1SpoS1t1VoS 'ª
cama questionados porque (a) mantém a 1ngerênc1a do Poder sxecutavc
no provamento , por promoção, de juizes de cer-rea.ra e (b) obr-aqa a
desneceseé rae 115ta tripl"-ce, que não teM senti.ão ee je elaborada pe
lo tr1bunal para 51 mesmo

Q(JEIRAASS~ A NATUREZA DA EMENDA:

0- SUPRESSIVA -Se fotde upressáo oupalavra naodeveralllverteroselllldododlsposl~
Exemplo no texto.supnmlr o lldI.erblo *J'iAO~ passando a ser emenda modl~tiltJva e nAosvpresava

O - OMISSÃO -Objellva restabelecermetena llprovadano r-usnce nec Induldana redaçãodo vencido

O - ERRO - Red.!lçllO do veoccc que nec cortesponda ao que folllproyad:lno 1 turno

O - CONTRADIÇÃO- 015POS1UvoS contrad,to'\osentre SIe sobre li mesma matena

[TI - ~~~~~~E Ul'iGClAGEM- Sanar VICIO de Imguagem derenc erro mamfesto li corrigir, ou de

Art.38, IV - Projeto (8)

Art. 86. indoo VX. do Pr~Jeto (B): I
SUPRIHIN do texto do inciso VI do art1go 86 do ProJeto as expres- I
eêeee lia organização e".

JUSTIFICATIVA:

Há contradJ.ção do texto, caso não seja emendado, com o aae
posto no artigo 49. a.nc Leoa VIII, IX e X, que elenca as atribuições
do Congresso nacaonaa , Dispor sobre a organ:LZaçào envolve dispor so
bre a organização administrativa, a criação, transformação c extinção
de cargos, bem como a criação, estruturação e atr~buiçôes dos Miinis
tér10S e órgãos da admin1straçâo pública.

Dê-se ao :lnCl.SO IV'. do art.38, nova reiação na fama seguinte:

A(J'l"cm ~tI~H.

De~tado WAGNER IAGO J tn/07~

Q(JEIRAASS~ A NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2TOIGOS-l

t?

GLJ - SClPRESSWA -Se forde expressão ou pa'avra nêc devera uwerter o senllelodo d,spostlNo
Exemplo no lexlo supnrrur o lIldl'liwlo ~l'iI\O~ passando 11ser emenda modificWVll e NO svpressva,

O - OMISSÃO - ObJetlvll restabelecer malenallprOVilda no lo turno e nêc 1flClufda na redaç!lodo venece

O - ERRO - Redaçêo do vencidoque nâc ccrreepcoda ee que fOlllproyadono i-teme

O - CONlRADIc;AO- D1SpOSl.lvos ccncee tcncs entreSIe sobre li; mesmamaléll1l

O - ~~~~~E UNGCIAGEM - Sanar VICIO de flnguagem defeIto erro marufeslo li COWglf ou de

Trata-se de s1Irlp1es alteração de redação que ten por propÓS1to tomar
J-nequivoeo o rrendamento do J.nCJ.SO no sent1do de dar ao concursado o ôarearc de
ser convocado cem pr1oriàa1e sobre novos concursados, duranté o pericdo de vaI.!.
dade do concurso prevaeto no E..:htal aee, por outro lado, veIlC1do o prazo de va
l1dade do concurso, ccnfome d1~sto no 'rncasc lU, do neerc ere.aa, cessa a
obngação de a adm1nistra;:ão pÍbbca convocar os reeacescectes do concurso ecm
gldo pelo decurso de prazo. -

Ccn a redação da':la ao i:nclSO no ProJeto, esse entend1JTento não fJ.cou
claro, razão p:lrque se prop3e a alteração objeto desta e:"Ienda

"Art..38 - ••••

.rv - durante o prazo .mprorrogável preVJ.sto no edl.tal de GOnVOCdçà'o, aquele

que for aprovado em conc:ursopmhco de provas ou de provas e titulas,

será convocado o:m pr1.oriCIade sobre novos concursados, para

cargo ou e-cresc, na carrerre,

JUSI'IFICATIVA

EMENDA 2T01598-4
t9 Dep.>taOo ma<AIJlrnNAZ ) tJ?~;/ãã""J

ãáEIRA ASSIJ'IALARA NATUREZADA EMENDA:

o - :~~~:ext:~~:::,~ ~~~e~~~oo~~~~7ap~ã~~;:~áS:~~~n~:e~~~::U:s~~~pressMI

c::!J - OMISSÃO - ObJetlvl'restabelecermetene I'provl'd~ no lt turnc e nl'o mclurdana reeeeec de ve-iooc

O - ERRO - Redação do vencidoque nao cortespcnde ae que foiap cceoo nc I turno

O - CONlRADlçAO-OISPOS'tI\IoS conlradltonosentreSIe sobre a mesma materra

O - ~~~~tn?a.E UNGUAGEM - Sana' Vlcra de linguagem defeito erro manlreslo a comglr ou de

JUSTIFICATI\'A

Ingerir-ap:5s a palavra tlfurrlaçães", no texto do~ lI, do art.73, as expres

sões "enpresas p,jo11cas, autarquJ.as".

I
I

O texto aprova10 em pr:ure1.rO turno expreesava o Julgamento das co-tas, I
el'l relação a fu:ndaçÕes, empresas púbhcas, autarqulas e soc1edades 1115tltttÍdas ou

nantldas pelo Poder públ.1co. Já o texto da redação f1J12l1 do ProJeto am.t.:l.u na

emmclação as erpresas pmhcas e as autarqw.as, am.ssão que a emenda COtt1ge.

EMENDA 2T01599-2
P DePJtado GEOVAH A"IAAA.\"I't J ~17~;JBã]

Q(JEIRAASSIJ'IALARA NATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2TOIG02-G
f? De;utado PLtN10~'--S-----------;JtJYi~;~B;J

Q(JEIRAASS~A NATUREZADA EMENDA:

w - SUPRESSIVA - Se forde expressa0 ou palawll 0110 dever611OVe11er o senbdo do dISpoSItivo
Exemplo no texto. supnmlr o advérbiO ~riÁO-, passando a sei" emendll mod,ficlI\rlll e nào supressIva

D - OMISSÃO - ObjellVa restabelecer Inlllér!aaprovada.no 1·lurno e n!loIndurdana redaçliodo vencido.

D - ERRO - Redaçhodo venCidoque nii:lcorresponda ao que fOI aprovadono 1·lumo

D - CONTRADIÇÃO - DlsposLvos conlradltonosenlre SIe sobre a mesma mateml

D - ~~~E UNGUAOEM - Sanar VICIO de hngullgem defello erro manlfesto li COWglf, ou de

, =0 IArt.l09, § 3!! - Projeto (n)

SuprJ.JlUX' do § ..3!!, do art.l09, a expressão f1J12l1 "para CUrprJ.JIlmto do d1sposto no
art.. 53, X".

JUsrIFICATIVA I
O =150 X, do art. 53, do ProJeto, prescreve a cmpetêncJ..a do Senado F,!:

deral para "suspender a ex!:!CUção, no tojo ou em parte, de le1 declarada incalsti-I

tuclonal 1=Ordec1São deflm.t1va do SUprerro 'I'nb.mal Federal".Esta ~têncJ..a,trã

d1C1.onal entre nós, afe1.çoa-se à declaração de J.nCOtlStJ.t=onalidade em concreto,

1Sto pa.ra que a lro. não tenha sua aplicação 1Il'JI)ad1da apenas num detenrunado liu

g10, p:>J.s a força da decJ.seo jlxhCJ..êll a ele se lJ.rnJ.ta.Instituída, ~, a decla

ração de :mc:onstJ.tucJ..onalldade em tese, não tem sentJ.do subreter esse Julgamento

ao Senado, que não tena alternatJ.va ou slI'ples:nente ratJ.fJ.cava a doc:L..cão Juh

clal ou J-ntroouz1r1a UM confl1to entre d01S Pederes da Pep.Íbl1ca.

OOElRAASS~ A NATUREZADA EMENDA:

__~======~'- .JJ tr;;;~;;]

[::J - SOPRESSIVA - Se for de expressa0 Ou p5!J~,.a. ntlod~ver6 Invenero ;enl.ldodo d.sP05!lvO
Exemplo no teJdo supnmlr o ad.-ewlo ~l'iÃo- piI;;Silndo a ser emenda modilicalrva e nÍlOsupress'Va

O - OMISSÃO - ObJet.IVa resUlbet!!cer mllterlllaprO\"IIda no 1"lumo e n!lolndufda na redllçâodo venCido

O - ERRO - R",daça?do \eI1cldoque na:>corresponda ao que 101 apro~ado no I turno

0- COHTRADIÇAO·-DISp0;'\'I''->Scon!radj(;,fjoô>en'res e sob,ea meSlnllmll'er.a

O - ~~~t~~E UNCiUAGEM- Sanil ..lCIOde ImgJagem defel~ erro manlfeslo 11 corrrglt,ou de

EMENDA 2T01GOG-9
MC IlePJta10 IVO VANDERLINDE

Una vez que o Muustério PÚbhco junto ao Tnbmal de contas está elenca
do expressamente no art 134, I, "e", do ProJeto, trOstra-se desnecessáno estender
a ele as d1SPOS1ÇÕeSpertJ-nentes a garantJ.as. vedações e forma de 1l1Vest1dura.N
haVerá preocupação cçm a ,::1tu&';ão dos Estados p:lrque as ConstJ.tU"-ções Estaduais,o
servada a sJJretrJ.a, pXIerao atnbur aos atUêl.J.s Procuradores JUIlto aos Tnb.ma1Sce
COntas regramento semelhante ao da Federal.Observe-se af~l. no atinente aos Con
selhos de contas, órgãos nuniC1paJ..S, ame ex1.Stem, que não e:a.ste MJ.n1sténo PlÍbh
~t~:rm:;i~~~o.Caberáao constJ.twnte estadual, onde hotnrer ta15 Conselhos,nor

SuprJJ1U.r integralmente o dJ.5p:lsto no art.136 do ProJeto

JUSTIFICATIVA

Art.73. vn - ProJeto (n)

Suprlrlil.-se no texto do ::mClSOVII, do art.7), as palavras "ou", "J-nlc1ativa da",

"cCi'Ilpe'tente" e da expressão "co-tábll, flnancelra, orç~ntána, operaclo'lal e
patruronlal" •

~ - SOJ:>RESSWA -SefordeexpressàooJp"r"nll NO dever4Invtrtero senlldodo d,sposl1.JVo
Exemplo no texto supnmn o edverblo ·NA.O-, passando li seI emenda moolficalrvll enãosupress/\/il

O - OMlSSÁO -Objetwa restabelecermllt"'!allproval:lano l·tum\) e nao Inçhlltla. na rem.çaodo venCido

0- ERRO_ Red!l~"::;.doven~ldoqJf'n~~co,.espomfailoquefQap,oladonol tl"mo

D - COf"fTRADlçAO-DlSposrtr,os contladIlonosenlreSIe $Obrea mesma m.!l'erlil

D - ~~?~E UNGUAGEM - Sil'\ar VICIO de f,nguagem defe,to erro mllnlresto li corriglr ou de

JUSl'IFlCATfVt\
Art.l06, § l~ - Projeto (8)

Supnnur do texto do § l!!, do art..lOS, a palavra "ccrtplernentar".

CCx'Ia supressão de expressões prop:lstas nesta err.errla, a redação do J-nc,!.

so a~qlure l'I3ior precisão, fican::lo claro que as J-nform::l.c;êes a serem prestadas pe

lo Tnbunal de Contas da un1ão são as que foram sol1c1tadas pelo Congresso Nac1S!.
nal, por qu:llquer de suas casas e PÇ)r CCIIUssão. GUElRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

""'"-----------, ."
Senador MAACI0UlCF.RDA } r:r;i07;;-J

Sala das Sesz.(ies, e:r

EMENDA 2TOIGOO-O

l2J

de Julho de 1988

r:::J - SUPRESSIVA -Se forde expressiil:l ou p~!aV7a nao deveralflvent:1 o senlldo do dI5pOS'~VO
Exemplo-no texto supnmll o ~dverblo ~f'lAO passando il ser emenda modl'icallVa e não StJ;lressrva

D - OMlSSÁO - O!JJ'~!IVa restabelecermalenllllprovada no I' tU'TlO e l1aolfIclulda n3 redaçeo d~ venCido

O - ERRO_ Redaçaodo venCIdo que n!,o correspond.'!(lO QU" fOIIl~lIovadono 1 turno

O - CONTRADIÇÃO - OlSPOSi\JVQS conlrad1onosentre Sle soble a mesma malena

D - CORREÇÃO DE UNO,"OEM - San~l 111<:10 de /11l;glJagem defello e"o mam!eslo a corrrgrr ou de
tecnrcllleglS1lltrv.!l.

Para regular a Jroténa conUda no §l!!, mostra-se desnecessárlo trata

me>nto através de lel cOllplEtrentar.Além dlSto, o § 2!! do rreSl'O artJ.go 106 fala Em

lel federal, sen qual1f1cação de complenentar, rrot1VO a rrB1S para, tnufort'11zan

do a norrat1zação do t€f1B, d1spor p:lr le1 onhnána a re$pe1to das atividades

dlSC1pl1lla e f~scal=,;ão d'.::ls notár10s e ofJ.C.laJ.s de registro.

1\rt..l09, § ~ - Projeto (n)

.stq,r:uni.r Ultegralmante o § 3!:!, do art.I09.

Art. 38.. ~I: - Projet.o (8)

SUPRIMA-SE no Inciso XI, do art. 38, a expressiio "e Munic.:ípios".

QUEIRAASS~ A NATUREZADA EMENDA:

JUSTIFICATIVA I
A regra da 11m1taçâQ da remuneração dos servJ.dores púbI1cos.esta
belecJ.da no 1nciso, é inapl1cável ao n1,!el dos Mun1.cip10s. no

~ - SUPRESST\A - Se forde explessao ou p~a\Ta não deve,aln\ener o senlldo do dtspos 11'00
Exemplo n:- le>:to supruT'lIr o lldllerblO ~NAO~ passando li ser emenda mocl,ficall\ae mo suplesslVa

O - OM1SSÁo - ObJetn;arestabelecer materla.!lprOVllda no l' turno e n.!lolncluldllna redaç60 do vencido

O - ERRO - Re.:laçaodo venado que nao corresponda ao que f01"provado no l' tumo

O - CONlRADIÇAO - OlSpOSIt.r.OS con:rad'ton;i~ en1.Tt SIe s.:l!Jrc a mesma materla

O - ~~~~~E UNGUAGEM - SlInllfviCIO de lingullgem derelto, erro mantresto a comglr 01.1 de

I
JUSl'IFlCATIVA I

015pÕe o inc1.so X, do art.'i3, do ProJeto (n) ser da canpetênc1a do Se- I
naeio Federal "suspender a execução, no tcdo ou em parte, de le1 declara:h 1flcons

utucJ.onal por dec1são defJ-n1t1va do Supreno Tnbmal Federal".Esta c:cxrpetêncaa ,

trachC1.onal entre nós, está no § 3!!, do art.l09. do ProJeto, sofren:io 1D)USUf1C:i

vel restr:r.ção: apenas em se tratanõo de declaração de Jl'lCOnsb.tuc1onahdade em

tese de ncm:a legal ou ato nonnat1VO é que o julgamento do SupreIlD Tnbmala Fe-

, del:al será coounicado ao Senado, para aquele efeito. Não, IXIrém, nos demaJ.S ca

sos de declaração dessa mconstUuc1Onéllidade em concreto, quan'30 a execução da

lei :llllpUgl'lada perderá sua efJ.các1a desde logo.A restnção não se justJ.flca, pelo

qIls, se pro?5= a sua supressão, ou seJa, a supressão do prece1to oue a 1:"StJ.tUl
(att.10Sl, § ;!!).

Q(JEIRAASS~A NATCIRIEZA DA EMENDA:

JUsnnCATIVA I
O texto ongina2mente aprovado no Plenám, no item XXIX, 00 art.72 , do Ii

Projeto da S1.stenatização,·refena-se expressamente a "-gualdade de éhre1.tos en

tre o trabalhador o:rn vi'nculo erpregatício peDlBnente e o trabalhsu30r avulso. D

CornJ<l.-se a redação do Inc.so JOOcrV, do art.72, para rfilstal:elecer a p1la.vra

"penIBflente" a};:Ós a expressão "V'Íu:ulo efiilI'egauc1O".

D - SOPRESSIVA - Se forde expressboou P.!llavrll n.!lodever61nverter o senlldo do d~posItrvo
Exemplo no tmo, supnmlr o aâoerblo M!'tAO-,passando~ ser emenda modlficatnra e não supressrva

O - OMISSÃO -ObjetMl restabelecerIMlém aprovadlll'lO I· turnoe MOIIlcltlldana redllçoodo venodo

ITJ- ERRo - R",.:laçao dpvenCidoque nllocorrespond~ ao que fOlllprO'illdo no l' lurno

O - CONlRADIÇÁQ - DISpoSltWOS conuadltollOsenlre SIe $ObreIImesma mater/a

O - ~~~~E UNGUAGEM - S~lflllt \'fCIO de linsuagem, defeIto, erro m.!lnlJesto" comgJt, OJJ de
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ãmbJ.to do seu Poder tC9:l.s1at1vo, pOJ.5 ha grande d1verS1dade de
remuneração dos Vereadores, no pais.

}lá !'lun1cípJ.os em que os Vereadores, podendo exercer suas .ã
t.avaôeeee prcea eeaeneae ou econôrnJ.cas nurn-aa s , têm remuneração mi
n:lIDa ou quase 51mbó11ca. Apb.cando-se. nesses Mun1c;ÍpJ.oS, a regra
do lJ.IDJ.te da remuneração aos valores perceb1dos pelos Vereadores,
a aac pode-ra a levar a reduções bruscas de remunerações dos servJ.d.Q
rss

]\,ssJ.Jtl. para vJ.abJ.11zar a aplJ.caçào da regra geral. aen ter
de ese ap ...lar exceções na sua aplJ.cação, o melhor é eã munar , como
norma gê~al, a obrJ.gator:ledade ela sua apll.caçào ao navef munac a-.
paI. cor ::orme se propõe através desta er-ende , suprmu.ndo-ee a pâ,
I avra "e Municípios".

EMENDA 2T01611·S

tJ SEVERO GOMES

QUBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o - SUPRESSWA - Se fOI de expressao ou palilYla ntI:> ~ve/ll Inverter o senucc do drsposrtrvo
Exemplo no texto suprimiro edverbio "NÃO, pessendc e ser emende modlficlltrva e nae $upressMI

D - OMISSAO-ObJellvll restabelecermalérlllllpr~dll 'I:>r-teme e IlIlOlndufdane redaçàodo vencido

O - ERRO- I\edaçã:>do vencidoque nêc correspondea:>que Icreprcvadone j-urmo

O - CONTRADlçAO - Drspcsruvos contrlldltoflo~ entre SIe sobreII mesma matéra

m - ~~~~U~E UNGUAGEM - Slln!ltVICIO de lmawgem defello erro memíestc li corrigIr ou de

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAfJ>IENDA:

m- ~u::~:~~~~:,: ~~::~oo~~~P::~~~;~s~~~:~se~:r:~s~~~pressivll
D "- OMJssAO -ObjetMl restllbelecermeteriallp~de no 1· turnoe nêc IndufdllnIl reddç.lio elovencido

0- ERRO- RedllçiodovenCldoquenãoCOtTespondello.quefolllprO'llldonol°tumo

D - CONTRADIÇÃO-DJsposlliVoS contredltO/IOS entre si e sobre II mesmllmllt!II11

O - ~~=E U1'IGUAGE1I\- SMlM 'lk.lo de hngutlgem,&:fell.o, l:lto ml\l\\res~o tioconlglt. GUde

QUBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIFICATlVA

1trt.33, § 5!!: - P.rojeto (B)

SUpriná-se no § 52, do art.33, e palavra "legislativas"•

Ao Dl.StrJ.to Federal, pela peculiarJ.dade de sua orgaruzação, são atnbÚ

das eeeee as canpetêrx::1BS reservadas aos Estados e Mutuc.ilUOs e não sarente

"leg1slat.J.vas", caro detenmna. o texto. Por l.SSO essa restrJ.ção deve ser el

ccn a supressão da palavra.

AR'l'. 5!!, LU - Projeto (B)

o ObJ etlvo dos Constltulntes ao aprovar a emenda foi a de punir exemI
plarmente f no caso até com a extradição, o estrangeiro naturallzado

que se envolver em tráfico de enecepeeeaeea , Mas o envolvime.nto nol
COMércio de entorpecentes deve ser objetivo de exame Judicial e não

permanecer, apenas, ao arbítrio da autoridade policial. Por esta ra

2:ão, ao invés de "comprovado envolvimento", esta emenda de coczeçiic

de linguagem propõe "condenação por envolvimento em tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins".

.
JUSTIFICATIVA

r.:r------------=o----- ~

SUBSTITUA-A A PALAVRA "fºt!~!!Qy~!~!tPOR"CONDENACÃO POR" NO INCISO 52,

ARTIGO QUINTO o'--===-==--== ---'J rç;;;:~

D - ~~~~~~~~c:;,::x::~oo~~l~\1l1p~Sb~::~~aS~~v:~~n~:~~~:~:=pressIve

O - OMISSÃO -ObJt'.Na restbb!::!ecel m~Aellt. aptcvr.di!. 1'10l' tumo e nto Irn::\uldc na tedet;llt> ócvem:ldo

D - ERRO - Redeçbodo venCIdo que não eenespenda ec que fcrepre....adc no I' turno

[!J - CONTRADlçAO - DlJopoSlllV'O~ amtredllono~ enuc SIe sob/e e mesma metena

D - ~~~Te~?u~E UNt:UAGEM. - 51lnerVICIO de bngullgem defeito enc mllnlfestoli corrigIr,ou de

EMENDA 2T01608-S

PDeputado IVO LECH

Art. 9~, do Projeto (B):

Suprima-se o art. 90, do Projeto (B), por ContraditórJ.o.

JUSTIFICATIVA: I
O dispositivo cuja supressã.o se pretende é frontalnlente con

traditórJ.o com o ordenamento constitucional em elaboração. Confe-j
re ao Presidente da República uma atip1ca "imun1dade" rigorosa _-'
mente incompatí.vel com as mais elementares normas de um regime de
mocrático.

De acordo com o artJ.gO em foco, poderia o Presidente cometer
qualquer desatino(e desatino seria neceesaxaeeente um ato estra
nho ao exercício do 'mandato) sem a mínima possib11idade de ser
responsabiliyado..

Adem~i!!, no.elenco das competências do Supremo Tribunal Fede
ral, esta J.nser1da a de "processar e julgar o Presidente da Repú-

~~~~~a~a:oJ.~;~~~~~~op~~a;:n~~~::s."E estas, obvJ.amente, são es -

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

o - ~~::ext-;~~~: ~~s::oO~~~~ll~n:~;";"':~n~:e~=~:~~~lNosupressIva.

O - OMISSÃO-Objetive restabelecermatérlllllproYllda no I"turnoe MOIncluKla nllredaçlloelovencido.

O - ERRO- Redaçãodo vencdo que nêc correspcnde110que Icleprovado no 1· turno

O ~ CONIRADlçAO - Dl5po5llWoS conlJedltonosentreSIe sobre a mesma matena

D - ~~~E U!"IGUAGEM - SIlnllrVICIO de linguagem deFeIto erro mllnUesloII comglr ou de

r:õ----------=-----------,
A1:t.. 14, § 12 do ProJeto (B):

SuprJ.ma-se o § 12 do art. 14, do ProJeto (8) a expressão:
"Ressalvados os que já exercem mandato eaeeavcv,

EMENDA 2T0161S·8
PJ Deputado l.UIS 1\1.BERTD"':;,,,,.=,.="::'rs=---------,) ~;iããJ

QUBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[i] - ~~~~~::~~~I~:;~=o~~~~"p=~=;6~:~se~~::~~uPresslve
D - OMISSAo - Obje\MIleslllbelecer materla eprcvadeno lo turno e n.lioInduldllne redllçltodo w:ncldo.

D - ERRO - Red~ça:' do vencdc que nec ccrrespcnda eo que IOlllprovado no l' turno

D - CONIRADlÇÃO-DJsposllrvos conuedncncs enue si e sobre li mesmematérle

D - ~~RE=t: UliGUAGEM - Sanllt vrclo de \lngu!lgem deferttl.ene m!lrMeslotioctmlglt, cu ee

r.r----------='-----------,
Art. 38, XVIU - Projeto (D)
StJprJ.ma-se o Inciso XVIII, do art. 38, do Projeto (D)

JUSTIFICATIVA

o dd spoaat.Lvo estabelece procedê!]cJ.a sobr~ os eemeas seto
res admJ.nistrat1vos, para a adml.n1straçao fazenda1:1a e seus se rva-'
dores eaeceãs , Trata-se de medida dJ.scrJ.m1natórJ.a, ",ncompatível com
os pr1ncípJ.os de J.gualdade e de el3.m3.nação de pr1v3.lég3.os que per
meaem a nova Carta ccneea tllC10nal, razão pela qual o ãncasc deve ser
Sl,lprJ.ml.do.

~ - ~~~:~~~~~~ ~~~e=oo~~~~e~~=;~s~=:n~:e~~~:~:~~~upreulV~
O - OMlssAo -Objetrva tesUlbelecer m~terlill eprov~d~ no I"lumo e MOlndurd~ n~ redllçliodo vencido

D - ERRO- Red~çlio do venCido que nllo corresponde!!lO que foIllprovadono I· turno

O - CONTRADlçAO - DIsposllNos contr~dltonos entreSJe sob/e ~ mesm!!l rn!!ltena

D - ~~:Te~~E UNGUAGEM - S~ner \'fclode Imguegem defeIto erro manIfesto li comglr ou de

JUSTIFICATIVA, I
• A supressão ob)etJ.va conferJ.r maJ.or amplitude à norma moralJ.2:a-

dora contJ.da no dJ.spoS:Lt1vo. A ressalva cUJa supressã.o se pretende tei
o condão de const1tuJ.r um prJ.vilég10, fazendo com que um determl.nado
número de pessoas, embora na mesma situação contemplada pela regra J.m
ped1t:LVa, não sejam alcançadas pela inereg:LbJ.1:Ldade.

QUBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

o - SOPRESSWA - Se lor de expressbo(lU plllavrll nIlO deverllInvertero senlldodo dlsposlllvo
bemplcr no texto. supnmu o lldveWIO ~rv.O" passandoli ser emendllmodlliCIltlVD e nào supresslvll

SUpI'lna~se no 3.1'lCJ.SO 11, do ert.38, a expressão "prme.tra"o

D - OMISSÃO -Objelrvll rest.abelecer metel1~ Ilprovadll no 1~tumo e n.liolncluldllnllredaç!o do vencido

D - ERRO - Redaçeo do venCido que nllOcorrespondlllloque foieprov~do no 1 lumo

[I] - CONTRADIÇAO- DlSposl1lVos conulldlton~ entresIe sobre li mesma matefle

O - CORREçAO DE UI'IClClAGEM. - 5Ilnllr l/fciode llnguegem,defeIto erro mllnlfesto~ cornglr,ou de
tecnlcaleglsl.:l/Va.

JUSTIFICAXIVA

A VJ.nc:ulação da exJ.gênc3.a de concurso píb1J.co à "pr3.Jllerra :mvesb.dura"

pode dar trargern a :mterpretaÇÕes anDÍguas, enseJaOOo a que o serv~r poSsa pre

tender ocupar outros cargós ~ errpregos pÍbll.cos, m3ependentemente de concurso,

baseado no argumento de tê-lo prestado quando da prlmerra mvestJ.dura.

Tal enteooJ.rnento, que p::dena prosperar arrJ.mado na redação do J.nc:aso,
provocarl.a urra profunda alteração nas normas que dJ.scJ.p1J.namo J.ngrCsso no serv.!,
ljO p.í.b1:l.co e em suas vár3.as carrerras, nos dJ.ferentes Poderes.

t, aSSlJIl, llTIprescJ.ndível a elJJllJ.naçâ:o da e>;pressão p:lra que a norna 1Tl2
ral1za"lora da e:ugêncla Ufuversal do concurso plíbllCO para 3.nvest3.dura emcargos
eTol empregos p.íbbcos não venha a ser desv.trtuõda atra\'és de entend1Jll:"ltos que P.2
derão ser co'"lstruídos se a re5ação do J.ncl.SO pe%1l'l!lne::er corro consta d::l ProJeto

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

o - ~~~~:~~~~~:: ~~~:~oc~~;.~p~:~::lis::~n~:::n~;::~=uPtmlVa
O - OMlssAo - ObjetMlresUlbelecer mlllêllallprovedllno l·lumo e nllo InduldllnIl red~çllo do vencido

O - ERRO - ~edllç.lio do venCido que n.lioeDl1espondllllo que 101 eprovlldono I .tumo

D :- CONTRADIÇÁO - DISPOSllJYoS conlJadltonosenlJeSIe sobre li mesma mlllena

m - ~~le~~t?~E UNOUAOEM - Sllnllt VICIO de Imgullgem, deleito erro menlresto li comgl/ ou de

r.,,-l\rti--·go-,30-.-""'---:..,-r-afo---:1ln=----Pro-jeto-~~'-------------,

Dar ao Parágrafo thllco, do art.13D, a se§'tunte redação IOA le1. chsp:n:á sobre a OI.

ganizaçào, o funcionamento e a canpetêocJ.B: dos Órgãos da Just.1ça MJ.htar".

JUSTIFICATIVA

HáJ.ncongruêncla e contradlÇâo no texto do Projeto (B) O caprt: d:l art.

130 defme exaustivamente a carpetênCJ.a da Just1ça M1htar, sendo contradJ.tórJ.o

que c Parágrafo thu.co~CJelegue 11lei dJ.sp:lr sobre a mesma. carpetêncJ.a.an verdaOe,

a lei disp:n:á sobre a CCll{le:tência dos órgãos da JustJ.ça M1.1':Ltar: aqueles tratados

nos inc1SOS do at.128 f do Projeto.

EMENDA 2T01613-1e OePJt.a~c> foll\\tR1C]O FRUI"'J

QUBRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

[R] - SUPRESSWA - St fo d('" expleS~il ...ou pllla\1a natl deveu.: lnvt:rtel o senlld:> do dlsposrtl."O
bemplo no texto supnmu o ad''erol~ MfV\('I pll~Sllndi)li ~u emwdll modlficll~ll ~ 11/1:;> 5up/eS:sNll

D - OMlssAo - Objell\a resUlbelecel /tI.lItena aprovedllno 1 turnoe nllolncluldana redaç6:> do venCido

O - ERRO- Redaça" d. \'('nCld.q..!' na- cOIIHp"nd~ e. qu' Iv ei'rOlad" n- 1 I.: n:.

O - CONlRADlçAO - DlSpOSIIl\"OS contrlld,lorlo~ entrl:c 51 t sobr( !!I me~mt; mllter~

O - ~~~e~?t!:E LINGUAGEM - Sllnllr \'CIOde linguagem deleito erro mlllllfestoli comgll ou de

Artigo 38, XVII - Pro]eto (8) I
Dê-se ao mc1so XVII do art.38 do ProJeto (8) a segUlnte redação:

"JIrt 1R - •••
),"\'11 - <' pro]);'Jçâ:- {l'" a=u-':.llar pS"'::e"l"lA-se a_e-rJre=,~s e :'u"l;ô!!s E abra"l?E au- '

tarqul<'~, e-pl"E:l;'/:!õ €stat"J.E e fundaioes: ma-:lt:LdSE" PE~c F:>:Se:- P<Íbllco," I
JUS'rIFICATIVA

[

Substl.tuJ.r no te>..to as expressões "errpresas p.íbhcas, SOCJ.edades de eco
nortlla rnlsta" p:lI' "empresas estatalS" se JUSt.J.flca )Xlrque não exJ.ste, no chreJ.to ...
)XlSl.t1VObrasJ.leJ.ro, um conce1to UllJ.fonne de SOCJ.edade de econarua nu.sta, o que
há são vános conceltOS de socaedades de econarua DUSta. AsslJIl, venfJ.carros que
mw.tas vezes uma empresa estatal (federal, estadua3. ou trIWllCJ.p;'ll) é entencbda c;e
m:> SOCJ.eda"lede econCX'IU.a nu.sta para os efeJ.tos da legJ.slaçâo do imposto de renda,
mas não o é para os efeJ.tos do Decreto-leJ. n~ 200/67 e da Lel das Soc3.edades )Xlr
Ações (leJ. 6.404176). Tal o caso, p:n' exemplo, da BANRID-eréd:lto lIroblhárJ.o SIA
que, não obstante seJa ccntrolada aCJ.cnar3.<mente pelo Estado do RJ.o de Jane1ro ,
decldJ.u o suprwo '!'rJ.o.mcl l"e::lera1 que não deva ser conceltua::l<=.corro e:'lpI"esa de
eCO'l:::rua tlllsta (RE 91 03:-2, J.n RTJ 96/1323) 11 PE:rnOBR.'(s É e'lte-:l:ilds caro sO=J.e
da:ié de eCO'l'X"tlê il'..1.E"tc pa!'õ os três eféJtos, 1<': u-a sU=S11Já!"1ê.Sola, e.-mra S""Jê

~;~~:i~~ar~~~ :o~:~:5:<;~!:e~~~~~: ~~:&t.õr~r~~o:f:~~~~o~ac;e&~;:~~~~ 1~~ I
2'" (õJnoj", q..l"" n!::. ="_'~ n:::E'SSêTla'tP-"lte assl!'" e"l'::E--:l5Jdd, na: c seri para os efe.!,'

to" dê ~)~.~~~~f~~€:a~1,~~~e~~ ~~s~~~ ~~,,~~c:~t;;~~;l~~~t~~;t:-=20: I,ter!

ensejado :mm.eras dÚv3.c1as e debates.Po::lem enstJ.r erpresas píbhcas estacluaJ.s e I
nurucipa3.s no dJ.re1to p;l51tiVO nacJ.onal? Duão alguns que não. o.rtros chrão que
SlJtI, desde que a enpresa píbhca, no caso, seja plunpessoal e não Ul1lpessoal O
uso de amb3s as expressões, ass~, dará fatalmente margem li. m~taçÕes ~
guas e vnprecJ.sas, que conc:orrerao para, dJ.storcen::lo o seu sentJ.do, calpraneter
a ple-re aplJca:;ã:- dos preceltolõ CO"lSt1tUC10"1:lJ.~q'oleas contemp1a"tl D.err;::hfJ.co tã~ ,
s~..J.f' ccr C' ~ 1-, "l~ ert':~ p:ilera alg-..le- !õ"..l=t:'i:-U!r q"l"" a p;-oiblÇà::l õ; acumu
lar não s<" eeten'if' a tni' socleda:ie anÔIum3, CUJO capJtal É:controlado pelo l-lunlcí I
PJ.o, do qual contu::'Io partlCJ.pem pessoas fís1cas, t=Or não ser ela enterxhela caro
socledade de eccnooua DUSta para flns do DL 200/67. Daí ;orque, na brllJa da dou
trlna tl81S m:derna, pro~r a su.bstJ.twção- daque-Ias expressões pela expressão "em-I
presa estatal" que, c::xrc no;ão rn3.l.S ampla, reconhecJ.darrente, engloba as conceJ.tua
das com:> empresas p.íblicas e socJ.edaÕes de eccma::J.a m1sta.1Ibrange a:m:3:a, aquelas
que, emh:lra não se arroldem em exabdão aos mtÍmeros conceJ.tos legais, são CODtr.Q
ladas pelo Estado e, p;tr J.SSO, estatals.

Art.30, V - P.rojeto (8)

Cor:CJ.ja-se a redação do J.J'lCJ.SO V, de art.30, para substJ.tUJ.r a expressão "para C:!!

da legislatura" pela expressão "emcada legl.Slatura, para a sul:sequente", carpat.!,

bll3.zando essa redação can a do § 22, do art.27, do meSlOO Projeto

JUSTIFICATIVA

Cate está redJ.gJ.do, os membros da câmara MunJ.cJ.pal leg1slanam em causa

própna, )XlJ.s na própna legJ.slatura fv:anam a sua re:mmeração e a do PrefeJ.to e

Vu:e-Prefeito.Consoante o prJ.ncípio segw.do tanto na esfera estadual eatD federal,

05 legJ.sladores devem fv:ar a rem.meraçâo para a leg3.slatura subsequente. !aí, a

prop:lsta da presente emenda, que 'VJ.sa eatlpa.tlbJ.hzar o dJ.sp:lsl.tJ.vo cem a nonra eA

tabelecJ.da para a Asserriolél.a Legl.slatJ.va, no § 22, do art.27.

EMENDA 2T01617-4e """""do R!\lJL BEIiM

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

o - SUPRESSIVA - Se forde expressboou plll~vrll, n.liodever~ mvertero senUdodo dispositivo
Exemplo no tex1O, $Upnmlr o lIC!vémlo MNÁO", pllSSando li ser emendllmodlrlClIUvll e nliosupresslvll

D - OMlSSÁO - ObjetrvarestllbelecermIlten~ llproYllda no I' turnoe não Incluldll ne redllçliodo vencido.

O - ERRO_ Redllçliodo vencidoque não corresponde110 que foiepfovlldono 1· tumo

~ - CONTRADIÇÃO - Dl$poSlllVOS contradltonosentreSIe sobre II mesma mater!a

O - CORREçAO DE UNGUAGEM. - SllnM VICIO de ImgUllgem, defello erro menlfesto li conlglr, ou de
técrucekglslallva.

kt.14. § ~IL ProJeto (B)

SuprJ.llB-SP aJ\§ B1!:, do art.14, PJt' contraditória, a expressão "a partir da fJ.l:ta-
ção partJ.dána". •

JUSI'IFICATIVA

A expressão cuja supressão se preterDe contenpla sJ.tuação de existêncla

absolutanente up::Issível.Note-se que, pelo dJ.sposJ.tivo em tela, O nu.1J.tar seria

agregado pela autondade superior "a çarb.r da fJ.1J.açâo part.J.dárJ.a" Ora, o artigo

43, § 62, dJ.sp3e €j!pressammte que "o IIIJ.1J.tar, enquanto em efet.1vo serv1ÇQ, não

pode e~ fllJ.ado a p:n-ti.dos polítJ.cos".A agregação, portanto, não p::de ter IXJr

tenro uuÇJ.81 a f:t.l2ãl;ão}BX'b.dáría, CIlja ocorrêncJ.a já presSUJ,:i5eo prévJ.o afa:s~

mento.
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QOEJRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDk

r.r-'""~L_~~!!.!!:!!!!!l~~ ,.)J ~07.BB J

EMENDA 2T01624·7

llJ SEmOORMAAIOr:tmS

~ -~~~~~~~~~~::~=o~~~~:~::~se~=~supress~
D - O1'11ssAo - ObJetra restabelecermatem aprO'oada no l'tumo e nllO Incluidanllreda!t&o do venddo

O - ERRo_ Redaçilodo vencdc que nãocom:sponda-lIO que fDleprowdono t· turno.

0- CONTRADIçAO-DlSposrtIvos conlRldlt6nosentreslesobre~mesmllmatérill.

p - =~?~E UNGUAGEM - SMIlr \'fclo de !lnglUlgem, defeito,erro marufestoa corrigir.ou de

JUSTIFICATIVA

QOEIRAASS~ANATUREZADAEMENDk

D - ~~~~~~~s~~~~ ~~fV:~oo~~~ap=:e~âs~~~~n~::~:U:~SUPlesslva
o - OMIssÁo - ObJetMIresl.il.bele<:er matenal!pt~dil no I' turnoe não Indulda na reda,lIodovencldo

W - ERRO - Reda,lIo do venceo que nêc corresponda ee que fDl ZlplOVildono p tcmc

O - CONTRADIÇÃO- OIsposllJvos conuedecncs entre51e sobre li mesma matena

O - ~~~E"UNGUAGEM - SanarviCIO de linguagem. defeito,erro menlfestcli corrigIr.ou de

EMENDA 2T01618·2

e

Art.5. § 2~ - Projeto (B)

Cornja-se a redação do §2l!, do ere.se, conforne a segw.r se pror.õe.

"Art..5!! - ••••

§ 22 - Os õxreatcs e garanhas expressos nesta Const:1tl1l.cão não excluem O!!

ercs decorrentes do reglJlle e dos prJ.nC:trnos px ela adotados, O'.,! acs tratados J,!l

'temecacnaaa em que a Repjh}Jc:a reôeretava do areen eeja i2rte.

JUSTIFICATIVA

1\0 restringir os dlreitos e garantias ao "artJ.go" em vez de ãel:uru.tá

los na vasbClão do texto consUt;.ucional. o enW'lC1adoda redação do vencaôc 1lDS

trou-se J.nadequadamente restratavc e mrtafaâcr da proposta onglnal.

EMENDA 2T01621·2
P senador ~'-VIlF.U\----------'JrmMiãã""J.

QlIEIRAASSI~A NATUREZA DA EMENDk

o - OMlsSAo - ObJetMI restabelecermetena aprovadano l·tume e mornclulda r\lI redollç&o do vencido

m- ERRO_ K':!.:lllçâodovencldoquenaocorrespond/llloquefolllprovadonol'tumo

O - CONTRADIÇÃO_DlSpoSllNoSccmrectcncs errueSIe sobre11mesma metere

D - CORREÇÃO DE UNGUAOEM. - Sllnar víciode hngullgem,defeItO erro manifesto li corl'iglfou de
ti:cnlcoleglSJ.aWa.

5 Art.9!, t I! - Projeto (B)

Corn.ja-se a redação do § l!!. do art.9!!, para restabelecer a redação do § 12. do

art.ll. do Projeto aprovado no 12 turno. na fcmm segw.nte.

SUprima-se o inciso II do art. 190•

.JUSTIFICATIVA

A propriedade produtiva deverá ser insuscetível de desapropriação se
cltrlprIr as demais exigência; da função social. A propriedade ProtiJtlva cumre tma
importante função social. Por isso, em princIpio, já está eroaraoa nos termos do
art 191. Mas se produzir destruindo, depredando recursos naturais, desrespeItan
do normas de relações de trabalho, por certo que não poderá ficar isenta da desã
proprlação porque não estará ClJllPrIndo todas as exigências da fur:!Ção social. -

Suprimindo-se apenas o inciso, fica aiMa o parágrafo que lhe dá tra
temento Privilegiado nos termos da lei, mas não ficará isenta da desapropriação-;
se, ainda privilegiada, descl.ITPrlr a função social

EMENDA 2T01625·5

P == ROOSOO MAAINl<l

."'''----------,
Deputado ALUIZIO CAMPOS

QlIEIRA ASSJIiAlAR A NATUREZA DA EMENDk

o -~::~~~::::::::~~~~~:e~á=~s:~::=~essfva
O - OMlssAo -Objetiva resmbelecermlIteriaept'DV&da no r- turnoe nêc Induldoll nlI reda!tãodo venddo

[!] _ ERRO_ Reda!tãodovenddo que nioCOlTesponda o!IOque foiolIpfCMIdo no 1· turno

0- C:ON1RADIc;AO-Dtsposltlvos contrlldll6nosentreslesobfeamesmllmatena.

D -~~ UNGUAQEM - Sllnllrvicla de IIIlgU&gem defeito erro ITWllfesto a corrigIr.ou de

"Art.ll - ••••

§ I!! - ~tXIo se tratar de aervaçce ou aUv1dades essencuus def1I1l.dos em

aea, esta dl.sporá BObre o atend:unento das necessJ.dades J.DadJ.áVeJ.5 da ccaeueeõe,"

OUSI'IFICATIVA

A nova redação dada ao parágrafo em tela, ao ClJ.sp::>r as orações de foma
c:oortIenada,alterou fundamentalmente o sentJ..do on.gmal, dando ao legl.slador tm'i3

anplitude de ação cp:! mo Ire foi CI:JlfenW pela decJ.Sâo do prlmeJ.rO turno.Conforme ~
vaseoeae a redação OrJ.gmal ecure erenecrate, o p:õer de legl.slar sobre o "atendJ..
mento das necessaõeões J.nacháve1.5da cmtml.dade" está vinculado expressamente à
lup::;tese de se tratar de "servaçcs OU atiVJ.dades es.senciaJ.s defuu.àos na próprJ.a
âea";

e não ampl:C=~~ : =nd~~l.~~a~~e~~~~~ e delinutadora,

QOEIRAASS~ANATUREZADAEMENDk

ILI-~~:~~s:u~~~~oo~~~~ap~::=~ll~~~se;=::=:pressMl

D - OMlssAo -ObJetNlI restabelecernmerla.llprOVZldll no l' turno e MOIndu/da r\lI~ do venr::ldo.

D - ERRO - Redaçbodo venodo que nllo correspondoll w que fOlllplO'llldo no l' turno

O - COl'flRADtçAo - DlSposMlos ccntredaoncsentre 51e sobre a mesma metene

O - ~~=E UNCiUAGEM - Sanal viciode ImgUllgem, defeito, erro marnfestoa corrigir.ou de

Suprima-se o art. 22 com seu parágrafo único das Disposições Transi
tórias..

_.14. § 7' - Projeto (8)

Cbl:rija-se a redação do § 12, do art.14~ substituindo-se a palavra "eletivo" p%

"leg1slativo"•

• JUSTIFICATIVA

O texto dá establlidade a servidores públicos que foram I
admitidos sem concurso públ1co, contra, portanto, o principio do mé
rito. A exigência de concurso deve ser de rigor. Quem entra no servi
çc públ1co sem concurso não pode ser estável em termo estatutário :
Se se quer dar garantia de emprego, como no art. 7 Q , I, o regime há
de ser outro, não o estatutário.

Q(JEJRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDk

QOEIRAASSJIiAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

no § 4"SUPRIMA_SE

r::E!J - SClPRESSIVA -Se for de elCpres~ ou plllavrll n.6odeveraInvertero senbdodo dlSpOSMo
Exemplo no texto suprimiro advérbio ~NÃo~. pusando a ser emendllmodlficiltJVll e nio SUPfe5$lVll.

o - O1'11ssÁo - ObJellVil resLabelecer nus~lUlllprOVllda no 1· turnoe n!loIncluKlil nllredllçilOdovencido

D - ERRO_ Redoll!til::Jdovencldoquen!oo~orresporldalloquefolllpIOVlldonol·tumo

O - CON1RAl>tÇÁO - DlSposltlVOs conll"adltonos entre si e sobre IImesma matena.

D - CORREçAO DE UNOUAGEM - 5llnllcVÍcio de 11Ilguagem defeito.erro manifesto11 cornglr, ou de
técnk:1I1egls1a\r.ra..

s Art.5!!, XlI - PxoJetO (B) , I
~:~!!a_~~ção do J.nCl.50"1Jl, do art.S!. nos segumtes temos

XV - f assegurado a todos o acesso à ;mfonraçào. resguardando-se o sigl.lo é1a
f=to quando ~ossár10 ao ~erclc'o _"."=01," I

JUSl'IFlCATIVA I

o - ~c:,n::s:~:S:U~~I~ :~~:~~oo~~~~~p~sa~~:e~ás:~~n~S:=:;:~:upresswa.

D - OMlssAo - ObJelMl restabelecermatena eprcvadano l' lumoe nliolIlcluld/l nll redaçâo do vencido

D .:... ERRO - Redaçead:. VenCIÓi:l qut' nll~ corresponda 1I::l que IOlllprovado no 1 turno

0- C:Ol'ilRADtÇÀO-DISpo5ltlVOS contl'adltonosenlle sle sobre 11 mesma matena.

W - ~~~~~~E UNOClAGEM - Sanar vlI:lode bnguagem defellO erro millllrestoa colTlglr. ou de:

DESPACHO

A redação do vencaõc trocou injust1fJ.cadamente a palavra "legJ.SIaUvo",

constante do texto aprovado em Plenán.o, pela palavra "ereeaco", A troca anplia

cons1derave1Jrente o conteúdo da ressalva, IX'J.s dl.lata a exceção para os detentores

de todos 05 rrandatos eletivos, além. QbvJ.amente, dos leg1slaUvos.

E.'iENDA N'" 2'1' 01619-1

AUTOR: ALU!ZIO CA!1POS

NATUREZA: ...::ERR=O _

A emenda, visando corrigir erro, nretende substituir, no art:

14, § 79, a eXTJressão "I'landato eletivo" 'lor "I'landato leqislat!vo".A inl.

ciativa, configura modificac-âo de méritd no texto ~J:!r~vado, inadrnissí:

vel n('iS termos regimentais. Deixa de ser aprovada.

A emenda ob]etJ.va tornar IlBJ.S claro o conteúdo do dJ.SIX)siuvo, arredan
do eventua1s dJ.stoIÇÕes na J.nterpretação.

tendJ.rnentoN~ef=o~ce::r~~;:J~:'~~~~~s=~I"~~~~en
ao exercíc10 prof1SS1onal".

A redação ora proIX'sta restaura a clareza do enuncJ.ado, V1.J191laIXlo o
"exerc:ícJ.o profJ.SSlonal" apenas ao "resguardo do sl.gl.lo na fonte" e nao ao ClJ.reJ.to
de acesso à J.nfonraçào.

do Artigo 41,

a expressão final NA fORMA DA LEI.

JUS T I f I C A T I V A.

llIJlIUlI'lmml'lmm,nl111'IJlI[:II~mI:lLlmm !lU:.lU'll

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.o!ARAES

O texto deste parágrafo é auto-apllcá"'el eis que determi

na que nos proventos da aposentadoria serão revistos, na mesmd propo.,;,

ção e na mesma data .•• " de fi'odo que não haverá necessidade dp leJ.

para deter'-inar a forma e a modalidade do procedlm:nto pars aplicação

do texto c:"st:!. tUClonal.

Presidente da A;;sembléia Nacional Constituinte.

QOEIRAASS~ANATUREZADAEMENDA.

Des'"lecessária, pois, -lei para a aplicação do text l

QOEIRAASS~ANAT~REZADAEMENQk

o - :~~7;~~~;;~~~I; ~x~~e~~~oo~~I~~ap~::~:l:~as:~::'~::=~:::~"':~ressMl

m- OMISsAO-ObJeI/V/I restllbeleter mllterlllIIplOVo!ldll no 1· tumoe nllolnc1uldll nll~.6odovencldo

D - ERRO - Redllçaodo venCidoque nao corr.espondll w que fOlllprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- D1StlOSIU'0~ conl1lld,toflo~ ~nlrl!' SIe 5Obl~ /I mesma mateml

O - ~~~r~~llv~E UNGUf\QEM - Sanar VICIO de linguagem deleIto elTo manifesto a corrigir,ou de

Arf. Si!, XLIV - ProJeto (9)

Corrija-se a redação do inciso XLIV, do art.S~, nos seguintes ter
IDOS:

Art. S!! •••
ytIV - a JE"l. conf'lC'!E"rará J.naflançávelS e lnsIlscetíve1s de graça ou
Dn1stia a prát1.ca da tortura. o tráf1.co 1líCJ.to de entorpecentes e
drogas 'af1ns, o terrorísmo e os cr1.llles lledl.ondos, por e~e respon
dendo os mandantes, os executores e os que, podendo eV1ta-los, se
om1tl.rem;

o - SOPRESSIVA -Se for de expressãoou polaVfIl, Mo deveráInvertero senlldodo d,spo5l\rYO
Exemp1o'no texto supnmlr o edV'frblo MJiÁo-, p.usandoa ser emendllmodaficalMl e Mo supreSSIV/I..

O - OMlSSAO -Objellv'll resmbelecermateriaaprovadano 1· tumo e n.!ioIntlUldanllre&çao do venCIdo

[!] - ERRO_ Reda!tBo do vencidoque nâo colTespondllllo que folllprovadono l' turno

O - CONTRADIÇÃO- DlSpoSlllvoS contrlldltarlos enlleSIe sobre olI mesma matena

O - =~~E UNGUAGEM - Sllnllr\'Ido de Imgullgem,defeito erro manifesto a corrigir.ou de

Artigo 5!!,. inciso 1.XXI, do Projeto de Constituição (8):

-llESTABE1.ECER o texto aprovado em prJ.me1.ro turno (art·.6!!,§ SO),com
a seguinte redação' .
Art. 5!! •• A .................................................. • • • • • • ;

1.XXI - o mandado de segurança coletJ.vo pode ser J.mpetrado por: ~
a)part1.do político com representação no Congresso Nacl.onal
b)organl.zação sindJ.cal, entJ.dade de classe ou assoc1.ação 1

gallJlente const1tu1.da e em fUncJ.onamento há pelo menos um
ano, em defesa dos J.nteresses de seus membros ou associa I
dos; -

JUSTIFICATIVA

A redação final do Projeto (U) restringJ.u a leg1t1.mação dos partl.
àos polítJ.cos para impetrar mandado àe segurança colet1vo apenas à
hl.pótese em que ag1sse em defesa dos interesses de seus membros ou
as~ocJ.ados. Fsta restr1.ção não c~nstava do texto aprovado em prJ.
meJ.ro turno, que a contemplava tao somente para leg1tJ.mar atl.vamen
t~ as organJ.zações s1ndJ.cais e as ent1.dades de classe ou assoc.!.a :
çoes.

EMENDA 2TOl627-1 ""''' ---, I'r':":'"":-::I
~ CONSTITUINTE PAULO MACARINI J (=11.07:BB J

QlIEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o -:~:~:~~:n~~~~o~~~~"~=~ás~=~s:~=~~presswll.
O - OMlSSAO - ObJ~!lVll restabelecermatenllllprovadano l·lumo e nb Inclu!d~nlltedaç.!io do vencdo

O - ERRO - Reda,;ãodovencldo que nã;) correspondallo que fol/lpro.a:l:'..no I' tumo

I!:] - CONTRADIÇÃO- DlSposrtNoS contradllórlosentre51e sobre li mesmamllténa

D - =~~E UNGClAGEM - Sanar \'fclode bngullgem defellO, erro manifesto e comSll'.ou de

Dá a seguinte redação ao § 19

do Artigo 105:

E:: obrigat6ria a inclusão, no orçamento das entidades de dir~lto públi

co, da verba necessária ao pagamento dos débitos constantl!S do"> pri!c~1

t6rios judiciários, apresentados t1té lV de julho, data em que terão .2.
tuallzados os seus valores, fazendO-SI;! o pagamento em moeda rotri!nte,

até o final do exercício seg.linte, corrigido até a data em que efetu! I
do, facultando-se às entidades devedoras, para o atendim:nto das re-I
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E.':IENDA N9 2'1' ......!ill=L-

NATUREZA: CONTRADlcAo

quislções com etuaãf aeção , a emissão de titulas d r dIvida púb1!ca; I 

cujo montante não excederá à di eerença entre o valor orçado e o a ser
cfspendí.dc , e que não será considerado para efeito do !J.miti" de endr

vrdemento ,

CONTRADIC1i:O

ANTONIO CARLOS rRANCOAUTOR:

NATUREZA: ---""""""''''''''''- _

JUST1fIC.TIV. I
Ao Estado, não pode competir às funções do "regulador" das

atividades desenvolvidas pela iniciativa privada Estas devem ser dese!!,

volvidas sempre livres de qualquer ingerência estatal O Estado deve

ater-se às atribuições de simples fiscalizador das atividades econômi

cas da iniciativa-privada, e nada mais.

Em 12/07/88

~lUSTIFICATIVA

Constituinte ULYSSES GUI.~RAEs

E.'iENDA N9 2T _'_63_'_-0 _

DESPACHO

o trccec 1 do artigo 6'1 do te.<.to pennanente prevê a proteção da relação
de eeprego contra a despedida arbitrária ou sen justa causa.

Assim, despropositada a não insersão dos termas no meteo que trata da
matéria no Ato das Disposições Tnmsitórias, desde que, se desta forra se proceder,
esta.riamos consagrando, no período de vacância. a estabilidade irrestrita. em fron
tal contradição com o texto permanente.

~ a contradição apontada. O art. 11 cuida da 'situação

transitória até que se promulgue a Lea, complementar referida no art.

79. I. A mudança de redação pretendida configura urna~modificação do
texto aprovado, o que contraria as regras regimentais para esee zç tur

no. Deixa de ser eccrtuae ,

Presidente da AssembléJ.a Nacional Constituinte.

QUBRAASSII'IAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Suprima-se do art. 160, caput do Projeto de Constituição (B),

a palavra " e regulador".

o - ~~~~~~ext::~:~~:r::~~ev~r~~oO~~I~~ap~:~:~ás~~V:~n~:~~~:~::~~~~upresslva

D - OMISSÃO - Qb,ebvarestabelece~materla aprovadano I' turnoe nlio 'ncluldana redação do vencido

0- ERRO_ Redaç,i.()dovencldoquenaOCOrr(!spondaaoquefolapro~adonoI"lumo

O - COrfIRADIÇAO-Dl5poSlttvos cOIIUl:ldlloflosen1.fe SI e sobre a mesma maté/la

D - ~R~~:?~E UNGUAGEM - Sanar \I1CIO de linguagem, defello,elTo manifesto 1:1corrfglr.ou de

'- -"====== J r;:~;;J

JUSTIFICATIVA

QUBRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

m- :~~~~~~~~=~o~~~~~=:s:V:~n~5C~~~:~:~~~supiessrvll

O - OMISSÃo -Objeliva restabelecermat&1.!I aprowdll no 1~ luma e nao Indurdana redação do vencido

O - ERRO- Red:açaodo venCIdo que não correspondaao que foiaprovadono l' turno

O - CONIRADlçAO - Dlsposllivos conlladlonos en1.fe si e sobre II mesma mlltena

O - ~~~~~E UNGUAGEl'\ - Sanar VICIO de Imguagem.defeito. erro manifesto a corrigir,ou de

eonefcerandc-ee que a redação do vencido, no que diz respei t

ao mc í sc 11 do artigo 62, não corresponde ao que foi aprovado no 12

turno, substitua-se a palavra "Sindicato". de forma a restabelecer-se
expressão "organização emcncar», conforme aprovado pelo Plenário

GOBRAASSINAlJ\RA NATUREZADA EMENDA:

rradrcfona lmente, a palavra sindicato significa a entidade de

19 grau, dentro da estrutura s~ndical. Já a expressão "organização sin

dical", tanto expressa a estrutura da unicidade, consagrada na votação

do 112 turno, quanto as entidades de 2º e 32 graus da estrutura sindi-
cal: as federações e as Confederações. -

JUSTIFICATIVA

O dispositivo havia sido inserido atendendo a um acordo estabelecido, qua
do 1:Iavotsi;ão da t1TOteçãO no empIego (inciso I, Art. 7º). e visava a assegurar aos
atuais membrosdas CIPAS, a mesma estabilidade que possuem pela atual Ieyislação Es
te f.oi o acordo

A atual legislação prescreve.
"CLT. Art 165 - Os titulares da representação dos el'lpregados nas CIPAS

não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se
como tal, a que não se fundar em motivo otscrcuoer, téc
nico, econômico ou tínanceíro",

N R. _ 5- 27 Os membros titulares da CIPA representantes dos emreça
dos não poderão sofrer oespedioe arbrtrárfa, entendendo
-se corno tal, a que nao se fundar emrnot~vo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro

tntretanto, quando da redação da alínea aprovada nas üisoostções Trans~to

~1~~1 d~m;~~u~~;d~t~qu~~~âi ~~ c~~ch~e~-~~oeét~o~t~~bl~à~a~eqE~rnã~/~o~p~~~l~~~sno
acordo e ~ era ...cas

t1Art. ~~ : .: ••••• : •• : •• : " •••••• : : : •. ': •. ' • •.••••••• :.:. I
a) _ "do empregado eleito para o cargo de direção de Comissbes tn

ternas de Prevenção de Acidentes, desde o registro de sua can
didatura ate o final de mandato"

A mod~ficação da expressão efetuada pelo e:<l'\o Sr Relator in
verteu o sentido do que foi aprovado e, ~nevltavelmente, acarretará ~n

terpretações danosas ao Sistema da Unicidade SindicS'l, permi bndo nais

de de Ull'iil Federação de categoria por Estado cu ate ma~s de uma Confede

ração de cotegona no PaIs, o que é, flagrantemente e frontalll'ente, con
trárlo à manifesta vontade da rande 1l'2loria do Plensr10 da ANt ue aprovo.; o texto
no 1º turno.

o - SUPRESSlVA - Se for de expressãooU'P~lavra MOdever6mvertero senudcdo dtsposluvo
Exemplo.no texto,SUptuTUl o advetblO -Nt\O. pas;;andoa seremendamod!fkativ~ e neosupressNa

O - OMlssAo - ObJeb'larestabelecer metera llprovadano l'lumo e nac incluldana redaçac do venccc

m - ERRO - Redllçllodo ~ncido que não corresponde ao que fOI aprcvedc no l'lumo

D - CONTRADIÇÃO- DlSposlbvos conuad tonosenue si e sobre IImesma maena

O - ~~~~E UNGUAGEM - Sanllr víciode linguagem,defeito,erro marufesto a cOlfIglr, ou de

EMENDA 2T01629·8

PJ ANTONIO CARLOS FRANCO

PAULO MACARINI
AUTOR:

JUSTIfICATIVA
lI' ,I,'ll'lll"1l ,lll'IU,J'l"!! I

tces cs spos í cões t.r ans r-cr tea , co, o cbjet í vc di! re\Jul'lri
ZÇI! o oeca-er-t c dos débitos decorrentes de precatõrios, t accu este'ie
lecido n; e r t í çc 37 e seu paragrafo único, a terna de Q'Ji·a,:;ã:l I' li-
Quidação destes •

Ademais seria incorrer en grave erro perll'itY~ que sanado
o que existe de pXBti'cà • hoje I cont ínuasse 3 Si"I pret tcacc o erro.

Ora permitir Que continue a não ser feito o pagamellto in
tegral, pelo valor rdevSdo até a data do efetivo peqene-rt o , dos valo
res dos precatórios ju:Uciais, seria perpetuar o que h:;je é rotina

Objetivou o disposito do artigo. 37 e seu § ünícc svaer sr
este fato em relação ao que ocorre hoje

Seria contradit6r~o permitir q.re sanado uma situação COfl(
t ínuasse ela a existir Necessário, pois, dar o mesmo t catanent i a ...
situações LderrtLcaa ,

"Não pode, pois, a Constituição eIencar dispos!tiv'J~ cO'l-1
trad1t6rios Bem por isso, impõe-se a modif1cação do texto do § 19 do
arbgo 105. já que não se coaduna com as teses con~~agraia" reaet íva-;
nent;e às desapropriações e à corsa julgada, já pnrque , quanto 3:) nea
mo tema, diverso tratamento foi dado em séde de disposições transitó
rias.

"As desapropriações, exceção feita àquelas oara fins de re
forma agrária, só se darão mediante prévia e justa inden!.zaçãtl. Com:i
ccncf Har , então, esta determinação constitucional, da m3~or rerevê-r
eia, com a fÓrm.;la adotada para o cumprimento dos precatõr-Ioa j.dJ.cl;d:'i

"Ao se deferir a atuaUzação das verbas requí s Lt-rdas pef o
Poder Judiciário somente até 112 de julho, e que serão paga; um ano e
meio epoe , num regime, onde qr assa solta a inflação, é o me-uno qJP se
deferir Co capeeentc de verba OJe não represe rt aré ne r ma ,ml 5P (C,1l1CO
por cento: dá e tet Ive-rent e üevi da

"üessar te , a satisfação do crédito de exprcor íaao , qJr' a
pr6;lTia cc-e t í tuí çãc exige seja prévia e justa, na prá tce ce1und,uá'0 pagame-:o de prestações fnfil'1as e homeopáticas e q f' se pe rcerêo 
no tempo Da uma só vez, portanto, a norma da 1" d a i, o 10.5, COI'

li segue inviabil1zar, perenpt.cr-ãamenfe , comando de natureae especf r.cca,
como o é O que regula as ceseorccrtecees ,

..t\o que ccoceme a coisa julgada a definiUJidade dan deci
sões proferidas pelo Poder Judiciário é a peculiar ceracterf-st tca-t q.P
o distingue dos demais Poderes. E esta definitiv:dajt' se traduz pelo
nr Lnc Ip I o , c cnst t toctcnefmente aceito, da coisa julg.)dll; rennesm a lei I
p:;J::ÉIá wlnera-la. ~'tlecisão judicial trânslta em jUlgfldo impõe a Btuaaj
zação do oée í t c de conformidade com leis em vigor que a prevêem. por
expresso. Ora a mesma Carta, tal como a vigente preserva e consaq. a o

~~~p~;t~e~t~~ij~ ~~~~~~~~sda~ ~~~~~~s~~~~~g~~a~~~r~e~e~~~t~~~~~~~ en; I
condenação corrigida do Estado credor e seus bem são objet l de COI1S~

trição jlJdicial O privilégio q.re se pretende outorgar à Faze ufa PÚ
blica é derrogatório de toda ordem jurídica no Estado de níre í to qUF' a
nova Carta Pagna pretende estabelecer sendo, pois. inadlliso;.ív')l que
exceção tão aviltante à mesma possa ser mantida

nE a faculdade de emissão de tItulos se just í r.cce , po rq mn
to prevendo a mesma Carta Magna maior aporte de recursos aos Estados
e Municipios haverá majoração :::Ia receita estimsda, não se con~tituin

do a inflaçª3 fator impedlbvo, a que se dê entendreento oe que. eco
a fixação d::. despesa não p:)deria ela ser rev~sta '0 curso d;l i"xec..r,;ã:J
do próprio c!'ça'lle,to. Aliás, com a inflação, a pró;>1ia rece;.ta e :;en
s~ velne,te E.Jllentaja, COI'lJ é óbvio Então, ~njepend=ntement~ da .;om.\.s
s~o de tit~:~s as e-ntJdades públicas devedoras pod=~ãJ ',alrJ,,"" seu de
bitos decc::r:ntes de coodenações juoIcIais, devIo"r" 'nte cot1í»íd:l~, ':"'
quitando_cs ~ntegralmente à d::.ta em Que cfe~uadJ o ;!,lg,Hl'nto vale1do-J
se dos pró~= ios recursos orçalrentár~os acrescid:Js ~o Jr.,o dI- execução
do orçall"en~~, e só em ultima ins.tância, vale::-se de títulos p3""j saM

fazer a condena ão Além d3 msis se concretlza mai; sel!, cont('a
diçUo entre textos já aprovados pois nas Disposições Gerai'"; e Tra';it1
rias, se faculta a satisfação integral dos débitos pend.!nte!t de pAga
mento à data da promulgação da nova CQnstituiç~o e não é ad"lissrl/~l _
que no corpo permanente se estabeleça p3ra o futurJ nítida pnjeçãJ _
dos mesmos problemas qJe se visOJ coibir corr o ;1I·,grtlle,to int ..gra' do,,;
,jébitos mais antigos

-De efeito, nas Disposições Trans!t6rhs foi apro/aflo ~ell:t~
no qual se facultou às entidades públ!cas de ...edo.cas por jébi:0.. deco
rentes de decisão judicial. quitá_los integra'ment"'. ainda 'lU? em pr~

zo elástico (8 anos) referente aos precat6rio'~ pt'>ndeltes de psg.-'<lntÕJ
NUo é, p:Jis, adtlissível, que não se p=rmita Ci)I~ a mes'lla fat"',l1dtldt', in
clusive com a emissão de titulos, que se dei<e de adotar a me .'IIa solu
ção para as requisições novas, pois à evidência se pNjetal1 no f Jturõ
se fore'll mantidos os texto~ e'll co,flito. os mesmos pr'Jblena.. qUf' pode
rão para logo ser atalhados, Com a adoção da solução prJpoo;ta qUf' nã!
é inovadora, nem modificativa, mas tão somente pugna, para o mesmo te
ma. igual tratam~nto. corrigindo_se a pat..nte contraj Çã3 existentl" -=
entre os textos já definitivamente consagradoo; e apro\ados p=la nobre
AN:, concluiu no seu parecer o nobre jurista José Eduardo"

Em suma a presente e,aenda o~Jet1Ja sana~ evii1ent.> contra
dição entre dHpositIvo existe...te no ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS e o texto permanente da NOVA CARTA MAGNA

h situações identicas apIi::a-se idel1tlCt' tral-am,·nto

DESPACHO
Suprima-se o item V do artigo 70. do Projeto de Constituiçao(B

Inexiste a contradição apontada. O art. 105, § 19 cuida de

regra permanente. enquanto o art 37 e seu parâgrafo único trata dos

precatórJ.os pendentes. A emenda modifica a redação do § 19 do ar:t. 105

quando~ que os requisitórios serão corrigidos até ê data ~

~~ (o pagamentoI • A emenda é contrária às normas regJ.lrentais

adotadas pa.,;-a o 29 turno. Deixa de ser acolhida

JUSTIFICATIVA

Pisos salariais não devem ser impostos por lei e, muito me-I
nos. pela Constituição, ainda mais em um Pais onde enormes são as dife

renças regionais, quer sob prisma econômico, quer pelo social, e onde

existe grande número de micro e pequenas empresas sem condiçoes de su

portar o ônus

EMENDA 2T01633-6
f? AL8AI<l FRANCO

QUEIRAASSII'IAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUI.-iARAES

Pres.idente da Assembléia Nacional Const.ituinte..

É conquista que deve surgir da negoCJ.açao coletiva, onde, com

maior flexibilidade, poderá ser estabelecida remuneraç!:io mlnima para de
terminadas categorias, levando-se em conta, sua importância para o

preendimento e a possibilidade das empresas

(TI - ~~~:~~:~~~;::::~~s;;'~oou~~~Il~:~~;:~6s~~:~n~:e;~~~::~s~O:~:upresslva.
D - OMISSÃO _ObjeUva (eslabe{eccr ma\.etta. aptovada no l"turno e MOInc:lutda na (edao;âodo ve.ndclo

D - ERRO_ Redaçliodovenadoquenllocorrespondaaoquelolaprovlldono I"lumo

O - CONTRADIÇAO- DlSpoSlUvOs con1Jadtonos entreSIe sobre a mesma matérIa

O - ~~:I~';.E UNCiUAGEM- Sanar VIciode IU1guagem, defeito erro menlresto oIl corrlg!!.ou de

QUEIRAASSINAlJ\RA NATUREZA DA EMENDA:

m- ~~~~~~~ext~~~~~~~ ~~~evS:;OkJ~~~~~~:~AS:~~n~se;=:b:=Presslva.
O - OMISSÃO -ObJel.iv~ restabelecermllto!rla IlproVllda no l' turnoe nlloIndurdllrnt redaçãodo vencido

0- ERRO- Redaçãodo\'tnttdoquenãocorrespondaaoquerolapr~adonoI'tumo

O - coNTRADIçAO - OISpOSII/l.:lS con1.fad,toflos en1.fe.si e sobre a mesma miltetJ~

O - ~~~I~E UNGUAOEM - SllnllrVIcio de linguagem defeIto,erro menlfesto a cOlTlglr, ou de

EMENDA 2T01631-0 .. -,
"...."" D'ol"'---,(!J OEPtJrAIJO mrcmo CARLOS FllANCO ) tJ!lt07 J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - SQPRESSlVA -Se forde expressa0ou p3lavra,nao deveráIIl\ICrter o senlldodo dlSpoSlUvo
Exemplo no texto suj'mmll' o advl:rolo -NÃOM, passando oIlser emend.!! modificativa e não supn:ssfvll

D - OMISSÃO -Objetiva restabelecermalJinllllprOVllda no l' turnoe não mdurdllna ~dllÇOO do venddo

O - ERRO- Redaçãodo venCIdo que nao corresponda30 que folllprOVildo no l'tumo

m - COJiTRADlÇÃO- OISpOSIl/VQS con1.fad,tonos en1.fe SIe soble,!lmesma matenll.

D - CORREÇÁO DE UNGClAOEM- Sanar ViCIO de ilnguagem.defedo,elTO manifesto oIl conlglr. ou de
lkniealeglslallva.

A fim de carpatibilizar o texto do inciso U. do artigo 11 do Ato das Di~

posiçÕeS Transitórias do Projeto de Coostituição (8), can o do inciso I do artigo 7 2

do texto pelJlla1'lente, inClua-se nele as seguintes expressões. "arbitrária ou sem jus
ta causa", restando o inCiso cem a segtrlnte redação

Art. ~~ =~;::.::~:..:.~:~·:;;:::·::·::~~;:..:::.;··········l

I'RO.:ETO lE lnSTITUlçllo (B)

Suprima~se no § 212 do Art 120, as seguintes expressões finais: "podendo,
a Justiça do Trabalho, estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições
convencionais e legals mínimas de proteção ao trabalho"

JUSTIFICATIVA I
Esta ar>lpla faculdade de estabelecer "normas e condições" transfere ,para

a Justiça do Trabalho o poder de leglslar que é atribuiç!lio específica do Poder Le
gislativo. Em consequência, este dispositivo contraria ou colide com o estatuIdo no
Art 49,-que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de legislar sobre as matérias
de competência da união.

O dispositivo está permitindo que a Justiça do Trabalho, através da cria
ção de "normas e condições''. determ1ne obrigações n1]o previstas em lei, e até imponhã
pumção pecuniaria, sem prévia cominação legal. t evidente que esta disposição está

~~~~d~~~~ ~~~~~:~~e~t~a~:~~ ~~;~~sd;If:~; ~~~~ c~~~a;u~e~;~ :~~::~e l:t
e a ~mposição de pena, sem prévia cominação legal

Ademais, esta faculdade concedida à Justiça fere 05 princIpios de certe
za e segurança jurid~cos, pois. as partes interessadas nos feitos, jamais saberão,
a "priori". as consequénc1as de seus atos A Justiça do Trahalho passa a d~spor, li~
vre e arbitrariarrente, do dueito das partes, que deixam de ser os titulares de di
reito
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QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

LtJ -~~~~:~S:U~~ItT\~~~Io°~~~~a~=i=~n~~~~~~~S~~presslvn
O - oMlssAo - ObJclN,]restabelecer matéria lIP10vada no I"tumo e não mdulda na redaçllodo vencido.

0- ERRO_ Redaç&o do venceo quenãoccrresponda aoquefOIaproV'ado no I" turno

O - CONTRADlÇÁO- OISPOSll!voS contredaôncsentreSIe sobrea mesma metere,

O - ~~~~E UNGClAGEM - Sanar VIciode linguagem,defeito. erro mMufesto a cOlrlglr, ou de

SuprIma-se o § 2Q do Art. 117 do Projeto de Constituição (B).

JUSTIFICATIVA I
Em 'Um Pais de dimensões continentais como a Brasil, impedir a

utilização do Recurso de Revista, como salvaguarda de interpretações di

vergentes por parte de Tribunais Regionais, seria instalar-se o caos J.!:!.

r!dico e a insegurança das partes ao exigirem a prestação jurisdicio

nal.

Além disso, a fixação de nossa jurisprudência trabal~ista tem

demonstrado a ~erenidade e a justeza das decisões do Tribunal Superior

do Trabalho

EMENDA 2T01635-2 """" ~ "":-:-I
fJ CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CA6 J ~7188 J

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[!] -~:~~~~'~S:oo~~~~~:S:;~~~n~se~~~~presslvD
O - OMlSSÁO - ObJelNa restabelecermatena aprovadano I' turnoe nec mcluldana redaçãodo vencido

O - ERRO - Redaçecdo vencidoque nllocorrespondllao que fOlapro-.ado no l' tumo

0- CONTRADlÇÁO-DISPOSltlVOS conUadll.OOOsenI1eSle:5ObteamesmamalWa.

O - ~~E Ul'tOClAOEM- Sanar Viciode linguagem,defeRo.erro mamfestoa cotrlglr.OJ de

scoereee-ee do Art. 60. os inciso 11 e parágrafo único do

texto constitucional (B) do 211 turno nas disposições constitucio

nais transitórias as expressões e

Art. 60.... • ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

11 -"Sendo inacumulável com qualquer rendimentos recebidos dos co

fres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado di
rei to de opção"

ãr t , 60 ••••••••••••••••• _••••• __ •••••••••••••••••

"Parágrafo único - A concessão da pensão especial do inciso 11 subs

titui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já
conseguida aos ex-combatentes".

JUSTIFICAÇAO

A iniciativa de conceder aos ex-combatentes da Segunda

Guerra uma pensão especial correspondente ao Soldo de segundo tenen

te é digna de aplausos e reflete o alto espírito dos constituint~,

consagrando disposições contidas na lei na 5.30S de 12 de setelt'

bro de 1967

Entretanto, o benefício concedido com justiça é negado

quando fixa proibição aOs bravos ex-combatentes de exercer função

cumulativa à aposentadoria especial. Ora, a aposentadoria especial

representa, na verdade, reconhecimento à bravura dos ex-combaten

tes e não deve se tornar um instrumento de pun.l.ção.

Acrescente-se, por fim, que o beneficio da pensão especi

al se restringe a um pequena universo, um limitado contingente de

brasl1eiros, todos de idade avançada e merecedores das homf1na

gens e agradecimentos do povo brasileiro. Impõe-se, assim, a pre

tendida supressão como medil:la de justiça.

EMENDA 2T01636-1 ., --,-,- ~~~

(J CONSTITUINTE CARLOS ALB~RTO CAÓ J êum7lRR J

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

UJ- ~~~:~~~~~~~de~:IO~~~~~~~~;'se~:~~n~:e~:~:~~essNlI-
O -~ OMISSÃO - ObjetIVa testabelecermaten21aprovada 00 1 turnoe nao Induld21 na redaçlo do V'encido

O - ERRO - Re4açllodo venCIdo que não correspond!laoque fOI !lprovadonO1 turno

O - CON1RADlçAo - DISpositivos conlt21dllOnos entreSIe sob/e a mesma m21tena

O - ~~~:?~E UNGUAGEM - Sanar víciode Iltlguagem defeito erro moolfesto 011 l:orrlglrou de

Suprima-se, no art. 207, inciso lII, a eX?ressão

" de primeiro e segundo grau,"

ficando o inciso assim rediqido: I
" 111 - a.,ós trinta anos, ao t)rofessor, e

apóS vinte e cinc;o anos, ã professora, porJ
efetivo exerc!cio de função de magistério:'1

JU~T!'E'!CATIV2';

Mada Justifica a disc:dm1nação do Proleto de Consti

tui:;ão, beneficiando apenas os professores de primeiro e segun

do qrau. Essa discriminação não existe na le']islação atual e

seria um -:;rave retrocesso a sua adoção.

A di&criminação ê tão despropositada que foi c:olocada

do 'ProJet.o de constituição inclusive em relação aos ?rofesso

res servidores Dúblicos civis. Veja-se que no art. 41, inciso

111, letra "b", o exerclcio de função de magistério consagra

igual direi to de aposentadoria para professores de todos os

qraue ,

neve ser resqatado o Tlrinc!J:lio adotado pela comissão

de 5isteltlati'2.açào, que é mais justo.

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABAL:iADORES EM l::5TABELE'

CIME~TOS DE EDUCAÇÃO E COLTURA - ~TEEC, entidade sJ.ndical de

qrau supeiror , que em seu primeiro qrupo abriga os trabalhado

res em estabelecimentos de ensino, percebendo a graõl.de inJusti

ça cometida contra os docentes do 39 grau, da pré-escola e dos

cursos li'\res, promeveu uma série de diversas reuniões com as

Federações de Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, cc-
jeUvandc a reformulação do t~xto do ?rJ,rneiro turno. I

As Federações, antes de fOrmularem suas colocações,

procurarat'\ e ouviram, até a exaustão, pratlca."lIente todos os s!:.

dicates de !,lrofessores a elas filiados, de raaneàxa que as opi

niõ2s e ccnceãecs aqui execsecs recreserrtam a votande da gran::e

e absoluta maioria dos professores da rede particular de ensi
no de todo o paIs.

:e: a conclusão foi unânime: A discriminação praticada,
gara."1tindo a aposentadoria especial aos 3D e 25 anos de magis~;

rio acenas e res"lectivamente.rImra os professores e prOfessora::;";

de primeiro e sequndo qreus , alé'TI de odiosa, acaba por ecneeee

enorme inJustiça com os docentes da oré-escola, dos cursos 11.

~ e do 39 grau, tão ou mais sacri~q;; os pr-ofeasa-.

res de 19 e 29 graus, pois suas pencaas condições de trabalho a

qui se manifestam com toda a intensidade possível. -

AS5io. sendo e

Considerando-se que o atual texto da Constituição

vigor en seu Artigo 165, inCJ.50 XX, garante a aposentadoria es
pecial para todos os professores;

Considerando-se que a constituição ora em elaboracãc
na parte relativa aos servidores públicos civis, Artigo 41 ,

Inciso 111, letra "b", garantiu a todos os professores e pro

fessoras-servidores públicos, a aposentadoria eseecrat 

30 e 25 anos respectivamente, independentemente ~o grau
que são exercidas as funções de magistério,

ccnsãôeeenee-ee que este direito, garantido a todos

os "r,.,f~"'sores e profeSsorAS »eãe Constituição em vigor (Art.

165, inciso XX), e aos professores e professoras-servidores r

público$ pelo Artigo 41, inciso 111, letra "o" da Carta em

elaboração, é negado aos professores do ensino particular de

39 grau, da pré-escola e dos cursos livres, pela redação da

da ao inciso 111 do Artigo 207 que o estende apenas e tão

SOMente aos docentes de primeiro e se9~d.2....gE!.!:!!.

Considerando-se que o proJeto de ConstJ.tuição apro
vadc pela Comissão de Sistell'atização, en seu Art~go 237 inci

so 11 assegurava o direito de epoaentiador-a a eS?G:cial a todo;

os professores, J.ndepG:ndentemente do qrau de ensino ministra

do e da naturoz::!. Jurídica do e:npr e9é}90r, -
ccnsaeeranee-se que, no momento em que o legislador

constituinte procura avençar- no campo dos direitos sociais 1

tentando resgatar parte da qrande dívida social qee a nação

tem para com os trabalhadores, não é Justo nem ta;:lOOUCO ad

missivel que se incorra em eeneahc retrocesso, ret~rando di:

rei tos a duras penas conquistados e garantidos pela Constitu

tçâc em vi'lor, o:-or uma das cnte":jorias mais castigadas pelOS";

!::m1os ....'10'i .4 ... ;;l.rbitrio e arroC"lO salarial:

t'esde de Jogo se im~õe, como imperativo de isonomia

e da ma~s lidima Justiça, a seguinte:

EMEnDA SUP:RESSIVA:

.. Suorima-se da redação do Inciso 111 do Artigo 207
do texto Constitucional em elaboração as expressões' "De pri

meiro e segundo qraus".

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

[TI -:::~:~~~~=~~~~e~:~:~se~~~:presslva
'0 - OMJ.SSÃO-Obletnta~Cef matetleaprovadano l'tume e n!lOInduldana teda;áo do vencido

O - ERftO- Redaçaodo venodo que nao corresponda1IO que fOI aprovadono l·tumo

O - COffl'RADIÇÃO - D15pos:l1VO$ <:onltadlt6/lOS entre si e sobre a mesma matma.

O - ~~~E UrtOUAGEM - San!lt vk10 de Ungllagern defeito.erro marulestoa comglr. ou de

suprima-se do texto constitucional (B) o parágrafO III do

Art. B3~

JUSTIFICAÇAo

Há que se destacar o avanÇa delllocrático contido no texto

constitucional, notadamente restaurando o processo eletivo dJ.reto em

todos os níveis de poder, e fixando princ!pios báslcos que consa

gram às eleições diretas para presidente e vice-presidf1nte da Re

pública.
Estranho,porém,é a comprovação de que, ÓO texto constitu

cional em elaboraçilo, consta dispositivo, reintroduzindo no quadro

institucional a figura e a hipótese de se recorrer ao Colégio E
) ei toral _ ao declarar que, com a vacância dos cargos de preside!!

r
te vrc e-nre..sidente nos últimos dois anos do período p=esidencial,a

escott-a do chefe do governo se reahzaria por via ind~reta.

~ Assim os temes do contido parágrafo 12 contrariam a proposta

democrática contida no texto constituicional. A supresàãc se prop~e

como absolutamente necessária à consolidaç§o do processo democrétl

co em nosso país.

EMENDA 2T01638-7

f? CONSTITUINTE CARLOS AI BERTa CAO

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

~-~U::~:~S::~~:7~SS::U~.a.::s:v:~s::~:=upf~
O - OMIssÃo - ObJelNarestabelecermeténe eprovada00 l' turnoe:(160lndul&lna redaçâo do ventldo

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque rêe correspondaao que foiaprovado00 t' turno

O - CONTRADlÇAO - D15poSlllV05 conUadltOl105 enve ere sobre a mesma metena

O - ~~~E LINGUAGEM - San!lt vklO de Ilflguagern.defeIto erro manlfe.stoa COtnglf. ou de

Suprima-se, no art. 19, mcrsc XXIX, a letra "e'",

que dispõe:
c) cinco anos, até o limite de dois anos apóS a ex

tinção do contrato, nas deonais lesões de direl'to

originário das relações de trabalho, para 'traba

lhador urbano ou rural J"

JUSTIFICATIVA

o texto ê contraditório, equivocado, confunde a

questão prescricional.. Fixa dois :?erIodos de cinco anos, uma na le

tra "a", outra na letra "c", dizendo que o da letra "c" se refere

as "~" lesões. Quais são essas "demais"? Tecnicamente não

existe situação em que possa se referir a "deonais" lesões. Então

há de se en te-ider que houve re?etição, confusa em relação ao iter.l "a

FI. l1:ntta,=~o ta'TIbém de dois anos eeõs a reecasâc só serve para confun

ciro n l-;-:ra "c" '2.~v'" ser suoril1idA.

EMENDA 2T01639·5 """' ---, ~"~

[B LUIZ SALOMAo J p:r=n/07188 1

QlJEIRAASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

~ _ SUPRESstvA __Se fOIde expressãoou p!llaVl'!l nào deverãmvertero sentidodo dl$p0sl!JvO
~ Exemplo no eee, supnmu o adverblO -fiA0-o pll55Dndo a ser emenda modificatIVa e eae sl.pres5IVa

O - OMlssAo _ObjetIVa restabelecermatena aprovadano l~tumo e nâe IndUld21 na red;,.;liodo vencido

O - E.l:l.RO - Reda<;!o da venCIdo que nao correspanda ec que fOI aplO"Jado no I' tl..ma

O - CONTRADIÇÃO- D.sposll...."OS contledltonosentre SIe SO!)le a mesma M~',=nJ

O
- CORREÇÃO DE UNGCIAOEM - Sanar VCIO de L'lg<lllge"Tl de'clto erro marures-ca cotrf!õ,r ou;:je

tecn.cale~,}(r.-a.

suprfna-se o art 32 das nrspcsfções t rans í t6rias

JUSTIFICAClI.o I

O art. 75, § 2., do texto permanente fixa o mandato de j
anos, não renovável, para os Ministros do Tribunal de Contas da UnHo. I

Injustificável que nas Disposições Transitórias se procure I
violar o texto permanente. através de preceito casuístico

A prevalecer este dispositivo, os futuros minJ.stros do Teu,

escolhidos na forma prevista nesta Const1tuiç110, cujos norr2S serão

indicados e/ou aprovados pelo Congresso, terão 6 anos de<'r:andato, ao

passo que os ministros indicados antes da ConstituJ.ção, e sem o CO!!

trole legislativo, serão vitalícios

QlJEIRAASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA:

o -SOPRESSIVA -Se lorde f:llJlressflo 01.1p~ Mo devemInverter o senbdodo rIlSpo5ltIvo
Exemplo:no 1e.ltO,supnmlr o &dverblO ~NÃo pusandoa Jet emenda modificativa e nio supresSNlI-

O - OMJSSÃO-ObJetrva ttstabelecer matériaaprovadano l'tlJmo e nlloIl1Clwd!l na redaç60do vmodo

O - ERRO - Redaç&o do V'enCldo que MOcorrespondalIOque foilIptO'.'i1do no J' turno.

0- COKTRADtÇÁO-DlSp'J5lll\uS «lnlSe.dl!,QrIOs~nUe$\e!.Qblt.ames.mamal\!na.

O - CORREÇÃO DE UrtOClACEM.- Sanar VICIO de Imgu!lge-n. derelto erro manifesto ti coml;lt. ou de
tecrucaleglslatJvll-

SUpr1tllam-5'e no § 4lt do art~ 180,as expressões "garimpáveis"

e "na forma da le1n.

JUSTIFICATIVA

A prior1dade que deve ser atribuida às cooperativas organi,

zadas por garimpeiros não deve se l1..mitar aos recursos e minerais

g8Yimpáveis. O cooperativismo tem demonst.-cado sua competência em

inúmeros setores da at1vidade econêmica. AssJ,III. não há como excluir

sua participação na pesqu1sa e lavra de recursos e jazidas SlineraJ.s
não garimpáveis~
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JUSTIFICACllo

Art 101 - Supressiva

Suprimir "privativamente"

~1~~~~----- --'

- _.... " -....-::.. ~ .:. ~...Q~~::'·.r':'

de fronteiras em tudo Quanto não colida com as atribuições fiscais e

guarda dos ancoradouros, portos! cais. docas. praias e de dependên

cias internas e externas das Alfândegas e Mesas de Rendas, a cargo

da eorporação fiscal aduaneira, na forma da Nova Consolidação das

Leis das Alfândegas e Mesas de Rendas República
A razão de ser da copiosa legi!llação determinando a ccmpetêg

cia do Ministério da Fazenda para previnir e reprimir o contrabando

é bastante simples e singela. Com efeito, somente no momento que se

verifica a bagagem de um passageiro ou uma partida de mercadorias i!!!.

portadas por um importador é que se constata se das mesmas constam

merc~dorias de importação proibida (contrabando), ou se há uma tent~

t rva de Hudi r no todo ou em parte o pagamento de direitos aduaneiros

(descaminho). Esta verificação decorre da aplicação da tarifa Adua

neira do Brasil, do Acordo GEral sobre Tari fas Atluan;iras e Comércio

(GATT), de outros Tratados e Convenções Internacionais, no momento do I

despacho aduaneiro de importa5ão, realizado na forma grev í s t a no art!I
90 44 do Decreto lei n!l 37/66.

Positivado o contrabando, a autoridade ...duaneira aplica a p~

na de perdimento da mercadoria de acordo com o art 105, do Decreto

lei ne 37/66, e Decreto-lei n!l 1455176, art. 23,IV, e parágrafo único,

ou, ainda, como prescreve o artigo 68, da lei nll 5025/66, se· mercad~

ria que, nos termos da lei, tratado ou convenção internacional, fi!

mado pelo Brasil, seja proibida de sair do território aduaneiro, e c~

ja exportação for tentada. A partir deste momento a autoridade adu~

neira remete para a autoridade policial as peças necessarias a abert.!:!.

ra do inquérito criminal.
A prevalecer a redação do dispositivo que se pretende substl

tuir, constitucionaliza-se o absurdo de passar para a competência da

Políeia Federal at í.v i daces que desde o Brasil colônia são realizadas

pelos 6rgãos aduaneiros, as centenárias alfândegas

O absurdo se torna mais clamoroso se levarmos em conta que

o contrabando e""b descaminho constam no anteprojeto de Código Penal

(art. 400 e §§ 12 e 2!2) como crimes contra a ordem tributária, e
Código Penal (art.334) como crimes contra a Administração Geral; e

pretende-se agora, contrariando conceito sobre a natureza dos iléitos I
que constem eles na Constituição Democrática em elaboração como cri

mes compreendidos no capítulo da segurança pública. As expressões ~
todo o terri tório nacional e o contrabando e descaminho, devem ser

eliminadas do texto na forma apresentada, pois, além do mais, não se

justifica que a Policia federal, que pode perfeitamente reprimir o
ccntrabenoq ou descamfnhu dos aeroportos clandestinos, praias dese!,

tas, fronteiras terrestres desguarnecidas num território de 8 ml Ihõês

5000 mil quilômetros quadrados, passe a ter a responsabilidade

preocupação com as poucas centenas de metros quadrados que compree,!!

dem os portos, aeroportos e demais repartições alfandegadas, que hi~

toricamente sempre foram de responsabilidade da corporação fiscal
aduaneira

m- SUPRESSIVA -Se forde eJCpress60 ou palavra nac deveramvertero sentido do dlSpOSMO
Exemplo no texto sapnrmr o ~velblO ~NAO- passando ~ ser emenda mod.'ic~tl'óil e eêc supressrva

EMENDA 2TOl647-6

~ "_E~N SE~: •__

o - OMISSAO-ObjelNa restebetecermetene .!Iproya~ no t-nurc e nltolntlulda na redaçho doventldo.

D - ERRO - ~edaçao do veocde que nêc ccrrespcnda ao que felaprovado no 1 urmc

O - CONTR.t,DlÇÃO- O spcsuvcs cer.rad 1~f10S entre SIe S~~ e il mesma milt" 1<:

O - ~i:.~~T:;';I~~E LlNGaAQEM - Sanar \o1CIO de ll'lglla,,~"I\ d"/elo etlo 'lla~ este a 'oltog r ou de

~ -====== -') t!W~;~~

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIFICACrio

Suprima-se, no Inciso XIII do artigo 7!l, a expressão "e qu~

SuprDa-se no art. 22 a espeeeeãe "civis".

JUSTIFlCAÇAO

A supressão da palavra "civis" tem por objetivo estender
D I!stab:J.lidade aos cinco anos aos servidores militares.

Trata-se' de manter o principio da isonomia entre servi
dores militares e civis, séndo discriminatório beneficiar apenas
os servidores civis.

A aprovação da emenda supressiva torne-se, ass:J.m, uma
questão de justiça uma vez que os milieeeee que se encontram elO

atividade, há mais de cinco anos, Já foram submetidos a todo tipo

de ava1:J.ação, não só eéeruce como pràt:J.eB e diseiplinarmente.

A supressão da expressão "e quatro" recoloca a questão da

jornada de trabalho para o brasileiro Tardiamente o pais entrará p~

ra o rol daqueles palses que elegeram o bem-estar de seu povo

'paradigma a ser alcançado. Inúmeros cálculos estatísticos já foram

apresentados, onde a diminuição da jornada de trabalho para qcarenta

horas semanais não resultaria em prejuízo para os empregadores

comprometeria a capacidade de investimento nacional. A massa sa1~

ria1 sofrerá um incremento, sem contuoo , colocar em risco o desempe

nho econômico do capitaismo brasileiro lembramos, també;, que haverá

um crescimento na oferta de emprego, ampliará o mercado interno e e!
taremos criando mais um disposltivo de melhor distribuição de renda
nacional.

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

O - CORREçAO DE UNGUAGEM- SlInar vl'elode JIngu3gem, defeito, erro manifesto ~ conJglr, ou ele
t&nIallegls1atwa.

ILJ - ~~~~~~~:m~~~~IO~::;:~~~:e:s:=:n~se;=~::~5~:~~~esswa
O - OMlssAo - ObjetIVa restabelecerroetenaaptOVllda no 1"turno e não IntlUldana redaçeodovenCldo

0- ERRO- Redaçiiodo venodc qce n50 corresponda ao que roilIprovadono r-teme

D - CONTRADlÇÃO- DiSpoSItIvOS ecnvedncnos eoue sr e sobre a m=sma merece

O - ~~~Te~~~E LINGUAGEM- Sanar vfC10 de linguageM cerenc erro manifesto a :~trlgll" ou de

D - OMJSSAO - Objetivarestabelecer materfaaprovadano l' turnoe nlio InclUida na tedaçlio do Vt:rlCldo

0- ERRO- Redaç50do vencidoque nêc correspondaao que fOI aprovadono t-usne,

O - CONiRADIÇÃO - Drspcsruvosecneecocnce entre SI e sebre a mesr-iam:l'ena

O - CORREÇÃO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO de bng..agem defeIto erro maOlfeslca comglr 0..1 de
tecnlca/eglslll:lva.

EMENDA 2TOl645-0

l? aRANDAo MDNTEIRD

c:J- SUPRESSIVA - Se forde expressão ou p~avra. nêc deveráInvertero senlldo do dlSpOSIWO
Ellemplo no texto suprimiro adverblO "NAO- passando a ser emenda modificativae nlio supresslva

I
I
I

A manutenção desta palavra tornaria exclusivo do JUdiCiáriO'1
iniciativa de processo legislativo nas matérias previstas nas alíneas
de inciso II do mesmo artigo, o que é incompatível com a amplitude do

.prccesso legislativo previsto na seção VIII do CapItulo I do Título
V. bem como com a natureza das atribuições de Congresso Nacional e

dos Deputados e Senadores previstos nas seções l! e V do mesmo Capít,!!

lo.
Mantido o referido dispositivo, o Congresso não poderia ter

iniciativa de emenda constitucional mudando o número dos ministros

dos Tribunais

Supnme o ancaec IIJ do Art. 197

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

Não há porque garantl.r, na própr~a cenaeaeuaçêo, a part~

cipação do cap1.tal estrangel.ro nas ~nstl.tul.ções do sc.suema fl.nanceJ,.

ro necacnea ,

Mantl.do o mca.so , a Lea, complementar que regular o art~

go 197, deverá contemplar obrl.gator~amente a partl.c~pação do capl.

tal eBtrange~ro no eae t eme fl.nancel.ro.

Parece mera prudente não l.nclul.r esta obza.qat or-a.edade , O

legl.Blador ordl.náno decl.dl.rá se convém ou não 3 presença do C3p:l

tal estrange:lro neste setor. A atual lel.. que dl.spõe sobre o sasee

ma eaneneerre, elaborada no Governo Castelo Branco, não ccrrteepra ,

em nenhum de seus dl.sposl..tl.VOS a part3.c3.paçao do capl.tal estrangeJ,.

JUSTIFICATIVA

QUEIRA ASSINALAR A NATCREZA DAEMENDA:

[]] _ SOPRESSIVA -Se rorde expressA0 OlJ p~~vra. 060 dtvtrAInvertero senbdodo dlsposltlvo
ExemplO'no tece, supnmlro adveJtllo "NAO",passando li ser emenda modilic81M1 e nec suprC5SlYA.

[2] - ~~:~~~~::~S:0~~~~=~~ve~6se~:~se;~::s~~supreSSIVa.

D - OMfssAo -ObjetMI restabelecermatMlI aprovadano l' turnoe nêeInduJdanatedllç60do vencido

D - ERRO- Redaçllodo vencidoque MOcorresponda ao que folllprcvlIdono I' turno

O - CONIRA~)I(;AO - OsposllNos coceecucncsentresi e sobre a mesma mate/la

D - ~~~I?~E UNGUAGEM- senee \0100 de linguagem deferto erre manifesto a comglr ou de

[] - OMISSÃO-Ob~testabdecet tMt!rlA llpl"OVIlda no l' turno e n60 IndlJldana fl!:daçlta do veocdc

D - ERRO - Reilaç60do vencidoque não correspondaao que folllprovadono I'turno

O - CONTRADIÇAD - O SPOSltl"'OS contrad tonos entre 51e sobre a mesma roerena

O - CO RREÇÃO DE UNGUAOEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro mamreste li comglt 01.1 de
tea\lCal~1lV1l

Q(JEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

Aupi!ma-se no inciso II, do § 1!l, do artJ.go 150, as elepres
sões "em todo o terrl.tórl.o nacJ.onal" e "o contrabando e o descaml..

nho".

Suprimam-se as expressões "na forma da lei", no Inciso VI do
artigo 5!l.

JUSTIFICAClI:q

Trata-se. de disp.ositivo auto aplicável

Não se justifica que a "proteção aos locais de culto e

liturgias particulares" fique na dependi!ncia de lei complementar

A unificação do processo e do procedimento civ:J.I const1,.

tui um avanço na sistematização do dire:J.to brasileiro, alcançada

com o Código de Processo civi~ de 1939. Num Pais de dimensões con

tinentais, e com enormes desigualdades regionais em seus diversas

estados, seria Uma temeridade pennl.tir que cada Estado pudesse elE.

borar seu procedimento em matéria processual. Dada a importâncl.a

dos procedimentos em matéria processual, chegaríamos Çl. situação in,!!

ceitável de cada Estado possuir o seu próprio código de Processo

Civil - o que tornar:J.a ainda ma:J.s d1fíci1 a realização da J\lstiça
no Pais.

JUSTIFICAÇJí.O

Q(JElRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

EMENDA 2TOl648-4

~ELSON SEIXAS

GI - ~~~~:'~~~~~~~~ ::~~o~~~~p=~=~ás~~~:~n~:~~::~~s~o~::pressw~
O - OMISSÃo -Obje\Nll restabelecer mateM aprovada n~ I" turno e não InduIdana redaçliodo'VCncldo

O - ERRO - I'edaçao do venCIdo que n50 corresponda ao que foiaprovadono l'turno

O - CONTRADlçAO - OISpoSlln'OS corl1ad tonos entre SI e soble a mesma mate'la

D - ~~~~T~~~E lINGaAGEM - S.!I'larVlelO de linguagem defe'to erro mamfeslo a corrrglr ou de

=----------moo------- ---,
Suprima-se o inc1.so XI do art. 24.

Finalmente a lei n!l 2492, de 21 de maio de 1955, que dispõe

sobre a política Marítima, Aérea e Fronteiras prescreve em seu art 11

Art. llla _ Incumbe à divisão de Polícia Marítima, Aérea e de

Fronteiras superintender os serl(iços de pliciamento marítimo, aéreo e

tos.

Oesde a abertura dos portos no Brasil. em 1908, que a tarefa

de prevenir e repnmlr o contrabando e o descaminho é da competência

do Minlsterio da Fazenda, através das Alfândegas, Mesas de Rendas e

outras repartições a1fadegadas. Esta comptência está expressamente

prescnta no § 52, do art 16, da Nova Consolidação das lelS das A.!

fândegas e Mesas de Rendas I de 15184.
No mesmo sentido, o parágraFo único do art 32, da lei

n2 1 884, de 10 de junho de 1953

O Decreto nº 50417, de 06 de abril de 1961, que deternna m~

di das referentes a repress;;o ao contraba'do e dá outras prondênClas

prescreve em seus artlgos lQ e 22 o segulnt p

Art. 19 _ O Ministro da Fazenda co:terminará, medlante instr~

ções diretas aos duigentes das repartlçi! aduaneiras, a apreensão

imeidata de todas as mercadorias consid .adas contx:abando na forma da

legislação em vigor. ~

Art. 211 _ Toda e qualqt. ...r r ~nsão de contrabando será por

ordem e em nome do Ministro .da azenda, ao qual competirá determinar

as medidas referentes ao seu dé ~'no.

O Decreto n!l 50440, de .1 de abril de 161, que dispõe sobre

os serviços de fiscalização atribuidos às Repartlções .crduaneiras do

Pais, estatui em sltUS artigos 12 e 42 o segU1nte:
Art. 112 _ Os serviços de fiscalização atribui dos às repartl

ções aduaneiras do Pais, serão eleecldos, obrigatória e exclusivamente

por l'.l en:esFisca1s do Imposto Aduaneiro, distribuidos, nos diversos

setores de acordo com a sua categoria, atendidas as condições estab!

lec!das neste regulamento.
Art 4!l _ A fiscalização externa compreende:

a) omissls

b) omissis

g) repressi:io e prevenção ao contrabando e serviços correIa

JUSTIFICATIVA

CODSUtuinte BBA,NDAP "ONTEna

EMENDA 2TOl644·1

PJ

JUSTIFICACÃO

QUEIRA ASSINALAR A NATCREZA DA EMENDA:

m- 80PRESSIVA -Se fDl' de expressllOou palavra,MOdt:ver61nverter o senlldo do dlsposfuvo
Exemplcr ncotexto, suprimlr o ad-"!,rbl,, "f'i..&.o" pllSSMldc li ser emenda modtlicctIva e n!o supresslva

D - DMlssAO - Obj~ reslabelecermAtl!:rIa ilj)l'D\ladll no J' turnoe nllo InduIda nll redllçliodo vencido.

D - ERRO- Redllçbodo ventldo que Mo correspondllao que 101 ~provado no I' turno

0- CONlRADlçAO-Dlspositlvos ~entreslesobrJ!amesrnamlll!rill.

D - OMlssAo - ObjetIVa res!ilbelecetmatena apl'OVllda no l' turno e não IntlUldanaredaçao do venCIdo

O - ERRO - Redação&>vencidoque nao cOfrespondaao quefoiaprovadono I' turno.

D - CONTRADIÇÃO - DISpO~LtI\IOS conl1adl!onosenl1esi e sobre a mesma matena

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM- Sanar VICIO de ImglJagtm defeIto eno manlfes.o a comg r ou de
tecnlC.!IleglSlatrva.

o item a ser suprimido da Nova Carta reveste-se de total i!!.
justiça para com os docentes de ensino superior na melHõa em que
cria distinção discriminat6ria dentl'O da categoria dos professores

Não há qualquer justificativa quer acadêmica, quer de ordem

prática, para que seja criada uma forma privilegiada de aposentadoria

que não inclua toda a categoria docente

Suprimir as expressties: "de primeiro e segundo grau", do

item III, do artigo 207, do Projeto de Constituição, aprovado no 1!l

Turno de Votação
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Q{lElJlA ASSlNAlARA NATUREZA DAEMENDA.. Q{lElRAASSIIIAIARA NATUREZA DAEMENDA:

"'''''''------, r-r-""'--'
AMAURY MOLLER J Cw07l88 J

Q{lElJlAASSlNAlAR A NATaREZADA EMENDA:

EMENDA 2T01652·2

er<J---:-"''':-:::-::I'-- ...::=.:.:-=~'_ ..JJ 0 1/ 07/88 J

EMENDA 2TOl649-2e AMAURY MOLLER

[!] - SUPRESSIVA _Se for de ~reSS!O ou pllJlI~ não deverA invtrter o sentido do dlSp05rtM:!
Exemplo-no I~, supnmlr o l!dvémlo ~NÃO" passando a ser emenda modlflCaUvll e nec supressm

O - OMfSSAO - ObJelMlrestabelecer metera,IIplOYlIdll no J' lumoe naomc/UlOa IN) tedaçkldo vencida

0- ERRO- RedaçSodovenadoquenãocorrespont:!ai!IOquefOI llprovadono l:UD'nO

O - CONTRADIÇÃO-DISPOSitIVoS ccneecrencs entre SI!! sobrea mesma meiena,

O - CORREÇAO DE LINGUAGEM - Sanar VICIO de IIIlSullgem eereac erro manifesto a cOrflglr ou de
tecrllca/eglsfalJva.

[TI - SUPRESSWA - S! forde expresSllQ ou p!'avra. MOdeverá lOVCrteIo sentido do drsposl!lvO
Exemplo::no teee supnmlr o lIdverblO ~tiI\O •plISMndoa ser emenda meencaevae MOsupresSlV<S

O-- OMISSÃO - ObjetIVa restabelecermateflilllprov;,dano l'turno e neomd.»da na relUf.wdo vem;/do

O - ERRO - RedaçllO do -.enCldo que não corresponda ao que fOIaprovadono I· turno.

O - CONl'RADIÇÃO -O sposiuvcs conlradltonosenee SIe sobre II mesma metere

O - ~~~~~E Uf"ICiUAGEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifesto iII com~w_ ou de

~ - SClPRESSIVA - Se forde Cll:pressÃO ou p~avra. nêe deveráInvertero scnbdo do dispcSllIVO
Exemplo no texto SUPl}/Tllf o adverblO -NAO". passando a ser emenda modlrlClllNll e 1160 supreSSlVa

O - OMISSÃO -Ob;etNa leslWclecetmMem.aplO\l2lda 00 l-tumo ~ moJnclmo:Ja. na redaçãooovenoào

O - ERRO - Redação do venCidoque não com:sponda aoque foiaprovado no I' turno

O - CONTRADIÇAO - DISpoSItIVOs ccntradacncsentre si e sobre a mesma malena

O - ~~~~~~~tJv~E Ul'tCiUAGEM - Sanar VICIO de IJngulIgem defeIto erro frll'l'fes.o 11corrrglr cu êe

Suprima-se, no artigo 10, as expressões: "colegiados dos •••
públicos"

succtce-se do § 12, do art.- 193, a seguinte expressão: "a "I

doIs mil e"

JUSTlFICACAQ

Suprima-se no artigO' S!:~ inciso XIII.~ as expressões "eeavcv,

no ültl.lllo ceec , por ordem Judicial~ nas hipÓteses e na forma que a

le:i estabelecer pexe fins de inveestigação cr1.ID1nal e instrução pro
cessuea«

JUSTIFICACJi.D

A participação dos trabalhadores e empregados nos colegiados
dos órgãos onde seus lnterE'sses prof1ssHmals sejam oajeto de crsecs
são e deliberação é importante, seja órgão do serviço público ou não~
Não há porque limitar essa participação aos órgãos públicos

p, alienação ou concessão de terras públicas deve ficar sujei

ta ao amplo controle legislativo -

O poder de fiscalização do Legislativo não pode ser limitado

pela "ixaçãc de areas máximas, como consta do dí epcs í t rvo , ate porque

o valor das terras varia de Estado a Estado.

Dois rmI e quinhentos hectares no Centro-Oeste ou no Norte

do Brasil podem não ter um grande sl.gniricado eccnômtcc , mes nos E~

tados do Sul ve.ler ram uma pequena fortUna
Parece maas prudente que não Se restrinja a competência do

poder legislativo para a aprovação dessas at renaçõea ou concessões ,
até porque as terras públicas devem ser destinadas à Reforma ~grária

Qualquer- outra destinação de terras públicas devem sujeitar-se à au

torização do Legislativo.

JUSTIFICJl't'IVA

Permitir a v1.olação do sigilo das comunicar;ões telefônicas.

ainda que: por ordem jud1.cial~ ti colocar elD risco a privacl.dat'Je d3S

pessoas e dos negócios .. A tecnologi<t moderna já colocou à disposl.r;ão

das investigações cr-íeune í.e um elenco de métodos e instrumentos ;2
fisticados, não se Justificando~ portanto. a violação do s1.9110 da'S
cOlllunicações sob o pretexto de combater a criminalJ.dade.

Nenhum Juiz deixará de atender à requerimento de autoridade

polic1.al~ de violar o 51.gl.10 das comunicações. Por isso. esta permi,§

sâo ccns tc.cucacnej, poderá abrir uma larga meche nos direitos ind1.
viduais. - -

EMENDA - 2T01650-6

P AMAURY Ml1LLER 1rrw~;~"ãã'J

QUEIRA ASSI!'WM A NATUREZA DAEME!'IDA:

[K] - SUPRESStvA - seforde express!o ou pllllwrll n!.o deveráirlverterosentido do dlsposrWo
Ekempb no~ SIlprfm1r o ~dlblo ~NAo. pM~nôo!ll W emenõamcdJflcatrnle não supressivll.

O - OIlUSSAO - Ql>JelNa restabelecermetene IlprClV2ldil no 1" turnoe MO mdulda nll redeçeodo vencido

O - ERRO - RedaçAo do venccc que nac ccrrespcoda ao que folllprovadono t-tumc

O - COl'fI'RADfÇAO-DISposMo5 cont1ll&ótrosentre sie $Obrea mesma rnetene

O -~~ UNOUAOCM - sener \'fclo de ImglJagem. defeIto erro mMllfestoIl l:orrlglr.ou de

r.r------------"""'-----,--------~

Suprima-se o inciso I.I. do art. 190 do Pfoj~to de Constitui
ção (B), adequando o respectivo caput à seguinte redação -

QUEIRA ASSIrw..ARA NATUREZA DAEMENDA:

c - ~~~~~~~~;; ~~;~~l~ :x~~~~~~oo~~~~ap::~:~:;;~:~:r"~:~~~fi~:~~~~:upresswa

D - OMISSAO - ObJeLva restabelecet metene aprcveda no 1 tl."10e n60 lnrhnda na redeçêo do ven~ldo

O - ERRO- ReJ;;:çaadcr\enc'dCc_f:pa,,,, r"Sp(;~:j3ilOa~'" ': .ap/'Oj,iJdoro 1 t_m:r

~ _ CONTRADIÇ.AO - OISpOSIU1o;lS ccmrccucnos e-are Sl" so:: .. a mesr-te ,.,a '= a

O - ~n~~~~~~E UNCiUACiE..'\ - seov ~l t; d~ b"o;_~.;."'l1 -;ler..-c e-c ..,~.. "~'. ij Co' ~. cu de.

xce , 16 das Disposições Transitórl.as.

QUEIRA ASSINAl.AR A NATUREZA DAEMENDA:

~ - SUPRESSIVA -Se forde cxpresskl ou P~llVTll não deo.er,§ Invertero sel1bdodo d'l5POSllIVO
Exemplo no texto supnmu o ~rblO -NA.O~ passando a ser emenda moeMico!ll.Ml. e não SUprd,SlVll

O - OMJSSÁO -Objellva restabelecer meteneaprovada no 1"turno e não lndUldanll redllç,§o do venCido

O - ERRO - Redação do vencidoque nao correspenda ao que fOlllprovado no I' tumo

D - CONIRADIÇAO - Dl~pos t,..es COnl1adltonos entre SIe sobrea mesma mlltenll

O - ~':,~~Te~I~lJV~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem defello erro milfllfC510 a Comglr ou de

"Art, 19D - Silo insusceptIveis de desapropriação para fins
de Reforma Agrária a pequena e média propriedade, assim definida em
Lei, desde que seu proprietário não possua outra".

JUSTIflCACAQ

p, chamada propriedade produtiva, com áres superior aos pa

râmetros que ba.llzam os pequenos e médios im6veis rurais, não pocl;
seJ: contemplada com privilégios constitucionais que impeçam, segu!!.
do o interesse nacional, a sua desapropriaçao por interesse social
pare. fins da Reforma Agrária. As razões são singularmente claras:

primeiro, porque não há mecanismos- técniCO-CIentIficos capazes de

dimensionar o perfil de produtividade da terra, fl"esmo com culturas

idênticas em uma mesma rega0 geo-econômica. Os indices. de. rentabi

l1dade médIa por hectares podem variar de lavoura para lavoura. E~en
tualmente, poder~o exibir enormes variaçll'es na mesma lavoura. LogO:

a terra produtiva é uma variável quase parmanente, sendo extremamen

te difícil caracterizar a sua verdadeira produtividade; segundo, poiI
que a simples ocupação fisica da terra, ainda que aparentemente ade

Quada, nao esclarece o seu efetho e racional aproveitamento (po;

exemplo: uma área própz-ia para o plantio de grãos é utilizada para

8 pecuária extensiva, sem que haja recomendação técnico-econômica pa
ra esse tipo de projeto). -

De resto, é importante assinalar que o direlt.o de proprie

dade, embora garantido constitucionalmente, não pode permanecer i;
tocável e intocado sempre que a ele se sobrepor o interesse Social -

JUSTIFICAÇÃO

Não se tornará exequível o disposto no arto 16 do texto pe.!:

lDanente em relação às eleições presl.dencl.ais de 19B9~ pol.S prevê-se

que a nova constituição será promu~gada em setelllbro~ o que deixará

um telllpo IDUl.to CUrto para elaboração e publl.cação da lel. eleitoral

que regerá ta:tS elel.ções..

t de se levar em conta que os congressistas deverão dar

atenç50 especial às eleições municipais~ tornando o tempo dl.sponível
ainda mais exíguo.. -

D art .. 62 das Disposições Transitórl.as repete a redação

constante do Anteprojetona Coml.ssão de Sl.stematl.zação~ que fixava

em quatro anos o mandato do Presidente José Sarney e estabelecia que

em 15 de novembro de lQRA, seriam realizadas ele:lf;;ões para Prefeito

e para Pres1.dcnte da Repúb11ca.
Com tI fixação do mand3to de C1.nco anos~ torna-se necessário

adequar o art .. 6!: das Disposições Transitórias~ para que as eleições

presidenciais diretas de 8~ possam ser regulamentadas no próxitrlO ano ..

Para sanar a contradJ,ção~ propõe-se que o art. 62 ãas DisP:Q

s~ções Transitórias refira-se também às ele1.çõeS presidenciais de

89, coma é intenção da Constituinte °

Suprima-se o § 10 do art 14 a expressão. "Conclusivas".

JUSTIFICACM

A exigência de provas conclusivas do abuso do poder eConômicoI
dificultará ou mesmo tornará imposs!vel a impugnação de mandato eleti

vo por abuso do poder econômico, corrupção, ou fraUde, e transgressõe~
eleitorais, POlS elIminara a faculdade das partes e do proprio Juízo

de requisitar provas adicionais, ou até mesmo de requerer perícias, d!
ligências e depoJ.mentos de testemunhas

Ainda que a expressão "conclusivas" não esteja definida é de

se supor, pelo seu significado semântIco, que ser-1am provas suficien

tes e bastantes para a impugnação A redação do atual dispositivo 1:;
gal que reprime o abuso do poder econômico não contem a expressão "CO;

clusivas" sendo facultado aos Juizes e as partes, a requisiçãO de o~
tras provas apesar de não conter a llmitação estabelecida no § la, ;
Lei atual não te~ sido eficaz na repressão ao abuso do poder eConômico

sendo raríssImos os casos de êxito das impugnações feitas com esse fun

damento, Ninguém ignora que o abuso do Poder econômico e do exercrci~

do cargo ou função pública nas eleições é um fato corriqueiro que des

natura o processo eleitoral e a própria democracia representativa, -I
~ inadmissível que o novo texto constitucional crie obstácu

los à apuração e repressão da influência do abuso do poder econômiC;[
e do poder público nas eleições.

p, supressão da expressão "conclusivas" retomará o texto da
legIslação vigente

QUEIRA ASSIrw..ARA NATUREZA DAEMENDA:

Q{lEIRAASSI!'WM A NATUREZA DAEME!'IDA:

tIJ - :s:~;~~~e::o~~~~p::=:sc~~~n~s:::~~~s~on::presswa

O - OMlSSAo -ObJel/vll resmbelecermatem aprovlldano I' turnoe não IncJuldana fedaç,§odo venCido

0- ERRO- Redaçliodovenadoquen6ocorrespondaaoquefolllprOVlldol'lO l'tumo

O - CONTRADIÇÃO -OISPOSltwoS conlradllonosenl1eSIe 50bre li mesm" malena

O --=~~~E UNGUAGEM- Sanar viCIO de ImguAgem defeIto erro manlfeslo a COrtlglf ou de

Suprima-se no inciso I do art. 7fl a expressão:" compl~me.!!

tar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos".

-=~~ I
A matéria da 'redação do emprego é URica de ser definida emI

lei, estas particularidades que devem ser preservadas nas hipóteses

Que devem ser contempladas

m- SUPRESSIVA -Se forde eJ(press!1) ou palavra nao deveralnvertero sentidodo dlSPOSllNo
Exemplo no texto supnmlr o ildverblo ~NAO~. passando a ser emenda modlficatro'a e nao suplcSSivll

O - OMISSÃO-ObJellva restabelecer matena aprovadano l' turno e não ltlc1ulda na redação do venCIdo.

O - ERRO - Redaçaodo vencidoque não corresponda ao que fOI apro~ado no 1 1.lfTto.

O - CONTRADIÇAO _D,sposrt vos con'rad onos entre Sie sobre a rr;~s"'a naleM

O - ~~~~~~e.~~E llNGUAGEM - Sanar \Iterode Ilnouag"m ~e e,to erro l"1!ll1lfes o 11 corrigIr ou de

Suprima-se o l..ncl.SO 1:1:1, do § 4~~ al:t. 62

JUSTIFICATIVA

11. questão da separação ou interdependência dos poderes há

de ser uma discussão pe:r:manentE!.

No parlamentarismo o Eltecutl.vo e o Legislativo se interpeng

tram..

A moção da censura prev1.sta no texto const:itucional, as m.,ê.

didas 1egislatl.vas provisór1.as e a suspensão dos atos normativos P.,ê.

10 LegiSlativo rOmpem a barreira da clãss~ca separação dos pod.,ê.

Por tudo isto~ a Constituição não pode ficar imune a emen

das que modern1.zem ou transfonem CIo cláss1ca teoria da separação

dos poderes.

A proibição que consta do texto nunca figurou em qualquer

texto con5tituc10nal do País,

QUEIRA ASSIIlAlAA A NATUREZA DAEME!'IDA.

UI -~~~:~~~~~;~=o~~~==s:~:~se:~::~s~:~Sf-9ttSSNI
O ..... OMlSSÁO - Objetivarest.*elecer nlalenllllptOV<:ldll no I' turnoe nlio Induidllna redaçliocb \'CTlcldo

O --ERRO - RcdAÇ!odo venCIdo que filo conesponda aoque 101 aprovlldono l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSItivos conlrlldltonosenl1esI e sobre11mesmll mat<\rb

O - ~~T~~E UNGUAGEM - SanAr1IlClO de hngullgem.defello erro manlreslo a ccrrlgfr.ou de

Supr1ma-se. na alínea "a" do lnC1SO 11 do Art:tgo 11 das
01Sposlções TransJ.tórlSs, a expressão "direção de".

JUSTIFICAçAn

Os empregados elegem seus representantes para as Ceml.ssões

Internas de Prevenção de 1\cJ.dentes (CIP1\S), aos quais se deseja dar

estab:L1.1dade durante certo prazo. No entanto, caso não se SUpr111'a

a expressão "d1.reção de" ~ correr-se-á o r1.SCO de não amparar aqug

les que sejam apenas l.ntegrantes eleitos e não d1.r1gentes das
(CIPAS)
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OOEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMEI'IDA:

o - S(JPRESSIVA -Se for de expressec ou palevre nec deverá Ilwertero senudc do dlsposltlvo
Exemplo no tece supnmJr o bdverblO wNA.O passando II ser em~nda modificatIvae nào-supresslVll

D - OMISSÁO - ObjetIvarestabelecer marena epreveda nQl' turnoe nec InclUldana redaçeo do vencido

[gJ - ERRO_ Redação do venedc que não eertespcnda ao que rOIaprovado no l'lumo

O - CONlRADIÇÃO - DISPOS1!JVOS ccntreduoncs entre SIe sobre a mesma maler,(l

D - ~~~~Te~I~tN~E UNCiUAGEM - Sanar VICiO de linguagem defeito erro manifesto a comg,r ou de

EMENDA 2T01658-1
JUAREZAN~E-S-----------"J rr;1~~;ãJ

OOEIRA ASSINAVdlA I'fATUREZA DAEMEI'IDA:

D - :n:s:~~;:::~~w~~~=~ve~6seU;:::~':~~:~:~~upre5SlVa
O - OM.lssAO-Objetlva restDbdecer m41~rillllpfOWda no 1°turno e Mo Indulda na redaç,ijodo vencido

m- ERRO- RedaçAodovenddoquenaoCOfTe$pondaaoquefoll1provadono l°bJmo

O - CONlRADIÇÁO- DISpositivos conlradllonos entre51e sobre11 mesmamatene

D - ~~~~~: UNGUAGEM - S.!Inllf ViCIO de linguagem defeIto etrp manifeste li comglr, ou de

EMENDA 2T01661-1
lO?J ConstJ.tuinte CARLOS ~:O-'N-A-L---------'J ~:~:;J

JUSTIFICAÇl\O

A supressão desta expressão possibilitará ao Congresso exe!.

cer a competência concorrente com o Executivo nas matérias tratadas

nos incisos e alIneas do § 1; do art 63

QUEIRA ASSINAlARA I'fATUREZA DAEMEI'IDA.

No Inciso XX, do art. ?Q, ficou previsto, no primeiro tvmo ,
a prct.eção do "mercado de'' trabalho da m\Jlher e não a proteção do tr.!
balho da mulher, razão porque deve ser corrIgido o texto para que fI
que:

"XX - proteção do mercado de trabalho da mulher. mediante
incentivos escec.trtccs, nos termos da lei".

••5TlFlCACJio

A proteção, como dito acima, é do mercado de trabalho da m~

lher e não do trabalho da mulher

propõe-se nova redação ao J.ncJ.so XXIX do Art. 7~.
"XXIX - ação com prazo prescrJ.cional de:

a) cinco anos, quanto a ceéaaeee resultantes da relac;ão

de trabalho, para o trabalhador urbano, contados a partir da data de

aquis1c;ão do direito;

b) dois anos, quanto a créaa.tcs resultantes da relação

de trabalho, para o trabalhador rural, contados a pe r-t.a r- da data da

extinção do vínculo;

c) cinco anos, nas ôemaa.s lesões de dl.reito origl.nários

de relação de trabalho, para os t rabaj.hadores urbano e rural, salvo

na hJ.pótese de extinção do vínculo, quando o prazo se esgotará dois

anos após a eescasâc contratual ;"

JUSTIFICAÇÃO

GJ - ~~~p~~~~~~::: ~~:e:o~~~vrll~:~:e~A;:~~~~~~~~~:~:upreUNll

O - OMJssAo - Objetm restabelecer metena eprcvaee no I-teme e não InclUldllna redaçAodo vencido.

O - ERRO - Redação do vencídcque nao correspondallOque fOlllprovlldono l'lurno

O - CONTRADI<;Ao - DI5POSIII~"os ccneaesoncs e-are SIe sobre a mesmll metene

O - ~~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar ....CIOde linguagem defeito erro manifesto a conlglr ou de

=-----------"-'>0- --,
Suprima-se no inciso XX do art. 22 o Eermo "eretavee'",

JUSTIFICATIVA

Entre os d1Spositivos que o texto const1tucl.onal estabele

ce como da competência privativa da União para legislar encontra-se

o relativo às PolícJ.as Militares e Corpos de Bombeiros Hill.tares.

Diz o art. 23 e seu Incaso XX:

"Art. 23 - Cabe privatl.vamente a UnJ.ão legJ.slar sobre:

OOElRA ASSIl'fA!AR A I'fATUREZA DAEMEI'IDA:

EMENDA 2T01665-4
l? LYSANEAS MACIEL

XX - normas geraJ.!! de organl.zação. e re tiavoe, mateiral béli

co e garantia das políCIas m:l1;ltares e corpos de bombc1ros ml.l~tarcs,

bem como as normas de sua ccnvccecêc e mobJ.ll.zação".

Qualquer modifJ.cação no efetivo da Pol~cia Híll.tar requer

autor-a eação l.egislat1va eedaentc aea , por configurar crl.açâo de no

vos cargos na Adminl<itT<lçào PúblIca do Ps t ado membro.

Aumentos do efetivo sêc r eeqüentes na vaâa da OrganIzação

pol1clal mJ.11tar, d:it~dos pela perm:mcnte nccessmede de adequar

seevacc pol1cial ao crescimento do todo social.

Presentemente no Rio Grande do Sul estão sendo criados d.,ê:

aenee de novos munJ.cípios que eXl.gJ.rão novos ezeta.vos da PolíCl.B

HJ.litar. Este fatp eeeerecne ao governo estadual a obrigatorieda

de de crl.ar novos cargos , aumentando o ereeavc da PH..

O texto constitucional objeto desta supressão, se efetiVA

do, fará com que os governos eateõueae sejam obr1gados a recorrer

ao Chefe da Nação toda vez que necessitem alterar o efetivo da se

lícl.a M111tar, para que o mesmo enceeunhe mensagem à câmara Federa~

dispondo sobre o aumento pretendido. Tal sJ.tuação demonstra que o

Governador do Estado estará lJ.mJ.tado na competência que õeveeaa

ser-lhe inerente, de administrar o efetivo de organizações - PM e

CSM - que integram a estrutura admJ.nistrativa da Unidade Federada

que governa. Igual restrição pesará sobre a AssembléJ.a Legislat~va

Estadual. ri ~

Tal disfunção fere frontalmente o princípl.o reeeretavc e

a autoridade do governador.

Por estas razões, Justifica-se a supressão ora proposta.

ant.e r ro

clareza

CARLOS CARDINAL

AlmeJa a sugestão pr-oduzada ,a manutenção do

teor do texto aprovado em plenário, garantindo, também, a
da redação.

Sem embargo de adotar a mesma easeeeécãca do relator,

intenta a atual proposta tomar portanto os termos 1nicial e final

das aaveeeee modalidades de prazo prescricional inst1tuído, busca.!!

do, por outro lado, emprestar genuinJ.dade à cláusula extintiva incJ.

dente das relações Jur;ÍdJ.cas trabalhJ.stas de índole não credJ.tícl.a~

em face da encez-aoz- man2festação desta Assemblé2a.

Procurou-se, destarte, Indicar precisamente os referen

ciais de início e térmJ.no do prazo pxeacxacdonaj, , fr1zando, ao f1m ~

nas lesões de õaeea tos a'rheacs a créditos ta-abajha.s tiaa , as alternatl,.

vas carreadas pelo PrOJeto,. diferencl.ando os prazos para as reI-ª.
ç~s Lebot-Laa.e vigentes e ext.antes ,

OOEIRAASSINAlAR A I'fATUREZA DA EMEI'IDA.

EMENDA 2T01662.0
[1J

Q -SUPRESSWA -SefOfdeexpressJo()IJ~avranliodeveralnveftero:senlsdododrsp05IUvo
Exemplo. no texto, suprururo adverblo ~NA.OM passando a ser emende modificativa e nâo sllpl"eSSlVa

0- OMJSSÃO-ObJetrva restebelecer meiena aprovada no I lumoenãolnclwdanaredaçaodovenc1do

O - ERRO- Redação do venCIdoque nao conesponda ao que fOIaprovado no l' turno

D - COmRADlçAO-OlspoSl\lYos contJad,tonos entre SIe sobre a mesma malena

O - ~~~~~e~~IV~E LINGUAGEM - Sanar VICio Cl; Im6~a;t' d~'e t? eIrO ma'!l esto <! CC":i';'1 c .. de

I
I

Supressão pereaat do texto do art. 159, § 22, 11, exclu1!!.

do as expressões "pagos pela PrevidênC1:l sceaea da uruãe, dos EstA

dos e dos MunJ-cíp10S"

JUSTIFICA.ÇXO

Não há T:lZ!iO para a exctueavaõeõe de aeençêc aos benera

cxerioe ":I PrevJ.dêncJ.3 Soc:J.~l_

Quando a AssembléJ.a ccnseaeomee cuadcu de dar us-a s a'tua

ção llIalS dIgne a todos os aposentados, llIelhorandb a forma de fIxa

ção e aumento dos seus proventos, a J.senção de trIbutos para aqu,g

les cUJa renda exclml1.va seJa decorrente de seu trabalho, "!eve ser

estendJ.da a todos

EMENDA 2T01659·0

Const1 t.uan te JUAREZ AN'TU~ES

GJ - ~~:~::etl:~~~; ~~~::ao~~~~~:::~~:V:~n~se=o~:~s~:~~upr~s.sJI\J
O - OMlSsÁo - ObjetIVarestabelecer materla ~ovada no i- tume e nee mclulda na redecao do vencdo

~ - ERRO - Redação do venCidoque neo Correspond<lao que rOlaprovado no I turno

O - CONlRADIÇÁO -DISpOSI!Jvos conlradl\onos entre SIe sobre 11 mesma rna.ena

D - ~~~~~~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de h1guagem defe-re erro moll"'lfesto II COI/I;!I! GUde

JUAREZ ANTUNES

Suprima-se no § 1S2 do art. 63 a palavra "privativa".

QlIEIRAASSINAVdlA I'fATUREZA DA EMEI'IDA:

..,-,------------=0'---------------,

r;-y------------",-"o ---.,

~ Suprima-se do § 52 do art. 234 do Projeto de CO'1stitulção CBl o SegUIJ
• - Ite trecho: "ou no interesse da soberania nacional, apos deliberaçao d1

Congresso Nacional", dando ao dispositivo a seguinte redação:

Art. 234. • I
§ 52 í vedada a remoção dos grupos indlgenas de suas ter

ras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrd

te ou eP:derria que ponha em risco sua população, garantido, en qual-1

quer hlpotese, o retorno imediato logo que cesse o risco

JUSTIFICACÃO

OOEIRAASSINAIAR A I'fATUREZA DAEMEI'IDA.

A presente emenda visa reestabelecer, em prol das popula

ções indlgenas, a coerência de tratamento, segundo o que se aplica

aos demais cidadãos brasileiros, na sistemática do Projeto É entendi

mento pacrf~co que 05 direItos individuais sor,ente podem so::'rer res

trições em casos especialíssimos, e mesmo assim mediante rig.:Jrosos m~

~oani==..de.-=n.u:al.<'-"-..Ci.=al12=i="'--Quantoà lep'alidade da :-est:.tlçào.

O direi to de locomoção, integrtldo pelos direi tos de ll' ~

y.!.!: e permanecer, é dos direitos individuais assim protegidos, segund _

o disposto nos incisos X e LXIX do art_ 5R do Projeto. 05 direitos d

pessoa humana, portanto, são em principio invioláveis. As restrições I
cabíveis integram o sistema de constrição de direitos, previstos, na

sistemática do Projeto_ no Titulo V, Capitulo r (Do Estado de Defesa I

e do Estado de Sítio). ConstitUem os mecanismos de fiscalização e conj

trole, antes mencionados, comuns ao estado de sitio e estado de dete

sa: inicia~lva preside~cial; prazo ~eterminado; motivos preVi~ente e

tabelecidos (preservaçao -da ordem publica e paz social; ineticacia do

estado de defesa, comoção grave de repercussão nacional ou guerra);

controle pelo Congresso Nacional, designação expressa do executor das

[KJ - SUPRESSIVA - Se for de ellpr~ss30 ou p~lavra nbo d~verA Illvertero Rnbdo do dIspositIVo '
Exemplo no lexlo supnrnl1 o adverblo ~NA.O paS!>andoIIser emenda moelilicabvae nAos..presslva

O - OMlSSÁO - Objetiva restabclecermalena aprovada no l'lllmo e nAoIndUlda na redação de vencIdo

O - ERRO - Redaçao do venCIdoque nao correspondea ao que foIaprovado no l'tu,no.

O - CONTRADIÇAO - OISpOSI:J1."tlS cOl"!J3d tonos ef't e SI~ so~ e a mesm] OTlalel"

O - ~~~~~I?tIv~E LINGUAGEM - Sanilr VICIO de In;uag''''Yl defeito elro mal1lf~$lo e ~o'ng r ou (le

rese!.

JUSTIFICAeM

Suprima-se no § ÇE do artigo 150 a expressão"
va • li

o texto do citado paragrafo estabelece que as Polícias

litares são "forças auxiliares e reserva do Exército"

Reserva é condição de emprego imediato, em função idêntica.,
Assim, nessa condIção as PM deve fazer a mesma abvidade do Exercito

De outra parte, reserva do ExercJ.to e todo o bras1leiro

maior de 18 anos Permanecendõ o texto como esta, configura-se um I
"bis-io-ldelll- plenamente d1spensavel. I

Nenhuma outra Organização tem essa 51 tuação expressa no te~

to em elaboração A Marinha Mercant.e não está expllcitada como reser

va da Marinha de Guerra, a Aviação Civil (OAC) também não recebe e~

pressamente essa designação, em relação a Aeronáutica M1lltar

Man~em-se a condIção de força auxlllar porque nela a ação

da Polícia ""_litar se reallza em atiV1dades prõpn8s, nô POlíC18 Os
tensiva. -

A supressão da condição de reserva no texto constitucional

foi: pedida unanimente pOr todas as PM no documento final do IH Co,!!

gresso Brasileiro das Polícias Militares, realizado no ano de 1987

em Belo Horizonte

[i] - =p~~~~~:;::~=lOo~~~p~~~As:~~~~:e~=:~s:;~upressNa.
O - OMlssAo - Objetiva restabelecer matena aprovada no 1-turno e não mdUlda M redação do vencido

D - ERRO- Redaçao do vencIdo que nãocorresponda ao que fOIaprovado no I·lumo.

O - CONTRADIÇAO- OISPOSlllVOS contraÓllOtlOSentJesi e sobre a mesma maJena

O - ~~T~~E UHGC1AGEM - Sanar 'IICIO de linguagem defeito elTo manIfesto a comgtr, ou de

EMENDA 2T01663-& ""'"
(=J CARLOS CAR-O-I-NA-L----------,} rr=n~~;!ãã]

OOEIRA ASSINAVdlA NATUREZA DAEMENDA:

JUSTIF'ICÀcAO I
A faculdade de conceder deve ter tembém a de cancelar conce... /

I
N~o se pode sujeitar o cancelamento de uma concessão de ser

viço público a prévia decisão do Judiciário.' -

O Recurso ao JudicárIo está assegurado ao concessIonárIo se,!!!

pre que houver abuso de poder ou qualquer outra .llegalidorde praticada

pelo Poder concedente.

Por fim,há que lembrar o absurdo que se contém no texto c..!:!

ja supressão é sugerida, considerando-se q~e o mesmo institui

verdadeira vitalicledade da relação juridica de eoncessão, importa!!,

do em absurdo privilégio que o Direito Público repudia pelo

desde a Revolução Francesa e as exigências da evolução cientifica e

tecnológica não mais- comportam.

A não ser assim, não s6 ficariam submetldos os princípios

fundamentaIs do DIreito Público referentES às concessões de serviço

público - transferindo-se da AdminIstração para o Poder Judiciario o

exame do cumptlmento, pelo concessionario, das cláusulas da concessão,

como tawbem estaria impossib1litado o exercicio da revoqação da co~

cessão quando o interesse público a eX1gir

Suprima-se o § 4; do Brt 226.

EMENDA 2T01660-3

l?

m- SUPRESStvA -Sefordeexpressãooup~avril,niodeverAmverte:rosentJdododISposIWo
Exemplo no texto supnrmr o ad~erblo ~I'V.O~ passllndo.a ser emenda moclificatwae n60 supreSSlVll

O - OMISSAo - ObjetIva reslabeleeer mateml aprQ'o'adano 1· turno e não Indulda na redaçllOdo ~enclClo

O - ERRO - Redação do venCidoque nao COlTespondaao que fOIaplovado no I turno

O - CONlRADIÇÁO - DlSpostlIVOS COIltl'adrtonos entre si e sobre li mesma materla.

O - ~~~~E UNO(JAOEM- Sanllr VIciode IlngLlagem derello, erro mllnlfesto a COrTlglr ou de
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QOEIRAASSINA1AR A NATUREZA DA EMENDA:

QlIERA ASSIrfAL6.R A NATUREZA DAEMENDA:

QOBRA ASSINALARA NATUREZADA EMENDA:

JUSTIflCACIl:O

elel I

palavra

JUSTIf'ICACli:O

A tradIção constitucional brasileira não recomenda a
ção em dois turnos. mantido o voto proporcional para o LegislatIvo.

eleição em dois turnos para o Executivo requer eleição em

dois turnos para o Le9.islativo, o que s6 seria possível no sistema

distrital
De nada adiantará eleger-se o Chefe do Executivo por Mal,2.

ria absoluta, enquanto sua corrente política continuar minoritária

no LegislatIvo, cuja eleição se' faz pelo voto proporcional e em
s6 turno. .

Suprimam-se os §§ 32. 41:1 e 5lil do artigo 79 e a

"absoluta" no § 21:1. do mesmo artigo.

Corrija-se a omissão da palavra "coordenação" no inciso I,
do art. 209. do Projeto 8, no trecho onde se lê

n ••• esfera federal e a execução dos ••• ". restabelecendo- se

a palavra coordenação, ficando assim redigido.

Art. 209 ••••••

I - •••• esfera federal e a coordenação e execução dos ••• "

Suprima-se, no artigo 22 das Disposições 'rransf tõr Ias , a e15.

pressão »excet.c nas fundaçl:les n

EMENDA 2T01674·3 ~ ~

(!J JDS~ MAURicIO ) ~~;iâã]

O - CORREÇÃO 'DE UNGUAGtM - Sanar VICIO de linguagem defeito e la memfestc ~ coínglr ou de
teauca-leglSlatlVlI

A supressão proposta visa a eliminar uma odiosa discrimina

ção, além de evitar o surgimento de uma figura hibrida C1e servidores

públicos que em tendo o regime de seu órgão modificado, como nas fu!!.

dações universitárias, encontrar-se-ão em situação ti'abalhista di

versa da de seus pares na mesma instituição.

SUPRIMIP INTEGRALMENTE G § ÚNICO 00 ART. 111. I
JUSTIfICAC~O I
O Superior Tribunal de Justiça será uma corte nacIonal e não

um tribunal federal, tanto que, na sua composição, constam desembarg.,!
dores estaduais.

Existindo os futuros trIbunaIs RegionaIs federais. a estes d~

ve caber o exerc IcLq do Conselho da JustIça Federal, com a eunerví.eãc
admInistrativa e orçamentária do próprio Tribunal e da Justiça federal
de ee tme Lrc grau a ele afeta e nunca a um órgão estranho.

O artigo questionado quebra a autonomia dos Tribunais, cons.!

grada pelo projeto.

o -~:=~~:~~Q~~~=:=~as:;v:~~~;~~:~s:~~~res5IVlL
[TI - OMISSÃO _ObjetM1 restabelecer mateJia aprovada no l' tumo e não induída na r~~ão do 'mlCJdo

D - ERRO - Redaçao do venOÓQ que nio corresponda ao que foi aprovado no P turno.

0- COf'fIRADIÇÁO-DL5posiWps eontramtonosentre si e sobre o mesma malena..

D - ~~~I~~E UNGClAOEM. - Sanar víCIO de linguagem derelto erro milnlfesto. G corrigir ou de

m -=;;:'~~s:.;:;:~~o~:'v.~r:~~=:s:=n~:e;~::~~~~presSlVa.

O - O."1.ISSÃO -Objetiva re:stllbtlecer matena aprov.1ldano l' turno e~ mtlwda ea redaçao do venodo.

0- ERRO- Redaçho do venodo quenào corresponda aoque rOIaprovado no I·wmo.

D - CONTRADIÇÃO - Dasposibvos contnldrtonos entre.sl e sobre a mesma matena.

O - ~T:;~I~~E UNGCJAGEM - seoee Viciode IIngullgem defellO erro mlUllfesto /li coniglf oude

'EMENDA 2T01672-7 .""" ----,
e"J JOS~ MAURiCIO ) ~';~;"?ããJ

[TI -~~:~~::~~~~~~p~~:~~~S:::~:~:On~supres51Va.
O - O'oUSSÃO - ObjetIVarestabelecer rnateria e,provada no 1· turno e nêo IndUldllna reda';!o do venceo.

O - ERRO - Redaçio ce vencido que náoecrrespcnde ec que folllpl'OVi!lOO no I· turno.

0- CONlRADIÇÃO-DtspoSl!NOS conl1aditonosentfe sí e sobre o mesma mllterill.

D - =~~~E UNGUAGEM - Sanar Viciode linguagem, derelto erro mllfllfesto a cornglf, ou de

EMENDA 2T01673·5 """" --,
PJ JosEf MAURiCIO J fl-;-;:;/ããl

Suprima-se no inciso !l, § 2lil. art 159 as expressões ncom
idade superior d 65 anos".

A limItação do beneficIo à pessoas com. mais de 65 (sessenta

e cinco) anos na pratica tornará inócuo O dispositivo uma vez que a

vida média do braslleiro é inferior aos 65 anos.

"""'----------,
ROBERTO D' AVILA

,Q(JEIRA ASSIJ'iAUR A NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIfICACM

JUSTIfICATIVA

Q(JEIRAASSINA1AR A NATUREZA DAEMENDA:

Um dos maiores anacronismos do texto constitucional está,

exatamente. na recusa ao reconhecimento da importância da particip~

çêo dos trabalhadores na gesUo da -emp'reaa ,

No mundo inteiro, nos países. europeus e agora, após a Peres

t rcftea , até na URSS, a per t Ic ipação dos trabalhadores na gestão. a

co-gestão é prática corriqueira. Não se trata de um "da re í to'' sccce.t«

do trabalhador, mas de uma imposição da prccrIa economia moderna

Hoje em dia, ~s grandes empresas não são geridas pcr seus d,2.,
nos. mas pelos executivos, os quais nem sempre são acionistas

A participação dos trabalhadores na gestão das empresas tem

se revelado um instrumento eficaz para tornar as empresas mais ef!

cientes

Suprima-se no inciso XI do artigo 72 a expressão "excepci.2,

na lnente'",

5 Emenda supressiva à par~f1nal do ;nclso.IX, do artigo 135,
do Capítulo IV. Título IV;. Seção I, do Hinistel'io Pub~i:o •

- . -3üpiima-se no disPositivo a-expressão ."seR60-lhe vedada a represeotaçãc
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicasn•

JUSTIfICACIl:O

A restrição constitucIonal, cuja supressão se pretende,apr.!:,
senta-se como um obstáculo desnecessário às decisões futuras do Po
der Legislativo, por limitar a possibilidade de se estabelecer, atr:!
vés de lei, a representação judicial ou consultoria jurídica do Es
t acc , por mer-brcs do Mlnistério Público Mostra-se também contradito
ria com o disposto no § 5lil do art. 34 do Ato das ürspcs í ções ConstI
tucionais Transitórias, na meõi da em que este prevê a delegação ao
Ministério Público Estadual da representação judicial da União nas
causas de natureza fiscal. na área da respectiva competência.

Como efeito, não se trata apenas de admitir que a União r e
deral seja representada pelo Ministerio Público federal, como tem
ocorrido até agora, de forma a assegurar que at Lvr dade relevante s.!:,
ja exercida por quem tenha garantias ccnst í tucfonaas , oponíveis a de
terminações ocasionais da Administração pública. quando estas não s~
jam legítimas,

ücccre que a exper.í ênc i a demonstra, de modo inequívoco, que
as relações Jurídicas do Estado devem estar protegidas por represen
tação judicial que seja imune a pressões di tadas por ccmpor ta-tentcs

indevidos e interesses que não sejam os reais interesses da sociedade

conheceu ~~s~e~~~~~toar~~~e~~~,/~:e~~~~;:e~~~~~~a3u~~~~~~;u;~t~i~;orr~ I
no projeto aprovado, sobre a competência do Ministério Público federal I
para defesa das terras indígenas. entendendo. de forma concreta, que
essa atividade somente poderia ser deferida a quem receber garantias
constitucionais para o exercício da função de maneira independente (v

art . 135, /;tribuiçãO, ao Ministério Público, da função de promover.j!:!
dlcial ou ext rajutncrarmente , a defesa de relevantes interesses s~
ciais de natureza não penal também está definida no Projeto aprovado
no Plenári... (v. art 135, II e II!).

Impossibilitar, com a restrição contida no ;nciso que se pr!:..
tende suprumí r , Que a lei venha a definir outras mate rias a serem e!!.
tregues ao Ministerio Público. é d~sserv1f ã sociedade e lim~Lr o Co!!.
gresso Nacional, sem razões de interesse públ1co, em sua função leg~!
lativa, sobre os interesses do Povo e do Estado.

o - OMISSÃO -ObJebV8 res'.abeJecermatena aprovada no l' turno e não mdulda na redação do venedo

O - ERRO - Redação do venCIdo que não corTes;ronda~ que rol aprm<ldo no 1" tumo.

O - CONlRADIÇÃO - O1SPOSllJvos conlradllanos enlre SIe sobre a mesma malefla

D - CORREÇAO DE UNGUAGE:M - Sanar VICIO de linguagem deleIto erro manifesto a comglr ou de
tecruçaJegI5latrva.

[K] - SUPRESSIVA -Se rot de ellpress50 ou p~avra, não deverá Inverter o senbdo do dl~pos!lrVO

Exemplo: no texto,suprimir o advewl::l MNAOMpassando a ser emenda modIficativae n~ supressrva.

o - CORREÇAO DE UNGUAGEM. - Sanar VlClO de IInguZlgem derelto erro memreste /I corrrgll' ou de
léctticoleglSialJva.

m- ~=:~~~:-n~~ess:Io°~:'v.~a.:a~~~=~::~:::::'supresslva
O - OMISSÃO -Objetiva iestabelecer matéria aprovada no l' turnoe necInduida naredaçAo do 'mlcldo.

O - ERRO - Red3ç60 do venCIdo que nãocwesponda ao que foi aprovado no i- turno.

O - CONlRADIÇÃO-DJsposllIVos eeoeadacncs erure si e sobre a mesma rnatena

~D - ~~~~~E UNGUAGEM - SilnM VlCfO de IltIguagem defelto erro mamfesto a cornglr 01.1 de

Q(JElRA ASSIJ'iAURA NATUREZA DAEMENDA:

Q(JEIRA ASSIJ'iAUR A NATUREZA DA EMENDA:

o texto cuja supressão se requer, bem como os §§ 151, 29

4lil, apenas repete normas legais existenes, especialmente o Código Cl

vil. que desde 1917. faculta a remissão do foro mediante a aquisição
do domínio direto.

A enfiteuse sobre os chamados terrenos de marinha, que cons

tltuem patrimõni,o da União, deve ser mantida, como salvaguarda nece~

sária para o patrimônio público.

JUSTIfICACA:O

Art. 56 das Disposições Transitórias.

Suprimam-se as palavras n .em Imóveis urbanos. sendo facul

tada aos foreiros n
•• e n •• a remissão dos aforamentos mediante aquisl

çllo do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respecti:

vos contratos", do art. 56 das Disposições Transit6rias, bem como

seus §§ 1lil. 2lil e 4J:!, passando o referido dispositivo, com a fusão de
seu § 3lil. a ter a seguinte redação:

Dá-se a seguinte redação às alineas & e !U.
do art. 98. lI:

nArt. 56 - A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse No

caso de sua extinç~o, continuará sendo aplicada aos terrenos de mar!

nha e seus acrescIdos, situados na faixa de segurança, a partir da

orla marítima"

medidas; prestação de contas pelo Presidente da República, cessado ti

estado de defesa ou estado de sítio. Somente mediante o implemento de

tais condições, podem ser restrIngidos os direitos individuais. Pois

bem. Em relação aos índios, este § sg do art. 234 prevê a possibili

dade de lhes ser severeaenee restringido ti direito de locomoção. em sua parte int,!

gratlva consistente no direito de pe1'lDanenc:er (que outra coisa. e. a remoção?), em

hipótese completallleote excluída do sistema geral de constricão de direitos previs

to 00 Projeto - consangrando-se UII inaceitãvel estado de. exceção de aplicação ex

clusiva aos índios. A só-previsão de deliberação prévia do Cong~esso Nadonal estãl

longe de preencber os requisitos exigidos quando se trata de restringir os direi

tos de delllllis cidadãos. Não por outro motivo, aliás. a emenda que originou a maté-I

ria deste dispositivo (emenda 2P00281-1. do seno Jarbas Passarinho), remetia a re

moção dos grupos indígenas a este mesmo sistema geral de constrição de direitos.

Acaso são os índios cidadãos de segunda categoria? Por que. apenas ell relação aos

índios. é possível a restrição de direitos sob condições muito menos severas que
as e:ltig!veis quando se trata de restringir os direitos dos demais brasileiros? A

supressão que ora se propõe elimina Ulla iniqUidade, IllllS não exclui os índios. como

brasileiros que" são. das meS1lI3S bipóteses de restrição de direitos. previstas no

Capítulo I do Título V. Não bá. pois, com a supressão. nenhue prejuízo ã eeberama

nacional, gar.2ntida que está nas disposições relativas ã segurança do Estado; mas

há. sim, a re~firmação de que o Estado de Direito e a democracia tambimse esten
dem às populações indígenas.

JUSTIfICATIVA

Visa a presente emenda corrigir erro de técru I
ca legislativa, separando nas a Lmeas aquilo que é garantia de prolllõ,
ção por merecimento (allnea.! ) daquilo que é requisito para ela <aIl,

nea J!.). A redação do prcje tc , sobre ser redundante ao I
se referir nas duas allneas a dois anos de exercício. em falha técnll
ca, confunde na mesma alinea o que é garantia de promoção com o que
é requí si to para ela. \~

a) é obrigatória a promoção do juiz que figu
re por três vezes consecutivas ou cinco alte!.
nadas em lista de merecfeentcj
b) a promoção por merecimento pressupõe daí.e
anos de exercício na respect.ive entrância e
integrar o juiz a primeira quinta parte da ll~

ta de antiguidade desta, salvo se não houver
com tais requisitos quem aceite o lugar vago

[i] - ~~:es:~~~~::::~=lO~~~~~~a~~V:~n~se~~::s~nio~uPfe$SlVa
D - OMISSÃO - ObjeItYaresl.abel«er matena aprovada no 1"turno e não mtlUlda na redação do vencido.

D - ERRO - Redaçio do venado que não corresponda ao que foi aprovado no 1 wrno

D - CON'TRADIÇAO - D15posltJvos conlrlldit"floSentre si e sob'e a mtsma ma'efla

O - =~~I~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de lmguagem deFeito, erro maniFesto a cornglr, ou de

o - ~a::~~~S:U~~1~~~=0~~~~~;âs~~~n~;e~~:~~~~::upressMI.

O - OMlSSÀO -ObJelrva restabelecer metera aprovllda no l' turno e não IndUldllne redaçio do vencido

D - ERRO- Redação do vencidoque não ecrrespceda aoque foi eprovadonu I' turno

O - CONTRADIÇÁO - D1SposIllvos eenvedecocs emre SIe sobre a meSM!lmetere

~ _ ~:~?~E UNG(JAGEM - Sanar VlClO de Imguagem dele to erro man,reslo a comglr 0_ ee

Q(JEIRA ASSIJ'iAUR A NATUREZA DAEMENDA:

o - OMISSÃO -ObJe!JVIJ restabelecer matéria aprovada no l·tumo e nao IndUJdanZlredar;60 do vencido

D - ERRO- Redaçkl do.vencldo que nao corTespondal!lOqueTOlaprovZldono 1· tumo

O - CONTRADIÇÃO - Dlspo~t.JVOs contradJ'.cnosentre si e sobre a mesma matena

QOEIRAASSIrfAL6.RA NATUREZA DA EMENDA:

D - oMISSÃo -~JebV8 resl.abeIecet maténZlaprovada no J"turno e nao mdutda na redação do vencido

D - ERRO- ~ãodovenddoquenãocorres;xx'ldaaoquefOlaprovadonol"WmO
D - COI'fIRAI)1ÇÃO-DlSpositrvos contriWitonos o:nttesfe sobre a mesmo matena.

JUSTIfICACÃO

Ao ser aprovada a matéria pelo plenário, a palavra "coorde

nação" foi introduzida no texto nos dois momentos. ou seja, junto às

normas gerais da competência da esfera federal e com a função de
nexecução", atrIbuída às esferas estadual e munIcipal. Toda;'ia. na
redação constante do Projeto B. a função de ncoordenação" foI exclu..f.

da desse segundo nível, atribuindo portanto às esferas e~taduaI e m..!!
nicipal somente a funçl:lo nexecutiva n• o que, evidentemente, constitui
uma omIssão a ser corrIgida, pois altera o sentido orIginalmente vI!
tsdo pelo .pienário.
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EMENDA 2T01675-1 """" ~

DEPUTADO CONSTIlUINTE JOSE MAURICIO ~~;i"ãã""J

QlIEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ - =~~~t~~~~~~~::oo~~;:~P=:Sl!u;ve~:~;;=~:lJv~~:~:upteSSlVa
O - OMIssÃo -:;ObJetMl reslabelecerTnlItérlllllpro....,dll no 1"turno e neo Incluidllna redação do vencido.

0- ERRO- RedllçAodo venceo que n!o COlTesponda 110que foi aprevedo no I' turno

O - CONTRADIÇÃO- DlspoS1WOS contrlldltónosenlrt!51e sobre a mesma mlllêna.

O - ~~~~~E UNGUACiEM - Sllllllf \'lclo de linguagem. deferto erro manlfesto II corrigir ou de

~i~~i~~~~ã~m(q~~n~~~~~~~~~ ~e~~~b~~~~~d~op~;~t~~ti~~) fa~~~e~en~~~0_1
menta ela eleflnl.çiio das escaIas reeunerutôi-aasj • t ej c J. i cspe i tc o)

próprl.o artl.go 2.5, par:ígr::J.fo énacc , que usa os subs t ant i i os "revr
são" e "aüuaLaznçjíc" no seu devado sentado ,

Além dl.sso, ê melhor e maa.s pxec i.so daaer "na mesma da t a" do
que na "mesma época". Por s1n::J.I a expressão "me sm-t d-i tn" Já est.í
usada, com nua.ta peremêncra , no S4° do art. 4l.

O que 'se propõe, aflnal. ê uma una.Forrmdudc de use de expi cs
sêes , a bem do próprlo sucesso , como norma magRn. da novn Carta.

§ 79. Ressalwdos os CIUe exercan mandato eletivo, são ineleaíveis rera
qualquer carg:>, no território de jurisdição do titular, o cônJufle e os rarentes ror
consangu:in:f:de ou afinidade, até o segurrlo grau, ou por adoção, do srestôente da
t(epública, do Gcve1:nador de Estado e do Distrito Federal e do Prefeito t"UC telÜ';:un
exercido mais da rretade do mandato.

Suprlrnida a expressão ..... que tenham exercido mais da I"Ctade elo l'lal"Cla
to.", tcrla e qualquer pessoa CCtt't vInculo de parentesco com essas autoridades, no
grau referido, ficam impedidas de se can:iidatar a carec eletivo, ncsno rrue citadas
autoridades tenham exercido apenas por alguns dias estes carros. •

,..".------------,--=-------------,
Suprima-se, do Projeto de Constituição, o § Sll, do ART. 182,do
Titulo VI!. Capítulo I

JUSTIFICATIVA

Ao apresentarmos esta emenda supresslva pretendemos levar ao

~~~~~~~m:~;~od~:n~;~~~i~~ã~a~~~e;O~~~i~~~~f~Su~~~a~:n~~t~~c~=~~ora~~o I

~~~~~~~~lqU~:S~Op~~~Ól~or~~~~á~~~oh~~: ·~~~t~O~~~~g~i~V:ls:re~:~~~:'~~I
passado recente,hoje, já é repensado clima um potencial de riqueza ener-]
gética mineral com bastante cuidado. Em nosso eers depois da crise do I
petróleo em 1973, foi implementado o programa do álcool que poderá no
futuro servir de componente substitutivo na área de combustivel.

Salientamos ainda,que o parágrafo sg do Art.182 é desneceSSári1'
servindo apenas como válvula de escape para que os ganaciosos aprovei
tem para explorarem com visão meramente comercial sem sofrer qualquer
proibição por danos que vi.erem causar ao Meio Ambiente.

Entendemos que esta matéria poderá vir a ser melhor detalhada
na legislação ordinária. •

Esperamos o acatamento da referida Emenda pelo nobre Relator
com a posterior aprovação dos nobres constituintes.

QUElRA ASSrNAL'\R A NATUREZA DA E/llENDA'

o - SUPRESSNA -Se forde expreSSüO ou palil\'fa não devera lrwertero senlJdo do dlspoSlllVO
Exemplo no texto supnrmr o adverblo "Ni\O- passando a ser emend4 mo<liIica"\a~ MO SUplCSsMl

O - OMISsAo -ObJelJva rest.llbelecermatena aprovada no I' turno e não mcknda na receeae do veneidc

D - ERRO- Redaçaock:ovencldoquenãoctlr~ponCaaoquefOlaplOvadonoI' turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSposllJvOS ccntradncncs entre si e sobre a mesma rr-etena

D - ~~~Te~~~ UNGUAGEM - Sanar VICIO de Ilnguage-n eereuc erre m~",fe<>to a cotllg,r ou de

Suprima-se o 1.nc1.SO IV, § 32 do Art. 14

JUSTIFICAÇÃO

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA.

D - SUPRESSNA - Se for de exptessêo ou palavra nao deverá Invertero senlldo do dIspoSitivo
Exemplo: no texto, suprimir o adverblo "NAO~ passando a ser emenda modificativa e não supresslVa.

[!] - OMlssAo _ ObJelJvllrestabelecei' materla aprovada no t-usuc e não IndUldana redaçlio do venCIdo

O - ERRO - RedaçAodo venCIdo que não ccrrespcnea ao que foi aprovado no t' turno

D - CONTRADIÇÃO - DlsposllJvos conlradlt6nos entre si e sobre a mesma matéria

D - ~:t~~~E UNGUAQEM - ~ar viCIO de linguagem, defeito, erro manifesto 11 corrigIr. ou de

Acrescenta-se ao Item I, do § 79 do art 59 o seguj nte ,

" •• , bem como para receber o compromisso e dar posse ao PresIdente

e Vice-Presidente d.. Repúbllca~ nos termos do art. 59, S 49;-ltem 111"';

EMENDA 2T01676-0 """"' ---,
l!J NELSON AGUIAR J~7~:;]

Matér1.a que deverá ser trraneãa em Le1. A eX1gênc1.'l de dom1

cil1.o ele1.toral não é da trad1.ção do nosso d1.re1.to, tendo saec an
troduz1.da no período autor1.tár1.o.

JUSTIFICAÇAo

Tendo em vista que na data da posse do Pres rdenre e do vtee-Pres rdenec

o Congresso Nacional está em reeesse.sesenee ereserevc e art. 59, há necessidade de

Q{JEIRA ASSI!'IAlAR A NATUREZADA EMENDA:

l2J - ~u::a;;~~~~~~~c::;,~ ~~e=oo~~~:s!~~=~as~~::n~::~~::~s~n::upresslYa

D - OMlssAo - ObjetIVarestabelecer roerena aprovada no I turno e nec lnclulda na redaçeo do veocrde

0- ERRO- Redaç60 do venodo que nãc ccrrespcnde ec que foiaprovado no I' turno

O - CONTRADIÇAO _OlSPOSlbvtlS ecntreducncs entre si e sobre a mesma ma'eria

p _~~~~Te~~lN~E L1NCiUACiEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifesto a comglr ou de

suprima-se no § l!!: do J.nciso 11 do art. 216 a palavra

"'fundamental"

JUSTIFICAÇAo

EMENDA 2T01680-8' ~, ---,
l:J BOCAYUVA CUNHA J~;:T~~

QUEIRAASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

D - OMlssAo - ObjetIVarestabelecer matena i'plO~d4 no l' turno 11:não ,ndu Ida na redação do vencido

D - ERRO - Redaçao do vencido que nao ccrresponda ao que fOIaprovado no i- turno.

O - CONTRADIÇÃO _DISPOSllJvOS ccntredacncs entre si e sobre a mesma materia

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar Vldo de linguagem defeIto erre mamfesto a. corrigir, ou de
l.eatIclllegl$latNa.

Art. 7!!:, x:rv - suprimir a expressão n má x 1.ma n

sua convocação.

Tal matéria, entretanto, não se acha prevista no art. 59, como deveria.

QUElRAASSll'iAU\R A NATUREZA DA EMENDA:

D - SUPRESSIVA -Se ror de.explessáo ou palavra nao devera Invertero sentido do diSpositivo
Exemplo no texto supnrlllr o adverblo ~Ni\O" passando a ser emenda modificativac nec sopresslVa

O - OMISSÃO -ObjelJva res.tabeleeer mil\ella aptovatla 1'10 I~ turno 11:não lnchnda nllledaç!o do vene1do

D - ERRO - Redação do veneec que não corresponda ao que foi aprovadono \' tumo

~ _ CONTRADIÇÃO - DISpositivoscontladltorlos entre si e sobre li mesma matélla

D - ~~~~E UNCiUACiEM.- Sanar viCIO de linguagem, defeito CriOmanifesto a conig!r ou de

A dest1.nação de recursos públicos para bolsas de estudo

no ensino fundamental é inaceitável.

O ensino fundamental é d1.reito pÚblico subjet1.vO e o não

oferec:unento do enS1.no obrigatório pelo Poder Públ1.co, ou a

oferta irregular, importa responsabilidade de autor1.dade competen

te~ Se for perm.l.tida a alternativa das bolsas de estudo, as auto

ridades jamais serão responsab1.l1zadas.

, Q{JElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

~ _ SUPRESSIVA _Se for de ellpressáo ou p~lavrll nlio devera Invertero senlJdo do dJ~posllJvo
Exemplo no texto suprimir o ad~'elbl~ ~NAOW pllssando a ser emel\d.s mocl.fícatr.ae MO S...::Ie:lSnll

D - OMISsAo-ObJet.va restabelecer mllteria apllJvada no I tumoenãomcluldanaredaç.sodc\-enc.::!,

D - ERRO - Redllção do venCIdoql.e nã,ocorreSjxmdllao que fOlllptO'oado no 1 turno

O - CONTRADlÇAO - DI~poslIJvoS contradllollos entre SIe :$Obre a mesma ma'e la

D - ~~~~~~I?lJV~E L1NCiUACiI:M - Sanar \lClCl de linguagem defeIto erro mllnlf<:sloa o:erngr ou de

JUSTIFICATIVA

A supressão da expressão "máxima.- ~abil1.%ará as negociações

coletivas de que trata o 1.nciso.

Q{JEIRAASSL'iAUlRA NATUREZADA EMENDA.

[gJ - SUl'RESSIVA _ Se for de expres<.ãoou p~la\'fa n40 de'o'eraInverter o ~nlJdo do dlSpOSllJvO
Exemplo no teld.o suprm'ur o advtrblo -NAO" p~sando a ser emenda mo.:llficaln<l e não supressr.a.

D - 01t!SSÃO - Ob,etl~ resbbeleccr materJa aplO\<Idano l' tumo e nao Inclulda nl) redaç.b do venCIdo

D - ERRO - Redaç.éodo \'encldo que não correspondll ao que foIaprovado no I" turno

D - CONTRADIÇÃO - DispoSllJvoscontradit6nos entle si e sobre li mesma materia

O - ~~i~?~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de Imguagem, defeIto elfo manIfesto a corngll" o.. de

Substitua-se o substantivo "abuso" por "Ilegalidade", no art 76.

S lo, do Projeto de Constituição a'provado em primeiro turno, dando a seguinte re

dação ao dispOSitivo

"Art. 76 - ••••••••••••

S 19 - Os responsãveis pelo controle Interno, ao tOm:Jrem conhecimento

de qualquer trregularldade ou ilegalidade, dele darão ciência ao Tribunal de Con

tas da União, sob pena de responsabl I idade solldiirla."

JUSTIFICAÇAQ

o Caput do ar'"t. 76 prevê a fiscalização sob os aspectos de legalidade,

legitimidade e conomlcldllde. Por outro lado, o substantivo !'abuso" perml te Interpre

tações subjetivas multo amplas. não possuindo conceltuçaâo legla para fins punltlv;

fioando, desta fama. a seguinte redação.

supr:ima-se do inciso XXIX, Art. 59, a seguinte expressão:

•••• às resp;:ctivas representa~ sindicais e associativas•• li ,

A expressão, sobre ser supêrflua, ê susceptrvel de Incerpretação bi

zarra • como por exemplo, a de que a doença fatal no Idoso, daqui por diante, pa,.!.

sa a ser Inconstitucional.

tais".

c:J - ~=p~:~ex;~~~I~~ ~~~=oo~~~~ap=~;e~áS:;~:~~I~::~~,~;~:~~~upresslva.

O - OMISSÃO - Objetiva restllbelecer mateM aprovada 110I lumo e não IlldlJldana redaçao do venCIdo

D - ERRO- Redllçao do venctdo que nao ctI11espond3ao que 101 aplovatlo no I" turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSposrtJ'lOS contradltorKlsenll'e si e sobre a mesma mate"a

O - ~~~:~~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de II/Iguagelll defeIto, erro malllle~to a colrfglr, ou de

QUEIRA ASSll'iAU\R A NATUREZA DA EMENDA.

JUSTIFICAÇÃO

Q{JElRAASSI!'IAlAR A NATUREZADA EMENDA:

~ ""O'_--:- ""

SuprimIr'". no Art. 233 a expressão ";esmo na ocorrêncla de doenças f~

,[TI - ~u;,~~~~s:u~:::: ~~=oo~~~~p=~=~ás~r;':~n~~:~:;:~~:asupresslva

O - OMlssAo _ObjetIVa restabelecer matena IIprovacm no 1-tumo e nAolndulda na.redoJçaodo vellcLdo

D - ERRO - Redaçilo do venCIdoque Mo cOlfesponda ao que rolaprovado no l' tumo.

D - CONlRADIÇÃO-OlSposIUvos contladlt6rlos entre si e sobre li mesma materla

D - ~~~~~~tIv~ UNCiUAGEM - SamIr VICIO de linguagem defeito erro manllesto a conlg!r, ou de

REFERENCIA: alínea "d" do item I do artigo 10e do Projeto de
Const:r. tUll;:aO "EI".

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA

OBJETIVOr suprimir a eXpl"'lUllõ:fo "do Supel"'ior Tribunal de
Justiça".

A supl"'eslõ:lo pl"'ocul"'a adequar a norma ao
teKto da alinea b), do "1nci50 I do al"'tigo 111 do Projeto que
atribui ao pl"'Ópl"':r.o Superior Tl"'lbunal de Justic;:a processar e
julgar originar:r.amente os mandados de seguranl;a, os "habeas
data" e os lIlandados de lnjunc;::J:CI contra atCl de Ministro de Es1:adCl
ou do próprio Tribunal.

SUprima-se do Art. 14, § 79, a seguinte expressão:

" ••• que tenham exercido mais da metade do maOOato."

o obJetivo da arero.la é amr'Jliar a faixa de inelegibillêlade de narentes
de chefes do executivo, a nível federal, estadual ou nuniclral, erradican::",o êI.esta
:fuma, de maneira ampla, o risco e O vício de ub.Uzação, rresm:> que ror algl.K'l teM
po, da máquinaadministrativa o::rnfinalidade eleitoral. O texto aprovano n:> prI
rreiro turno esl:á assim redigido:

"Art. l ..... ~

o Supremo Trlbunal Federal, na forma
estabelec:r.da na alínea a) do :r.nc:r.so II dp artigo 108 do ProJeto,
julgar<1, em I"'ecurso ordin.1rio, "o habe~s-ccrpus, o m..nd~dc de
seguranc;:a, o "habeas-data" e o mandado de inJunc;::J.o dec:r.d:r.dos em
anica instanc1õ1. pelos Tr:r.bunauõ Super:r.ores, se denegatOr:r.õI. a
decis~o. • I

[TI - SUPRESSIVA - Se for de apressa0 ou p~li1V1a 11<10 de~'l:la U1\'elter o -.elllldodo dl~po<;llr.'O
• Elr.emplo- no texto, suprullIl ~ advelblo ~NAO pa~~ntlo a ser ernel1da lIIotllllcolll'dc 11ilO S\lpr~ s~n.J

O - OMISSAO -Objetiva lestllbel~c~rmalellll aplOV<ltloll10 I turno c lidO1I1.IUld.. "" lt'diI,ao de> W'l1C1Clo

O - ERRO - Redaçao do venado que nao conespol1tla <lO <t~p fOIaplovado no I lumu

O - CONTRADIÇÃO-PlspOSllJVOS conll'aditonosenlfe si e sobre a rnesma m<lterla

D - ~~~~Te~I~~E UNGUAGEM. - Sanar VIciode linguagem derello elro mamleslo a comglr ou de

"X - a atuall.zação da remuneração dos sel'Vl.dores públl.cos,
vis e ml.ll.tares. far-se-á sempre na mesma data e com os

mesmos íncll.ces."

Dê-se ao l.tem '( do art. 38 a segul.nte redação
I

J
I

I
A emenda tem ...o propósl.to de sanear a apresenta.;ão redacl.onal I

do dl.sposl.tl.VO de modo a torná-lo pertl.nente em face de outros dl.S

pOSl.tl.VOS afl.ns (ver, eor exemplo, o Ho do art -11) e ao mesmo tempo
emprestar-lhe uma fel.;ao ma1.S apro':l.mada do usual no estado da .H'te.
De fJ.to, não se trata de uma mera re!1são geral de rcmun~13ç:io tque:

Justl.fl.Catl.V3

A qualificação para o trabalho é conteúdo programatico ~ue

estará contemplada no princípio do preparo do aluno para a c!dadan~a.

O item "qualificaçl:lo para o trabalho" deve ser inclu!do C::l'lO

um dos objetivos do Plano Nacional de Educaçã.. e não como um dos prin

c!pios de educação nacional -

JUSnrICACIl:Q

Suprima-se no art. 210 a expressão: "e sua qualificação para
o trabalhoU

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

EMENDA 2T01678-6

~ FLORICENO PAIXAO

D - SUPRESSNA - Se for de e;cpressãoou p~lllVra não deverá Invertero senUdo do dlspOSllJvo
Elr.empJo no texto Sl,lpllrrm o l:dvelblo "NAO~ p<lssandoa ser emenda modlFicatr."ll e neo supress'Va

D - OMISSAO - ObJellVa re~tabelecer matena aprovada no I' turno e niio Inclulda"naredação do vencido.

D ,.::.. ERRO - Redaçao do venddo que n!o corresponda ao que foIapro\ado no I turno

0- CONTRAOlçAO-DlsFOSlt\tlS ccntradltonos entre sle sobre a mesmama.ena

m - ~~~~~r~:.~E L1NCiUAGEM- Sanar VICIO de bnguagem defeM) erro m<:mfesc a cO'rig, cu =e
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-Art. 59.. • •. JUSTlF1CACAQ

xxnç - será assegurado aos criadores e aos intérpretes o direito
de fiscalização sobre o aproveitamento econânico das o!:lras que criarem ou de que
participarem. " QUEIRAASSINALARA NATGREZADA EMENDA0

Tal dispositIVO agrava maIs ainda o problema do menor no 8rasll.

JUSTIFICACÃO

No rranenlo, o inciso xxtx, do Art. 5"'. estende, tallJe: até tleSllD

por engano de redação, tel preJ:r03ativa às repeeseneecõee sindicais e associativas

O criador intelectual é sertpre UIM pessoa física, Jamais una pessoa Jurídica. cate
ria a ele, se assim o deseJar, outorgar mandato a quem quer que seja para o represen,

tar na nencia1ada fiscalização. Não eeepeee ã Lei Maior, em substituição à vontade

do autor, ccnferir tal dJIeito a terceiros. '

( Há, a1n:!a, que se ter em rrcnte a relação entre o autor e o usuê

rio de suas obras, que ~ pede ser confundida com a rerecêc enpregado _ enpreg~

Esta e tratada pelo cllreito trabalhista, aquela pelo direito do

autor, raJlO do direito civil.

g, pois, descabida a nencêc à entJ.dade si.Õdica1 na parte da Cc

tituição que trata do direito autoral.

D - SUPRESSIVA -Se for de eX::Jre~o ou p~lavra não devera uwertero senudo do dlSpoSlllVo
Exemplo- no texto supllmn o adverjno ~t1I\O passando 11ser emenda mochlkatlva e uào suprC5SlVlI

D - OMlssAo - Objetiva restabelecer matena aplova,dilno l'lumo e nêc mduldll na redeçeo do vencido

D - ERRO- Redaçaodc veruadc que nao ccrresponda ao que foi aprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - OISpo5lIlVOS ccntredncnos entre sr e sobre a mesma maténa

m - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VIciode llngu<lgem deleito erro manifesto li corrigIr ou de
lecntcllleglslatJva.

Os parãgrafos 3ge ljo do Art. 75 do Projeto aprovado em 10 Turno, por

terem objetivos Idênticos, devem ter Igual redação no que diz respe r to ã cláus!:!.

lil:

l'IOOSIllaS garantias, prerrogativas, Impedimentos, veneurenres e venta-

gensU •

Q(IEIRAASSINAI.ARA NAtGREZA DA EMENDA.

[:x:J- $UPRESSWA - Se for de expressêo ou p~lavra MO devera inverter o senuae do diSpositivo
Ex.empl!:l nc texto suprlmlr o adverblo Rt1I\O- passando a ser emenda modoIkatlva e nao supresslVll

O - OMISSÃO -ObJetIVII restabelecer matena aprovadll no l' turno e não ,nclulda na tedeçeo do vencdo

O - ERRO - Redeçeo do vencdo que n60corresponda eo que foi llprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - D~posltlVOs contredgonosentre sl e sobre a mesma matêne

O - ~~~E UN:GUAGEM - Sanar viCIO de bnguagem, defeito erro memfesto e comglr, ou de

QOElRAASSINAlAR A NATUREZA. DA EMENDA.

JUSTiFICAÇAo

No Projeto IIA",da Comissão de SistematIzação, os dois dispositivos ti

nham textos semelhantes.

Na discussão em 19 Turno, aperfeiçoou-se a redação do Art. 87, § 2'? es

quecendo-se de fazer o mesmo em relação ao § 3'? e ao § 40.

A oportunidade é esta, por sinal a ültlma, de se dar umformldede ao

texto constitucional. Aliás, a finalidade deste 29 Turno é esta. sanar omissões,

erros ou contradições, daí a razão da presente emenda

Suprima-se no Inoiso I, do art. 209. na primeira parte I após
a expressão ,. cabendo a • .11 a palavra " coordenação". ficando o te,!
to assim redigido:

Art. 20~ ••••••••••

I - descentralização político_administrativa, cabendo as n0E.
mas gerais à esfera federal e a execução dos respect rvcs programas à

esfera estadual e municJ.pal, bem como a entidades beneficentes e de aÊ..
sistência social,

JUSTIFICATIVA

QUEIRA ASSIliAlJ\R A NATUREZA DA EMENDA:

o texto, coma foi aprovado, carece de revfsac , pois a atr.!,
huf çãu da função de «ccoruenaçâc'' a ambos os níveJ.s não ccr respcnee
ao modelo de descentralização político-administrativa, que permeou a
concepção de varios Títulos da nova Carta Dessa forma, para ajustar
o texto a esse modelo. Impcê-se suprimir a palavra «ccoroeneçao''

primeira parte da redação do Inciso, deixando claro que à esfera fed.!:,
ral compete U10 somente o poder normativo geral. E às outras esferas,
estadual e municipal, a competência administrativa, Que implica em co

1

- cruenacac e execuçãe , 

Com esta r-edação garante-se o caráter descentralizado do siÊ..
tema de assistência social, o que se compatibiliza com os diferentes
níveis de competência.

Q(IEIRAASSINAlAR A NATGREZADA EMENDA0

EMENDA 2T01695·6
f? Constltuint. MVRIAM PORTELLA

w - ~~~~~~~~;:::: ~~=~oo~~~-:rllp~~~7~â5~\::~~::~~::::~~~upresslva.
O - OMISSÃO -ObJelMl restabelecer matéria eprovadeno r-uune e não Indu ,da na fedoçilo do venCIdo.

O - ERRO - Red<lçllodo venCIdoque nllo corresponda ee que fOlllprovado no l' turno

D - CONTRADIÇÃO - DIspositivoscontradit6nos entre si e sobre li mesma meténe

D - ~=,E UNGCL\GEM - Sanar viCIOde bngullgem defeito erro manlfesto li corr!:1/" ou de

~ .,- ---') rr-:,:~;:;]

SUprima-se do it;em r, § 29, do Art. 7S do ProJeto aprovado Em 19 turno
as expressões:

Me Membros do Ministério PÚblica Junto ao Tribunal de Contas da União.
e ficando assim re:iigido o inciso. ~

"I - un terço escolhido r;:elo Presidente da RepÚblica CO'\ e-eevecêc do
senado Federal, sendo dois alternadamente, dentJ:e J\llditores, indicados na lista tri
plice pelo Tribunal, segun;lo~ critérios de antiguidade e rerecírrento", -

m - ~~~Rp~~~~eJI;:~~~I~~~=oo~~~~rap::~~~:~â~;':::n~:e~~~::;:s~:~~~upre5slva

O - OMISSÃO - ObJcuvarestabelecer matene "provada no l' turno e nec mchnda na tedaçec do ven~ldo

O - ERRO - Red.ação do venosc que nao eerrespende ao que 101aprovado no I' turno

O - COI'iTRADIÇÃO - OlSposlllVOS ccneececdcs entre sr e sobre a mesma matena

D - ~~RT~~trv~E UNGUAGEM - Sanar \/lclo de llllguagenl, deleno enc mamfesto a cOlllglr ou de

EMENDA 2T01691·3
(!J a:NSTI'IUINI'E mIVAIOO w:JITA IomOft

JUSTiFICAÇÃO

~ - SUPRESSIVA - Se for de expressec ou palavra ncc devere Inverter o sentídc do dlSp.:lSllJvo
Exemplo no testo .suprlllllr o edverblc M/'iAOW passando a ser emenda modlficat ....a e IIlIOsupresslV1!

Os Estados-membros não são iguais. As diversidades são enormes, tanto

do ponto de vista ffslco, quanto em suas expressões econômicas

Portanto, não tem sentido a pretensão de se dar tratamento uniforme a

entes dTsplIres e heterogêneos

Suprima-se do parágrafo único do art 77 a seguinte expressão.

O melhor exemplo para respaidar esta Emenda são os Tribunais de Justl

ça, que têm números diferentes de Oesembargadores, segundo as necessidades de ca

da Unidade da Federação.

"que serão Integrados por sete tensether ros",

o - OMISSAO - ObjetIVa restabelecermaterla aprovada no It tumo e uec lnclulda na redação d,;,vencido

D - ERRO - Redação do vencido que não ccrrespcada ao que Ioreprcvado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSllJVOS contradncncs entre si e sobre a mesma motena

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de lingullgem, defeito ene marulestc il comg r ou de
teaucalegLSlallva.

EMENDA 2T01688·3

l? COUSTlTUIUT' HUH"RTO lUCEnA

Q(IE1M ASSINALARA NATGREZADA EMENDA.

Na confm:m:l.dade do § 19 do art. 133, o Ministério PjIDl1co tem CO'J:I nrin
clpios a unidade, aindivisibllidade, e a indecendencia funcional. -

Sendo uno, não ten mais sentido falar - sem \.U.nistério Público Junto a
este ou aquele Tribunal, 0':m:I dantes, que existia o MP da Justiça do Trabalho, da
Justiça Militar e assim. r,:or diante.

Além do uno, o Ministérw Público é llldivis!vel, mais una razão a Justi
ficar a aceitação da presente E!IrEOOa, que, além do seu rrérito, pretende ainda evit::ãr
OXItradiçOOs no texto o:ttlStituclonal. Suprima-se do § único do art 20 a palavra lIlegalmente".

.JUSTIFICATIVA,

o exercIcio de dois empregos tem sido prática-habitual
de médicos desde o advento das "CaJ.xas de Aposentadoria"antes da
década dos 50.

floje, conforme é do conhecimento público, milhares de
médicos civis e militares exercem um segundo cargo ou emprego na
administraçl:lo pública direta ou indireta.

. Tal duplicidade empregatícia é permitida ao médico ci
vil pela Constituiçao em vigor (Seção VIII, artigo 99, inciso IV)

O médico militar encontra certo permissivo no Estatuto
dos Militares (Lei 6.620 de 09/12/80, artigo 2~, parágrafo 312),

que lhe faculta exercer atividade técnico-profissional no meio
civil, desde que nao prejudique o serviço e com O intuito de de
senvolver a prática profissional.

Ao passar para a Reserva ou ser reformado. o médico mi
litar entende estar mais amplamente amparado em face do Que est;
belece o parágrafo 91;1 do artigo ~3 da constituiçao Que lhe perml
te ser contratado "para prestaçl!o de serviços técnicos ou espe:
cializados .11 ,

Sentido-se respaldados por tais dispositivos legais e
ainda invocando princípio de equidade com os médicos civis, mui
tos médicos militares têm ingressado na Previdência Social. des
de há muitos anos. inclusive por ocasHlo dos antigos IAPs
IAPB. IAPETEC, IAPI, etc

Hoje, mui tos desses médicos. com mais de 60 anos de
idade, com 20, 25 e até mais de JO anos de serviços efetivamente
prestados ao serlliço público civil onde ~trabalham, exercem cargo
ou emprego, destacadamente no INAMPS.

No entanto, em 13 de fevereiro de 1986 foi publicado
em Diário Oficial o parecer 5-011 de 12/02/86 do Sr. Procurador

,~---"",""LL...lJ.iW"""wu=a. secundo o cual lL.~.d.lco milHAr Que trabalha
no INAMPS acumula função pública ilicitamente

Por extens:lo, estará acumulando ilegalmente todo médi
co militar que também exerÇa cargo ou emprego no melo civil de
caráter permanente. isto é, cargo ou emprego que esteja regula
mentado por Quadros e Tabelas Regulares de Org1:io da Administra
ção Pública

Todos esses médicos brevemente teriam que ser despedir
dos, sem nenhum direito adquirido. não importando os 70 anos de
idade de alguns com mais de 30 de tempo de serviço. cabendo ain_
da a cassação das aposentadorias dos que já estão aposentados e
inclusive das pensi:les das l/'iuvas conforme consta ter acontecido
na área da Previdência Social.

Angustiados ante tamanha insensibilidade. médicos das
forças A.rmadas e Policias Militares procuram constituintes, bus
cando conselhos, orientaçao e inclusive o reconhecimento como d.!,
reito adquirido do segundo cargo ou emprego que exercem no meio
civil.

problemae talA Constituinte mostrou-e sens"

A função:> exige a vitaliciedade para tc:rlos.

No art. 79, Inciso XXXIII, suprllllil-se a expressão

" ••• e qualquer trabalho 11 menores de i4 anos, salvo na condição de

aprendiz;"

5upr:1ma-se o Art. 32, do Ato das OJ.sposiçÕes Constitucionais 'l'ransitõ-
rias.

Não há razão plausível que aconselhe a distinção entre 05 oovos "Unis
tros do TrJ.bunal de Contas que, segurDo o texto aprovado em 19 Turno, terão manda
to de 6 anos e os atuais Mi.ru.stros que pennanecerão vitalícios. -

QClElRA ASSlNAL\R A NATOREZADA EMENDA.

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

m- SUPRESSiVA -Se for de e~pressao ou p~lavrll n60 d~ra Inverter c :;e~lIdo do dlsposItrvo
Exemplo no texto, 5uprlml1 o ad~rblO ~NI\OR. passando" ser emenda modIficativa e nao 5upreSSIVa.

D - OMISSÃO - Objetiva restabelecer malbia aprovadano I' tumo e nllo l11c1ulda na redaÇ"llodo vencido.

0- ERRO- RedaçaodovencldoquenâoCOlTespondaeoquefof&provadono I' turno

D - CONTRADIÇÃO - DISpOSItivos contraditollos entre si e.sobre a mesma mllterla

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifesto a corrigir ou de
Ieau<:aleg~a

[iLJ- SUPRESSIVA - Se for de expressão ou p~lavra "ao devera Inverter o senlJdo do dispoSItIvO
Exemplo no texto suprlnlll o advelblo ~NAO passando a ser emenda modIficatIVae não 5upresslva

D - OMISSAO - ObjelJvarestabelecer matena aprovada no I' twno e nao InclUldana redaçao do venCIdo.

D - ERRO - Redaç<lodo venado que nao corresponda <lO que fOI<lpfovadono I~ lumo

O - CONTRADIÇÃO -DlspOSllJvos conuadltorlos entre si e sobre a mesma malena

D - ~~~~~E UNGUAGEM - Saflar Vll;IO de Ilngu<lgem defeito erro mamfesto 11cornglr .ou de

...------------>=0'------ -,

JUSTiFICAÇAO

Hada justlf.lca que somente os professores e professoras do primeiro

e segundo graus venham a se beneficiar da aposentadoria após 25 e 30 anos de se!.

viço.

Suprima-se do Inciso 111, do art 207 as expressões

10••• de prlmelro ou segundo gyau".

o dispositivo enfraquece os Sindicatos, FOi5 autoriza a criação de P,2

deres paralelos àquelas entidades

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - OMlssAo -ObJe(Jva reslllbelecel fIIaterla llprovild~ no l-turno e 1l<l0IIlclunJillliIIl:ddÇ"ao do vencido

0- ERRO- RedaÇàodovenCldoquenaocollespondilao.quefolaplovildono l'tumo

O - COI'iTRADIÇÁO - DISpoSItIVO' conuadllollo$ enUe 51e sobre li mesma m<llerfa.

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM- Sanar VIciode Imguagerol, deleita elro mamlesta a corrlgll ou de
(.e(nlcalcgLSlwv.lL

JUSTIFICACAO

A discriminação é Injusta.

m - SUPRESSWA _Se for de ellpressâo ou palavra n"o devera Inverter o sentido do dlSPOSlllvO
Exemplo no lexto suprimir o advelblo ~t1I\O~ passando a $<:( em~ndamodlfiellllvae nào supresslva

O - OMiSSÃO -ObJebVa resl.llbelecermatella <lprovadano I lurno e n~o Indulda na redaçao do venCido

O - ERRO - Redação do venCidoque n.!locOfresponda ao que foi aprovado no 1·lumo.

O - CONTRADIÇÃO-DlSposltJvOs conlradlLOrlosentre SI e sobre a mesma matella

D - ~~~~~E UNGUAGEM .:. San~r VIciode Ilngu<lgem defeIto elro manllesto a cOlllgl/" ou de

"
SuprIma-se o art. II do Projeto de Constltulçã.o.
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JUSTIFICATIVA

QQElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

ANTERO DE BARROS

JUSTIFICATIVA

o - OMISSÃO -Objetiva restabelecer materla aprovada no t-urmc e não Incluld~ na redaç!o do vencido

D - ERRO - Redaçao do venceo que não ccnesponde ec que foI aprovado no I' turno

O - CONTRADIÇÃO - OISPOSltl~'Os contrlldlténos enue si e sobre li mesma materla

O - CORREÇAO DE UNOClACiEM - SlInar VICIO de IInguIIgem, defeIto, erre manIfesto iI cOfllglr ou de
tecrucaleglSlau/a

Suprima-se o artigo 29,

EMENDA SUPRf:SSIVA

QUEIRAASSINAlJIR A NATUREZADA EMENDA'

Ao propor esta supressão consideramos Qu"e o mandato de ncvej;
nadares e Prefeitos são dos partidos pelos quais foram efeitos
para executar um programa préviamente delineado e escolhido atr~

vás do voto pelos eleitores que sufragaram o dirigente eleito,
Desta forma acreditamos que cabe ao Partido definir as fun

ções prioritárias, ou seja, se um Governador ou Prefeito, em d~

terminado momento pode ser mais importante em outro cargo para
carecer em prática o programa partidário

Entendemos que ao suprimir este artigo estaremos fortalecen
ee os partidos e privilegiando as propostas p'rogramaticas.

EMENDA 2T01702·2 ~"'''' ---, ~'mr-----,
~ J êv;o }jt? )'--'===-="'-''''-'=''- --'J ~;;::;]

Suprima-se no artigo 103, inciso I, a expressão "ev togados e,
leigos"

A supressão se justifica, pela necessidade imperiosa de ser
preservada a qualidade e a independência da prestação da justiça!

QUEIRAASSI1'IAIARA NATUREZADA EMENDA.

EMENDA 2T01699-9
~ SENADOR HAURO BORGES AUIOR

EMENDA 2T01698-1
(O!J DEPUTADD JOnO DA MATA

GJ - SClPRESSTVA -Se for de expressA0ou pall1vra nêc deverá Inverter o sentido do dlsposllivo
Exemplo; no texto suprimir 9 IIdverblo vNÃo~ passando a ser emendll mocl1licaUvtle nlio supreSSNII

O - OMlSSÁO - ObJetlvtlrestabelecer mll~rla IIprovadll no 1· turno e nêo Inclulda ne redação do venCido

D - ERRo - Redação do vencido que nbo ccrresponde110que folapl'ClV3dono i- tumo

O - CONTRADIÇÃO - DisposnrccsconUlldJt6nos entre si e sobre a mesma mater\a

O - ~~~~?~E UNO(lAOEM - Sanar vrcío de IIngullgem defeJlo elTó rnanlfestc a corrigir ou de

socIal e humanitário e vem reconhecendo a figura do direito adqu!
rido desses médicos, r az ãc por que tem recomendado que seja reco
nhecido constitucionalmente a nível de dí epcs íções transitórias,

o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de
médico que estejam sendo exercidos por esses profissionais

Assim, ap6s ter constado em todos 05 "avulsos" Que pro
jetam a Constitulç~o e que foram publicados nesta Casa desde ju
nho de 1967. o assunto mais uma vez foi inserido nas Disposiçlles

Transitórias, ora sob o § único do artigo 20 e com a seguinte re
dação E ASSEGURADO O EXEReteIO CUMULATIVO DE 0015 ·CARGOS OU EM_

PREGOS PRIVATIVOS DE ME:DrCO QUE ESTEJAM SENDO EXERCIDOS LEGALMEN_

TE PO~ MI:OICO CIVIL OU MILITAR NA ADMINSITRAÇAD plJBLICA DIRETA OU
INDIRETA,

Contudo, a palavra LEGALMENTE tal como está aplicada,
tem fustig~do os médicos militares que esUo vendo no atual texto
do § único do art. 20 acima citado, a neqaçãu das suas pretensões
que vinham sendo reconhecidas por esta Constituinte.

E por que?

Porque o cargo ou e'npreçc Que os médicos militares ocu
pam na administração pública da área civil, vem sendo questionado
exatamente Quanto a sua legalidade, mormente pelo Parecer CGR S_11
de 12/02186 e foi precisamente a figura dessa legalidade Que o §

único do artigo 20 acima ressal tou como condição para Que o médi
co civil ou militar possa continuar exercendo, de direito,o segu!!
do cargo ou emprego que de fato vem exercendo no meio civiL

Nl!lo resta dúvida que o termo legalmente permitirá nova

mente rnterpret.ações contra a licitude do segundo cargo ou empre
go do médico militar, sem alterar a do médico civil

Por outro lado, a retirada do termo acima citado deixa
rá o texto muito mais objetivo quanto ao seu prop6sito 1 distante
de tergiversaçl:ies futuras, permitindo Que o pensamento desta Ca
sa seja interpretado com fidelidade e aplicado em plenitude.

QUEIRAASSINAlJIR A NATUREZADA EMEND'"

QUEIRAASSI1'IAIARA NATUREZADA EMENDA.

[K] - SUPRESSTVA- Se for de espressác ou p~l/1vra oão devera Inverter o senucc do dlsposliJvo
Exemplo 00 lexl.o suprimir o edverblc ~NAO passando li ser emenda mochlicllUvll e não supressfva

O - OMlSSAO - Objetiva restebetecer matérla eprcvade no I·tumo e olio Induldll 011 redll;lIo dQvencrdc

D - ERRO - Redllç,liodo vencido que nâc ccrresponde 110que Ioraprcvadc no I' turno

O - CONTRADIÇÁO - Dlspcsruvcscontraditórios entre si e sobre 11 mesma matem!

O - ~~~?Uv~E UNOQAOEM - Sanar VIcio de IlIlguagem ~erelto erro manifesto a corrigir ou de

r,r----------"""'.-----------,
Suprima_se no art 72_ inciso XrI, a expressão "de reveaaeentce,

JUSTIFICATIVA

Com a supressão, a texto resultante contempla de forma objetiva,
o valor que se quis proteger, ou seja, nenhum turno ininterrupto, po
derá compreender jornada de trabalho superior a seis horas, salvo n;
gociação coletiva. -

o - OMISSÁO -- QbJellva restabelecer metene aprovada no r-unnee nlio ínclUlda nllle~çlio do yencldo

D - ERRO- Redaçaod;vencldoquen.!iocOrres~lloquefolllprOVtldonQ1"turno.

d - CONTRADIÇÃO - OoSposllroros contrlldolorlos ell ..e SI!= sobre li mesma materlll

O - CO RREÇÃ O DE UNOUACiEfrl - Sanar vicio de Imgullgem defeIto erro manlfeslo 11 corrigIr ou de
tecnlclIleglslalNa.

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADO Art 187, § 42

supr íne-ee do § 42 do art. 187 o termo "sucessivamente"
QUEIRAASSI1'IAIARA NATUREZADA EMENDk

Suprima-se o incíso XI do artigo 20, a expressão" t radtc rc
na Imerrte",

JUSTIFICATIVA

o Plano "Diretor é obrigatório para cioades com popula
çãc acima de 20 mil habitantes.

Cabe, portanto, ao Plano Diretor determinar comodeverá
ser utilizado o solo urbano nas cidades em que será obrigatório

O Plano Diretor deverá resultar de estudos técnicos
realizados por especialistas e, deste modo, regulará o que e on
de aplicar medidas como parcelamento do solo ou een f'Lcaçãn cu- de
saprcprIeçãc para os fins previstos no Plano Diretor, de confo1;:
midade com os interesses e peculiaridades exclusivamente locais.

Estabelecendo a sucessividade, ou seja, uma ordem se
Quencial para as medidas previstas nos incisos I a III do § 42
do art. 187, a Constitui9~e antecipa ao Plano Diretor, pre u
dicando_o, pois submete a nor:1D8S pré-estabelecidas: o Que deve
ser, acima de tudo, um documento técnico, atende-se às especifi
cidades locais, a regras de caráter pol!tico~constitucional que

podem viciá-lo, desvirtuando-o e impedindo o Poder MU~icipal de
fazer prevalecer o disposto no § 21:1 do mesmo artigo, que diz que
a flpropriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Pla
no Diretor"

Ora, o § 42 e seus incisos podeminviabilizar, como já
demonstrado, a reet raaçãc do Plano Diretor, ao impor ordem se
quencial que pode impedir o estipulado no Plano Diretor. 1::, pois,
um dispositivo contradit6rio, tornando inexequ!vel a aplicação
da regra Que o antecede,

o - SClPRESSIVA- Se ror de espressêc ou pelavre nêc deverll Inverter a seoudedo dISpositIVo
Exemplo nc texto, suprlmlr o edverbic NNAO passendc ti ser emenda rncdiflcauva e nêc supresslvtl

O - OMlSSAO -ObJeUva restabelecer mlltenll IIpr01(ada00 r- turno e MO IndUlda.nll redaç,liodo vencrdc

C - ERRO- Red/lç,liodo vencido que nãc ccreespcnde ao que foi IIprovlldo no lttumo

O - CONTRADIÇÃO - DlSposllJvos contradIt01losentre si e sobre II mesma merene

o - ~~e~I~~E UNO(lAOEM - Sanar VICIO de Iingullgem defeito erro manIfesto a. corrigIr, ou de

Altere-se o critério de numeração dos incisos, subet í tuí.ncc-se os
algarismos romanos por algarismos arábicos

JUSTIFICATIVA

A nova Constituição Federal. terá que ser de leitura simples, aces
sível a todos os brasileiros

Uma Const!tuiç~o andar.flha,na feliz expressão do Deputado Ulisses
Guimarães,

Constata-se, todavia, Que em artigos, com muitos incisos, como por
exemplo, os artigos 5Q , 62, 49 Q , 862 etc, será muito difícil, para a

grande maioria dos uras rteo-os , a correta identificação dos incisos, n!!
merados atravéz de al'garismos romanos.

Exemplo Ação Popular, inciso LXXIV
Assim sendo, recomenda-se a adoção de algarismos arábicos para numerar
os incisos.

EMENDA 2T01701-4 ~ ---, f§;j 'I-::-,
(!J ANTERO DE BARROS J 0JfD'o.~1Kf )

QUEIRAASSINA!J\R A NATUREZADA EMENDA-

,JUSTIFICATIVA

A comunidade indígena, no decorrer dos tempos passou por um
constante processo de deslocamento dos seus habitats originais.

Entendemos que a expressão "tradicionalmente", não conside
rando o re reeddc processo, dificultará o entendimento de quais

são as terras que os indígenas terão direito,

EMENDA 2T01704-9 ~~ ----,
~ ANTERO OE BARROS ) tJJi/õ;/8C]

QUEIRAASSINAlAR A NAT(JREZADA EMENDA:

o - csnssxc - Objetiva restabelecer mlltería IIprovaó no I" turno e nêo Inclulda na redaç60 do \-encldo

0- ERRO- Redaç,liodo vencido que nllo corresponda 110que Ioleptovadc no I· turno

D - CONTRADIÇÃO - DISPOSItiVOS contradltóllos entre 51e sobre a mesma malella

O - CO RREÇÃ O DE LlNOUAOEM - Sanllr vido de Irnguagtm, defeito, erro mlllllfesto 11corrlg'r ou de
tecnll:a.leglslalNa. ~

EMENDA SUPRESSIVA

SuprIma-se a ;xpressão "tradicionalmente constante no art!

go 234 ••

,JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDk

m - ~~:p;'~~~~,~~~:~~ ~x~~~~oo~~~~lIp;sa~~~:;lIs~~~~:'n~;e~~~~;lJ~~s~;~:uprmNa
D - OMlssAo - ObjetIva restabelecer malenll aprovadelno l' turno e nao Inc1uldanll redaçao do venCldQ

O - ERRO - Redação do vencido que nao corresponda ao que foi IIprovado no l'tumo

D - CONTRADlçAO - DIS~SIIfvoS contrlldllonos entre si e sobre 11 mesma materla

D - ~~~~~~~E UNOClACiEM - SlInllr Vldo de bngullgel11 defeito erro mllnlfestG li corrigir ou de

m - ~=p;'~~'~~ ~~~~::I~ ~~~:-;;~oou ~~~ap~:s~~~'e~IIS~~';~I~o~;n~~~fi~~h~:~o;~~~upresslva

O - OMlssAo _ObJelNa restilbelecer mateua IIprovada no l~ turnO e nelo Incluldll nll redação do vencido

O - ERRO - Redaçao do venCIdoque nlIo corresponda ~o que fOlaprovado no 1· turno.

O - CONIRADIÇAO_OISPOSlllVOS contladllonos entre si e sobre li mesma matéria

O
- CO RREÇÃ O DE UNQUACiEM - Sanar VIcio de Imguagem, defello erro mllnlfeslo ti corrigir ou de

teaucllleg,~lallva

A comunidade ind!gena, no decorrer dos tempos passou por
um processo constante de deslocamento dos seus habitats origin~

i •.
Entendemos que a expressão "tradicionalmente", não consid!

rando o refer~ido processo, dificultara o entendimento de quais
são as terras que os ind!genas terão direito.

EMENDA 2T0170S-7 ~'--------, rn-"'''--,
PJ DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ J éw07/M J

DISPOSITIVO EMENDÁDD: Titulo 11, Art 52, inciso LXXVIII EMENDA SUPRESSIVA
QUEIRAASSINALARA NAT(JREZADA EMENDA:

Suprima-se do inciso LXXVII do art 52 a expressão "" para os re
conhecidamente pob!es. na forma da lei."

JUSTIFICATIVA

Buscamos, ao suprimir o inciso LXXVIII, do art, 52, a express~o

•• para os reconhecidamente pobres, na forma da lei~' agIlizar um
processo Que consideramos direito inerente a todo brasileiro~ ou se
ja, o acesso gratui to aos registros de nascimento, certidão de 6bi
to ~ todos os demais 'atos necessários ao exeFcício da cidadania

Na medida, em quê esse direito seja remetido à ler, estaremos,
sim, dificultando e burocr,atizando o processo,

Suprima-se "O §2 Q do Artigo 14, a expressão "durante o per!odo

do serviço militar obrigatóno, os conscritos"

,JUSTIFICATIVA

Ao suprimir a expressãoi, fazemô~10, considerando que o jovem
• na época do alistamento e incorporação à tropa já terá exercido o
direito do voto, desde os 16 anos, e na forma do texto aprovado

hemos cassar os seus direitos adquiridos
iJevemos também ressaltar Que todos os militares de carreira

possuem o direito de alistar-se eleitores, e assim sendo não vemos
oftlenor motivo pela discriminação aos conscritos durante o período

~o serviço militar obrigat6rlo

GJ - ~~~:~:s:u~~~: ~=~oo~~~~lIp=~~:~ãs~~~~~n~se~~~::~~~~uPlesswa

O - OMlssÁo -ObJellva rest.llbelel:ermIIterlelapr'?Vlldllno 1" turno e MO lnduicla nlI redaçllo do vencido

O - ERRO - Redllçllo do venado que 030 correspondllllo que foi IIprovado no ), turno

O - CONTRADIÇÂO - OISPOslt!YOS contrlldltónos entre sI e sobre 11 mesma matéM

C! - ~~~~~E UriO(lAOEM - Slltltlr vicio de linguagem defeIto, erro mamfesto a corrigir, ou de

Suprima-se do Artigo 49 do Ato das Disposlçeies Const! tucionais

o § 12, renumerando-se os de~ais
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JUSTlfICAÇRO JUSTIfICATIV..

Q{/EIRAASSINAlAR A I'lATUREZADA EMENDA:

QlJEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

LUIS ROSERTO PONTE

TíTULO VII - DA ORDEM ECDNOMICA E FINANCEIRA
CAPíTULO III - DA pOLíTICA AGRíCOLA E fUNDIÁRIA E

DA REfORMA AGRÁRIA

A proposta é voltar ao rigor e a pureza do texto
constitucional expungindo-o do que lhe foi acrescido no fragor da dis
puta ideOlógica. Com efeito. a insusceptibilidade para a desapropri;
ção tanto no caso de pequenas propriedades como no caso de propriedad;
produtiva foram concessões feitas à esquerda, no caso da pequena pro
priedade e a direi ta no caso da propriedade produti va , Concessões p-;;
lítlcas perfeitamente cabíveis injusti ficáveis se houvesse um mínim-;;
de consenso. Mas não houve. A vitória de um lado ocorreu por injunções
regimentais não configurando maioria exnreseee-e-c-c,

E porque me refiro a pureza constitucional? saSil
camente por dois argumentos:

1 - A norma geral da desapropriação já está defini
da no Artigo 52, Parágrafo 23 e é suficientemente clara e sábia para
dispensar penduricalhos;

2 - Com a supressão proposta restabelece-se o pri!!.
cípio fundamental da isonomia brutalmente violentada quando se admi
tiu que a pequena e a média propriedade, mesmo que seja anti-social
ficariam exceptuadas do princIpio geral.

Por incrIvel que pareça neste caso. a pureza con,!
titucional pode ser a fórmula política capaz de obter o consenso dos
Constituintes e remeter a queatãc a Legislação Ordinária apta a tr.!
tar de matéria que exige detalhamento,

Q{/ElRAASSINAlAR A NATaR!'ZA DA EMENDA:

I:K:} - SCJPRESSIVA -Se fOIde expressec ou p~lavra não de~la mvertero sentido do dlspoSIWo
Exemplo no texto stlpnm,l o adverbrc -NAO ,passando a ser emenda rnodlllclllJVIl e MO supresslViO

Suprimir o cecut , os Incisos I e lI, numerando o
seu Parágrafo Único como Artigo 190

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSINAUIR A I'lATUREZADA EMENDA:

o - OMISSAO - ObJetlVll restabelecer matena aprovada no i- turno e não inclulda na redação do vencido

D - ERRO_ Redaçaodovencldoquenãooorrespondaao~querolaprOVlldonolvtumc

O - CONlRADIÇÃO - Di5posltlvos contredrtcncs entre si e sobre 11 mesma materla

O - ~~~T~I~~E UNCiUAGEM - Sanar vício de linguagem defeito erro manIfesto 11corrigir, ou de

EMENDA 2T01712-0 """' -,

l!J J~:~;;J

m - ~~~~~~~~en:~~~~:I: ~~:~~o~~ap~!~~~::~V:~~n~:e~~~:~s~~UpressNa.
O - OMlssAo - ObJelrVll restabelecer snetería aprovada. no l' turno e não Indl,llda na redloçiiodo venr:ldo.

0- ERRO_ Redação do venceo que não corrcsponda, ec que foi illprOVZldo no I' turno.

O - COl'iTRADIÇÁO - DISPOSitIVoS c;ontrad,tor!osentre si e sobre 11mesma rnetene

O - ~~~Te~~~E UriGUAOEM - Sllnar vicio de linguagem, defel~ erre mllnlfesto 11corrigir, ou de

Dentre as valiosas contribuições do pranteado sen~

dor Antonio farias, colega Constituinte falecido em pleno processo de
elaboração desta Carta esta a emenda apresentada ao Artigo 42 das
disposições Transitórias do Projeto A. Tão valiosa a proposta que foi
inteiramente aproveitada pela Lei Eleitoral que os Constituintes de
87/88 aprovaram em junho de 88,

Tão clara e justa era a formulação do saudoso col!=.
ga, transformada em Lei por nosso iniciativa que estávamos certos do
seu aprovei tamento no 112 turno da votação na medida em que se cantava

::md:Sc;:~::::::~a~od:;~;O outros dO/;;~nãêiõrth~doHenrique Cardoso

Como isso não aconteceu, resta-nos a tentativa de I
restaurar o espIrito da propositura do Senador que estava ausente da
votação de sua emenda porque já não existia no mundo dos vivos e que
mesmo assim teve a sua emenda prejudicada.

Su~rirmir a expressão "reunido em núm~ro não infe
rior a 30" é exigência da lógica jurIdica e da realidade polItica. E;
ta supressão permite na verdade a plena vigência da Lei Eleitoral apr~

vada durante a feitura desta Carta Constitucional pelos mesmos ConstI
tuintes que compõe a Assembléia Nacional Constituinte. quando na condI
çãc de Deputados e Senadores. -

A manutenção deste limite significa dupla cont9'adi
çãc , primeiro com o texto permanente que simpli fica e remete o regi;

tro à Lei Segundo com a realidade polItica vigente que está regid;
por Lei mais ampla e generosa que a referida Disposições Transitarias.

Se a Lei não retroage para prejudicar, muito menos
a Constituição, Lei Maior poderia permitir uma restrição à liberdade
já estabelecida. Estamos certos que esta contradição escapou ao Sr. Re

lator e aos seus dignos adjuntos, em virtude desta matéria ter sid~

rdeba t i da durante a aprovação da Lei Eleitoral de 1988, que a sua revi I
são das Disposições Transitórias acabou por não ser objeto de revisão
mais ampla,

[KJ -: ~~~~;'~~~xt~ ~~~~I::': :~~~:roO~ÃÁ~aP~::::~~'::~~aser:;~~:::~s~~~~upress"a
O - OMISsAo - ObJelJVll restabelecer matenllllprovadi! no l' turno e nec Inclulda ne redação do vencido

D - ERRO - Redeçêodo venddo que não eerrespcnda ao que Ioreprovado no l' turno.

D - CONTRADIÇAO -DISpOSltl'lClS ccmrecuencs eece si e sobre a mesma metene

D - ~~~T~~tl~ llriOUAOEM - sener VICIO de linguagem defeito erro manifesto a corJlglr ou de

Suprima-se o Inciso 4, Paragrafo 32 do cr t • 12.

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

ri1----T-::fT-U-L-o-r-r-_-o-o-s-o-rR-E-IT~O-E-G-A-RA-N-Tl-A-S-F-U-N-OA-H-EN-T-A-rS----,

CAPÍTULO III - DA NACIONALIDADE

EMENDA 2T01710-3 ~~ -,
PJDOMINGOS lEONElLI NETTO J ~o~~::=J

expressão" ,deSuprima-se do inciso III do Artigo 207 a
primeiro ou segundo grau; ti

suprima-se do Caput Artigo 29 a seguinte rease , a partir

de Cento a oitenta dias da promulgação da Constituição. suje!

to este prazo a prorrogaçãõ por Lei. ."

JUSTIfICAÇ~O

A retirada do §lll do Artigo 49 das Disposições

Trans! tór!as vem no se-it Idc de resgatar a idéia central do
Artigo expresso no seu ceput , dando às empresas brasileiras

prazo para se adaptarem à Nova Constituição Brasileira, sob.!:.

ranamente elaborada.

A retirada desta frase do Artigo 29 do Ato cas
Disposições Constitucionais Transitórias. vem no sentido ce
eilr'"'lr, de maneira incontestável, o corpo das decisões da

CO'lstituinte q ...: transferem para o cc-rqreesc NacLorraL diversas
prerrogativas hoje atrlbuidas ao Po::ler Exe::utivo, dando à NE

va Constituição vigência imediata.

GJ - ~~~~~ext:~~:::: ~~=o~~~~ap~:~:~~V::~n~:e~::~~::~r::upressm

O - OMlSSÁO -ObjetIVa restabelecer mlllenallp«Mlda no I'turno e não InclulCÍll naredaçllo do vencido

O - ERRO - Redaçllo do venodo que nao OJlTespondll&O que foi ~prOVZldo no t-wme

O - CONTRADIÇÁO - DlsposllMls ccmrecteocs entre si e sobre 11mesmll maene.

D - ~~~~lN~E UHCiClACiEM. - Sanar \'fCIOde Ilngullgem defeito erro manifesto a corTIglr ou de

~ -~~n;;s:~~~::: ~~~e~oo~~~~ap=~=~6~v:~n~:e~:::::s~~uPleSSNa

O - OMJSSAo -ObJelNlI resl&>elecer materla Ilprovadll no l' turno e MO mdlJldll na redação do vencido

O - ERRO- RedllÇãodo venceoquenboCOlTespondll.co que folllprovlldo no l' turno.

O - COl'flRADIÇÁO-Dlspo$rtJvos contTadll6nosentre si e sobre 11 rnesme meteee

D - ~~~l?~E UNGUAGEM - S/lnar vrcíc de hngulIgem defeito erro manifesto li corrIgIr ou de

EMENDA 2T01706-5 ""'"
(!J DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ ---------,} ~::A/;_J

EMENDA 2T01707-3 ~~ -,
,pó! DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ j rr=u!~T;;ã;J

JUSTIflCAÇAO

ATO DAS DISPOSIÇClES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

QUEIRAASSlNAU\R A NATUREZADA EMENDA

[TI - ~~a:~~~~S:U~~;~I:~=IOO~~~llp:s6~=:s:;~:r~se:~:~upress~1l

D - OMJSSÁO -DbjetMI restmclectt fN,1~nIl aprovilda no ). turnot! nlIo Induidll na redllç60 do venCIdo

VIII _ é vedada a dispensa do empregado sindicalizado,
partir do registro da candidatura a cargo de da r-eç ãn sindical e,
se eleito. até um ano após o final do mandato, nos termos da lei.

Suprima-se do inciso VIII, do artigo 82 do Projeto de Cons
tituição (8), as expressões: " ••• ou representação ••• "t ..... a!ndã
que suplente ...... fi, •• salvo se cometer falta grave ......

Q{/EIRAASSINAlAR A I'lATaREZA DA EMENDA:

,JUSTIFICATIVA

Pessendo , assim, o dispositivo a ter a seguinte redação:

Art. 82 - É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:

O dispositivo em exame está inserido nas regras que def!
nem a organização sindical.

Pela proposta. o empregado nas condições ali definidas go
zará de estabilidade no emprego e não poderá ser demi tido SALVO S~
COMETER FALTA GRAVE nos termos da lei. Nenhuma outra exceção foi
criada pelo texto do projeto, de modo que a reac í ssãc do contrata
do estabilitário sindical somente será possível se o mesmo tiver
cometido ato que a lei defina ou venha definir como falta grave.

A proposta repete a norma hoje vigente contida no § 312 do

rart. 543 da CLT, sem trazer qualquer modificação da essência.
Entretanto, o argumento de que com a tranSformação da r~

gra consolidada (art 543, § 32) em norma constitucional, estar_
-se-ia, apenas, mantendo a situação legal vigente, não resiste a
qualquer análise.

Mantida a proposta do projeto a unica e exclusivd hipótese
de rescis:!o de contrato do estabilitário seria cometimento de falta
i~~v:z:~~~~~~~:t~o0~i~~u~6evisão de mesma hierarquia capaz de aE.

Pela atual sistemática legal e que não encontra regra na
Constituição. a rescisão do estabilitário sindical é vedada. salvo
o cometimento de falta grave. Contudo, a própria CLT, com regra de
mesma hierarquia dessa vedação. prevê outras hipóteses de rescisão
de contrato de estabilitários e que alcançam o. dirigente sindical •
qual o- fechamento do estabelecimento. filial ou agência ou supre~

são de atividade ainda que parcial (art 498, CLT).
Vale dizer que as hipoteses do art. 498 acima constituem

exceção à proibição de ruptura do contrato plenanente justi ficávell
Como manter o emprego se foI extinto o estabelecimento?

O setor da construção é exemplar demonstrativo da necess.!
dade da exceção programada pelo art, 498 da CLT. Finda a obra, sem
que possa o empregado ser transferido para outra, não há como ma!!.

ter_lhe ~~~~~f~~ lado, os cargos eletivos sindicais. aos quais é
destinada a estabilidade, hOJe estão fixados na própria CLT. quer
quanto ao seu número, quer quanto à sua natureza A CLT diz qua!!,
tos são os cargos diretivos e que cargos são esses, inclusive qua!!,
to à representação sindical. •

O projeto não traz a limitação vigente e a lei ordinária
não poderá fazê-lo. Oessarte, havera tantos cargos diretivos e de
representação, quantos forem fixados pelo própr lo sindicato em
seus estatutos Essa autorização poderá levar, inclusive, ao co!!!,
prometimento da regra do inciso I do art 72 do mesmo proJeto

Demonstrada está a profunda modificação que a transfo~ma

ção de idêntica regra legal em norma constitucional trará às reI!:
çôes sociais r O que não era o escopo do entendimento de que resul _
tou a aprovação do dispositivo em PlenáJ;:io.

JUSTIFICATIVA

E razoável que as chefias de poder sejam exercidas
por brasileiros natos. Razoável também que algumas poucas outras fu.,!!
ções estejam incluIdas neste rol. dada as caracteristicas relativas a
Segurança Nacional.

Has não há nenhuma lógica em incluir o cargo de M1.
nistro de Estado dentre aqueles que só podem ser exercidos por bras.!
leiros na't os ,

Ministro não é chefe de poder, é função política
subalterna, auxiliar principalmente no sistema presidencialista onde
o titular do Poder Executivo é o presidentedã"Re~blica que acumula

unções de Chefe do Estado e Chefe do Governo. I
Quanto ao aspecto da segurança nacional todos sabe

mos que restrições a pessoas são absolutamente inócuas, pois, infeli.!
mente alguns brasileiros natos podem ser muito mais empreguistas do

que brasileiros naturalizados. I
Sou favorável. e tenho praticado, a defesa das ri

quezas e da soberania nacional pelo caminho das restrições a empresa.
ao capital e aos Estados de caráter ill'perialista.

Restrições' a pessoas é xerofobismo rigorosamente
inútil em relação a verdadeira defesa da Pátria.

O espIri to da integração continental. da unidade
Latino-Americana e do verdadeiro cangrassamento humano e racial já no
seu exemplo na história do que o mais recente e lIrico é o de Che Gue

vara. Ministro da indústria e Comércio de Cuba Revolucionaria, Par;

que dentz:e os seus possIveis problemas não tem a falta de zela pela

sua soberania nacional. J
E aqui, quem melhor protegeria interesses naeio

nais como Ministro da fazenda Maria da Conceição :ravares ou Roberto
Campos? No entanto, Maria da Conceição Tavares estaria impedida de

. exercer tal função. caso seja mantido o dispositivo constitucional. ,
• E do meu Estado trago exemplo de pessoa com a qual

nem mantenho relações pessoais mas cuja baianidade é indJ.scutIv('l, o
Senhor Hector Sernabó, Por esse dispositivo, este ex-argentino, conh~

cido COIfO Caribé famoso pintor a quem Jorge Amado atribuJ.u ser mais ba!/
ano dos brasileiros. até porque escolheu ser brasileiro e baiano. não
poderia ser, por exemplo, Ministro da Cultura.

No setor industrial que é mais brasileiro e naeio
nalista: o jovem llder do empresariado Lawrence Pih, nascido por acas~

na China, ou Mário Amato. Presidente da Springer AdmiraI?

E mais contraditório ainda. o llder do PFl. Deputa
do José Lourenço pode influJ.t decisivamente sobre o que há de mais i;

portante no País que é a sua Consti tuição mas não pode exercer um ca;
go demissível. ad-nutum como de Ministro de Estadol -

O Deputado José Lourenço dificilmeote seria minis
tro num G:overno em que o autor dessa emenda, tivesse alguma influênci;

por mil r2zões pol!ticas e ideológicas. Mas nunca porque não nasceu no
território físico deste País

E porque 11m brasileiro naturalizada que está cap.!!.

~
Ci tadO a receber votos e compor o Poder legislativo não está para r

. compor o Executivo? Contra quem é a discriminação. contra o cidadão ou

contra o Poder Legislativo'] Ou contra o Executivo?

renumerando-se os d~

JUSTlfICAÇAO

Suprimam-se os § 212 e § 412 do Artigo 226
mais.

Com a retirada destes dois parágra fos terel!los o
Texto Constitucional homogenizado. pois a idéia básica do

Artigo 226. que dji ao Poder Execu'tlvo a outorga e renovação de

concessões de radio e televisão e ao Congres.so Nacional o Pl~

no poder de veto à estes atos, será ple'lamente preservada.

Q(JEIRAASSINAlAR A I'lATUREZADA EMENDA:

[TI - ~~~~~~~~~; S:U~~~~ ~~~~::~ooo~:~~ap~:~~~hs~~~::~~ase:~~::~:~;~~;uPlesslva

D - OMISSÃO - Objetiva lestabelecer malerla i1Plovadano I'turno e nao Indulda nll redaçao do vencIdo

D - ERRO - Redaçao do vencIdo que nao corresponda ao que fOIi!IproVlldo nol' turno.

O - CONlRADIÇÀO _D1SpOStl'o'Os contradrlotlOSentre si e sobre 11mesmi!lmalenll

O - ~~~~Te;;!~I\~E UNGUAGEM - Sanar YlCIO de linguagem defeIto erro manIFesto a corrigIr ou de

ITI - SUPRESSIVA -Se for de expres.sbo Ou palavra nêc dever~ Inverter o senbdo do diSpositivo
Exemplo. no texto suprlmlr o lldvérblo NIIO- passando 11ser emen~ rpodlFiclllroll e nao supressrea

D - OMlSSÁO -ObJctlva restabelecer matem aproyadll no l'turno e nllo Itldwdll na rcdllçllo do vencido

O ... ERRO_ Redllç60do vencoc que nao corrcspondll aoquc 101llprovlJ:do no l' turno

0- COl'f'I'RA!))ÇÁO-Dl$poSllMlS contrllartóMS entre si e-sobre 11mesma materlll

D - ~~~~E UNGUAGEM - Sanllt \'fCIOde linguagem defeito erro manifesto 11comglr, ou de

Supressão da expressão "reunidos em número não \nf!

rior a 30" do Caput do Artigo 712 das disposições Transitórias, I

Com a retirada desta expressão será garantido e
respeitado os direitos dos professores que de primeiro. segundo

ou terceiro graus. terão tratamento igual perante a Previdê,!!

cia Social.

EMENDA 2T01709-0 ~~' -,
~ J J7r-,1/'O"7'/~BB\DOHINGOS LEONELLI NEno . L 11. '!:!8 J



Deputado MAURICIO NASSER

D - ERRO - Redllç~o do vencdc que não eerrespcnda ec que foll:lprovado no I"turno

D - CONTRADIÇÃO- D15pOSllfvos contradMmos entre 51e sobre Ilmesma ma'enll

D - CORREÇÃO DE UNOUAGEM. - Sanar Vide de hngullgem defeito erro manifesto Il COrtlgll ou de
UcnJc.Illcg!slllUva.

suprima-se do Art.. 70, inciso XVI, do ProJeto de Const~tu~

câc (Bl, a expressão "no minirno". EM eoneequêncae , o referido J..!l
c150 passará a ter a seguJ.nte redação •

"XVJ: - remuneração do serviço extraordinárJ.o superior em can
quenta por cento ã do normal". -

JUSTIFICATIVA

o obJetivo da norma é o de fJ.xar o valor da remuneração do
serviço extraordl.nárJ.o e este, da mesma forma, será atingido com
o texto resultante da presente emenda.

A supressão proposta tem por escopo evat.ar que a JustJ.ça do
Trabalho, investida dou amplos poderes que lhe são ccnseeaacs pe
lo artigo 120, S 2Q spaese a fixar valores superiores aos eanquen
ta por cento, entendendo tratar-se de p.1so.

Na verdade, a matéria deveria ser considerada estranha a um
texto constitucional e tratada mais adequadamente pela legislação
ordinár.1a ou, melhor ainda, nos instrumentos decorrentes da nego
-eiação coletiva de trólbalho, o que não imposs.1b.11.1ta, portanto,
que as partes fixem valores superiores aos cinquenta por cento a
mais para o seevacc extraordinárJ.o em relação ao serviço normal.

EMENDA 2T01714·6 ""'"
[!J S~RGIO SPA'-D-A---------,J rr;;;;;;J

QUEIRAASSINAU\RA NATUREZADA EMENDA:

I!J - ~~~~';~~~~~~~a:~~ ~~~~sé~~Oo~~~:sã~~:e~~~~~n~:::~~:~;:~:~upressrJa
O - OMISSÃO -ObjelMl restabelecer matéria aprovadll no I" turnoe nãoIncluldllnll tedllção do ve'Cldo

D - ERRO- Redaç!lo do venddo que n!lo correspondll.lloquelol eprevedc ee I' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DISpositivos contrlldlt6110sentre si e sobre a mesma maeríe,

O - ~~~~~~~E UNGUAGEM - Sanar vree de Ilnguagem derelto erre m.!lnlfeslo 11comglr. ou de

suprima-se do inciso XXI, do artigo 7Q do Projeto de const!
tuição (B), a seguinte expressão: " ••• proporcional ao tempo de se.!,
viço, sendo no minimo de trinta dias ••• 1/. •

Passando, assim, o dispositivo a ter e seguinte redação

Art. 71:1 _ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de cuteos que visem à melhoria de sua condição social:

xxi'':· ~~isõ ·pré~ió;·riós'te;niós·ciâ' ie!; ~~ .

,JUSTIFICATIVA

Pretende-se, com a supressão, desvincular o per iodo do av!
ao prévio do tempo de .serviço, bem COI'lO o prazo mínimo de trinta
dias que hoje a CLT, para alguns casos especificas. aceita como de
oito dias, sem que haja qualquer critica a respeito.

A proporcionalidade é um critério que não se coaduna com a
natureza do instituto do aviso prévio. que visa dar tempo ao trab.!!.
lhador para procurar outra ocupação ou ao empregador, para prover o
cargo que vai ficar vago.

A proteção de relação de emprego contra despedida arbitr,!
ria que se fará, nos termos da constituição. por indenização co!!!,
pensat6ria, é que haverá de adotar, no seu cálculo, a proporciona
l1dade ao tempo de serviço, como já ê hoje praticado -

A determinação do prazo mínimo deve ser estabelecida pela
legislação ordinária, a qual preverá, inclusive a sua d1spensa, quer
por parte do empregado, como do enpregador ou até mesmo a sua sub~
tltuição por indenização. muitas vezes vantajosa para o empregado
que já possua outro emprego assegurado.

EMENDA 2T01715-4
fJ Deputado JDVANNI "ASINI

QtIEJRAASSINAU\R A NATUREZADA EMENDA:

o - SClPRESSWA - Se ror de:«pressão ou p~aVfa nlio deverá Inverter o sentido do dlspoSllJVO
üemplO' no lexto, supnmlr o adverblo NAO~. pa=ndo 11ser emenda moefJ!icalJvlI e não supresslva

D - OMISSÃO -Ob;elJv.!l restabelel:e! matetla aprovlldll no I· tumo e não Incluld.!lna redação do ~ncldO

D - ERRO - Redaç!lo do vencido que n50 corrcspondllllo que fol.!lprovado no l' tumo

m - CONlRADlçAO - D sposlllVOS contradlltmos entre si e sobre., mesma matérla

O - ~~R~fe~'~llV~E UNOUAGEM - S.mar vldo de ImguIIgem, defeito elTOmamresto o!l corrigIr ou de

Para sanar contradições entre o art. 231{e seus parágrafos (emespecial o

§ 62), e o art. 74 do "Ato das Disposições Transit6r1as". arrbos tratando de terras in
digenas na forma do Projel:o "B", propOCTJ:lS que esl:e último passe a ter a seguinte re-
daçIIo:

"Art. 74 - A União concluirá a' demarcação das terras 1ndIgenas no prazo de

c1nco anos a partir da prooulgação da Constituição, ficando ho
roologados os al:os demarcal:órios constanl:es do Registro lfrObillário antes '
de 01 de fevereiro de 1987"_

JUSTIFICATIVA

o objetivo desl:a emenda é o de assegurar aos indígenas as terras que, c0n

forme seus costumes, lhes devem pertencer, - o que tlIrrbém visam os dispositivos cita
dos do Projeto "B".

OCorre que o parágrafo sexto do art. 234 declara a nulidade:, extinção e '
incficácla dos atos que temam objeto a posse das terras tracb.cionalment:e ocupadas pe

los Indios, referidas no "capot" do mesrro artigo. que, aliás, determina a demarcação
delas pela União.

A regra oo1J.ficanl:e é extintiva, generalizando, não faz qualquer ressalva,

atingindo em consequênci.a, indiscr1m1nada'l'lelll:e, os atos que beneficiam, e os que le
san, a posse indígena.

Tmpouco há, nesse parágrafo sexto, qualquer limitação terrporal: tanto dis
põe para o futuro. caoo retroage indeflnidamente. -

Incide, portanto, salvo ressalva expressa, sobre os atos prel:éritos, !nclu

sive demarcações ancesl:rais, que poderão ser desde logo contestadas. MJitas delas f~
rem obtidas às expensas de lIXJJ.to sangue derramado de 8Ilbos 05 lados, de índios e d;

colonlzadores.

D questionamento dessas demarcações. já absorvidas c estratificadas, pro
vavelmente resultaria emnovos surtos de violência, dos quais o incho tem sido tra
dlc10nalrnente o grande perdedor.

E, pois, de boa cautela, quer para garantir a incolulIidade das terras in

dígenas já demarcadas, qu~ para proteger fisicarenl:e as pessoas dos índios que as

habitam, deJ,xl)r expresso qJe o que foi demarcado. dcnlarcado está, cmplena validade

e eficácia, por hcmJlogação da Asseabléla Nacional Cónstltuinl:e.

E,.':IENDA N9 2T ...lC'7!..!làs-:J''-- _

AUTOR: JOVANNI _1ASINI

NATUREZA: CONTRADlcAQ

DESPACFO

InexJ.ste a contradição apontada ent-re o art 74 do Ato das

Disposições Gerais e TransJ.tórias e art. 234. Há acréscimo de expres

sões ao prameazo dos dispositivos cxcadcs , A emenda ê ada t.Lva , contra

riando as normas regimentais. ne i.xa de ser acoLhade ,

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUIAAR1\.ES

Z'residénte da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T01716,2 """" ~

(!l JOVANNI MASINI J (ITW~;~"ãã""J

Q{IEJRA ASSINAlAR A NATOREZADA EMENDA:

D - SOPRESSWA -$e for de espressêe ou P~IIVfa. "110 deverá mverter o senudc do d.spoSlllVO
üemplo no texto, 5upnmJr o adverblO ~NAOM pessendo iI ser emenda rnodflcauva e MO supressJVil

[i] - OMlssAo -ObjetNa restabelecer matene aprovada no I' turno e não mdulda na redaçáe do vencido

0- ERRO- Redação dovenodc que não correspcnda ao que fOIoprOVildono r-unnc,

O - CONlRADIÇÃO - DISPOSlllVOS c:ontradltonos entre si e sobre a mesm.!lmetena

O - ~~:Te~~~E UNO/lAGEM - Sanar vicio de linguagem, defeito, erro manifesto 11 c:omglf, ou de

Art.7g • inciso XX: restabelecer o texto aprovado em plenário

reintroduzindo as palavras" ••• do mercado ••• "

JUSTIFICATIVA

D dIspositIvo aprovado visa a que, medIante Le L, seja criado I
e manl:ido um sistema de incentivos específicos para assegurar, à mulher,!

um mercado de t ratie Ihc., Trata-se de medida neutralizadora do excessivo

ônus imposto ao empregador, que poderia levar ao estrangulamento daque

le mercado. A omissão dessa expressão. no Projeto "B", resul ta em que

o sisl:ema de incentivos passaria a proteger a al:ivil:tade laboral atual

mente exercida pela mulher;e não estImulos à sua contratação, sem preo

cupação, portanto, com a ampliação e diversificaç.ão da demanda de tra
balhadoras do sexo feminino, o que só será obtido pela proteção ao ~

cado de t rebaIhc ,

QOBRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA:

D - 5UPRESSWA -Se for de expressão ou p~aVfa não deverã mverter o senbdo do dlspOSlllVO
Exemplo no texto supnmlr o advérbIO fiA0-o passando a seremenda moe!llicabvae não supresslVil.

D - OMlSSAO -Objellva restabelecer mateml aprOVGlda no l'lumo e não Inclulda na redação do vencIdo

W - ERRO - Redaçao do vencido qu~ão c:orresponda 1I0 que folllprovado no 1" turno

D - CONIRADIÇÃO-DlspOSlbVoS COnlJ.!ldltonos enlre SIe sobre a mesm.!l materla

O - ~~~I~~E UNQUAGEM - Sanar Vldo de linguagem. defeito erro mamresto a -corrigir. ou de

Resl:abelecer o texl:o aprovado pelo Plenáno COCTJ:I artigos 174 e 183, que

foram unificados CCIOO artigo 160 no Projeto "B".

JUSTIFICATIVA

o Plenário, no art. 174. dIspas sobre a cOOlPetência tributária residual

da União, permitindo-lhe instituir novos imposl:os, sujeitos, porém, ao princípio da

anualidade.

E no antigo art. 183, o Plenário votou a competência da União para inst.!

tuir illilostos extraordinários em situações de guerra, que ficariam excluídos do im
perativo da princípio da anualidade, conforme o aprovado como parágrafo único do

art. 177

Ao unificar, como art. 160, os arts. 174 e lB3, o Projeto "B" também ex

cluiu do princípio da anualidade, por imperq.tivo do § 11:1 do art. 156 do Projel:o "B".

05 illllostos que venham a resultar da competência residual. o que contraria o aprova
do em Plenário.

QUEIRAASSINAL\R A NAT(JREZADA EMENDA:

ITI' - S(JPRESSWA -Se ror de expressão ou p~laVf.!l não deverá mverter o senlldo do dlSpOSllJVO
Exemplo no texto supnrrur o adverblO M(iAO p.!luando a ser emendll moollk/llJva e nao suplesslVa

O - OMISsAO-ObJeIIVa restabelecermaterla aplovada no I"tumo e nllo Inc1uldana redação do vencido

0- ERRO- Redaçao do vencido que não corresponda <lO que foi aprovado no I'lumo

D - COt'ITRADIÇÃO-DlSposIIlVOS contraditÓriOSentre SIe soble a mesma ma'ena

D - ~~R~~;;:?~E LINOUAGEM -SlIn.!lr \lCIOde ImguIIgem defeIto erro mamfesto o!l comglr, ou de

filI ~!mir a allnea "b" do i.ne1so "X". do art. 161 do Projeto "B".
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JUSTIFICATIVA

D disposil:ivo que preteroeecs suprimir, afronta e agride a técnica adol:ada

na remodefaçãc do pr6prio ICM. tíe vez que consagra a incidência na ponta do ccnscnc ..

Privilegiando os Estados maIs fortes, e eccnôaícarente desenvolvidos, ne

gando o objetivo consrq-aoc no mctsc III do art. 32, de reduç~o das desigualdades'

regionais, o dispositivo contém odiosa discri~inação. desde que, a una, somente al:rl

bui os ônus da produção, f!rI-;uanto a outros concede o desfrute da arrecadaç~o propi

ciada pelo consl.t'lD da enerqra recebida com isenção tributária.

Ademais, a constituição, conforme o morse IV do mesmo artigo 161, estabe

lece ststeea de segurança para evitar, nas operações e prestações interestaduais,quer

abusos, quer prejuísos que possam decorrer de sttueções conjunturais, mediante atri 

burçãc , ao Senado Federal, de poderes para fixar as alíquotas aplicáveis nessas hiP.2.

teses de incidência. Assim, essa Casa do Congresso. representativâ iqualitariamente
de todas as unidades da Federação, deliberando sempre por maioria absoluta, refletirá
na fr<ação das al Iqurrtas , os interesses cceuos dos Estados produtores e consumidores,

po,ji;ndo mesmo, superar as situações conjunturais pela fixação de alíquota zero, en ~

quanto_duraem os seus efeitos

EMENDA 2T01719·7

fJ
Q(JEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EME!'IDA:

o - SUPRESSWA - Se for de expressão ou p~ravro não deverâ Invef\er o senudc do dlsposrtrvo
Exemplo no texto svpnrtur o adverblo MNt\O pessandc 11 ser e~end" modlflcallVlIe não suplessfv;)

O - OMlssAo -Ob,etl'o'il restabelecer matélla eprcvade no t-mme e n~o Inchllda na red::tção do vencido

D - ERRO - Redllçllo do venCIdoque não COtTl:$ponda.!lo que Icl eprcvadc no I' lumo

O - CONlRAD1ÇÁO - DISpo5rtivOS conlrlldltcrlos entre si e sobre 11mesma materta

D - ~~~~~E Ul"IOUAGEM - SlIt\al viCIO de lIngOafjem eerenc erremanifesto o!l corrlg r ou de

Art. SQ, inciso XIX: s~rimir a expressão ".. transitada em 1ulgado."

JUSTIFICATIVA

Essa expressão, se permanecer no texto, illll:ledira que o Judiciário con

ceda medlda cautelar ordenando a suspensão das atividades de associações. Em tal
caso, entidades nocivas ao beMestar da coletividade poderiam manter sua ativida

de por tercc Indefinid:l, enquanto se processassem, nas diversas instâncias judiei

árias, as medloas legais-para evitar a continuidade da lesão socIal Ademais, pe-.

la sua própria natureza, a suspensão significa medida terccrérre, que não se CQr"

patlbiliza com a exigência do trânsito em julgado contida no inciso em apreço

QUEIRAASSINAU\R A NATOREZADA EMENDA.

w - S(JPRESSIVA -Se for de explessào ou palavra não deVEráInverter o senudc do dl$posltJvo
üemplo no texto supnmlr Q IIdvelblo MNt\OM. pessendo 11ser emenda modl~cIIIJVa e não supresslva

O - OMISsAo - ObJetNarestabelecesmaterleIIprO'llldano l·tumo e não [ndulda n.!lredaç!lo do venddo

O - ERRO - Redação do vencídc que não ccrrespcnda ao que Icl eprcvedo no l'lurno

O - CONTRADlÇAO - DISpoSitivos ecnuearencs entre si e sobre 11mesma mlltérla

O - CORREçAo DE UNO/lAGEM - Sanar vício de lmgullgem defello erro manifesto 11 cOlrlg r, ou de
tecnlcaleglslatIVa.

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE DO~INCISO I, DO ARl. 57, A EXPRESSA0". de Prefeito

de Capi tal • ."

JUSTIFICAC1:l0

D mandato de Prefeito não ~é menos digno do que qualquer

outro. EleJ.l:o Prefeito, a pessoa deve assumir o cargo na sua pleni

tude; dedicar-se à função, renunciando à outra, tJcaso possua. A g;;

rantia do mandato de Senador ou Deputado funciona cono que uma segu:
ridade do insucesso que lhe pOSSd ocorrer na Administração Munici_

paL Ademais; o texto, sem essa exclusão, tem forte conotação de

lamentável casuísmo.

EMENDA 2T01721·9
(!JCONSlITUINTE DOMIr..GOS JUV:~L J rr-t"l:~;~

QUEIRAASSINAlAR A NAT(JREZA DA EMENDA

~ - SUPRESSWA - Se for {fe express!lo oü p~!a~'a nâo deverá Inverter o st"nUdodo dlSpOSltlYe
Exemplo no texto SUpl1ltl1r o adverblO MNAO~, passando a ser emenda moolr.c.!l\JVa e nllo supresslvll

O - OMISsAo -ObJetNll restabelecermaterla aprovada no 1· turno e nao Ineiulda n.!lredaÇ"llo do vencido

0- ERRO_ Redaçâo do vencido que n60 corresponda ao que foi aprovado no l'lumo

O - CONTRADIÇÁO - DIspOSItIVos contradltorios entle 51e soble 11mesma matena

O - ~~~~~~I~tlv~E L1NOUAGEM - Sanilr VIciode linguagem defello elro manifesto a corrigir ou de

EMENDA SUPRESSIVA

~~~;~~:;~\~~N:~~~R::~ O PARAGRAF"O 3Q I 00 AlO DAS DI5POSIÇOES CON5T.!

Art6.-............. I
§ 3g - Os atuais Deputados Federa~s ;. E~ta~uais ;~ei;os

Vice-Prefeito, se convocados a exercer a funç~o de Prefeito, n~o per
derão o mandato parlamentar.

JUS1IFICACAQ

O texto encerra notário casuIsmo, privilegiando grupos re_
duzidos de parlamentar•.s federais e estaduais, prática não aceita pe

la sociedade Da! porque o texto deve ser excluído

EMENDA 2TOl722·7
t? CDNSTITUINTE DD'lINGOS JUVENIL

Q{JElRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

W - S(JPRESSIVA - Se for de expressa0 ou p~lllVl'a não deverã Inverter o sentido do dlspo$llJVO
Exemplo no lexto SUprim11 o IId.erblo ~NAO ,pIIssando 11 ser emendill modificatIVae nAosuplesslva

O - OMISSAO - ObJelJ~<1 restabelecer mat~rlilllprovllda no l' turno e neo Ineiulda n.!lredação do \encldo
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D - ERRO - Redaçllo de vencido qo!: nec corresponde ac que joreprcvadc 1'10l' lumo

O - CONTRADIÇÃO- OISposl!n'OS COnl:adltonos entre 51e sobre li mesma materla

O - C ORREÇÃO DE UNGOAGEM - Sanllr VICIO de Itl'lguagem defeIto erro m!lnl/esto a cornglf ou de
tecnI<::/Ileg15lawll

= =0 ,
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do parágrafo 112, do Artigo 32, a expressão fina!" O

DOS CONSELHOS OU TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNIC!PI05, ONDE HOUVER ti

JUSTInCACAO I
O controle externo da Câmara Municipal deve ser exercido!

com o 8u:<1110 dos TrIbunais de Contas A pratica tem demonstrado

que órgãos municipais de contas, obviamente com honrosas excessees ,

tem se atrelado às Prefeituras, ficando as Câmaras sem receber o n

cessárlo auxilio às suas funções escect r.í cas de <1gentes de fiscal!
z açãc financeira e orçall'entária do município. Há casos em que eqve

les órgãos r e t.a Ll am a própria Câmara quando esta reivindica maiore

providências Ademais, é mais um órgão que não sofre fiscalizeção

financeira. nem orçamentária do dinheiro público que utiliza

QOEIRAASSIJl!ALAR A NATOREZA DA EMENDA

rn- ~~~~:~~~ ~~~~:~1~ ~~~:b~oo~~~~~p;:s~~:~~~s:V;~~n~:e;~~~;~~s~o:~~~upress~~

O - OMISSÁO - ObJellVlllestabele«rmetena aprovadano l' turno e não Il'lcluldll na redação do ~ncldo

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque MO ecrresponda 210 que foieprcvadc no I' turno

O - CONTRADIÇÃO-Dlsposlu','os eceeecuertcs erure si e sobre 11mesrne materJll

D - ~~~~Te~~~E UNGtlACiEM - Sanar VIela de Imgui!lgem, ereretc erro manifesto li corrigIr ou de

De outra parte há uma grave mcceeêneae na colocação de tal 0l
reJ.to como excj.usavc dos trabalhadores na forma prevas ca no "caput"
ao art. 79.Em verdade o dire~to ao prêaviso ê tanto do empregado
quanto do empregador. Ass~m é que, pela leg~slação em vaçcr , obe I
decendo a própr~a nataueaa do ~nst~tuto, a falta de aviso prév~o-

por parte do empregador concede ao empregado o direJ.to aos eaã âri.os
correspondentes ao prazo do aviso , Por outro lado, se aquela ocor
rer tendo como agente o empregado haverá o empregador o direJ.to de
descontar dos salárJ..os importãncia equivalente.

EMENDA 2T01726·0 """' --, ~~"-:::-:::I

~ NYDER BARBOSA J ~:t-!P J

GOElRAASSI:J'iAL\R A NATUREZA DA EMENDA:

D - OMlSSÁO -ObJefJVi!Irestllbcle.cermaterta aproVlldll no 1· turno e 1'1110 lnehndan~ redaçllodo vencido

O - ERRO - Redllçiiodo vencido que 1'1110 ccrrespcnde ao que foIlIpfovõ!ldo no p tumc,

O - CONTRADIÇÃO- OlsposltlVtls ecntradaôncs entre si e sobfe IJ mesma metera

O - CORREÇÁO DE UNCitlACiEM - Sener VIcio de Jmguagem, defeito erro mentreste a corrt9lr ou de
lêen1caleglsllllNll

Supr~mJ.r, na íntegra, o inciso 11, do Art. 154, do ProJeto
de ConstituJ.ção (B). -

JUSTIFICATIVA

Deve ser eãamanede do texto conaea.eucacne t a possibJ.1J.dade
da unaêc instJ.tuJ.r empeêatamce compulsórios, mctnvedos por necess.,!.
dade de anveseamenco públJ.co "de caráter urgente" e "de relevante
ancexeese nacaone r '",

, ,

Ainda que apenas medJ.ante Lea, complementar e com observânca.a
do prJ.ncipJ.o da anualidade, não cabe a instJ.tuJ.çào de empréstJ.mo
compulsório JustifJ.cada por esses motJ.VOS tão genérJ.cos e flu~cios,
pois essa exação apenas pode ser' ccmpr-eenda.da como recurso excep
cãcnaHaaamc de que o Poder Público lança mão, para aumentar seus
recursos, em õeuemuneüae eaeeueeeânca.ee também de caráter exceE.
cacnaã ,

Não devem ficar o contribuJ.nte e as atJ.vidades produtJ.vas s!:!
je~tos à ansesuxanca da J.nstl,.tuJ.ção de tais empréstl,.mos, com base
em permissivo cons tneua.cacneâ desse teor, ass:un tão amplo.

o - CONTRADleÃO - DISPOSllJVOS ccncaetcncs entre si e scbre li mesma meténe,

O - CORREÇÃO DE UNCiUACiEM- Sanar vicIode l.ngUllgem eerenc erro manifesto li corrigIr cu de
teauCllieglSialMl

upr.ima-ese ,

No art. 74, as expressões;

"mista permanente a que se .refere o exe , 172 f § 19", "pela maioria

absoluta de seus membros", "por dois bezçcs dos membros da comi~

são" e " o Tribunal".

JUSTIFIC,AÇÃO

A supressão proposta fortalece a atividade de fiscalizaljâo do L!!

gislativo e de suas Comissões,

EMENDA 2T01730-8
f=J Constituinte FERNANDO HE~O:O;:;U;;;E:-:C:;;ARDO=:;;S:::O-------'J rrw;;;;=J

C;>0EIRAASSINA1ARA NATOREZA DA EMENDA.

W - SUPRESSIVA - se for de expressâo ou p~lavra MOdevera Invertero senudo do dISPOSl1J1fO
, Exemplo no teee supnm!r o am'erblo *NAO~ pllSS<1ndl:l a ser emenda mod,J!clltlVil I! não supresslvll

D - OMISSAO - ObJellvarestabelecermatér14aprovada no I' turno e 1'15;0 mduldll 1'111 redaçã!;) do vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencido que não correspondllao que fcleprcvade no I~ turno.

O - CONIRADIÇÁO - OispoSlul'Os contrad,lorlosentre si e sobre c mesma matem.

O - ~~~T~I~~E UNCiUAOEM - Sanar VIciode linguagem deJello, erro mam'esto a corrigir ou de

iJ
Suprima-se, no aee , 134, § 57, rz , "e" a éJ..pressão.
previstas na lei",

JUS'I'IFICAÇÃO

EMENDA 2T01731-G """ ~"--,
l? Constituinte ERI\!.IXl= )[TI"llC/88~

QOEIRAASSINAlAR A NATOREZADA EMENDA

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRIMA-SE 00 ART. 70. O INCISO XIX

XIX - t.Icençe-pet.erruoaoe de alto dias,

termos do inciso enterIor , aos que preencham os requisitos

fixados em lei.

JUSTlFICAÇAO

Entendo que o assunto deve ser tratado caso a caso,

nunca generIcamente em ncrae constitucional

As neceeeaôedes qovexnamenee.as de J.nvestJ.r devem ser cobertas
com recursos trJ.butárJ.os e financeiros normaa.s , E nem há motivos pa
ra que J.sto não ae j a a as arn, desde que eseejam os recursos para os

~~~~~t~~ij~r~!tgr~~J.~i~~o~~~f~~,d~u3;Ó;~~:e~:ão0~;::~:~J.:'o~:e~~~n
c~a do prJ.ncJ.pJ.o da anualJ.dade doS tr,bntnc; -

EMENDA 2T01727-8 """' ---,
(:J COnstituinte FERNAImO HENRIQUE CARDOSO J tJ!'li~;~

QOEIRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

Com o fortalecimento do .Ministério Público e a equiparação de

membros aos membros do Judiciário não tem sentido a permissão
o exercício de atividade polltico-partidária.

para

Q(IEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA.

m- SUPRESSIVA - Se rorde expresshoou p~lllvra não dever'; Invertero senlldo do dlSPOSltrvo
EllempJoo no texto Stlprl~1r o edverblo *Nr\OM pass.ando;llser emenda mo<:bficlltJva e não supresslva.

O - OMJSSAO -ObjeINa restabelecer rna~r1aaprovadll no l'lumo e não Incluídana redação do vencido

D - ERRO- RedaçoSo do venddo que nllOI;Qtrespondllao que foi llprovadono I· turno.

O - CONTRADIc;AO- DISposItivos conlradll6nosentre si e sobre li meslTUl maténa

D - ~~~~: UNOQAGEM - ~nar VIcio de llnguagem, defeito erro mllnlfesfo 11 I;Qrtlglr, ou de

SUprim1r inteiramente o "caput" do artigo 180 do Projeto de constituição
(Dl.

JUSTrFICATIVA

O preceito que se quer suprh\ir intJ:cduz. no D1re1.to Constitucional Brasi
leiro, o princIpio da intervenção estatal na econ::mia, e do seu planeJcurento.

tuan'3o esta'llOl:I'la declara' que o Estado é o agente n::n:mativo e regulador da
atividade eoxãnica, conferindo-lhe cx:rrtt:etência para fiscalizar. :incentivar e
planeJar a econãnia, ela estabelece respaldo Jurídico-constituciooal para to.:1o
o pro:::esso intervencionista, quer de natureza legislativa, quer de~cunhO ad:ni
'nistrativo, -ensejando, fOr esse meio. a p:lsslbilidade de a Pcdet: Público exer
cer, em tala sua ~tude, o ccntrole da atividade ecaiinica, seJa ela de na~
reza pública ou privada.

Na verdade, não basta restr!n;Jir a atividade de pl.aneJamento,- conceituan 
do-a COlO trerO indicador, para o setor privado, pois em un pllS onde o ~! 
elo de Pcder Econânico Já se acha la.rgarrente ccncentrado nas nãos do Estado, a
retenção se tmna inócua.

Por isso, os p:deres que llte confere o preceito que se visa suprh\ir nada
mais representam que o reconhecinento de t:rIa reali&de, que no Brasil, se prt::lC,!:!
ra m:::dificar. Daí a razão da necessJ.dade de sua retirada do texto em elabora
ção.

EMENDA 2T01725-1 """PJ RYOER .AFBOSA ---------') rJI-~~:JYJ

QUEIRA ASSINAlAR A ~T(JREZA DA EMENDA:

li] - ~~~pe;~z~,,: ~~~:r:I~ ~~~vs~~oo~~~vr,ap~:s:~~:e~as~~~~n~:c~~~::~o~~~presslVa

D - OMISSÃO - ObJew; les~belecer materlllaprovada no I' lurnoe n~o Inc1uldll na redaçAodo venCIdo

O - ERRO - Redi!lção do venddo que nEtoeClrrespondllllo que fOlllprovadono I~ tumo

O - COl'fIRADIÇAO- DISposItIVOS oontradllOnosentresi e sobre a mesmll matena

D - ~~~~~I?~E UNCitlAOEM - Sanar VICIO de linguagem, defeIto, erro mamfesfo a cornglr, ou de

supr~ma-se do ~nciso XXI, do art, 70 do ProJeto de Const~tu.!

cão (R), as seguintes expressões. "proporcional ao tempo de sprvJ.
ço, sendo no mínimo de trinta dias", Ficandod texto doinc~so, ass~m

rec:HÇ!i,;lo:

"XVIII - Aviso prp.vio, nos 'termos da lei",

JUSTIFICATIVA

O ~n'Stituto do av~so prév~o tpm por fJ.nalidade prpcipua pro
porcionar ao PMpregado a busca de outra ocupação, e ao pmpregador.
o prov~l'Iento do cargo que se vl'lqará.

O teyto aprovado, consagl:andoa extensão do préaviso ao tempo
de serviço do empregado leva a um efe~to negat~vo, desde que pena
lizará a empresa que mantém por ma~s tempo seus empregados em ser
viço e também aos trabalhadores zelosos que se verão obrJ.gados a
dar um aviso prévl>O maior que trinta dias.

Assim melhor o sistema hoje adotado pm que o ~nst:l.tuto vpm
previsto na Consolidação das Le~s do Trapalho sem criar Quaisquer
problemas ma~ores pntre as partes. Fntendpmos desta forma que mp
lhor andará a constituinte deixando ã Lei Ordinár:l.a a regulamE'nta
ção do instituto. -

[!] - ~U::p~~~ex~~~;~~; ~x~~v~oo~~~lIp::~:e~á~V:~n~~~:~~~;~s~;~:upresslVa

D - OMISSÃO - Objellvi!l restabelecermatena IIprovadll no I' tumo e não Indulda 1'111 redação do venCIdo.

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque MO corresponda 110 que Iclaprovado no t-reme

O - CONTRADIÇÁO- OlSPOSlUVOS eentradrtoncs entre si e sobre a mesma matena

O - ~R~~~I~1J~E UNCittACiEM- Sanar VIcio de hngua~em, defeIto erro mamfesto a com9,r ou de

'I

suprima-se ao art. 73 as expressões:

"de natureza contabil, financeira, orçamentária, operacional e p.!.

trimonial", "por iniciatJ.va de" (inciso IV), e (VII),

"nos termos do respectivo tratado constitutivo (inciso 'V) ; "media!!.

te convenio" (inciso VI).
"iniciat1.va da" (ino1.so_ VII).
"o ato de sustação serã adotado di.retarnente pelo Congresso Naci!:!. 

nal que" ( § 19).

"o parágrafo 29. "Consequentemente suprima-se, do art. 72 as ~

expressões "contabil, financeira •••••• patrim':Jnial" e "quanto

legalidade•••••• renúncia de receitas".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda suprime expressões restritivas ã atividade fiscalizadora

do COngresso NacionaL

QOEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA.

o - SfJPRESSIVA - Se for de e:qJressãoou palavra nao de~~rá Invertero sen1Jdodo dlSpos\lNo
Exemplo no texto, suprhnn o advefblo NAo* paSSQndo a ser emenda modllicauvlle nâo SUpfessl~a

tJ - OMISSÃO - Objetivarestabelecerma'em aprovlldano l~tumo e nlio Incluídana redaçllodo vencido

IJ[] - ERRO - Redaç.!lo do venCldoque 1'1110 correspondllllo que foi Ilprovadono l' tumo.

O - CONTRADIÇÃO- OISPOSlUVOS I;Qntrlldlloflos entre si e sobre 11 mesm;llmaténll

O ..... ~~~~~E UNOUACiEM - Sanar vicIode linguagem, deftlto erro rnllnlfesfo li corrigIr,ou de

Transfira-se, para o final da alínea "b", a expressão "em defesa

dos interesses de seus membros ou assocJ.ados", constante do inc!

so LXXI do art. 59 do ProJeto.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda obJetiva restabelecer o sentido do que foi aprovado

19 turno, pois a limitação de só poder agir em "defesa de

membros" não se aplica ao partido político (alínea "a").

EMENDA 2T01729-4
(!J Constituinte FERANDQHEN~UE CARDOSO ) tJ'""llJ~~~

QUElRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

r::::J - StlPRESSIVA - se forde expressa0 ou p~laVfll não deverá Invertero senlJdodo dlsposlll'o'o
Exemplo no texto,suprimIr o advérbio ~I'iAO*, panando a ser emenda mo<:lJ!IcallVlI e nao supfessiva.

D - OMISSAo - ObJeIlVa restabelecer mll!eriIJ2provadllno 1·lumo e não Incluídana red/lçllodo vencldo

O -"ERRO - Redaçãodo venddo que nllo corresponda;ll{)que folllprovado no I· fumo.

1'}{1 _ SUPRESSIVA_ Se for de expressão ou pa!ijWa nêc dever! Invertero seeudo do dlsposltrvo
t..:.:..J Exemplo 110texto supnrrur o ed\'elbIO *NÀo-, pas!>3ndO;ll ser emenda mo,lI'icall\ll e não 5upressr.a

O - Ofo1iSSÃO- ObJetlVII restabelecer mllteOllaprovad1t no r-usne e nào mcluldaf1!Iledllçllodo venCIdo

O - ERnO - Reda..lIodo venceo que não conesponda ao que folllprovado no I' tumo

O - COf'lo'TRAOIÇÁO - O,spoSllrVOS contradilOnosentre si e sobre a mesma metena

O - CORREÇAo DE UNGUACiEM - Sllnllr VICIO de l.ngulIgem deleIto erro manrfesto li I;QrrJglr ou de
lécnlclIleglslallva.

SUprilla-se no parágxa:fo 19, do artigo 99, do ProJeto de constituição (a), a
seguinte expressão I·'.o.da cc:munidade.".

Itrp5e-se a supres~ daquela expressão, a fim de tornar a regra mais abrangen_
te e possibl.1itando-se seJam atendidas necessichdes inadiáveis de outros setores,
lnclusiva da atpreSil. '

~, não é outro o ent:enàirrento da. o:m1ssão de Peritos <:la OJ:gani.%a=oo Inter_
nacional do 'I'rabalho sdJre 1:1berdade sinêical ao admitir, e:atO restriçoes nor_
mais ao d1J:eito de -greve, aquelas jnp::>Stas em certos setores, cem a finalidade
de fazer respeitar os regula:nentos de segurança ( in "IJbertad Sindical - P.et:::cpi
lacion .de Decisiones y Prlncipios del canitê de IJbertad S1lldu:al del Cc:nsejo dE
Mministracicn de la OIT"- 3l1o edição - 1985).

1Issim, para dar maior abranqencl.a à no:ana, e~ em ~ta que ela está in _
serida ntJXl texto o::nstH:ucional, é que se prcpoe a supressa.o cbjeto da ere.'1da.

EMENDA 2T01732-4 """' -, ~~"
~ CONSTITUIN:rE PAES LANDIM J (=u.07,~

Q(tEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

~ -~~~~~~~~r,:~~=:o~~~~ap~~:e:s:=:n~:~~~:~~;~PreSSNa
O - OMISSÃO -ObjetNII res!.abelecer ffilIlérlllllprovadll no I' turno e nao inclu!dana redaç>1lo do vendclo

O - ERRO - Redaçâodo vencidoque n60 I;Qrrcspondaao que fOlllplovadono l' turno.

O - CONTRADIÇÃO- DlSposltlVos conlflldll6nosentre si e sobre 11 mesmll materill

O - ~~~w~E UNGtlAOEM. - Sanar VICio de iJngullgem defeito erro manifesto a comglr ou de

SuprimJ.r o inc~so I do art, 176

JUSTIFICATIVA

A Soberan1.a NacJ.onal é compromJ.sso indJ.ssosiá

vel de uma Constitu~ção. ConstJ.tuição é J.nerente aos Países Sobera

nos.

A Nação se subordina ao prJ.nci:pio da sObera

n1.a nac:l.onal. t regra acaC:l.ana.

Não tem sent:l.do, "ad-argumentandum" que a or

dem econômica observasse o pr:l.nci:pio da soberania nac1.onal, e os

demaJ.s TÍtulos, Capítulos, etc. da Const~tu:l.ção a êle não obedecesse.

Daí a razão da presente Emenda.

EMENDA 2T01733-2 ~
l!J ConstJ.tuinte LU1-S-E-O-U-ARDO---------,) tJ"ih;:;;-j

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMEriDA:

m- SUPRESSIVA - serord~ elCpress60 ou p~avrll não deverall'lverter o senbdo do dlSpos1No
Exemplo-no texto SUpflmll" o adverblo ~I'tAO- passando 21 ser emenda mClMcaINll e não supressm

D - OMISSÃO - OOJctnrII restllbelecermllterlllaprovlld1no l' (umo e n!ioJnclUlda nll redaçao do vencI"o

O - ERRO - Rediliçao do venddo que nao corresponda <10 que fOlllproVCldo no l'tumo



o - CONTRADlçAO - DISPOSItIVos ecneecnõncs entre 51e sobre a mesma rnatena

O - CORREçAO DE UNO(JAGEM - seoar vício de linguagem defeito erro mamjestc li c:orng" ou de
l.éallcaleglstatrva.

Supr1ma-se "in totum" o parágra:l~.o 52 do art. 9!!,
do Ato das Dl.spos:u;ões ccnem.eucãcneaa e Trans1tór1Bs. do Projeta de

Constl.tuição (D).

JUSTIFICATIVA

A adminl.stração dl.reta ou andaz-et.e , em todos os

naveas , já ocupou todos os cargos e funções vagos decorrentes das d.!!.

ml.ssÕes efetuadas no período a que se refere o § 52 do art. 9 2, das

DJ.sposl.ções Transl.tórl.as.

Com as readml.ssões, estas gerarJ.am custos adl.ci.Q.

ne ae 1 aos cofres públl.cos, que aexaem repassadas para toda a SOCl.e

dade. Além do que a Autorl.dade públl.ca nada mal.S fez do que cumprir

a legl.slação vl.gente.

EMENDA 2T01734·1 """'"
(!J Const3.twnte lol:m-:rrn--m:rs---------,) ~;~A;=J

QOEIRAASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

[!] - ~~:;"~~~~~~~~~ ~~~e::~oo~~~~a~~=~as~~v:::n~:e~~~:~;::O:~~~llpresslVa
O - OMISSÃO -Objetiva restabelecer meterta aprovada no 1<turno e não lndulda na redaçllQ do vencido

O - ERRO - Redaçãodo venceoque "liacorrespondll80 que lcleprcvado no lOturno

O - CONTRADIÇÁO - Duposmvosccntredeõncsentre51e sobre li mesma meíena

O - ~:~~l~~E U!'i!9UAGEM. - San<:lfVIciode linguagem, defeito erre manifesto II comglT ou de

r."l------------"'"O------------.,

SU:pnttem-se. do arugo 75:

e) O § 22 e seus ãncascs I e rr,

b) a expressão "exceto quanto a VJ,.tal1c1.edade" ccns-

tante do § 3!õ

c) a expressão "e quando no exerc:íc1o das d~1S a-

tr1.b.u.çÕes da juõ1.catura. as ece juizes õos trJ.b.ma15 reg1ona1.S reeecaas''..

cc:nstante do § 4l!;~

JUSTI:FICJ\TIVA

ObJet:wa-se, Cl:IlI as supressões UldJ.cadas, preservar

o D'Odelo trad1cl.Onal do 'I'nbJnal de Contas da: UIUão. c:arq:osto exclus1vanente

p:lr MUll.9troS V1.talíC10S, ccxrD requer tmI3 lnSt:Ltuição que se preterXle lIldepen

dente. A supressio S'.lgen.da na letra c VJ.5a corrJ.g1.r errom.a tennmológ:LCa,'J:Lli!

to txIlllO os lIu:htores do roI não exercem j!ld:LCatura.

EMENDA 2T01735·9 """'"
[!J Constitul.nte DALTO-N-C.-N-.B-RA-V.------,) cru::;:;J

QUE!RAASSINAlAR A NATaREZADA EMENDA.

l!:J- ~::p~~~~ext:'~u:,~l~ ~~=~oo~~~~ap::~~~~~~a~~~v:~~~~:fi~~:~;~~~\lpIt~1I
O - OM.lssAo - ObJelsWl restabelecer matéria /lpro~/ld/l no l' tumo e não lndulda nll red/lçãodo 'V'enodo

O - ERRO - Redaçãodo venCIdoque n.!iocorresponda /10que foiaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO_DISPOSltrvoS contradrtorlosentre 51e sobre 11 mesmll matem:.

O - ~~~~e~:?\JV~E UNGUAGEM.- SIInllrvído de ImguIIgem defeito erro manlresto a comglr ou de

Art. 50, § 32 - 5upnnur a expressão· "•• que terão P.2.

deres de invest:Lgação própnos das autondades ju::il.cW1.S, além de outros prelJ:Lstos

nos Reg:Lnentos das respectl.vas Casas •• ".

J USTIFIClITIVA

11 expressão supnmen:Ia confere às caro.S5ÕeS de mqué
rl.to p:lderes l.btll1tados, Vl.sto que pcmm.te que sejam estahelec:1dos nos regJ.Jrentos

:mtetTlOs, sem parânetros obJetl.vos.

1Idema1.S contém grave J.rnPrOprl.edade ao refenr aos JXXle

res de lll\leStlgação das autorJ..dades JUÕl.C1il1.S, que, nonnalmente, não p:lssuern l.lll.

ciativa na coleta de provas. se s~ preten:le equ1parar as Cam.s5ÕeSparlamentares

de ~l.to &lS órgãos do Po:ler Ju::hcwn.o, CCXl"e.te-se atentado do pr:ux:iP1-o da

t>eparação dos Pl:deres.

QUElRAASSlNAlAR A NAT(IREZADA EMENDA:

DJ- ~~~~~~~ext;~~~~~: ~~~~00~~~::~p~:~~=:6s~~~~n~:e~~::::~:~~upresslva
O - OMlssAo - ObJelNareslllbelecermalerla IIproWlda no l' turno e nào Indulda na. rwaçbo do venCido

0- ERRO- RedllÇllodo'V'encldoquenãOCOlT'e5pO(ldaaoquefolllprOV<ldonol'tumo

O - CONTRADIÇÃO-: Dlsposlllvos contradlt6nosentre 51e sobre:a mesmll matena

O - ~~RE~~E Úl'lGUAGEM - Sllnllr vicio de linguagem, defeIto,erro mllnlfesto li corrigir ou de

Supnpa-se O § I!! do artJ.go 5!!.

JUST1:FICi\T1:V).

E o resto da ConstitulçãO não terá aphcação 1JIIed"1.a

ta? A regra é s1mPlcS: a Const1tlUçãO entra BlI 'J:Lgor, taII ap1l.caçâo ÍJlJed1.ata de

tooas as suas nornns. na data õe sua prarulgação. Sarente chspoS1.ção expressa ~

derá regular efl.các:ia futura ou suje1.tar a ef1.Cácl.a à edl.ção da lel..

Nãohá. J;Ol.S, nec:essl.dàde de dl.5pOr sobre o óbvJ..o e
Crl.ar confusão tara ou~s titules que, igualmente, terão VJ.g~a :me:hata, nas
sem disi;osl.tJ.vo seme:lhante que o declare.

A supressão deaxa o texto bal:LZaõo na trelhor téc'1l.ca I
I constl.tue:l.onal, sem sujel.tá-lo a dÚVJ.das quanto a outras e ~tes daspceâ-.

t;Ões que entrarão em VJ.gOr ureâiaeeeente,

EMENDA 2T01737·5 """'__....,-- ~

l? Con~htuinte PAES LANDIM .:«: ~) ~;;~;J

QUBRA ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

[E] - SUPRESSTVA-Se for de exptesseoou palavranão deveramvel1er o $enbdô do dlS?OSllJV(l
Ói;emplo no texto 5upnm"ir o adverblo MI'V\O' pessenco a ser emen.:lamodl'ic/lll'"iI e nao $upresslva

o - OMfSSAO - ObJetr.arestabelecer matena ap"'O\adano 1· turno e não mchnda na redeçeo do venCido

D - ERRO - Redaçãodo vencidoque neo ccrresponde ao que fOlllprOV<ldo no l' wmo

O - CONTRADIÇÃO - D15posrtlVos contrlldrtónosenae SIe sobre 11 mesma metere

D - CORREÇAO DE UNOUAGEM - Sanar VICIO de bng.Jagem defeito erro mamfeslo 11 cornglr oy de
lecrucaleglSlatrva..

Suprima-se. no art. 204, § 42. do Projeto de Constitui
ção 'IB" a excreesêc , "e seus ceravsooe'' •

.JUSTIFICATIVA

o processamento do sangue indu.!. a obtenção dos deriva
dos. Existe um custo nessa operação que, se não remunerado, levara
à cessação dessas importantes '!tividades "

Pelo processamento e que se obtem os derivados do sançue ,
Para citar apenas alguns (os mais importante~ e ccnnecaoos desses
cer rveecs - cuja eusénc í.a no mercado t.er i.a ccnseecencras dranáti
cas - poderíamos ahnhar a gal'laglobulina. os fatores VIl e IX (para
hemofílicos), os concentrados de hemácias ou de plaquetas. a albu
mina humana e o cr ao llohl1.zado e nrecãca taoc

Vedada a cccercaairaaçêc desses produtos. teria o Esta
.do de importá-los para, ccster.i oment.e , haver a distribuição gra
tuita E' estaríamos. então, SUJeitos as leis de mercado além de não
existir, eventualmente, quant1.dade suficiem:.e a venda para atender
nossa demanda.

<EMENDA 2T01738·3 """"'--------, r:;r-""'---,
fJ Constl.tulllte PAES lJ\NDlM ) ên.o7.es J

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

o --~~~:'~~ ~~~:~~ :~~~~~~oo~:~~7ap:~~=~as~~v:~~n~::~~:u:s~:~~~upresslvll
D - OM.lSSAO- ObJelsWlrestabelecer metene aprovada no I' turno e não mdulda na redeç~o do vent"ldo.

O - ERRO~ Reda~ao do vencidoque nêc corresponda ao que foi aprovado no l·lumo

O - CONIRADIÇAO - DlSposIlNos contradJtorlosentre 51e sobre a mesma matena

D - ~~~:fe~~~E UNOUAGEM - S.!marVICIO de lmguagem defeIto,erro manifesto II ,orriglr ou de

DISPOSITIVO EMENDAOO lIrt1.go 38, 1.1iC1.SQ VII.

SUprirra-se, do artl.go 313, o lllCl.SO VII:"o dl.rel.to de

greve será exercJ.do nos 'term:)s e nos IJllU.tes def11l1.dosem lel. CCl'I!Plerentar."

JUSTIFICATIVA

A doutr:ma general:LZada nos l=6:íses trel.S avançados em
direito trabalhl.sta reccmenda tratarrento especl.al aO enc:atIW'lhaJrento das rel.VJ.n

d1.caçê)esdos serv1.dores p!blico". Além de condl.ções espec:J.a1.5 de seleção e prg,

teção. são eles parte mtegra1te do Estado, cuJa c:ontlllU1.daõede trabalho volta

do para o bem o::m..llIl e cuJa responsabl1l.dade não podem estar suJel.ta a 11lterrup

çÕes rlOC'l.vas à própna ordem p.Íb1l.c:a. AdmJ.t1.r a greve nos serviços pÍbll.COS é
o tresrro que reconhecer ao Estado, através de seus colaboradores dl.retos, UlIB

l=Orta aberta à pnahUlçào das aÇÕes de Governo. E sem Governo Já não haverá

garanba de resp::lsta às eX1.9ê~ias dos serv1.Ç05 a CJl.oG este se obnga em bene

f:ícl.o de todos.

EMENDA 2T01739·1 """'"
~ Constituinte CARLOS SANPANN-.----------,) rr;;~;:=;J

QUE!RAA~SINAlARA NATOREZA,DAEMENDA:

IXJ - SOPRESSIVA - Se for de expressáo ou p~a1,'fa não devera Invertero sentido do dlSp051lrvo
Exemplo no texto s.uprunlro adverblo ~NAO- passando a ser emenda modificatrva e não 5upressIVII

D - OMISSÃO - Objetivarestabelecer ITIalenaaprovada no l' lumo e não Inclufdana redação do venCido

D - ERRO_ Redaçãodo ~ncldo que não corresponda ao que fOI aprovado no l' turno.

D - CONTRA[)JçAO -DISposItiVos contradltónosentresle sobre a mesma matena

O - CORREÇÃO DE UNOUAGEM - SlInar Viciode ~ngulIgem defeito erro manifesto a COrflglf, ou de
tl!CI1lcakglSratrva.

=------------"'"0-------------,
suprima-se a al!nea e do inciso XLVII do artigo 52.

JUSTIFICAÇ1iO

Neste Título, é sumamente perigoso figurar tal autorização
para suspender-se ou interditar-se direito. porque está incluída,

precisamente, no elenco dos direitos e garantias fundamentais.

podendo ser entendida como capaz de suspender direitos indivi

duais intocáveis, tais como a liberdade de pensamento. liberdade

religiosa, propriedade, convicção política etc.

Sabe-se que a suspens~o e interdição de di'reitos, na legis

lação penal, cinge-se a direitos civis simples como a incapacida

de temporária para investidura em função pública, ou para o exer

'cicio da autoridade marital ou pátrio poder. tutela, curatela,
exercIcio de profissão de habilitação especial (médico. engenhe1_

ro etc.) e direitos polIticos Nada mais.
Não se pode correr o risco de incluir a autorização, dirigi

da à lei, Otl Cap-itulo dos direitos fundamentais, posto que em mo

mentos de desvarios políticos, o legislador ordinário poderá sus
pender e interditar qualquer direito individual, o que será per_
manente ameaca às liberdades públicas.

QUEIRAASSINAlAR A NAT(IREZADA EMENDA:

00 - SUPRESSTVA- Se for de expressão ou palavra na:) devera Invertero sentido do dlspo5l\JVo
Exemplo no lexto 5upnmlr o advelblo MNÃO~ passllndo 11 ser emenda modliicatrvae não 5upresslvl'

D - OMISSAO - ObJe\JVII restabelecer materla aprovadllno I' twno e nào Induida na redação do vendelo

D - ERRO - Redllçãodo venCIdoque nao corre5pondll.!lO que folllpl'QVado no l' turno

203

o - CONTRADlçAO - DlSpaSlllVOs cccuedncncs entre si e sobre a mesma metena

O - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - Sanar víCIO de ImguIIgem defeito erro m!lnlfesto 11 corrIgIr ou de
técruCllleglSlatrva..

suprdna-se o artigo 8Q do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

JUSTIFICAÇAo

o cb tet rvc da norma sup r-Lmenda não precisa figurar em nf ve I
constitucional O Brasil busca-lo-á na medida de seu interesse
Não deve expor-se a um comando constitucional, sujef to , agora, a
mandado de injunção, que qualquer súdito latino~àmericano. resi
eeerte 00 Pais, occere ajuizar para compeln o Go.... eme a tornar
efetiva a norma programática •

Por outro lado, a integração econõsuca e cultural far-se-á
naturalmente, na medida e segundo os nossos interesses Mas a in
tegração política e contrária à soberania nacional em qualquer
circunstãncia. Está no texto como um recurso ret6rico, que poderá
onerar as novas gerações, provccancc , até, um inaceitável ccnr.t r-,
to intergeneracional, que cumpre ev i t ar

Ademais, o disposto no inciso IX do artigo 4Q é suficiente
porque ebrençe , também, os povos da América Latina,

EMENDA 2T01741·3 """'"
(lJ Constl.tUl.nte Lu-tS-E-DO-.-RD-O------) ~~~A;=J

~ ASSINAlAR A NATOREZA DA EMENDA:

[TI - ~~~~~~~~~: ~~\~00~~~~.ap::~~~:~6s~~~~n~:e~~~fi~;:~~~~uprmlva

D - OM.lSSÃO-ObJetNa restabelecer metenaaproV/lda no 1· tumo e não Indulda ne reda~âo do vencido

O - ERRO - Reda~~o do vencido que não ccrrespcnde 110 que foi IIprovadono l' tumo

O - CONlRADIÇÁO - OlSPOSl!rvoS contradltónosentre si 11:sobre 11 mesma meterra

D - ~~~~?~E UNGClAGEM - senee vklo de hnguIIgem, defeito, erro manifesto 11 corrIgir,ou de

~------------""'O------------.,
SUPRIMA-SE O PARÁGRAFO XXVIII no ARTIGO 59 no PROJETO.

JUSTIFICATIVA

o texto que, na Cons t i tuaçâo en vagcr , assegure a pro
teção ao direito autoral, se ten revelado sufrcLerrtenente anplo e
efacaz , Ao es t a tua r que "aos autores de obras literárias, art.íst.i _
ces e c~ent.í'Í1.cas ner-tence o da r-ea to excãusavc de utilizá-las", o
§ 25 dO",art.1.go 153 da Carta vlagna ense rou toda uma leglslação que,
suscept rvet e!:!bora de aperfe1.çoanente, \cn cobr1.nro todas as fornas
de nan1.fcstaçoes 1.ntelcctua1.S, 1.nclusive o dlre1.to de 1.nagen nas
at1.v1.dades desnort1\'as. coniorne fa:en Certo os artiJ:o~ 10n e lnl
da Le1. n 9 5.98"8, de 14 de dezenhro de 1 973.

_ Essa rarant1.a é nant1.da, no ProJeto ora sob censura,
no paragrafo X'<VU do art1.ro 69.

A especl.ficação, poreM, no narágrafo X'(\'III, de ..obra
coletlva~ hoje perfe1.tanente contennlada na legislação ord1.naria,
1.mportara em se a pr1.Yl.leg.lar, en detr1.Mcnt.o das outras fornas de
manifestl,lção do en~enho hU1'lano. E 1SS0 ê tanto lmprônrio quanto se
obsc:rva que )ust.anente a obra colet.l:va - 3tj,ue1a rea1i.zada nor di.fe
rentes pessoas. J'Ias orran1.zada nor empresa e en none desta ut1.liza
da (artigo 15 da Le1. n 9 5.988/73) - é aquela moda11dadc de cT1ação
em que menos se faz presente a ind1.vidual1.dade do aut.or e, nortanto,
:i~:~aa~~ d~~e~~~~ ~~;u~~~=1.;~cal!l os dJ.re1.tos l.ndiVl.duus, el'l hQne-

Cano exemplo de obra colet1.va. podeMOS menC1.onar o f1.1
me C1.nematogrãfico ou a produção teleV1.s1.va. Ser1.a adl'l1ssível que";"
tertunado Uil\ filne, UJIl dos seus 20 atores 1mpedisse a ex1b1çao do
Mesmo a pretexto do exercíc1.o do d1.re1to de arrependlMentc ?

Que se dizer, então, de UJIl desflle de escolas de san
ba, criação de que !lart1.c1.nan J'IÚo;l.cos. bailarl.nos, aut.~res de mós.!.
ca e letra, cenar1.stas, f1.gur1.nl.stas etc. ? Serl.a razoavel que 50
rnent.e una assenblél.8 geral de seus do1.s ou tres n1.1 fi~urantes nu-

desse dec1.d:Lr~e~o~ee~i~~li~8~~~~:ead~a~o~~i~~:~t~Oe~~~~;'~d~. Oual
quer modificacão de uma T,ürma const1.tuc1.onal urovoca sérl0s refle':'
xQs na forMuláção da le1. ord1.nãs1a nova e, ate. na lnternretação
da le1 eX1.stente, Quando, eM 1,967, a nova Constl.tUl.ção federal, no
text.o que trata da rarantl.a dos d1.reltos autorais, subst.l.tu1.U a ex
pressão "d1.re1.t.os de renroduz1.r" nor "d1.re1.to de ut1.ll.zar", o Su=
preno Tr1.bunal Federal entendeu haveren sl.do narcl.alMente derr0I:a
dos os d1.spos1.t1.YOS que, no Códl.go Cl.v1.1 e da te1. n9 5.988/73, 11
m1.tavam a ext.ensão da proteção ao d1.re1.to de autor. Vale a pena, a
esse respel.to. tTanscrever parte do voto do '.\1.nistro R.1lac Pinto
no Julgamento do Recurso ExtraordJ.nárlo n9 83.294, em que foran Re
correntes Carlos Drumnond de Andrade e out.ros, e recorr1.da. Blodi
Ed1.tores S/A'

"Não encontrando nos docunentos parlamentares relat.1.-
vos ã elaboração da Const1.tuição de 19(;7. onde fo1.

adotada a nova regra de proteção aos direitos auto-
rais, nem da nossa jurl.sprudênc1.a ou doutrl.na elenen
t.os que permJ.t.J.ssem l.nterp'tctnr corretaMente o senti-

do tikn1.co da JTIod1.fic:ação int.rodu2.l.da el'l nosso direl. to
const.ituc10nal, segu1nos o rotel.ro herl'lenêutl.C:o sugeri
do por CARLOS "1AXI'IILIA.'W e fomos nes quisar no direl.':'
to dos "povos cultos" a que faz1.a referênC:1.a a Lei de
Organização da Just1.ça de 1898 (art. 387, ptlrte flnal)
o verdadel.ro sent1.do da nova conce1.t.uação dos d1.re1.tos
de autor.

;:~~oi~~U:~~~r':e;~v~~~~~~~sc~~~a~;d~im~~a~:~e~~:r~:~~
proteção cont1.das no Cód1.go C1.vil haV1.a1'l sldo suneTa 
das pelo amplo universo que a esse d1.rel.to fo1. aberto
pe10.desenvolv1.ment.o tecn1.co dos velhos nc1.C'.!f de C01:l8
nicação: pela 1.nvenção do rãdl.o, da telev1.são ••• ,o que
alargou e divers1.fl.cou o elenco dos dl.reit.o autora1.S
cobertos nela uroteção legal. As múl t.1.plas fornas pe
las quais· obras 11terárlas - CI'l prosa e verso - passa
ram a ser parcial ou totalnente utlllzadas eM llvros,
em espet.ãculos núb11cos ••• revelou que o direito exc:lu
S1.VO do autor de reproduzir suns obras jã não dava ã
est.e proteção legal contra as modernas formas de vio
laçã,? dos,d1.l"eitos_de autor. Essa a razão pela qual fo1.
ampl1.ada a def1.n1.çaof de direito aut.oral. It

Se a simples troca do verbo "reproduz1.rlt por "util1.zar"
conduziu o STF a conSl.derar parc1.almente derrogada - implicitamente
- a legislação ordin5r1.a, o que dizer .da l.nserção de UM. text.o int.ei
ro sobre dl.rel.tos e garantias indn'1.duais ';J

A obra colet1.va e def1.nida no artl.go 15 da Lei 5Q8B/73
e as :partl.cl.pações 1.ndiv1.dual.s são cc:.ont.t:rml..das nn artlP'o /;IR da 1'Ies-

: ;~rl:~il~~~a~s:~~ud:m:~~ ~~i:b~~~dbr~:sd~b~b~a~1.~~í~~~~~:51.~ad1.;e~~
to de ~t1.lizar a pa~te que const1.tua sua criação, eM ~ênero d1.verso.
~ad~~:~;ol:tarena e protegl.do, Tep1.ta-se. pelos artlgos 100 e 101

_ Ensejando a norna cons!:1.tuclonal em vl.g-or a prot.eção que
sua alteraçao Vl.sa a preservar. e Ja ocorrendo esta protes:ao en nos
sa leg1.slação ord1.nãria, o acrésc1.no proposto é desnecessar1.o e ner1.
go:;o, podendo, T'leSFlO, conduur ã 1.nvlab~11zação da obra colet1.va, de
crescente importância cultural e econõt"'~ca, p01S nlnguel'l lnvest1.râ
em sua realização sabendo sua sorte cond1.c1.onada ao arbítrl.o ou ao

hunor de apenÊ~s~nl'I~d~K~a~~oPd~s~:~t~U~o~~~~~~~l~~afe j ~U:r~e~~i:~6ão.
de 'Pt"eocupação dos criadores intelect.ual.s desde os 'Prinórd'los dà Cons
t1.tuint~. Em 26 de ma1.O de 1987, por ofrdo d1.l"1.g1.do ao PreS1.dent.e clã

, Ass~mble1.a Const1.tuinE;e. o 11ustre Deputado UI)lsses GuiMarães, a una
niml.dade das assocl.açoes de tl tulares de dire1. tos de aut.or e conesos
autor1.zadas a func1.onar no País, ponderav'a (doc. junto):

tiA redação sugerlda, poreM. não atende, data vênia. ao
fim coll.mado, contendo. inclus1.ve, pequenas imperfe1.ções, e, sobre
tido, E!:.!.!~!EÊ.!!.~, oS!!: separado. como se seus

éutores não zozasse;' da.s prerrogat1.vas ntr1.huídas aos den;i~ ~,ainda

~d~e~;;~o*aí~a~a~~ç~~r*~~iÇ~~hDq~~~edi~~~;1.~ã~r~~;ad~~~~t~:
, tOrais", (GRIFA'IOS).
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QUEIRAASSII'lAL'Jl A NATUREZA DA EMENDA:

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T01751-1 """" -.,
l: DEI"UI'ADO DJENAL GONÇALVES J rrw;;;;-=J

Esta supressão objetiva anpliar o direito a aposentadoria a todos os

que canprovadarrerte tenham exercido funçãode magistério quer r.o pr.i,m:!iro,

segundo grau ou cur-~ superior, respeitando-se O principio da lsonania e el!,

minando-se privilégios n.:J texto constitudonal.

JUSTIFICATIVA

.JUSTIFICATIVA

QUEIRAASSINAUIR A NATUREZADA EMENDA:

Suprima-sc õ.expressão "de pr1melro ou ~gunC:o grau" elo inciSO TIl do art
go 2Cfl do Projeto de Constituição "B" 2~ turno.

a) Como se encontra, a proteção legal ("privilégio
temporário para sua utilização") está 1J.mitada aos inventos indus
triais, de forma cont r ãrra à lógica e ao ant.e r esse do desenvolvi
mento científico A enunciação llminar do Inciso ("A lei assegura
rá •••privilégio temporário") deve cobrir todos os tipos de inven
ção. As de fim industrial, SJ.m. Mas, teabén, aquelas dest1nadas à
ut1lização não-industrial.

Se 'prevalecer o texto, como se encontra, os inven
tos destinados à agricultura, os ut í Lí ztive i s pelas ciências sccf
ea s , os Inst.runentcs de medIda, e todo e qualquer invento não in
dus tz-La I f'Jcar aam desamparados. Mesmo que essa não fosse, COMO não
pode ser, a intenção do poder constituinte, a limJ.tação do privilé
gio tenocrãr rc a "anventcs industriais" de fato t ereu narIa por de=
sestimular o deserwolvinento científico en áreas fundamentais do
conhecimento humano, desvinculadas de uso industrial.

b) A segunda parte da eeenqe , destina-se a remover
uma disposição inócua A parte final do anc í sc (vt.enoc em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e eccnênrcc do Pa
ís") é, na melhor das hipóteses, inoperante A frase carece de aef
tido próprio As def~nições nela implic~tas requerem avaliações emT
nentemente subjetivas. • • -

A razão principal para sua supressão, entretanto, é
de natureza jurid!co-f1losóf1ca: é inconcebível que, ao cumprir a
Constituição, a lei venha a determinar algo que seja, de dneito ,
cumulativamente contrário ao "interesse social" e ao "desenvolvi
mento tecnológico e cultural".

O ãnter-esse socIal e o do desenvol\·lmento está pre
cisamente em assegurar-se o clll'la adequado ao florescimento da ati
vidade de pesquisa científica e tecnológica, em todos os campos dõ
saber humano. flor isso, propomos fique o texto constitucional livre
de expressões desnecessárias. como deve ser. .

Supr1ma-se o § 3~ do artigo 204 Co Projeto de Constituição (5) 2~ turno,

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA. DA Eft1ENDA:

Quando se trata de! asslstência à soúde. nun pais cem no Brasil, carente

desses serviços e com ma população necessitada de sáld'J, não se d~ve vedar a Part.!

cipaçeo de quem quer que seja a prestar essa assistência.

Logicamente que a prestação de assistência à saúde por errpresas inplica

necessarJ.arente una legislação especÍf1ca a fim de controlar possíveis e:J;lresários

inescrupulosos.

A supressão da expressão, penni tirá que o Congresso Hacicoal elabore lei

que melhOr atenda os interesses de nossa população carente sem que o pais fique lia!!.

tarja a rocursos que eventualmente não possua para atender a área de saÚcIe.

IJ[] - SUPRI:5SIVA -Se for de expressão ou p~avri! niio devera mverter o senado do dlSposlbvo
t..'«!mplo no Ic:.dO""Sl.p unir o advcrlno ·NAO- p=ndo a ser emend3 mod flcanva eni!o suprcssLVa.

'0 - osusaão - Objetr.ll, rcstilbcleccr matcna ilprovad.:.no i- tumo cniio Illcluld(lnll redaçeo do vencido.

D - EnRO - Redaçêc do veocdc que não corresponda ao que rOlllplOvado no I' usno

D - CONTRADIÇÃO -DlSpostllvos centrlldltorlos entre SIe sobre ti mesmamatéll.a.

O - ~~I~~Te~~Uv~E UNCiUACiEM - Sanar vldo de [lngullglOm defeIto. erro manifesto a corrig,r, ou de

ÇK] - ~~:p;'~~~~~~;~~; ~=oo~~~~ap~:~~e~~~~~n~:~~~~:b:s~~51:;upressJva

D - Of.USSÃO - QbjetNa restilbcleccr matcna aprovad<'l41J0 I' turno e não IOdulda ni! redllçao do vencido

D - ERRO - Redação do venddo que nao couespond.:. ao que fOIaprovado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - DasPOSI1lvOS' conuadltorios enUe si e sobre a mesma matera

O - ~~~~~E UNGUAOEM - SlInar VICIO de lrnf;lullgem defeIto erro mamfesto a comglr, ou de

EMENDA 2T01750-2 ~,~ ,
f:J orror/lDO DJENAL GalÇfü.VI:S JtTll7;;~~

JUSTIFICATIVA

Supr~ma-se do § l!! do artigo 134 a e.xpressão "integrantes
da carreira".

Não há dúv~da que a escolha do Chefe do M~n~stér~o Públ~co

entre os integrantes da carre:1.ra é norma salutar, mas em nível fede
ral é irreal:1.sta e, seguramente, prodúz~rá efe~tos contrár~os ao es

perado por esta solução teór~ca.

?ropõe-se. pois, a manutenção da regra somente para o M:1.
nistér~o Públ:1.cO estadual, permit:l..ndo-se a l~vre nomeação, pelo Pre
s~dente da República. do Procurador-Geral da Repúbl:1.ca. a este asse

gurados os mesmos diraJ.tos e garant:1.as ~nstitu!dos pelo novo texto
const~tucional.

f o Brasil um País contJ.nental e o M~nistér~o PÚbl~co. dJ.~

seminado por todo o terr~tório nac~onal, nem sempre oferece

seus membros oportunidade de famil~arizar-5e com os complexos proce
dJ.mentos processua~s dos Tribunais Super~ores. -

~ Mant~da a escolha dentre os ~ntegrantes da carreira,
ter-se-a c:r~ado••na verdide. um rodi:zio entre os Procuradores lota

dos em Brasi:l~a, com a conseqüente preter1ção dos Procuradores lota
dos nos Estados.

Há, é verdade, entre os Procuradores da Repúbl~ca mu~tos

Jur~stas Capazes. que ser~am e poderão ser excelentes Procuradores _
Gera~s. posto que à alteração proposta não os exclu:1.w

Aconselhável é, porém, não 11m~tar-se a escolha, pelo Pre
s::a.dente da Repúbl::a.ca. do jurista que representará a Un~ão e, sobre

tudo, o EXecut~vo. perante os Tr1bunais SUperJ.ores. Perm::a.t~r-se-á.

assim, ma10r ampl:1.tude na 11berdade de escolha que resultarlÍ, por

óbv~o, em nomeação dos mais capazes., recrutados nas vár~as tendên

c;[as pol!ticas que cercarão os futUros Pres~dentes da RepÚblica, a
serem eleJ.tos no reg~me democrát:r.co, que é contrár::a.o ao cerceamento
da l:1.berdade de escolha para preench~mento de Cargos com funções téc
n~cas relevant~s, mas de ~negáve:1.s conotações pol!t:1.cas. -

EJ - SUPRES5IVA - Se for de expressão ou palavra niío devere Inverter o sentido do dIspoSItIvO
Exemplo no texto. supnmlr o edverbio "NÃo-. pessendc a ser emenda mochfic/llJl,ae não supresSlVa

O - OMISSÃO -ObJelrv!l restabelecer roeiéne (lp~ada no r-turno e nao Incluldll~ redaçao do ~'encldo

O - ERRO - Redação dovenCldo que não cOfTesponda ao que rOlllp~do no l·tumo

O - CONlRADlÇÃO - DlSpoSl\rvoSconulldltorlos entre si e sobre !I mesmll materla

D - CORREÇÃO DE UNGUAGEM - S/lnar Vicio de IIngU/:lgem defeIto erro mamfesto a cOITIglr ou de
técnIcllle!lIslatNa.

QUEIRAASSIJ'IALAR A NATUREZA DA EMENDA:

QUEIRAASSIJ'IALAR A NATUREZADA EMENDA:

o - OMIssÃo -ObJelfo.-a restabelecer roetena aprovada no i- turno e não lndulda nll redaçao do vencido

O - ERRO - Redaçllo do veecce que não ccrrespcnde /:lOque foi !lprovadt) no l' tumo

O - CONTRADIÇÃO - DISPOS'tIVoS contrlldrtónos entre SIe sobre a mesma ffi/ltl!tla..

O - CORREc;Ao DE UNOClAOEM - Sanar Vicio de linguagem defello erro manifesto II COITlglr ou de
lecI'uc21leglSlawa. •

: "co-administração" das outorgas de renovações e concessões para os servi
: ccs de radiodifusão sonora e de sons li! imagens no Reg~me Presidencialis':'

: ta. São estes atos de exclusiva alçada e competência do Poder Exe~utivo,
entro do principIo de repartição dos Poderes existentes no Regime Preaa
encialista. -

Cabe acrescentar que se impõe a supressão desse parágrafo Inoeoenden
e dos anteracres pois se ele persistir, haver-a um vazio entre o ato dõ
res.tcente da República e a decisão do Congresso NacIonal já que o menci
nado "§ J"", diz que a "renovação sornente produzira efeitos legais apos
deliberação do Congresso Nacional", cabendo perguntar o que fará o con

essionário de Rádio e de Televisão, nesse perIodc , -

svcrina-ae o art. 227 do projer;r~O=.""c"o::Cns::;t7i'"'tu:;i::Cç';:o"""'(8"):--.-:a::;p::::"o=v:::a:;:do:-::C.m:-,
primeiro turno, pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICATIVA
Não há razão para que o texto constitucional abrigue mais um Conse

lho Oefendemos a tese de que cabe ao crôcmc Congresso Nacacna I estab!!.
lecer as políticas e fiscalizar a sua execução. No Brasil, queremos Quej

I o Congresso Nacional exercite, na plenitude, suas tarefas constitucio -
I nais. Ademais, a criação de um Conselho como "orgão auxiliar" do ccncre
, so Nacional não deve 1ntegrar o texto constitucional

O Congresso Nacional, se for o caso, poderá c-riar esse Conselho, o
tantos queira, para assisti-lo, através de Lei Ordinária ou de mera ReS1
lução. De outro modo, o cret.encrcc Conselho irá se sunerucr às Comissõe
de Comunicação da Câmara e do senado, que, pelo próprio te1o:to Constitu
cional em elaboração, deverão ter suas prerrogativas ampliadas

Pelas razões apresentadas, e também com o onjet ivo de reduzir o te,!
to Constitucional ao mínimo e indispensável, Impi:ie_se a suores.sãc ora
pleiteada.

EMENDA SUPRESSIVA
CAPITUL~COMUNICAÇAO"
T!TULO VIII - PROJETO OE CONSTITUICAO "B"
Suprima-se o § 22 do Art 226 I
JUSTIfICATIVA I
Em Qutra Emenda se está propondo a supressão do § lQ do Art 226,

tendo em vista que o capítulo da COll'unicação foi elaborado pela Comis
são de Sistematização dentro de um modelo Parlamentarista, ao passo que
o Plenário da A N.C. decidiu soberanamente, manter o RegIme Presidencia
lista em nosso País. -

EMENDA 2T01744-8
t? Cosnli tuInte JOAO LOBO

QUElRAASSII'lAL'Jl A NATUREZA DA EMENDA:

o - OMlSSAO -Objewa restabelecer ma'ena aprovlIda r; r-umo e neo InclUldana redação do vencida

O - ERRO - Redação do veocdc que não correspcnda ao que foi aprovado no l' turno.

O - CONTRADIÇÃO - DIS'posllNoSconlradllonos emre si e sobre a mesma rnetene

O - CORREçAO DE UNCiUACiEM - Sanar VICIO de Imguagem, cerenc erro manifesto ZI cOfrlglr ou de
téc:nlCll!eglSlatrva.

EMENDA 2T01743-0 """" ---,
llJ Constituinte JoAW'Loao J tr'l7.~;;ãJ

rn - StlPRESS[VA - Se for de expressbo ou paJa\Ta.n.!lodel.'erZlinvertero senbdo do dIspOSItivo
Exemplo no texlo supnmll' o IOdvert>LO wMO~ p~do li ser emenda modlficatNa e n.!loSUpreSSIYll

O - OMI5SÁO - Obje!MI tesUlbele<:erm/ltena apro\'ild/l no l' tumo e n.!lomdulda n, red!lç.!lodo ~enodo.

O - ERRO - Red!lção do vencido que não c:orresponda ao que fOI aprcv!ldo no I' tumo. -

O - CONTRADIÇÃO - DasposrtMJS c:ontraefltonosentre si e sobre II mesmZl maletla.

O - CORREÇÃO DE UNCiUACiEM - 511n!lrVICIO de linguagem defeIto erro m/lfllfesto e:«IlrIglt ou de
.p leollClIleglS!rMa.

D - OMISsAo - Objetiva restabelecer metera pprmada no 1· tumo e não lndulda na redaçae do venccc

D - ERRO_ Redllçho do vencidoque nac correspcndaee que Iereprcvadcnc-t-wmc

O - CONTRADIÇÃO- D!5posrtlVos I:onlraditonosenue si e sobre 11 mesma metena

O - CORREÇÁQ DE UNGClAGEM - Sanilr VICIO de linguagem defeito erre manifesto 11 cOrtlglr, ou de
tecrucaleglSlalNa.

ru - Sr.IPRESSlVA - Se for de expre~o ou plllaWll n~o devera Inverter ti 5enlJdo do diSpOSllNO
Extmp!o. no I~ sllpnn1Jf I) .,Q~TlbiO wNAO~. ~d::> IJ ~r emenda mQdü>ClllJ><1 e nk> Wplesm.'l

QUEIRAASSINAUIR A NATUREZADA EMENDA:

EMENDA SUPRESSIVA
CAPITULO V _ "DA COMUNICAÇAO"
T1TULO VIII _ PROJETO DE CONSTITUIÇAO "8"
Suprima-se o Inciso XII do Art. 50.
JUSTIFICATIVA
A Comissão de Sistematização elaborou o seu anteprojeto dentro de

uma perspectiva parlament:arista. DecIdiu contudo o Plenário da A.N C
adotar soberanamente o Regime PresidenCialista que vigora em nosso
País desde a Proclamação da República, conservando o consignado no i!!
ciso XII do Art. 21 do projeto de Constituição el'l exame que "co":lpete
a Uni1:lo explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão os se:viços de radiodifltsão sonora de sons e il'lagens No un.!.
versa I sisteMa de repartiç!'lo de Poderes que vigora no Reg~me Preside!!.
cialista, os atos de outorga ou renovação de concessões são da alçada
do Poder Executivo, caracterizando-se lJma denasia e desvio de função a
obrigatoriedade !1e apreciação desses atos pelo Poder Legislativo

A fiscalização dos átos do Poder Executivo é inerente às atribui
ções do Poder Legislativo que deve ser exercida através dos me10S e
instrumentos que a nova Constituição assegura e amplia, mas não medIa!!.

1 te uma superposição de comDetência na outorga e renovação de concessões
que são atos puros de admitlistração.

~ EMENDA SUPRESSIVA I
CAPtTULO V "DA COMUNICAÇM"
TtTULO VIII - PROJETO DE CQNSTITUrçM "8"
Suprima-se ti § 12 do Art 226

JUSTIFICATIVA
O capItulo "DA COMUNICAÇAO", foi elaborado, pela Comissão de 5!ste I

matfzar;ão no pressuposto de Que o Pais viria adotar Regime Parlamenta::'
rista.

Quis contudo a A.N.C. pela maioria considerável dos seus integran
tes manter o Regime Presidencialista vigente em nosso País desde a Pro
cramação da Reoúbl1-ca No Regime PresiClencialista, vigora unívecsamefi
te uma perfeita repartição de poderes através da qual cabe ao Poder E::'
xecutivo, os atos ee administrar, ao Poder Legislativo, a elaboração
das Leis e a fiscalização dos atos do Poder Executivo a, ao Poder Judi
crarIc , a aplicação da just.Jçe , -

Não tem sent í cc pois, no Regime Presidencialista, a congesUio de
doIs Poderes distintos - EXecutivo e Legislativo - na excecçãc de atos
de pura administração como são os de outorga e r-ene .ecãc na área de r a
diodifusão sonora e de sons e imagens Assim, Impõe-se a supressão re::
querida par.:l '"ilJe o texto Constitucional seja escoimado de uma nncer t e í

ç30 técnica no Regime Presidencialista t! que _o teria razão de ser SP.
fosse adotado o Regime rarlan.;:ntarista.

EMENDA 2T01742-1 '''''''' --,
(?constltUinte JOnO LOBO J ~~:A~

Como o § 212 é uma decorrência do § 12, a supressão daquele exigi

rá a eliminação deste,

Constl tuIção:

Q{lEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

o - OMlssAo _Objell\l!l reslabfleter mll\ena aprovadi!lno l' turno e não lnc1ulda na reda~ao do venn:lo

O - ERRO - Red!lção do venCido que nao corresponda ao que fOIaprovado no l' tumo

O - CONTRADIÇÃO - D.sPOSlllvOS contradllDtlOSenUe si e sobre li mesmi:l mi:ltena

O - C ORRE ÇÃO DE UNOUAOEM - Sallar VICIO de llllguagem defello erro mllnUesto 11 c:omg'r ou de
lécnlcaleglslatrva..

EMENDA SUPRESSIVA I
CAp!rULO V _ "DA COMUNICAÇAO"
T1TULO VIII _ PROJETO DE CONSTITUIÇAO "B"
5uprlma-se O § )2 do Art. 226.

JUSTIfICATIVA
Em outras E:mendas está se pleiteando a supressão do § 12 e § 22, do I

Art. 226 O Caoítulo da Comunicação manteve a essência do que foi apro
vado na Corl1sslJ;o de Sistematizaç~o que previa a adoçlJ;o do RegIme Parla-
mel'ltarista no País • I

Como a A N C. em .1~ turno, d-ecldiu soberanarrcôlte pela manutenção do
Regil"le PresidencIalistâ, os três primeiros parágrafos do Art. 226, per
deram a sua razão de ser. A supressão dos parágra fos 151 e 22 leva à eli

,mioação necessária do § 32 todos do Art. 226, jã que não tem sentido ã

EMENDA 2T01748-1 ""'"
(!J ConstituJ.nte ÁLVARO PACHE-C-O---------,) er;~~;YãJ

Q{JElRAASSIl'W.ARA NATUREZA DA EMENDA:

~ - ~~~~~~~~;~~~=:o~~~~~=:ave;:~~~n~::~~~::~s~;~~~pressha

O - 01t\ISSAO-ObJ:lNa res!abeJec:er mlllena ap~da no l' turno e não IOclufd!lna redaçllo do venCido

O - ERRO - Redllçao do venCido que nao corresponda ao que fOI!lprovado no 1· tumo

O - CONTRADIÇÃO - Dispositivos contl'amlonOSenUe si e sobre li mesma mal~rla.

O - ~~~E UNCiClAGEM - Sanar víCIO de linguagem defello, erro mamfeslO e: comgl~ ou de

r;-r----------lmo-----------,
Sup_rimir do inciso XXX, do Art 52, do Projeto 8 de

a) a palavra "indlJstr~ais", que se encontra entre
as palavras "inventos" e "privilégios n e,

b) todo o trecho final do inciso, a part1r de "ten- I
do em vista. etc." •

O texto assim emendado passará a ter a redação:
"XXX _ A lei assegurará aos autores de inventos pri II

vilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às
criações industriais, à propriedade de marcas. aos nomes de
empresas e B outros s1gnos distintivos".

o - SUPRESSIVA - Se ror de express50 ou p~li:lvra nllOdeverã Inverter" senbdo do dlSPOSlbVO
Exemplo- no tcxlo sup1untr o aefvelblO wH.\O- p35S!lndoa ser emenda motllliclltJvae MO supressh'<f

O - OMISSÃO - ObJeUvllrestilbeleccr malcrlll aprovild.:.no l' turno e t\ilOlOc1uldarllI redaçllo do vencido.

[TI - ERRO- RedaçâodovenCldoquenâoCQTresponda~oquefolaprovadonot·tumo.

O - CONTRADIÇÃO - D'SPOSlllv05 conll'lIditorlos entre 51 c sobre i! mesma mlltena

D - ~~~~?~C LlNOUAGEM - $aflar \/leio de hnguasem ddello erro manifesto ZI COrtl9,r ou de

r;r------------,ono'------------,
PROJETO DE COOSTIT'ulÇÃO (8)

Corrija-se. por erro de rernJ:ssão, o parâgrtlfo lI! do artigo 156, para qu~ p
se a ter a seguinte redação (a tronse:rição de outros trechos do artigo lSS é feita p
Ia facilitar a canpreensão da matéria)'

"Art. 156 - Sem prejuízo de õutras &a.--antias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, MS llLlIlic1pios'

III - cobrar tributos'

b) ~~·;;~·;;~i~1;·fi~~~~;1~·:·~;·h~~·~ld;4;~il~~;·~·i;1··
que os instituiu ou aunentcu,
............................................................

§ IQ - A vedação do onciso 111, "b". não se anlica aos jlljJOstos previs
tos no art. 159. l, 11. IV, e V. e no art. 160 nu ( o grif'o e
nosso).

JUSTIFICATIVA

O texto do Projeto de constituição aprovado em pr1rniro turno, na sua reda
ção nãor:vista pelo Relator. não inqluIa, em seu artigo 183, entre os tributos nOO-



205

sujeltqs a observância do principio da anualidade, aquele:> irrpostos inominados que a
União poderá instituir no uso da sua cClIipetência residual para tanto.

No texto não revIsto eles se eoeeocreven previstos em dispositivo separad~

do (Art. 174) daquele outro que previa a possibilidade de crIação de irrpostos extra
ordinários em caso de guerra (Art. 183).

Tendo sido esses dispositivos antes separados naquele texto anterior agora I
reunidos numsó artigo (Art. 160), no Projeto de Constituição (9), r;queles ínccstos
lncm1nados .rrceran tneevreereote abrangidos pela lllU1l1dade ao principio da anualida
de, o que não é correto, de acordo, aliás. com a matéria aprovada pela Constib.11nte I
no primeiro turno de votação.

Deste nodc entenueros necessário apresentar uma nova redação ao parágrafo
primeiro, do artigo 156, do Projeto de Constituição (B), fazendo referencia, isolada,
apenas ao inciso II do artigo i60, para sanar o evidente erro ccretacc I

JUSTIFICATIVA

A eutonzação do Congressp hacl.onal é soberana A d~

easêc de parcela do povo crasaãearo não pede euperpce a t.1llB eecasêe do Congresso h1!
caonat que é a eeereãe de todo pcvc brasJ.leuo. NaturalJrente, que o desajc da caIy
m.dade ln3ígena afetada será tml parâmetro a ser consl.derado no pro:esso de õecasâc
do COngresso NacJ.onal.

Fato relevante taml::én é a mpossib1.lJ.dude de se nO-

~~~= ~~~~~ldW~o~e:~:a~s~í=~a:u~e: ~~~o:
rros, sem qualquer ccm.mJ.cação entre SJ. no Estaqo do Amazcnas e do 'l'err1.tÓno Fede 
ral de Rorauna.

EMENDA 2T01755-3 ="' ---,
PJ Deputado LUIS ALBERTO RODRIGUES J ~;;~7IããJ

O - CORREÇÁO DE LINGUAGEM - Sanar \'fclo de lrnguagem defeIto erro manifesto i/I corrigIr ou de
seemce leglsl~lJv;r

fil Art.17, II:r - ProJeto {B}

sepeane-ee do ~so 111, do art 17, a expressão "através do balanço eananeearc

e patrJ.ironJ.al do exercfcic".
JUSTIFlCATIV1I.

A expressão é eensaveuoente eeseeaeave da fJ.scahzação da JustJ.ça Ele.l.

toral sobre os partadcs ];OlítJ.cos.Afuw.l, o bálanço peta-arromeâ e fJ.nanceJ.ro não

esgota todo o uruversc de rrovJmentação de recursos per- parte dos parUdos e a

austaçe Ele1toral, neste contexto, pxIerl.a lançar mão de meean:LSrrOS TreJ.Seraceaee

de fl.scal;l,Zélção_

Q(JBRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

o - SUPRESSIVA _Se for de expressão ou plllavr~ nac devera mvener o senüdc do disposltrvo
Exemplo. no texto supnmu t. adverbm MI'{,I"O- passendo a ser emenda mod,ficatlva e não supresslva:

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

rn - SOPRESSIVA -Se ror de expfe~o ou p;;lavra nao deverá invertero senUdo do dISPO~
, Exemplo no rene, supnrmr o ad\l:/bIO ~NAO-, passando a ser emenda modificativa e nao supresswe

D - OMISSAO - Objell\a restcbcfeccrmatéria aprOVII~:l no r-uenc e nae IlIclUldll na redação do vencido

O - ERRO - Redação do vencido que não eorrespcnde ao que foi aprovado no l' turno.

D - CONTRADIÇÃO - DIspositIVoscontradiLorlOS entre si e sobre a mesm.ll male/ia

D - CORREçAO DE L1NGtlAClE:M- Sanar VICIO de Imguagem defeuo, erro manifesto a cOfllglr. ou de
tEcnlcaleglS1altva.

5 Suprima-se da alinea "o", do inci~-8r"",-do:-ar-:t1-:-g-0-:i:=S6::-7do"'p;:-ro-j""e:-to-d:-e-:c""ons=ti-:-tu-,"
ção (B), a expressão "dos trabalhadores" para sanar- contradição cem o disposto no in
ciso II, do mesmo artigo.

JUSTIFICATIVA

Prescrevendo o referido inciso II, do artigo 156 ser vedaclo à União, aos Esta
dos, ao Distrito Fccleral e aos m.micipios -

"instituir tratanento desigual entre contribuintes que se encontrem em si~

ação equivalente, prolbiea qualquer distinção em razão de ocupação prof'is
siooal ou função por eles exercida, independente:rente da denanlnaçoo jud
dica dos rencl1rr.entos, tibJ10s e direitos'l,

está o tex.to constitucicnal aprovado c:m pr1rreiro turno consagrando o princIpi
o da isoncm1a tributária. -

Logo em seguida, no inciso VI, prcvê-se a oatpetência daqueles Entes PÚblicos
para instituir tributos sobre

"c. patrimônio, renda ou serviços dos partidos po1It1cos, inclusive suas
1\ncIaçÕes, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituiçÕeS de
eó-cação e assistência social, sem fins lu:::rativos, observados os requisi
tos da Lei".

estobe1ecendo a pr1lreira quebra tUquele principio ao criar a distinção entre os siOOi
catas dos trabalhadores e os sindicatos patI"O!lll1s GUC, cano sindicatos, têm as mesmaS
t'1na1idad~s, e seus rendimentos, seeundo o estabelecido no artigo B~, inciso IV do
texto aprovado, têm a mesma dencm1nnção juridica.

AssiIn: para~ a mácula ao princIpio da isonan1a é que se~ a fITD'Iã:.

EMENDA 2T01753-7
I? const>tuinte ALV1J>D P>CIlEXD

QlJEIRAASSII'lAIARA IlATUREZADA EMENDA:

o - ~~:'~~~~~~::; ~~~oo~~~~~p~:~:;'~~V;~~n~;~:6~:~~~upresslva

O - OMlssAo -ObJetr:a restabelecer I1'IlItEna ~provada no 1· turno e n~o mcluld~ na ,edação do v~ncldo

q _ ERRO _ Redaçtlo do vencIdo que MO C01Tespondaao que rol ~provado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO - Drsposl1!voscontradlLórlosentre si e sobre a mesma matena

D - ~~~~: UNGUAOEM - Sanar \'feio de IJngu~gem, defelto erro manifesto .li corrigIr, ou de

o - OMISSÃO -ObJetlva restabelecer materl~ aprovadano l'lumo e nao Indulda na ,edaçtlo do vencido

E:::J - ERRO - Redaç~o do vencidoque nêc correspoade ~o que rOIaprovadono I' tumo

D - CON'TRADlçAO - DISPOSilJvos contr~dlt6lJos entre si e sobre a mesma malei/a

D - CORREÇÃO DE UNOUAOEM - Sanar VICIO de llngu~gem dereuc erro m~nltesto a comglr ou de
teeuee ieglsl~Wa

Art. 7!!., XXIX, "a", "b" e "c" - Projeto de Constituição {D}

;~~~J.i::s~oa ~~~:~~~ ~::t:~~~:~:n~~:;e ":"r:d;~i~ ~~1~~~~~~ ~I~~~~
ma segu1.nte·

"Art. 7!!.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M

XXIX - prazo pxesc'ra.caone ã e
a} de cancc anos, para os créd1tos resultantes da rela

ção de emprego e demaa s d1re1tos dela decorrentes,con
t!,!dos da eespecuave lesão, salvo na hJ.pótese de exean
çao do contrato de trabalho, quando este prazo se es
gotarIÍ eca e anos após o térm1no da relação de empregO';

b} em se tratando de trabalhador rural, a prescr1.ção so
mente ocorrerá após o decurso de dois anos de cessação
do contrato de trabalho".

JUSTIFICATIVA
For se tratar de matérl.a relevante, é 1mportante reprodu%J.r-se o

maJ.s f1elmente possível,dentro da s1.stemlÍtJ.ca do Projeto,o texto
das emendas or1g1niÍrJ.as,aprovadas no plenár10 pelos Destaques n2
2098 e 1134. Om1tJ.u-se a referenc1a específ1ca a "trabalhador ur
bano" .ou "trabalhador rural", salvo quanto a exceção da alínea "btt.
por ja estar menc:Lo~ada no caput do art. 7!l..

QUEIRA ASStl'W.AR A NATUREZA DA EMENDA:

o - ~::s~~~~s:u~~~~ ~~':~o~~~~ap~;:~~ãs~~~~~n~:~:ij=::O~~uprmlva

O - OMISSÃO - ObJe!l'la,estilbelece, materla aprovada no l' tumo e n~o Inclulda na reda"ão do vencido

D - ERRO - Redllç~o do vencido que ntlo corresponda ao que roi ~prov~do no I turno

D - CON'TRADIÇÁO - OISposltlVOS contradltorlas entre si e sobre:a mesm~ materla

D - ~~~~E UNClUAClEM - Sanar VICIO de linguagem, defeJlo erro m~nrfesto 11 comglr ou de

SUpnma-se o JnC1S0 IV, do art 14_

JUSTIFICATIVA

A supressão pretefDJ.da decorre de um canprarusso das Lllleranças, f:uma

do p:lr ceamo da votação da emenda LaVOJ.5l.er M'lJ.B_

Caro, naquele trallento, a presença do referl.do JnC1SO estava a obstaculJ.

zar a votação do capÍ1tulo respectJ.vo, e p:lr não se dJ.~r de mstrumentos regl.me.!!

taJ.s que vl.abJ.ll.zassem a supressão caro cláusula :mtegrante do acordo, convenc1

se que a medl.da se operarJ.a no 22 tumo, ];or 1.n1CJ.atJ.va do ~

GlUBRAASSINALAR A IlATUREZADA EMENDA.

ITl - ~~:~~~~~~~~~~~ ~~~~~~oo~~~~a~::~~~::âs~~~~~n~:~~~~:lJ~~s~o:~~~upresslva
O - OMlssAo - ObJetMlrl:$tabel~r materl~ aprovada no l' turno e nêc Indurda na ted~çlio do ~ncldo

D - ERRO - Redaçao do vencidoque não ccrrespondaao que fOIaprovado no 1"tumo

D - CONTRADIÇÃO - DrspoSltlVos contr~dll6rlOS entre si e sobre a mesma mateue

D - ~:re~~~E UNGUAClEM - S.IIMr ....CIO de ilnguagem defello erre m~nlfesto .li cOIIlglr ou de

5 1Irt.197, § 3~ - Projeto (B)

SuprJJra-se no § 32, do art 197, do Projeto (B), a referêncJ.a a percentual, f1cando

a sua redação na fonra seguinte:

"§3! - As taxas de juros reeas, nelas 1ncluídas as ccmssêes e quaisq.1er'l

outras remmeraçães dueta ou :mduetamente refendas à concessão de crédito, terão

os llflUtes fU1lÕOS em aea, importando a cobrança acima (los IleSllOS em crme de usura!

pcruôo em todas as suas ncda1J.dooes. li

Transfl.ra-se o enundlldo referente ao :índJ.ce dos juros para o Ato das

Di~~ções Const1.tucJ.CK)2Iis 'I'r8nsJ.tán.as, caro z-rtigo alltÔnalo, can llo segwnte re

dação:

"Art••• - Enquanto ~o for aprovada a lei refenda no § 31 , do art.197. a

.~ de jtn'os ali tnencionada não pXIerá ser superior a 12 por cento ao eno",

JUS'i'IFICATlIIl\

O desrembramento-do dl.SJ;OSltJ.vo, canforme acima prqx>sto, objet1Ya sanar

UlI equÍvoco técuco quanto ao tratamento dispensado às maténllos nele contldas.

O pnncÍp3.0 da lJJllJ.taçâo da taxa de juros - em !n:::1l.ces a serem f.1Xados

r
em leJ. - efetl.vamente se reveste de cunho perrrenente e, ~ J.sso, está a rrerecer

tal tratamento.

Já a fixação dos índJ.ces, can a respectJ.va referencie numénca,dJ.Z re~

pe1to a assunto da competencJ.a da lC1 ordmárJ.a, el.S que eventu!lJ.S oscJ.1açàes~

I tJ.cas da econam.e. que eJUgl.Ssern alteração dos núneros estaoolecl.dos não ~icari-I
l aro em refonna do te:rto const.J.tueJ.ona1.

: Prese:rva-se, aJnda, em caráter prov15Óno, li: medlda drlÍstica da l:um.- I
; tação em 12 ~ cento até que o Congresso hacional, no anp10 foro da legl.sleção 01:1

dJ.ná:na, p:>ssa se P'SiCJ.aJar sobre o assunto

EMENDA 2T01760-0 ~'"
fOI Deputado Jost CJ\RlOS VASCCl\--'CEl.OS----------.J tJYi~~;;=]

QUBRA ASSINAlAR A IlATUREZADA EMENDA:

D - OMISSÃO -Objetiva restabelecer matem~ ~p/ovada no l' lumo e não Indulda na redaç~o do venCIdo

0- ERRO- Reda"ão do vencIdo que nllo corresponda I!Oque rOIaprovado no l'lurno

D - CONTRADIÇÁO -DIspositivos conlfaditOllos entre si e sobre.ll mesma mate/Ia

O - CORREc;Ao DE LINGUAGEM - S.!lnar VICIO de linguagem delello e/to m.!lnlfesto li corrlg!r ou de
técnlcalegrslatwa

SUp:nrra~se o J.nC:l.SO V do artigo 20 a expressão "os

recursos naturaJ.s", aJustando-se a redação para: "- a plataforna contmental e

a- ='Ja econêau.ca exclusJ.w".

JUSTiFICATIVa

A COl'\stJ.tuJ.ção em VJ.gor J.nCIUJ., entre

UrlJ.ão, "a platafoX1"'\3 contUlental", o que abrange tudo, lIlCluSJ.ve

naturaJ.s nela eXJ.Stentes
Na redação aprovada em 12 turno, há restrição grave,

poJ.s, ao lmu.tar-se a propnedade da Un:üio "aos recursos paturaJ.s", pode dar-se

a intxessão - e haverIÍ probleres - de que o BrasJ.l renuflCJ.a ao seu danÍm.o 50""

1:::erano J.nCJ.dente sobre a platafo;rma, adstrJ.ng:U'ldo-o aos recursos naturaJ.S.

Ass:un, sem UlCUrSâo pelo rrérJ.to da supressão, o objetivo da presente ertl!!.

: :t::a:eemn;l:~~:a de honrar o ca:nprani.sso assunudo p:lr ocas:üio da votação

EMENDA 2T01757-0 ="' -----,
P Senador NFLSON CARNEIRO J t'"i'i!;;~~

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - SQPRESSlVA -Sefordeexpressaooup~!a\'fanão deverá Inverter o senlJdo do dlsposllJvo
Exemplo; no texto, supnmlr o advérbiO ~I'{,I"O- pII5!jando a ser emenda modlfie~lN~e MO supresslV~

O - OJl1lssAo - OoJetr.'lI restabelecer malena IIprovada no 1·lumo e nllo Indulda n~ redaç~o do vencido

0- ERRO_ Redaç.liodovencldoquen!ocorrespondaaoquerol~provadonol·tumo.

D - CON'TRADIÇÁO - DlsposlllVos contrlldiLonosentre sI e sobre a mesm~ matella

D - ~~~r~~b~E UNGClAClEM - San~r VIciode linguagem defeito erro manlfeSlO a corrigIr ou de

, Art.209, I - ProJeto (B)

SUprJJla-se no InC1SO I, do art.209, na prJJne1l:C1 parte, ap5s a expressão "ca1::endo li:
• •• " a palavra "=n'Ienação", fJ.eando o texto asSJJll rcd.1gJ.do:

"Art.209 - •••

ra f~e~~e:=:n:a~~od:l~=~=;~~~~r:: =~ie~a~~c~:I,
bem caro a entJ.dades benefl.centes e de assJ.stênc1a socJ.al,"

JUSI'IFICATIVA

O texto, cano f 01 aprovado, carece de revwo, ];01S a atrJ.b.ução da fU!l
ção de "coordenação" a am1:x:ls os níve1s não corresponde ao m:Xle10 de descentralJ.za-

:~ :;~:a~:r:;~~~\:en:~e:s~~~~~~:~~s~:~~ =a nopa~a~i
"coordenação" na pr;uneJ.ra parte da redação do J.nC.lSO, de1Xando claro que à esfera
federal canpete tão sarente o p::der normatJ.vo geral. E às outras esferas estadual
e 1l1lJUcfpal a cmpet.encJ.a adrrw1J.stratJ.va, que J.tnP11ca em coordenação e execução.

Can esta redação garante-se o caráter descentrab.zado do s1stema de ali
s1stênela socJ.al, o que se canpatJ.bJ.l1za cem os dl.ferentes lÚveJ.s de ccmpetênc.J.a

::MENDA 2T01761-8 ='"
iJ Deputado .Jost CARlDS v-~-"",,-=-.---------'J f?31i:;;=]

Q(JBRAASSII'lAIAR A IlATUREZADA EMENDA:

EMENDA 2T01754-5 """" ---,
{!OI ConstJ.tu1n te RUBEN FIGUEIRÓ J~;~~;=J

[i] - ~:~~~en~~~~::::':Io~~~~ap::s:=:$C~~~n~:e~~~~~=PfCS$IVa.
D - OMlSSAO - Objeltv~ res\llbelecer m~t~M aprovada no l'turno e não Inclulda fUI 'ed/lç~o do vencido

D - ERRO- Redaç60 do venddo que n!o correspond/l.llo que foi apr<MIdonól'tumo.

D - CONTRADlÇÁO - Drsposltlvos con!I'adit6r~ entre si e sobre a mesma mllt~ria

CJ - ~e~~~E UNClUAClEM - 5aulr 1oidode linguagem, derellO~erro manifesto .li corrlglr ou de

Ctrrrija~se a am.ssão da expressão ''mediante contr1buic;ão", no cap.tt do art.206, no

trecho onde se le "Os planos de prevl.dêncJ.a socl.sl •••". restabe1ecendo-se a seguiu

te redação:

"Art.206 - OS planos de prevl.dência social, medHlnte çontpb.llciio, atenderão,

nos tenros da 1&1.:"

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA

:=J - ~~~~~~;- ~~~;::: ~X:v:~oo~~~~~::~~;:~il~~v:~:r~::~~:~::S~~~~upresSI\~
::J - OMISSÃO - ObJetlVt1 restabelecer malefla ~p;ovada no 1· tumo e não Incfulda na red~çào do vencido

~ ......ERRO_ Redação do vencido que nao corresponda ao que foi ~provado no l' turno

~ - CONTRADIÇÃO - Drsposl\rvos contraãJl6rlos entre sI e sobre a me$mill1'lllt~ria

::J - ~~~~E UNO(1,\GEM - Siln~1 VIcIode linguagem defello eno manifesto i/I corrigir ou de

A expressão "ueliante contnbução" foi introduZJ.da no texto e Bprovada
pelo Plen1Ír1.o na votação do prJJrel.ro turno. Todavia, na re:!ação do Projeto B, esta
expressão foJ. retiral3a c50 texto, uohficando lSUbsta\'lC1almente o caráter CIos planos
de PrevldêncJ.t! SocJ.al que, ao'cmtrirlo da IlSSistência à saÚde e d!I; t!5Sistincia SQ
dal são esrunentelrente eattnWtl.vc..

JUSTIFICATIVA

QUEIRAASStJ'iAI.AR A NATUREZA DA EMENDk.

,]USTIF lCJ\T J li

A restrição Õ' abrangência da inelcgib11idade apenas I
aos que tenham exercJ.do mE: 5 da metade do mandato (PresJ.dente, Go
vernador e Prefe1to) é de , do 1nCOnVenl.ente, além de 1ncompatível I
com o propós1to moralJ zadol: que norteou o advento da norma cont1daI
no dispositivo emendado.

Art. 14, § 7~ - Projeto (B)
Suprima-se õo § 7~, do art. 14, ÕO 'rojeto {B}. a expressão
"que tenham exercido mais da metad~ do mandato"_

rY""1 _ SUPRESSIVA _Se for dI! expressbo ou palavra n.!lodever' Inverter osentllfo do diSPOSitIVO
t.=...J Eltemplexno texto supuml, o adwrblo '"NÁ.Q-,plW/Indo i/I ser emenda modlficolNa e não supre»\l.a

O - OMlssAo - ObjetlvilTes~T mlltem IIprováda no l' turno e ntlo Inclulda na tedaç~o do venddo

0- ERRO- Redaçltodovencldo-quenioCO"uponrH~o(j}lefolaprovadonol'lUmo

O - COf'O'RADlçAO- DisposilIYo5 contradl\6riOS entre SIe sobre. mesma mMefl/l..

EMENDA 2T01758-8 """' --, O"

PJ ~tado tWJRO MIRANDA J tJ""lli07i~
TEX'l'Ol'ROPOSro I

~. 234 - •••

§ 3! - O lprDve1tamento dos recursos
h!dricos,:LJ'ClusJ.vc dos ]XItene.1Bis ene.!:,
géticos, a pesquisa e a lavra das ri
quezas 1I11Ilerais em terras 1Jrlígenas só
p::rlem ser efet1.va60s can autonzação
do congresso NacJ.onal, fican::1o assegu
rada às c::mJfIJ.dades indígenas afetadas
a participação nos resultados da la
vre, na forma da lei.

~. 234- ....

§ 32 - O aprcveJ.tamento dos recursos hí
dricos, inC'lUS1ve dos poteneia:LS energét.!.
cos, a pesquJ.sa e li lavra das n.quezas tf\!.
nerB1S em terras Wígenas só podem ser
efeb.Vi!ldos, can autorJ.Zaçaõ do Congresso
NacJ.onal. ouVJ.das as c:an..tnJ.dades afeta
da:s, ficencb-lhes assegurada a paruc.pa
ção IX)S resultmos da lavra, na forma da
lei.
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EMENDA 2101762-6
f!J Dep..tado RÓSPIPE NF:IO N.l'TOR

EMENDA 2101766-9 ~'~_--::::-c----------, .,,'f? Consti tuinte CARLOS COrrA J F07 ãe:J
Q{IEJRAASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA

w - SUPRESSIVA ~Se for de espresseoou palll~'Jll MO deverã Invertel o senudc do diSPOSitIVo
Exemplo no texto suprunlr o lldvélblO kNÁO- pllss.ando 11ser emenda mocllficllllvae nec svpressrve

O - OMlSSAO -Objetiva restabelecer mlltewll eprovada no 1· turno e não Induldll na redllçbo do vencido

D - ERRO_ Red!lçliodo vencdc que T\lIO correspeodeM que folllprovado no r-turno

0- CONlRADlçAO_Olsposltlvos. contrlldltórlosentrcsfesobrellmesmllmlllería

O - ~~';Te~~~E.LlNGC1AGEM - sanar vicio de linguagem defeito erro mllnl(esto II comglr ou de

Q{IElRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA-

o - :=p~=~~~~~~:::,~ ~~~e:;~oo~~~~lIp:~~~:~lIs~~V:~n~:~~~:~~s~o~'::UpreSSWll

l::J- OMISSÃo - Ob,ellvarestabelecer mlltenllllprovadll no I" turnoe MOIncluldana redeçãe do venadc

~ _ ERRO _ Redaçãodo vencdc que nec cerrespcnde lIOque foiillprovado no I-teme

O - CONTRADIÇÁO_DISpOSllJvos c;onlrtldrtótLosentre 51 e scbre a mesma materla

O - ~~~~~~E UNCiUACiEM - Sanar VIcIo de bnguagem defeIto erro memjestc II corrigir ou de

QUEIRA ASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

w - SUPRESSlVA - Se forde expressãoou p~Ia\,.a nec deveramvenero sentidodo d sposrtr.'O
Exemp!o" no texto supnmlr o ad.-erblo -Nt\O- passando illser emenda mod,fcatroae nêo suplessrva

O - OMISSÃO - Ob,etMsrestabelecerrnetena aprovildano i- turnoe nao Indu'dill na redaçAodo vencido.

0- ERRO- Redaçãodo vencidoqce neo correspondtliI,P que foiaprovadono l'lumo

O - CONTRADIÇÃO- OJ5POSltNoS contradltoriasentre SIe sobre a mesma matena

O - ~~~Te~~lrv~E UNOUACiEM - Sanar vcro de Imguagel'Tl defeito erro mentrestc II cOlllgr ou de

DEPUTADO CID CARVALHO

QUEIRAASSINAlAR A NATUREZADA EMENDA.

5 Art. 172, § 6!!: - Projeto (8)
Supr.::Lma-se no § 62. do art.172, a expressão .....e se até o ~to
do pgz-fodo leg:tslatJ.~ não for dev:'lVH30 mra sancàn será prn:m1gada o:xro le.l"
e corr:l.Ja-5e a redaçao da p:lrte uuCJ.al. do texto ccnp;rt1.bJ..l.J..zar COll o que se
contem no art. 171, § 2!!:,e c::ol.ocardo no plural as~ nele o:::mtJ.das assim
redJ..gião o dJ.sp:JSl.uvo:
nJl.rt. J.72 ••••• ~.

§·6;·:·~;·;;;~~de lei do plano plurianual. das dJ..retrJ..zes orça:uentán.as e do
CIr'ÇalreIlto ant..Ial sexão enVJ.ados pelo PresJ.dente da Repíb1J.ca ao Congresso Nacio
nal, nos temos da leJ. co:rpleaentar a que se refere o art.171,§ g!!.."

. suru-ana-ae do mc I so 11 do ar-t rvn 161. a exores sêc ....do-
macd Laadas nos rescectavcs ter-r r tórios."

Não é razoável que toda~~ contida no n:wo texto constJ.tuc:u:nal
no sentJ.do de valorização do Pt:der t.eg::t.B1atl.vo dcsm::n:one can a preservação,neste
dJ.sp:)sl.tivo. do instl."b.lto do "d~ de prazo", J.nli.scutJ.vclmmte oesestab1..bza-
dor da harm:nia entre os Poderes da 1JnJ.ão. ~

As alterações de redação prcp:>staS VJSam a::npa.t:tbilJ.zar O emmc:::t.ado
do rarágrafo CCX!I O o::nteLrlo do art.171,§9!!, repra:fuzm:3'o no texto do § 6!! do art.
172, OS tiplS de orçanento a que se rcfeze aquele disp::lsitl.vo.

r:J - SUPRESSlVA -Se for de expresslloou p~lillVta n1lodeveraInvertero senlJdodo dlspoSl(n,"O
Exemplo no 1ex10 supnmlr o adverblo ~f'V.O passand" II ser emenda mod,IiCll\<...a e n"'o5upresSlvll

O - OM.lS5AO-ObJeIMl restllbelecermalcflaIIprovlld!l no I~ lum!:' e n1l"Jnduldill na redação do vencido

O - ERRO - Redaçw do venCIdo que não COrreSpon~ill illO que fol!Iprovadono l' turno

O - CONTRADIc;AO- DIspoSItIvOs contradltõnosentre si e $Obre11mesma malerlll

O - CORREÇÃO DE UNCiUAGEM - Sanar VICIO de Imguagem defeIto erro manifesto illet:Illlg r ou de
teenlcalegl5lallVll

JUSTIFIC~C:5...Q

Embora possl;!a ans t a tut.cs que lhe c:onferem de te rnunada auto-

~~~~~~ros~~;e~;6p;~~~u~~;~~t~~~;~s~ato~ ~o~~~~ â~ â~~~~}~.l~.l~:~b~~i~::L~-
da pes~oa Jur::Ldica~de da'rea't c pr::Lvad2 t , Tanto pelo CÓdlgO C.1\·1l quanto

~:~ooC~~~gdo~~~~~i~~l~~s:oP~ã~o~c~~~;~~~ae~~o~h~e1~i ~~~l~~~u~~d:~~r:l~
as normas, p01S deverá ser ccn s ade r-ado domlcilio'o JURar onde funcacnen
as respeceavas da retor-ras ou admand s t r-acôes (Códl.go Ch':ll) ou dito de
o~tra forma, o luga;: das respec e Ivas sedes (Código Tnbutár1oj. Ainda

:~;n;~~id::L~: ~~i~::L~~~~~o~r~~~~~m~n~~g=~J ~nd~n~~~~~:~;)s ~~~;â~l~~d~ae~~::
l:~ã~.lã~n~b;~;~~s:~ai~~b~~ir~~~s~iís~~:id~:d(~ód;;~1f~1.~~~~;io) ~u en T~

üaverge a Lea tr.lbu"taria, era fac:e do meerease pãb i acc de

~des:~~~~~;~~a~::L~::a~:~d~u~~~1.~~~J~~~u~á~~~iY:~ã~a~~;t:~ i~~ ~nd~~~~:
avel a \·all.~ade do ato edmnas t ra t rvc dlSCrl.c::Lonár10, r-ecuse o dcmc L,
ao de elelç!!O quando este d1f;culte ou ::Lmposs1b111te a arrecadação ou
.f1sc!!I::L2.açao do t.r-abut c , h.lEotese en que o dormc Fl Io será o IURar da
b;~a~~~o~os bens ou da oc:orrenC1a dos atos ou fatos que deran-rn]'em ã

O edac ronaj, de que cua da o ::lnC1S0 II do ar-t a.gc 161 do Proj~
o de Constitu1cão (B) é caso especaat Iss rac de ta-abut;c cuj a h1pótese
e ancadênc ra se 'reat a aa pelo pagamento do ampcs'to da umãc anc aden t e

sobre lucros. ganhos e 'r-endarient o s de capatal. Certamente tal fato ocor
erã no lugar onde possua sede a pessoa j u'r Eda.ca de da r e r te ErJ.vado e ~

f.ln::Lrã a unidade da Federação a que compete a r-ece r t a t r rbut âr-ra corre!.1
onden t e

E nesse passo que começam a surS:::LT os anccv en rent e s para que
ermaneça nO text.o const.ltuc.lonal a expressa0 antes refer1da Os grandes

contr1.bu.lntes do :lfl'lposto de renda têm suas sedes nos grandes cent.ros e_
onômlcos ou polít1cos e é nestes loc:als que efetuam o paganento do J.m
osto Ass::Lm, os Est.ados per1fér1cos confornar_se-.lam com o fato de pou
os f1carem com a na10r parte do potenc.1.al de arrecadação do tr.1.buto ou

1e1. complementar tr.lbutárla terJ.a que subverter o secular l.nst.1.tuto
o dom1.cíl~o das "pessoas Juríd1cas de d::Lrelto pr1vado, de modo a perllt.l
l.r uma razoável partl.lha dessa recel.ta tr1hutãn.a.

O argumento de que. em face da cent.ral1zação das escr.ltas
ontãb1.l e f::Lscal nos estabelec.lmentos sedes. serJ.a ::Lmpossível '\'1abll.l

zar uma melhor part.:llha desse tTJ.buto não é verdade:lro E ::Lndam1ssível,
l.sto S1m, que cada empresár10 desc:onheça o reSUltado que obtém em cada
m dos estabelecl.mentos de sua empresa. Tanto é aSS.lm, que determina o
ncerramento das at::Lv.ldades daqueles estabeleC:.lmentos que não produ:.em
s resultados esperados Se tal ê o conhec:lI'\ento do t:ltular da empresa.
cderá saber tambem o f::LSco. quer por me10 de obrl.Ração acessór::La, quer
or meio de aud::Ltor:las.

Por derradel.ro, não se de\'e .lRnorar que, e. últ1ma ~náI1se.
mposto c:onstltu.l :ltem de custo 1!ara a empresa (esta assertl.va e COl'ro
orada pelo desen\o)v1men'to de tecn1cas próprlas para 2. racl.onal::L:.ação

de custos trJ.butár.los - tax plannJ.ng). Se custo,o J.mposto será embu
tido nos preços dos bens e serv.::t.ços e cobrado en tooos os e~tat1elec.±

mentos oa errpresa. Desse modo, por exemplo, em todos o'> I!:stados onde
"houver estabelec.1.mento de uma empresa bancér::Lêl, os contr.lbu:lnt.e::: ~
i!!.!.Q pagariE"o tr.lbuto que será arrecaoado SOl"lente pelo Estado Cln:)e se
10calJ.%ar o dotrl.lcílio oa empresa (sede). I

A expressão em exame, se perranecer no texto. poderá
estabelecer perdas tr::lbutárJ.as e econôl"I::Lcas para os Fstados r'1c!.ls ca-

~::~:sp~~t~~~~r~~~.r;~:~~a~e~~~b~~~r~a~~n:~~:~~~ã~:~~~~~~~~~~S~e;e!!I
volv.lmento econô'I1::Lco das d.lversas reg1ões econôrl.lcas do País. Tal
já não ocorI:"e COM os -fundos de part1.cl.pação dos Estados e do~ Nun::ls:í
pJ.os. Portanto, deve-se de:::t.xar que li le:::t. compler'1entar tr:::t.butarJ.C1 tao
bém cU.lde de def::Ln::Lr onde se deverá consJ.derado ocorr::ldo o fato ge
rador desse ad::Lcional, estabelecendo que un.ldade da Federação, em
cada .l.nc.ldênc::La, poderá cobrar o trJ.buto

EMENDA 2T01768-5
l?

EMENDA 2101767·7 ~~êJ DEPUTADO OCTAVIO ELISIO ---------'J ~:~A/;]

Supr::lma-se do § 4!!, do art. 131, do Projeto (B), a expressão "e da

qraduaçào das praças".

Incluir no Art. 52 o inciso VI aprovado em plenario e que não cons
tou do texto do Projeto "B".

Prende-se ao fato de que as PM pelo grande contato soeUll,

correm o r::LSCO de ver apesar de toda seleção • .lngressarem em seus

quadros. elementos l.nd1gnos, que a ser mant1do essa med.lda ele::Lt.B.

re.lra, .lmped::Lrá as PM, de depurarem seus quadros.

EMENDA 2101769-3 ~ ---,
tLJ DER11'ADO mDV ArEE74VAZ ) tJ!liõ;;~;=J

QUBRA ASSfl'iALAR A NATUREZA DA EMENDA

Q(JE/RA ASSIlW.AR A NATUREZADA EMENDA.

Suprimam-se no Artigo 10 as expressães seguintes:

"públicos" •• e "profissionars~ou previdenciarios"

Art. 131, § 411 - Projeto (~)

JUSTIFICATIVA

G - SClPRESSIVA-Se forde expressfioou p~la\lfa nliodeverA Invertero senlJdodo dlSposllivo
Exemplo no texto, suprimiro advérbio Mf'iAO·, plISSllfldo 11seremenda modlficlltMs e nãosupresslVa

O - OMIssAo -Ob.Ietrva restabelecermlltétulllptovllda no 1·turnoe não mduKlanllredaç1lodo venCIdo

O - ERRO- Redaç1Jo do venodo que n1Iocorrespondillloque foiaprovadono l' turno

O -. CONTRADlçAO - OIspoSllNos ClJntr&dlt.6rlOS entre.SIe sobre li mesmillmatena o

O - ~~~~E UNGQAOEM - SIlnar VÍdode Ilngullgem defeIto erro milmfeSIo II corrlg!r ou de

QUEIRA ASSIriAlAR A NATlJREZA DA EMENDA.

Justlflcatlva

Art. 52 - ••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - Recomendar ao Poder Executivo o af'astamento de
detentor de cargo ou função de confianç: no G.2,
vemo Federal, inclusive na administraçao ind.!.
reta.

Impõe-se seja sanada a omissao, incluindo-se como inciso VI
do art. 52 do Projeto de Constituição "B". o texto do inciso IV do
art. 63 do Projeto "A", aprovado em lR turno e que não f'ez parte
do vencido.

JUSTIFICATIVA

Não há porque restringir_se a participação das categorias

patrões e empregados a determinados tipos de orgãos, excluindo_as dE!

outros onde os seus legítimos interesses sejam objetos de discussão e

deliberação.

Q _ SUPRESSlVA -Se forde expressao ou pcl.:l\lfa.não deverá Invertero scnudc do dISPOSllJ\'O
Exemplo-no tece. suprimiro ad''l:rblO "NAO~, passando a ser emenda modlficatJ\ae n.!losupresswa

O - OMISSÃO - Objl'tJVa restabelecermateríeaprovadano 1· turnoe não Inclu!dana redaç.!lo do venCIdo

0- J:RRO- Redaçliodo venddo que não ("orrespondll illO que (01 aprOVlldo no I'tumo

D - CONlRADIÇI.O - DISposllr\"Os tortlrtldlonos entre si e sobre a mesmtl matcria

O - ~~~?~E UHCitlAGEM - Sanar viCIO de linguagem defeIto erro manifesto 11corrlgll ou de

.lUSTIFICATIVJI.

o - SUPRESSlVA ~ Se lor de eopressêo ou pala\Tanâo devera evenee o sent.do do dIspoSItivo
Exemp'o no le1>l.o supllmlr o adverblo ~~O passando II ser emenda mo,blicatMIe nllOsupresslva

D - OMISsAO-Ob,etlvllreslaberecer matéOllaprovadll no l'lumo e nâo lncluldana redaçâo do vencdo

D - ERRO- Redaçllodo vencIdoque n1locorrespondllao que foIaprovadono l'lumo

O - CONTRADIÇÁO- P'SpoS'tNoS conltadltónosentre si e $Obreli mesma matel!a

E!J - ~~~~~~~~E LINGUAGEM - Sanar VICIO de hnguagem defeito erro man festo li corrlg!r O.l de

Q{IEJRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

Trata-se de uma ún::Lca rev.1.são e, não, de emenda O fato de
ser tratada especJ.almente e no s::Lngular poder1a, por S::L só, de::Lxar
claro ser uma únJ.ca revJ.siio. Entretanto, para eVJ.tar dÚvJ.das ou .lnter
pretações diferentes, aconselha-se esc1arecedoramente a .lntenção do
Const::LtU.lnte.

:INSERIR no texto do artigo 3!! do ""to das Disposições 'rransJ.tórJ.as
do ProJeto de constitu::Lção (B), antes da palavra "realizada" a
expressão "uma só vrz".

EMENDA 2101763-4 "'~ ---,
P Deputado DARCY DElTOS j ~;~;Iãã]

Art. 6S •• ~ •
••••••••••• concessão, ou do prillleiro reaJuste, • conforme dispuser a I
leJ.. obedecendo-se a esse crJ.térJ.o de atual:tzação até a J.mplantaçào 'I
do plano de c::uste.lo -e de benefíc.los refer.ldos no artigo segu::Lnte.

JUSTIFICATIVA
I

Ao ser 1lJant.lda a redação aprovada no 1~ turno, estar-se-á pro
vocando um tl:atamcnto des::Lgual aos se9urados com d.::Lferentes dataS de
1nício do .seu benefícJ.o.

O sa1ário mín::Lmo, desde a sua inst::Ltuição, sofreu osc:::t.1ações
marcanteS' no seu pçder aquisitivo. pr:::t.ncip;;.lmente nOB meses entre
os reajustes. levando a que em algumas revisões seu valor nom::Lnal
fosse dup1.lcado. Isto signl.f.lca. por exemplo, que um aposentado com

~~~l~~omin~o~e~:f~C~~ad~a~:$d;·~:~~~~Od~Ob:~;~i~~op;~~:~e~~/O~~8~O-
ou some:nte 5 salários m:ín::Lmos se t:::Lvesse entrado em gozo do benef.l
C10 no d.la segu.l.nte (01/05/85). Se não bcar claro na proprl.a Cons
tituição que se deve observar o· número de salárJ.os m:ín.lmos que o

~e~:~:~oq~:c:~~~i~~ot:~.l~:~ ~:::~~~~oJ~~~~~:::d~eP:~:g~~~~e~~~r~~:'
J:lentc à data da concessão do bencfi:cio.

EMENDA 2101765·1 "'''''-------, .'''-:::-1
[!J Senador IAA.~ SAAiUVA J tr=U/07188 J

D - SUPRESSlVA - Se forde el<pressllo ou p<;la\lfll nllodC"o'erli Inverter o sentldodo dlsposlu'1>
Exemplo no lexto supnrmro lIdverblo Mf'V.OMpassandoa ~e;1 emenda modl1icall\a e n1lo~l.lpresslv!l

~ - OMISsAo - Objetivarestabelecermaterlaaprovadllno l' turnoe nllo Ind!JIdll ni!lredaçao do venCido

O - ERRO- Redllçaodo venCIdo que na;) correspondaao que folaproiladono l' turno

O - CON'TRADlçAO- D ~POSllJvoS contradltonosenlresi e sobre a mesma malena

O - ~~~~~I~trv~E UNOtlAGEM - Sanar VIcio de linguagem,defeIto erro manlfeslo a corrlglr ou de

Q{IEJRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA·

=-::-,...",:::-::-;--,,---:--:---0=0.-----------
, Art.243. I'erigraw Ófuo::> - PnJjeto (B) I

SUprinur o Parágrafo t1m.co do ere.aea,

JiJSTIFICA""""

A I.e:l. n2 7. <;60, de 3.2 de dezembro de 1986, =011 o F1JNCl\B-Funào de I
Prevenção. Recuperação e de Callbate a Drogas de ALuso, gendo pelo conselho F~ I

deral de Entorpeeentes.

OS bens adqw.ndos can pro:1uto de tráfico já são destulados ao Fm.'CAB.

c estes recursos, ao contrán.o do parágrafo que se pretende supnm.1.r, devem ser

apl1cados não 56 no tratament;o mas na prevenção e na repressão.A le1 é eaae cem

pleta e suf1e1ente

=------------=0-------------,
A1ter.e-se o AJ;"t. 65, do Ato das DisposJ.c;ões Const).tucion~i:!(
Transit.or.::L"'!!":

r.:r------------=o.-------------,
Art. 3!! - DisposJ.çõcs Transitórias - Projeto (B).

l\rt.20S, V - l'xojeto (D)

110 J.nC.lSOV do att. 206, substJ.tua-se o § 411 FOI' § 5!!.

Q{JElRA ASSlIiALAR A NATlJREZA DA EMENDA.

D - :x~~p~~~~~:,~:;~:m~ :x~~e:e~~oO~~~\Tap:s~~~:~~s:;~~~n~~~~~:~:~~~~~upresSl'a

D - OMISSÃO - ObJetlVa restabelecermakrla aprovlIdano l' tumo ~ nâo Inclul:!a na ,edaçao dI;> \encl:lo.

[i] - ERRO - Redaç.!lo do venCido que n.!lo conesponda ao que 101 aprovadono l'tumo..

O - COl'iTRAOlçAO - Dlsposmvos (onlrlldlt6nosenlreSIe sobre II mesma matefla

O - ~~~~~~lJ~E UNGUAGEfl\ - Sanar VIcio de lmguagem defeito erro manifesto li comglr ou de

I
JUSTIFICATIVA I

Trata-se de erro de referênc:la. O Plenáno aprovou que nenhum benefíc::Lo [

de prestllr;ão c:ont::LnUllda terá valor mensal UlferJ.or ~Q salwo m:ímJro, c:onfo:r:mees-I

tabelec:e o § 59. do art.206 do Projeto de constl.tw.çao "B".

1:8]- SUPRESSlVA -Se for de expressãoou p~la~Ta não deverãlIwertero sentldodo dlSposlLvo
El:emplo no leX'o supflm;rO tldverblo MNAO- passando a ser em~mla mo:1.ficatrva e não supresslVa

O - OMISsAo - ObJetrvll restllbo lecermatena apro~ada no 1"turno e mo lnCIUlda na redaçaQdo venCido

O - ERRO - Redaçaodo venCido que MO c;orrespo~daao que fOI tlpr~do no l'lumo

O - COl'lTRADlÇÃO- DISPOSllJVOS eontrad,t6nosentre si e ~bre I!I mesma mlllella

O - ~~~~~trv~E UNGUAOEM - Sanar Vlclo de linguagem defelto. erro mllnlfestoa cornglf ou de

1IRT. 151, II - Projeto (D)

Supruru,r no .lI1C.l.SO 11 do art. 151, as P3lavras lO e d::LVl.SíVlllS".

Proparos a supressão das p:!Ilavras " e dl.vis1veis " pela unp::Iss.lb1.l.dade que

suas~s no, texto acarretam ao pcx!er pÍbhco cobrar servJ.ços caro .1J.u

minação pÍb1J.ca, expedJ..ente, etc.

EMENDA 2101772-3 ~~
l? Constituinte CARLOS-CO-T-T-A-------.} rru:;~

OOBRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA

[!] - SUPRESSrvA - Se fOIde expressãoou p~ra\Ta não deveraInvertero senlJdodo dlSPOSltNo
Exemplo no lexlO suprLmlr O advélblo ~NAO pllSSando a ser emend" modificativa e nllosupressl\lI

O - OMJSSÃO~ObJelNa r~1abelecer malelr4"PfOV<Ida no ''''umó e nao fnetUlda na redaç60do venCido

O - ERRO- Red!lç1lo do venCIdo que nlio ClJll'esJ'O:lda ao que;folllprovadono I' turno

O - CONlRADlçAO - D!sposllrvos contrlldllonosentresi e sobre a mesma materltl

O - ~~~~,C;\rv~E UNCiUAGEM - Sanar VICIO de bng.lllgem defel'o erro mamfesto 11 corrlglr,ou de

Suprima_se no parágrafo 11 do art. 60 a expressão "ou dos blocos

parlamentares l l
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JUSTIFICATIVA

Permi til' que também blocos ptlrlamentares pr~por;ionalmente

representados na constl tulçiio das Mesas e das ccrmeecee e conspirar
contra a unidade e o fortalecimento dos partidos poli ticos

Coost1tu!nte CRI TO DE C!l5TRO

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMErIDA:

o - SClPRESSIVA - Se rOf de expre5~o ou plllavra nae deverá Inverter o senudc do dlSp051bVo
Exemplo no texto suprimIr o lldverblo MNt"t,O- passando II ser emenda modlfiClltIVa c nllo 5UpreSSI\l1

O - OMI5SAo - Objeuvarestebelecermaterlaaprovadano 1- turno e não lnchndana redaçllo do vencIdo'

O - ERRO - Redaçào do vencldo que nêc eenesponda ao que lol aprcvedo no r-usno

Q - CONTRADIÇÁO _Dispositivos ecnueducncs entre sle sobre li mesma mllt\!'lIa.

O - ~~~~~~~w~E LINGUAGEM - Sanar vício de bngutlgem cerenc erro manifestoII corrIgir ou de

Compatibilizar o texto com o dispositj.vo do art. 226, COm a seguinte
redação'

JUSTIFICATIVA

t mprat.l.cável a cnação de estabelec:unentos peoa1s d:lStintos~
a graV:Ldade do erma. que- é mat.~a de quant1àade da penai segurrlo as ccnhçêíes.

que são crrcunetencaeae, OU seje, acresc::i:aos ec fato tíPJ,CO, e ccaforue os ante

cedentes que é expressão genmca. que z.nclUl. até. fatos -presentes.

Daí justJ.fJ.ca-se a supressão destas expreasêea,

EMENDA 2T01777-4 ~oof? nesceeee JU\~tUÇE PINTO '---------~JprllJ~~18ãJ

QUEIRA ASSINALAR A lIATUREZA DAEMErIDA:

o - ~~m~:~_;~~~~;~~~=oo~~~::,"=:se~:n~se~~=~~p1ess1va.
O - OMlssAO- ObjetM!restabelecermllterillllprovadll no r-turno e nliointluldantl redaç:wdo vencido.

O - ERRO- Redaçãodo vencl~que niio correspondaao que fOlllpl'OVlldo no r- uimc

rn - CONrRADtÇÁO - Olsposrtlvos conlrfjdrtonos entre sIe sobre li mesma matéua

O -=~ UNGUAaEM. - Sanar \'fdo de Ilflguagem, defeIto erro manifestoII corrigir,ou de

O - CORREÇt\O DE UNGUAGEM - Sllrulf vicio de linguagem. defeito erromllnlfestoti çoniglr. ou de
tEcnlC1lJegtslatrva.

Art. 30, II - Projeto (B)

Emenda supreemve de expressão do J,nC1S0 lI, do art. 3D, do Proje

to (B)

Suprima-se do :LnC1SO 11, do art 30, do Projeto (B) a

quarrce expressão:

"apllcadas êlS regras do art. 79. no caso de mun.!.

CíP10S com maas de duzentos rn11 eaeaeeeee",

JUstl f1cat3.ya

A aplJ.cílçào ôae regras das ele:Lções em dois turnos no âmbJ.

to munJ.cipal é de todo ancouvenaente e desestêfbll1zadora de um pr.Q

cesso eleJ.toral Já sed1mentado na concepção da eceaeeaee.

QlJElRAASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o -~~:~~~~=oou~~~=~;·se~~~n~:=~~~s~~upresslva

O - OMlssAo - ObJe~ restabelecermllténllllproWõda no I' turnoe n.!lolndufda na redaçllodo ventldo

O - ERRO - Redação_do venceo que nllocol1espondoee que foieprcvedo no l' turno

O - CONlRAJ)lçAo - DispoSItIVOs Conlrlldltónos entre sIe secre 11mesma matem

O - ~~~E UNOOAGEM - Sllnllrviciode IlngUllgem, ddefto, erro manifesto 11 corrlg!r ou de

JUSI'IFICA'I'IVA -

Art.32. cap1t - PIOjeto (8)

I
I

A'f:LSCahzação a ser exercaôe pelo Poder tesaeieeave mechante controle I
externO já f 01 def:uudo peza a esfera federal no art 72, al:Irangendo a f1scal:l.zação

contábJ..I. f~1ra, orçanentãna. operac:Lonal e patr1ItDm.al e quanto à legallda

de. leglt1Jm.dade, econam.cJ.dade, apl:u:ação das subvenções e renúncJ.a de eeceaeae,

A def:uução da t":LSCal1zaçãoa ser exerc1da pelo POder LeglslaUvo MUnl

Clpal caro sendo "fJ.naneena e orça:rentána". conforme consta do art.32, em tela,

llJlÜ.ta o alcance do poder f1seahzador. razão p::Irque se faz :Lrxhspensável suprir

essa referêl1(:J.a.

EMENDA 2T01778-2' "'"00 ---, r:;r-~"--,

~ DEPUTADO JULIO COSTAMILAN } CU/07/88 J

QUEIRA ASSINALAR A lIATUREZA DAEMENDA:

leiro, CC*D es~ád~~~~~~oan~°i:~Í:~ ..n~o~~o~~~a~~:i~a:~ó:r~~a:;~
cipio estabelec:r.do no~ do art. S!!~ Dessa forma. impÕe-se cor
rigir a contradição.. eeeeeceneense a expressão proposta a flll de
evitar a di5crim1nação em relaçiio 80$ estrangeiros eeeaõeneee no
l'aís.

CorrijlS-se a redação do Inciso tUII1, do art.S!! .. eeeeeeeneaeee-pe
ro compatibilizar coe o~ do artigo. a expressão to _ '.e estran
geiro -residente no Brasil" ,ficando assim red:r.gido:

"Jl,.rt~ S!! •• ~ I
tiXiii'':~~ "hebeee-õece" B brasile:r.ro e estrangeJ,ro resi

dente no Brasil:"

JUSTIFJ:CA'1'IVA

Art.5!!.,IDIn- Projeto (B)

o -~:S:~ext~~~~~:~=oo~~~p~~=:~~~n=:O:~~upresslva
O - OMJsSAo- Objt\1Võ te.stabe.le~t mll\erlaeptO'lOOa no t- turnoe Mo irlduv1llne redaçãodo \/encldo

O - ERRO - Redaçãodo venodo que nec ccrrespcada eo que.fOI ;lprovadono 1 turno

0- COJ"l'1JlADJÇÁO-DlsposltJvoscontrlldll.6llos entresle sobre 11mesma maténtl

O - ~~~~~E Ul'iOUAQEM. - Sanllr viciode llngullgem defeIto erro manifesto 11 corrigIr,ou de

EMENDA 2T017r4-0 "'"" ----.,
t=J OEPUiIl.OO FJ.ll\.O SlLW\ J rr;~;";:J

Q(jEIRA ASSII'iAl.ARA NATUREZA DA EMENDA'

Art. 50- ••••• 4 ••••••••••••• '" ••••••••••••••••

XlI - apreciar os atos do Executivo rererí.ccs nu
artigo 226,

KJ - S(lPRESSIVA - Se forde expressêo ou pllla\'T<1 nâo devere inverter o sentidodo d1SPQ5.111VO
Exemplo 110texto supwnrr o adverbro iil\O~ passando li ser emenda modlficlllr;ll c não supressiva

O - OMISSÃO - ObJeliva restabelecermelena aprovadano l' turnoe nac Intlurdanll redaçâodo vencido

O - ERRO_ Redaçaodo vencrde que nec correspondaao que forllplovadono I turno

O - CONTRADtçAo - OlspOSIt.vos con'JlIdl\OflQS ewe sI e sobIe li mesma malella

O - I~~~~~~'~I:;E LINGUAGEM- Sanal vmo de Imguagem dereno enc mem'estc a comglr ou de

JUSl1FICATiVA

Suprima-se no parágrafo l~ do art. 106 - Projeto Constituição "B",

as expressões >1 c o mpl e me n t a r e "disciplinará a responsabilidade ci

vil e criminal'l.

JUSTIFICATIVA

A emenda ccmpatdb í.j Laa , tal como está enunc í aec acima, o
texto do tnc í.ee XII do artigo 50 com o arUgo 226 do Projeto.

As responsabilidades Criminal e civil dos notários oficiais
de registro e seus prepostos estão na atuali"dade definidas: respecti
vlUT1ente, ef"; diversos dispositivos do CP e CC (art 159 clc os artigõs
1518 a 1532 e 1537 a ).5S~). POr que, ag,ora, -rede1'1n!-las em lei com
p1ementar, ouja elaboraçao requer processo especial, inclusive maiõ
ria absoluta de vo~os no Congresso Nacional para sua aprovação abso
luta (art. 71) e nao se realmen1:e for o caso em lei ordinária?

A emenda proposta iMpõe-se pelo bom senso e em :favor da rac10
nal1dade do processo legislativo. -

NlX~ 73.. UI!! e 2!!. - Projeto (B)

5upr:uram-se os §§12 e 2 2• do artigo 73. EMENDA 2T01782-1
PJ Deputada MJl.RtUCE P~:O

QlJElRAASSINALAR A lIATUREZA DAEMENDA:

GLJ - sUP~ESsr"to - Se fordt!cxp essi'Oou r::J~\fi1 flJOdeve a rnverterO'<~n~~" de ,Ir';,. ,'"
Exemplo no teX'o s\..pII'nlf o Dd\'t.r!liO H,"lÁO-p(l~silndo ti ser errH.·<ld~ mOt"'\-,~ ,~~, \"~'.' ,<!\/t

O - OnI55AO-ObJelr\arcst!JbelecermJlt.lr.l.~prO\ild.anO I t1JfllOen<iorlt!LJ.I<ll'"'' .' "'\' l,

0- CRl,O- Red.Jçê:odo\enddoqu(:n~;)correspondllilOquefolaprO\ad'Jnot t.Jro

O - CC""ITI'..AD'ç.':O - D'~õ'0~'li\'os con!t:lç,:Ollos "'l1lleSIe'<obrea nl{'~m~ I "\eitil

O - ~~;7e~re~~'~S 1':-iCt!.-i.CiE:1 - Siln"'r \~...1O dI' b g,l;lgem l~ '~"n t,l" n , , " Gy

SU!?:\IM.l\-SE O INC!SO IV DO PAMGRAP(J TEResIRO DO ARTIGO 12 r:, E.l

COHSEQU~NCIA, PARA EVITAR CONTRADI('ÃO, A P/lLAVRA ":0:1<'1'05" D'1 ".8
TIGO 91.

As provJ.dênc:Las para sustação de atos, nos casos de contratos, devem ser

da carpetência do prÓpnO '!'nbmal de Contas da Um.ão. não cabendo ao Congresso

Nac10nal responsabJ.h.zar-se p:>r tl'ICd1da5dessa natureza que são merentes ao exex.

CíC10 das ati~dades de controle externo atr:r.b.Údas a esse Tn.l:::unal. Portanto.

os parágrafos eí.tados são :r.nadequados. devendo ser fe:LU a sua supressão.

EMENDA 2T01779·1 "'""" -, ~"~

fJ "",modo J1lLIo cosrAMIl.'lN ) \!!li07!B8 J
O

QUEIRA ASSII'IAU\R A NATlIREZA DAEMENDA.

ILJ - ~:s:~~s:u~~:~I~~=OO~~~~p;:=;ás:v:~n~~::=UPresslVa
O - OMlSSÃO- Objelrva Rslabelecermatena llprovadano)· turnoe nliomth:rrda na redaç<lo doven~do

O - ERRO - Redaçaodo venCIdo que nao correspondaao que fofaplovadono 1 turno

O - CON1RADIÇÁO- DIspo5l\lVOs eontrodRonos entresi e sobre a mesma malenia.

O - ~~~~E. UTitiUAtiEM - SIl.nM \'1tlO de Imgu?gtff'l detell.o el'TO manlfes'.o II COrngll, ou de

m -SUPRESSlVA _Se fOI' de e:qJTemo ou plllllVlll nflode\loelblnverttl'osenlldododrsposrtivc
Eli:emplo no texto 5Upnmlr o advérbio HHÃO' pas.sandoti ser emenda moc!Jficlltml e n&osupresslYll

O - OMJSSÃO -Ob.t:\IVa le!>\Welecel ma1.enllllpll:mlda no 1°lumo en!lo\nduídllna rtdllç:flO do\/encrdo

O - ERRO - Redaç~o do venCido que nào correspondaao que foraprcMldono JOtumo

0- COf'fiRADIÇÁO-DispoSllJvos eonlr3ddóriosenlreslesobrellmesmllmotérla

D - ~=~E UNGaAGE/lII- Sr.narvklo de Ilnguagem,de!e.lt(l, e.l'I"tl mllnlfesto 11 corrigIr,ou <k

Art. 16 - Pro~eto (B)

Suprima-se o art. 16 .. do Projeto

JUSTIFICATJ:VA

gaçâo. Dar Vi9~~~: à\~~i:l:i:~;:/::mv;:~ra;5sd::: ~:o::~g~~:U~-
receio justJ.flcável contra os casuJ.SIDOS do autor1tarí61110, 110 regi
me democrát:r.co. não.

JUSTrrI('ATlvA

Compreende-se que a PresidêncJ,a da ~epública e sua sucessão con.§.

titucional seJa reservada a brasileiros natos. \las não é rllzo,ª

vel que o cargo de M:Lnist.ro, dcm:LsSível "ad nutun", seJa vedadO

a brasileiros naturalizados-. 'I'rata-se de discrininaçdo nuc !(.rc

direitos sem motivo plausível e que ine..dste em Çonstitu:Lcões de

países deI'lOcrãticos.

EMENDA 2T01776-6
(!J CONSTITUINTE MAGUITO VILELA

QlJElRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

o - OMlSSAO - Objetivare~I.llJ:oelecer m~LénallplOVllda no l" turnoe nlioIndufdana redllçliD do \I'COeldo

O - ERRO - Redaç:aD do vet1crdo que nAocorrespooda110 que fOI aprovadono l' turno

O - CONTRADlçAO- OISpOSI\Jvos conlradrlónosentreSIe soble lllTlCSmll maténa

O - CORREçAO DE UNOClAGEM- Sllnar vldo de Ilflguagem, defeito,erro mllr1lfesto li. corrigir,ou de
técnka!egfslatlva

art.38.. V- P%O]eto (8) n:xro I
SUPnmU" no :1D=1SO V. do art.38, a palavra "prefe=..almente".

JUSTIFICATIIIl\

OS cargos "" =são e es funçOOs de ca>f,.".. =sb.tu"" os nr.... I
mns elevados nas carreJ.raS que Ultegram o serviço p3b].1CO.Consoante 05 planoS de I
desl;!l'lVQlwmento de earrena. que têm p% pres:;;up::lostosa vc.lqr:lZ.aÇâo e a profl.SSl.Q

nahzação dos ser\'l.dores pJbhcos. é utp:n'tante estabelecer a ~spectJ.va de que

os servidores m;l.3.!I ~es p:.ssam galgar caro parte ~te a sua carreu:a func1,2.

nal os tnaJ.5 altos postos da adnu.."l1stração píbll.Ca.
O corolário dessa p:>lttlca de pessoal é o de que a escolha daqueles que

devoun ocupar aqueles postos seja fe:Lta obr1gator1.<:lmente entre 05 serv1.dores 1t1te
grantes das carteiras técmcas ou prof:LSSJ.Ona1S do servJ.ÇO pjbllCO, valonzando os
trais capaCJ.taõos.Atn.l::o.l.rilo-"se apenas a"preferêncla", para esses servJilores caro
está re<hgl.do no 1nC:LSO, não há a garantla de que essa JX)li.t1ca de pessoal p::Issa
ser efet:Lvada. v:ez que as práUe<lS ex.J.stentes no recrutalllento e proVJ1l'ientodos cal:
90S em caro.ssà:o e funÇOesde conf1ança, nem sf;1fiqXe se base:La na valonzação do Ilé
nto e da capa:::Ltação técn:Lca ou proflS5:LOnal.

EMENDA 2T01780-4 "'"00 ----, r:;r-~"-:-I

PJ DEPUTADO CID CARVALHO Jb. 07 .as J

QlJEJRA ASSINALAR A NATlIREZA DAEMErIDA:

QlJElRA ASSINALAR A lIATUREZA DAEMENDA.

o -:~:~~~~:~Io°~tp=;~=~~a~;~~::s~upresslvll

O - OMlssAo- ObjelivareslllbeleeermalerlllllprOVl1da no 1· turnoe nllolnduldllnll redaçilodo \/enddo

O - ERRO - Redaç~o do venCidoque n50 tOrrespondalloque rOlllprovodo t:1O 1· tumo

~ _ CONtRADlÇÁO-~llNos c:ontrlIdd6rv»enlre si e.sobre o mesmllm11lena

O -=~ UNOUAOEM - Seriar viciode IingulIoem, defeRo,erro manifesto 11 corrIgir,ou de

Dê à nUMa "b" do Im:lsoIlI do artigo 41, a se

guinte redação:

"b) aos trinte anos de serviço, ao professor, e

aos vInte e cinco, à professora, por efetIVo exercfclo de função de

magistério de primeIro e segundo grau,coIl\ proventos 1ntegra:r.iS1t
•

.JUSTIFICAÇÃO

ktS~, XLD( - ProJeto(a)

SUpr.urur as segw.ntes expressÕes do inciso XLIX. do art.55!·

" ••• SUB graondade, a~ corrJv;õe!l em qtle foi prabcado .... e

.. os antecedentes c:n.tn1Jlal.$ c;1o apenaõo".

[!] - ~~~~~~;:n~~~=~oo~~~~~~:=;::~~:~~:e~~~::~5~~~upresSl\fll.

O - OMISSÃO - ObJellVlI restabelecermlllenll11pro~da no l' tumoe não Indurdanllledação do venCIdo

O - ERRO - Redaçaodo venCido que nao cortesponéa ao quefOI i:lpovlldl> no 1 \U\nO

0- CONTRADIÇÃO-DlsposItrm5 contrlldJt6nos entre51e sobre IImesltlllmatena

A emenda tem o prop6sito de adequer o disposltl

1/0 li preceito correlato contido no inciso 111 do artigo 207 do Proj~

to.
Trata-se de unIformIzar o critério de aposcnt.!!;

doria espeCial do professor nos dois regimes, o da PreVidência Social

e o dos Servidores Públicos CI\lI ..S.
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EMENDA 2T01784·7 ~~ --, r;r:-:M"~
fD Depltado J1hJ:o OOS'l'NllilIN ) (=nr07/SB J

EMENDA 2T01788·0 ~~P Senador NElSON CARNEIRO ----------,J cr=ui~;?ããJ
EMENDA 2T01792·8 ~~ -,
~ Senador AUiIR GN3RIEL ) (ITW;;e0

Art.l73, VI - Projeto (B)

~-se o~ VI, do art.173, do P1:ojeto.

"~ fonte".

Art.163, I, i\rt.164, I - Projeto (8)

Suprin'e-se no mc1SO I, do Brt.163 e :inciso I do art.l64 a expressão I
JUSTIFICATIVA I

A supressãao da expressão "na fonte" nos 3nC.lSOSsuprac1tados peI ,

nute que as unidades da Federação e tllID1cíPJ.QS tenham lliUor parcela nos :recursos

ee que tratam esses aocasce.

Caso pemaneça a redação prorcsta no ProJeto 11 da CCl'tst1tuição e

consJ.derando a p;>lítJ.ca tnl:ut:án.a, atualmente adotada pera Uruão. de haver a mín,,;
na retenÇão na fonte. essas peecezes tendem a ser .Ul5~gmf~cantespor .17UCJ.at.lvam

Utuão.
Can a supressão proposta as garano.as do Imposto de Rerrla carple

trentadas pelos servaõcres pÍbhC05 podem ser J.ncluídas na fanrac;ão dessas parcelas

cem 1550, ementarôo a partJ.clpaC;ão dos Estados e MUlllcíp~os nesses recursos

QlIE1JlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

m -:X==~ext::~::::=oo~~;ep=~~:=m~a:.~=supreSSIVa
O '"- OMISSÃO - ObjelNarestabelecermateOllllprovadll no 1· turnoe nae lnclufdll nll redllçbodo vencido

D - ERRO - Redaçaodo venCidoque naocorrespond/lllo que folllprO".ado no I· turno

0- CONlRADIÇÁO-OIsposrtNOS conlnKlll6riosenlIesiesobreamesmllmlllérla.

D - ~~~E UNGUAQEM - SIlI1ll;r vicio de IlTlguagem, defello,erro manIfesto li corrigir.ou de

QlIEIJlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

SuprDe.-se no § I!! do eee, 60, do Projeto (8), a expressão
"' •••ou dos blocos parlaBJentares ••• -

.JUSTIFICATIVA I
_ _Ra ccnetiatuição das Mesas e de cada cotaiss~o a repre

sentaçao e assegurada, na forma consagrada pelos regJ.lOentos,aosl
Partidos politicos que J?Brticipam da respectiva Casa do con-j
gresso xecacnea , Inovar essa prática, adlllJ.tindo que também os
"blocos parlamentares" eaeasee a ter participação igual aos Par
tidos, além de alterar profundamente a forma de composição da
queles órgãos, constituiria um fator de enfraquecimento dos pa
tidos dentro do parlaWlento. o que deve ser evitado. Por isso, é
altamente recomendável B supressão daquela expressão.

m- ~~:s:~~;::~:o~~~~lt~=:::::::~:er::~~~~supressM

D - OMISSÃO - ObjelJvll restebeiecer malerlllllprOVllda no l·turnoe neo mdwdll 011 redaçêo dovencido

D - ERRO - Redeçeo do venoec que n60 ccnesponda llOque fOI aprOVlldo no l' turno

O - CONlRADIÇÃO - Duposrtrvos ccntreduénos entre si e sobre a rnesme meténe

D - ~~;: UNGUAGEM - Sanar \'fCIO de linguagem,defeIto,erro manlfeslo li COlTlglr, ou de

I
JUSTIFICATIVA I

O dl.SP'JSitJ.vo que se pretende sup:r1llIU' pemll:tU'ia ao admim.strad:Jr~

p'r verbas de um dotação para outra, desde que pemaneeeese na nesea categona de I
progrcmação. fazendo, assam, letra lfOrta do orçanento aprovado pelo congresso.

QlIE1JlA ASSINAlARA NATUREZA DA EMENDA:

[TI - :X~~~~~:n~~~~:o~~~~:~~:::~~~:'n~~;=::~~:~resswa

O - OMlS5Ao-Ob~ restabelecer mBlerla aprovndll na I" turno e não mduJd3 na redaçac do vencido

O - ERRO_ Redllç60 do vencido que nec ccnespcnda ec que fOI llprO\lldD no 1 turno

0- CONlRADlÇÃO-OI5pcl51bvos ccceeeeocs entre si e sccre e rnearna rnlllellll

O - ~=E UNGUAQEM - Sanar lIfclo de Imguagem.defeito, erro rnllnlfesto II cortlglr. ou de

EMENDA 2T01785·5 ~~ _
@ DEPUTADO JULIO COSTAMILAN J rr=u;~~"!ãã]

QlIE1JlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

Art.39, § 9!: - Projeto (8)

SUpnma-se o § 9!!.do art.39 do Ato das D5.sposJ.95es TransJ.tén.as.

o - SUPRESSIVA - Se forde express&o ou pll1llvr1l nho deveréll1'o'erter o sentidodo dl5posllNo
Exemplo no texto suprunlr o lldvérblo -NÁo péssaado IIser emenda modif"lClItMl e n.!losopresswe

D - OMfSSAO - ObJelJvlI restebetecermatene aprovada no I" turnoe n~o 10dUlda na redaçao do vencido

O - ERRO - Redecaodo veocec que nao ccrrespoada ao que Icreprovado00 1 turno

m- COI"fiRADlÇÃO- Dlsposrtrvos conlIacdlt6nos emre SIe sobre a mesma maténa

D - =~~E UNGUAGEM - Senar vicio de linguagem, defeito, erro memrestc 11 corrigir ou de

,..".-----------"'"",-----------~
Art. 172, § ae , II, do Projeto (8)

CORPI.lA-S:F, f'm vJ.rtude da tontradJ.ção exaseenee , a redação do
§ 12 e seu ancsec 11. do art. 172, do Projeto (B), da seguJ.nte foo!:
ma:

Oeslocar do a.nea ec 11 a expressão "se"lll prejuízo da atuacão dasl
demais comissões dS! Congresso Nacional e de suas casas criadas
de acordo co:n o art.60" e adl.cl.oná-la ao f1nal do enuncJ.ado do

§ I!:. JUSTIFICATIVA I

Ao ressalva constante na expressão CUJO deslocamento se preten
de deve necessarJ.a!'llente abranger todo o conteúdo do § l!!. e não 'ª
penas o do l.ncJ.so 11 do cl.tado dJ.sposJ.tl.VO, eloS que na forma pos
ta na redação do vencJ.do o prece1.to entra em flagrante contradJ.ção
com o art. 60, § 2!:.

QlIE1JlAASS~ANATUREZADAEMENDA:

[!] - SQPRESSrvA -Se forde expresMo ou p~llVfa n60 dever6lnvertero senudc do dlspoSllNo
Exemplcrna texto.suprimir o advéiblo "NÃO" passenee li set emellda modlfielltlvll e nâc supresSIVa

D - OMISSÃO -ObJet!vll restabelecer millterill aprOVlldll no 1· turno e nae incluidana reeeçec do vencldo

O - ERRO - Redaçãodo venodc que nec eeeespenee ee que Ioreprovado no I" tumo

O - CONTRADIÇÃO- OISPOSlIJVoS ccnvedaencs entreSIe sobre a mesma meténa

D - ~~RE~~ UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem defeito erro manifesto li corrigir,ou de

ARl'. 62. IIJ - ProJeto (B)

Sc.1primir do texto do :mcJ.SO nI, do artJ.go 62, a p;srte flnal, as expressões "earu
festan3o-se. cada una delas, pela nuona relatJ.va de seus merribros".

=n==A I
O ProJeto inclu1 a l.niC1ab.va de ''m.u,s da metade das AsserrbléJ.as !.eg1SIE I

uvas das U"IlCkl:s da Federação" dentre as h1~teses cabíveis de apresentação de IJ:!21
posta de emenda à ConstJ.tuJ.ção. Tratando-se de decl.são que às Assem

blél.as Legislat1vas caberá tomar, aconselha-se que o quorum para dl.ta

dell.beraçào fJ.que a critério de cada wna delas, que d1sporá a respeJ.

to da composição da mal.orl.a eXl.gJ.da para decl.dl.r sobre a J.nJ.ciatl.va.

EMENDA 2T01793·6 ~~, -,
~- J~-~
'-C ---'====="'-- ~ ênJ07/B8 J

QUEIRA ASSINALARA NATUREZA DA EMENDA:

[L] - ~~~~~~,~;c:m~~~s.:oo~~~~=:::se~r::e~~~~~prtSSIVII
D - OMlSSÃO - ObJe\lVlI restabelecermllléTlllllptoVllda no lvturnc e não lodurdll0Il redaç~do vencido

D - ERRO - Red/lçaodo venodc que nec ccrresponda 110 que fCllaprovado no l' turno

0- CONTRADlçAO_DlsposltNos contredlt6oosenlreslesobrellmesmllmllléT1tl

O - ~~~~ UNGUAQEM - SlInar vicio de IlTlguagem, defeIto erro mllOlrestoli COrriglf, ou de

I
I

O dJ.sposJ.tl.vo p:xlerá d1fJ.cultar o neeamSlO de crér:hto, ma vez que, I
em face do prl.l'lCÍp10 da não-ctm.üatiVJ.dade, ter-se-á de c:cn::eder o crecht:o às m

dústnas CCXl5UlI1doras desse bem.

EMENDA 2T01786·3 ~~ ~

{!J ~PJUdo PAtnD MACARINI JtrUJ;~~
EMENDA 2T01790·1 ~~tJ Deputado IRAJÁ RODRIGUFS ---------~J tr1~;~!Iãã1

0Jtr0 a.rgmento contráno à nome. em exame é que as operações~

tadua1s não serio alcançadas pelo tnbIto.Ass1.lll. não há JustJ.fJ.cativa para a t::Q.

brança. do mp:lsto anteeipadaloonte nessas operações.

QUEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

m -SOPRESStvA -Sefordeexpress60ou~vrllnão dew:r6lnverterosentldodo dJsposltlvo
Exemplo no texto, supnmlr o oIl~iblo ~NAO~, pas5llndo11ser emMdll mo(Mcllt/Vll e 050 supressm.

O - OMJSSÃO - ObjetMIrestabelecermlltenaIlptovadano t· turnoe n60 indulda nll redllç&o do vencido

O - ERRO - Redaçao do vencIdoque n60corresponda ao que fOIilIproVlldo no l' turno

D - CONTRADlçAO-OIsposll:yos conlIedrtónosentre sf e sobre li mesma matêrill

O - ~~?~E UNGUAGEM - Sanar'Jfclo de IlngUllgem. defeito erro mMllfesto a corrigIr.ou de

r.r----------"'""'----------~
Art• .t8 - Projeto (B)

SUpn:nur do texto do art.48, a pute fmal· "presente a naioria absoluta de seus

1leIiJros".

JUSTIFI~ I
A IIeténa obJeto do texto supruru.do deve ser deixada para. regrarnento m

10 Regl1llenta Interno de cada casa: legl.SlatJ.va, entamo-se engessammto do sISte

ma. HaveOOo necessJ.dade 'OU convem.êrx::J.a., p:der-se-á II'alS facJ.1mente m:xhfu:ar-se a

norm:ltJ.zaçâo caso esta tenha natureza reg:urental, pois fJ.carJ.a extren!m'ente dJ.fí

cil fazê-Io med1.al1te rafonre constitucJ.ona1.

QlIE1JlA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o -~:s:~~~~:;;~:IO~~~:~~6se~::~se=::=Presslva.
O - OMISSÃO-Ob;ellva restabelecerrrMlenaaprOVllda 00 J'luma enJolndwdIJ na ~çlll) do vencido

0- ERRO_ Redaçllodo vencfdoquen.So correspondaao que foilIprovadono I'tumo

[i] - CONlRADIÇÃO-OlSPOSltMlS conlrlldrt6n05entreSlesobrellmesmafTllllérla

D - ~~~E UI"IGUAQEM - Sanllr viciode IlngUllg~, defeito, erro mllOlfesto li corrigIr ou de

Art. 73, IV - Projeto (o)
Corrija-se a redação do incJ.so IV, do art. 73, no trecho onde se lê
- •• _ Senado Federal e por iniciatl.va••• ". substituindo-se o .~.. por
-.Q!!", ficando assim redigido:
Art. 73 •••

IV - ••••Senado Federal ou por in'.'.bv•••• • I
As J.nspeçêies e aud'~:~:~C:T:: alude o :J.nciso serão reque- I

rl.d.as pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federa.l ou por in1ci..J
tive de com1ssâo técnica ou ainda de inquér1to. Como está red~gido1
o 1hC1S0. Cl»t a ut11ização de conJunção ...!!: entende-se que as ins
peções e auditorl.Bs deverão ser requeridas pelo Senado Federal com
a itdciativa de comissão técnica, o que não corresponde ao sentido
original, impondo-se a correção do texto.

EMENDA 2T017944 ""~; --,e I'lrPIITIoDO FFRNI\"'1'lO GI\SPIoPI"N ) ~:;;]

QlIE1RA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

[!J - 5UPRESSIVA -Se forde express&oou "~Ilvrll nllo~rá Ifwenero sentido do dJspos.lJvo
Exemplo no Iexto.supnmll" o 6d~rblo "NAO~, pa.s.sendo li ser emenda mod.rK:l!IlNa e não supresslva

O - OMlSSÁO - Objet/Wl reslllbelecermllteMaprovad!!no I·turno e 0110 lncfuldll nll redaç&o do vencido

O - ERRO - Redaçllodo venCidoque nao corresponda 00 que fOll!lprovado nol' turno.

O - CONlRADIÇÃO - OISPOSIIJVoS conlIadllOTlOS enlIe SIe sobre a mesma mllteml

O - ~~~~E UNGUAQEM - SIInar \'feIode ilTlgUllgem, deftrto erro manifesto li corrigir,ou de

APT. 172, iR - PROJETO (B)

No art1go 172, ia!:, supl:l.ma-se a expressão .....com prévJ.a e especí

fJ.ca autor1zação leg1s1at1va".

JUSTIFICATIVA

Senador NELSON CARNEIRO

EMENDA 2T01787·1
f!J

EMENDA 2T01791·0 ""_' ---,_._- r.r-:::M":::::-IP Senador JOSt FCG1IÇA J êu/07/88 J

QUEIRA ASSlI'L\l.ARA NATUREZA DA EMENDA:

A referência é desnecessár1l3. e. além do 1na1s. d1ante de um

veto, emenda ou rejeJ.ção do projeto. pode tornar 11nensamente comp11c,ª

do a admJ.nistração de rece1tas, agora sem a contrapart1da "despesa".

QlIE1JlAASSINAIAR A NATUREZA DAEMENDA.

~ - SOPRl$SIVA - Se ford~ expressbo ou palllvra n60 dever6lflverter osenbdo do dlSPOSrtrvo
Exemplo no texto suprimIr o ad~iblo -NÁo-passando ilIser emenda modificllt/Vll e não supresSIVlI

O - OMJSSÃO - ObJetlYlI restebelecer mlllerlll ilIprovlldll no l' turnoe nlio Indutdill nll redllçaodo venCIdo

O -. ERRO - Redaçi:lo do venCidoque nao correspond!lllOque fOI aprovadono l' turno

D - CONTRADIÇÁO- DisposItIVos contradrtórKls entre si e 30breli mesmll rmténa

D - ~~~~ UNGUAGEM - SlInllr ViCIO de Imguagem defeito erro manlr~o a comglr, ou de

Suprima-se o § I!:, rIo art. Sl~ do Projeto (B)

.ltJSTIFJ:CATIVA

• O parágrafo institui um proceaimento parlamentar não I
so incongruente com o 51stema presidencialista de governo, que
fol. aprovado pela Const1tUl.nte, como inusitado nas práticas con
9!essuais. O procediment~ fol. batizado de ·cartão amarelo", pois I
nao tem o efel.to da "lDOcao de censura". tipica do sistema par- j
16lllentaris~a, e !te esgota com a formalJ.zação. lllediante aprovação
de ~esoluçao, da dl.scordancia dos parlamentares ao depoimento e
às ~espostas do Ministro de Estado às 1nterpelações qUe lhe fo 
rem dirig1das.

A supressão pura e simples do parágrafo constitui me
dida de saneamento do texto const1tucional.

[KJ -:=:~~,s:u~:m~=lo~~"~=:s:~~n~se;~mc~~~:supresslva
D - OMJssÃO - Objetivare5tl1bele~r mateflllaprOVllda no l' turnoe MOlnclukflln/l redaç60do vencido

O - ERRO - Redaçillo do venCIdoque n60 correspondllilI0que fOI f1provado no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- DISPOSl!JV05 conlIadrtonqsentre SI e sobre a mesmll m!llena

O - ~~~~E UNGUAQEM- 5flnar \'Iclo de linguagem, defeito erro milll1lfesto li corrigir ou de

I
JUSTIFI~ j

O texto do artl.go 87 é nstritJ.vo em relação à op:lrtUIUdade em que o Pre

sidente da Repjbhca. lX'SBa deseJar subreter ao Coogressd NacJ.ona1 rred1.das leg15l;

tivas que considerem p:rognmáticas e de :relevante 3nteresse nac1alal.Inexíste~

vo para restnng1r tal q:orturudade a um ÚTuc:a vez em cada sessão leçp.slab.va,po

é o préipno interesse nac:J.onal, especJ.almente :rel(!vaJ1te, que aconselha nao seja t:2.

Iluda. a: miC1atJ.va presi.denc1al.

,num rnM'f!§

QlIEIJlAASSINAIARA NATUREZA DAEMEI'IDA.

G:J - SOPRESSIVA -Se for de expreuEo ou ~1l\oTIl, nllodevm mrter o sentido do dt$p05ll1vo
Exemplo: 00 texto. suprimir o advérbio ~M.i,o~, passendo 11seremendaJ1'lO<Ilic:ltlv e Mo supressMs.

O - OMJssÃO - ObJetM restabelecermelérillllprovadano l' lUmo e n50 IndtúdllM redllçAodo vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoqu~ Mo corte:spondaoro quefolllprowdo no 1· turno

0- COl'f1'RAI)lçAO_Dlsposlbvos conlradltooosentreslesobrellmesmllmeténa.

O -~~ lJr'IGaAGEM - Srmar \oioo de linguagem, defeio, erro manlreslo li C'OI'rigIl", ou de

SUprlmir O inc:1.ro VII. do artigo 159, do ProJetode Ca1stituição (B):

JUSTIFICATIVA

to "~ne::es~:S~ca~~ negativos que a criação de tm :iIIpos

A instituição de tal .inp:)sto - aliás de ccrceituacão prcbl.emitlca. dada a
~ifio:ldade de estabelecer-se cem~ o cx:n:::eito de Wgrame fortuna". que
~~oe~te=~~ fluida - PJde ser enteOOida CCITD taxação &bte~



Na verdade, toda renda que não foi ccnst1lÚ.da, ou Ine.SllD tributada, é aCI.mJtl

lada scb a fo:ona de fCIUP3l1ÇélS, im5veis, tItulos, etc., sendo, portanto, falte
de riqueza na fonna de investimentos Em PJterclal. Incindindo scbre ela l'OIIO
tributo, ccnfigurar-se-ia ébvia trJbutação repeUtiva, alÉm de um evidente de
sestImulo às decisões individuaJ.s de investir en ativi&.des produtivas, num re
forco ã t:erdencia de centralizar-se no Estado tais decisões. -

.Memais, estar-se-ia prejudicando os contribuintes que poupam e~_
dem, e privilegiando os pródigos.

Quanto à finalidade de obter-se ura distrlbuição nais equilibrada de ren
da- e riqueza no Brasil, no que tange à politica triliutária, COlO instrurrento I
na consecução deste ,almeJado obJetivo, não se deve esquecer que o préprio tex
to do Projeto Já contém outros dispositivos que poderão col.abõrar decisivarente

:sse~~=-=.s~~:ka~a~~~=
apenas scbre bens :Lm5ve1s.

~:eCDl~~=~~ve1~~~~, o pre-
e a aCLmUlaçaode ~pital, Em detr.1nento da propagação das ativ:làades~
vas e ~ particip:lçao de todos os seus benefIcios, denao do clln:a de liberda
de e:::orr:m.tca,que se espera, há de SE!lpre preva:1ecer neste PaÍs.

EMENDA 2T01796-1 ~~
~ ABIGI;.Il FEITOSA '---------.....,j rr;y;1;;ãJ

QUEIRA ASSII'iA1AR A NATUREZA DA EMENDA.

[K] - =p~~~ext~~~~~~ ~~~~:oO~~~Dp~D~=~'s:~~n~~:O:::~':upressw8
D - OMassAo - ObJetN/I restabelecermalêllaaprovedano '"turno e não mclurda naTM'l~~" do venesdc

D - ERRO - Redação do V("nc!doqur nlio l:'mrp~pnnda 80 que folaplOvadnIV' 1 IUfIl'.J

O - CON1'Rl\DlçAO-q~poSlhV(}s centradacuosenueSIf" sotee e ml""lIl11lll1llcrl<!

D - ~~~~~~E UNGUAGEM- ganer viciode linguagem defcllo erro malll/t....o 11 comgu ou de

Suprima-se do texto do Projeto de ücnat Ltufçãc (B)

Art. 187, § 1112, a excreseãc e li Sucessivamente"

• Justificativa

Entendemos que as medidas devem ser tornadas conju~

temente.

EMENDA 2T01797·9
t:J ABIGAIL FEITOSA AUTOR Jrç;;;~:;;J

QUEIRA ASSIlWAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ - SUPRESSIVA - Se fDf de expre\Sâoou palavra. nân lWvtorá lnvertM' o "Pfllldndo d,,,P"KI'lVO
Exemplo no texto suprimiro &dvérblo HI'iAO' passando li 5eremenda moMkahva e IlIlO sUl"resslva

O - OMISSÃO-ObJeIMl restabl'Iecermaléllaeprcvadano I turnoc nã" Inc1ufrllllla r~darão d" ve"rlOO

O - ERRO - Redl'lçllodo vl'ncldoque n/lO('()Ire"l"0llda ao qu"101llprov l<in110I 11ll1lO

O - CONTRADIÇAO_ DI"poslll\'Os COllrrlldllollOS ("l1lre 51e -.obrea nl""mll mal!"rla

O - ~~=E UNGUAOEM - Sanllr viciode hnguIIgem defello erlO mlllllf("slo a corrlgl/ ou de

Suprima-se do texto do ProJeto de Constituição (B) 29 turno, o

inciso XIII do Art. 38. (supressão total do inciso) ..

Justificativa:

A vedação de vjnculação ou equiparação de vencimentos,para

o efeito de remuneração de pessoal do serviço público é desca
bida, fere o princIpio de isonomia e no plano contratual a 1!
berdade de contratação.

EMENDA 2T01798·7 ~"" -, ~"'''......--,

~ ABIGAIL FEITOSA J fum/19}38 J

QOBRAASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

~ -~::P~~~~~;~~~~I~ :x~;v=oO~~~~lIp::::e~âS~~:I~I1~:-;~~~~"~~~~uprm1vll
D - OMISsAo - Objetivareslabel~er malêrlaaprovadano I~ turnoe não lnduldana redaç.!lo do venndo

D - ERRO_ Redlll;'.!lo do vencidoque não corrt"spondtlaoqut'fol aprovadono I lurno

O - CONTRADlçAOLDlspOSlllVOS conlrlldltóulJ'i enlr(" si e sobre a m("smamall:na

O - ~~c;"~E UNGUAGEM- SlInar viciode flngulIgem defeIto,erro mlllllfestoli corrigir,ou de

Suprima-se do texto do Projeto de Constituição (8) 29 turno,

inciso XVIII, do art. 79, ficou previsto, no primeiro turno, que
a licança de cento e vinte dias é "remunerada". Como existe dif!!

rença técnica entre remuneração e salário, a redação final dev!!

_ria ser:
"XVIII - licença à gestante, sem preJulzo do emprego e da

remuneração, c~m a duração de cento e vinte dias". •

Justificativa:

Atualmente, no perIodo de licença à gestante, o pagamento
corresponde ã remuneração. O texto original, do 19 turno fala em

"~", devéndo O" texto final fixar a expressão ..~

~.

E.'iENDA N9 2T 01798-7

AUTOR: A8IGAIL FEITOSA

NATUREZA: SUPRESSIVA

DESPACHO

A Emenda, assinalada corno supressiva, mostra-se conflitante

em seu enunciado e parece ter por cb j etiãvo recuperar principio aprova.,

do por ocasião do 19 turno, do qual resultaria licensa à gestante, por

cento e vinte dias, sem pre)ulzo do emprego e da remuneracão Iem lugar
de salário, conforme consta no ProJeto B, art. 79, XVIII). Deixa de
ser acolhida.

Em 12/07/88

Constituinte UL'lSSES GUI-lARAES

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA 2T01799·5 ~~ ---, "'''......--,
~f!'J ABIGAIL FEITOSA J PI1!õ"1/1988 J

QUElRAASSII'iAlAIlA NATUREZA DAEMENDk

~ - ~::~~~s:u::n~::~:OO~~~8~~á::~C::~=~~:"~~~supr~sslva

O - OMlssAo-ObJclNil restebelecer matérlaIIprovadano l-fume enào mehndana redaçên do ",",cldo

O - ERRO- Rl'daçbo do Yt"flcldo qUI" neo ecnespcoda ao que follll'rOvado no t !lImo

O - CONTRADIÇÃO- DlsposlllVOs ccntredücnoeeon...51e -.ohr.. li mesma rnatcna

O - =:=,E UNGUAOEM - Sanar vfdo de IIngullgoml, deFerlo erro manlfe"ln a corrigir ou de

Suprba-se do texto do ProJeto de Constituição (B) 29 turno, Art.

187, § 39, a expressão "em dinhelro~

Justificativa:

Este § como está entra em contradição com o inciso 111 do

§ 49 do artigo 187. •

QlJEIRA ASSINALARA NATUREZA DA EMElIDA:

~ -SUPRESSrvA -Sefordeexpressioou~n50dever6InverterCl5Cntldododt~
Ex:empb:: no texto, suprimIt o ~rbIo "'tir\OM. pll55llIIdo ti seremenda modJnCtllMl e Mo supressln.

O - OMISSÃO-ObJetIV1l restWelecer mal!rilI IIprovadllno l'tumo e não lnclulda nll redllç50 do vendo».

O - ERRO- Reclaçbodo Yencldoque nkl CO~dll80que foiaprovado no I' turno

0- CONTRADIÇÃO_Drsposrtrvos contrlKiltorlosentieslesobrellmesmllmlllena

O -~~ J.Jt'iQQAGEMrr- sanar vfoo de Ilngtmgem,defeito, erro manifesto li COIT/glr ou de

Suprima-se no Inciso I, do art. 209, na priJlléira parte, após a

expressão "cabendo a ••• n a palavra "coordenação", ficando o te~

to assim redigido:

Art. 209 ••••••••• I
I - descentralização po1!tico-administrativa, cabendo as

normas gerais â esfera federal e a execução dos respectivos pr2,

gramas ã esfera estadual e municipal, bem como a entidades bene
ficentes e de assistência social; -

JUSTIFICATIVA:

o texto, como foi aprovado, carece de revisão, pois a atrl

butção da função de II coor den ação " a ambos os nIveis não corre~
pande ao modelo de descentralização político-administrativa, que
permeou a concepção de vários TItulos da nova Carta.

Dessa forma, para ajustar o texto a esse modelo, impõe-se

suprimir a palavra "coordenação" na primeira parte da redação do

Inciso, deixando claro que à esfera federal dompete tão somerte

o poder normativo geral. E às outras esferas, estadual e munici
paI, a competência administrativa, que implica em coordenação ;
execução.

Com esta redação garante-se o caráter descentralizado do aisI
tema de assistência social, o que se compatibiliza com os dif;
rentes nIveis de competência. -. . I

EMENDA 2T01801-1
fJ Josg CARLOS SABOIA AUTOR J r:r;;;:;;J

QlJEIRAASSIlWAR A NATUREZA DAEMENDA:

Q -SUPRE88IVA -Sefcrdeexpress&,oupalavra,n&ode'o'erblrrYerterosenUdodocflSpOSltlvo
~ no.texto. auprimk' o advl!rbIo ~NÀO~" PfI'Slll\do li setemendllimodirlCotMl e nbosupressIva.

O - OMISSAO-ObjeUvlI~rmI!rill aptOVlIda no I' tumo e n!o IncluldlllU!redllçãodovencldo

O - ERRO - Redaçllodo vencidoque nbocorrespondl.t 110que rolllprovadono I·tumo

O - COI'fiRADlçAO_Otsposllnos contr&dlt6tlos entre si e sobre li mesma mlltérla.

209

O - CORREçAo DE lJrt:oUAGEM - SIIIllIl" \'feiode Ilnguogem,defeito, erro m/llllfesto8 coRlglr,ou de

""""'-
Supressão total do Art. 190, (II e parágrafo único) •

(11 - a propriedade produtiva.)

(parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial ã propri!!

dade produtiva e fixa,t=â normas para o cumprimento dos requis!

tos relativos a sua função social.)

EMENDA 2T01802·9 ~' --,
f"'l JOSE: CARLOS SABOtA J (ITllf;;;;;V

QlJEIRA ASSIlW.ARA NATUREZA DAEMElIDA:

GJ - stlPRESSlVA -se farde expre»5o ou pll!llVTa, n.!lodever6lnvertero sentidodo disJlOSlt1vo
Exemplo.no texto. suptIm.lr o adY!rbIo ~NÀo"" pASMndo li ser emenda mocW1clltfvlI e Mo lUpl'esslv..

D - OMlSSAO-ObJeIlva reslAbe!ecer rnatlrill aprovadano 1·lumoe MOlnduldllna redaçllodovencldo.

0- ERRO- Redaçllodovenddo que n.!locORespondrro 110que folaprovaoono I·lumo

O - CONTRAnIçAO - OL$pOSllNos conlrlldilólIoS entre sI e sobre 11 mesma malérla

O -~~ IJI"IaQA.Q.EM - &nar \'fclo de Ilngtlagem.defeito,erro mlllllrestoli conlgll',ou de

Suprima_se do texto do Projeto de Constltuiçllo (B)

suer Ima-se a parte final do Artigo 110, que displle:
" e das fundações públicas," ficando o Artigo com

a seguinte redaçaõ:

nArt 110 - A uní.ão , os Estados, o Distrito federal

e os Municípios rnstLtuí rão, no âmbito de sua competência, reg!

me jur!dico único e planos de carreira para os servidores da ad
ministraçllo pública direta e das autarquias" -

JUSTIfICATIVA

Como se verifica,no texto não estão incluI das as
sociedades de economia mista e as empresas públicas, não haven
do razão para a ãncfusão das Fundações. -

No plano administrativo, se os empregados das fun
dações iriam passar a condiça:o de funcior.tários públicos, nenhumã
reaão existiria para a existência de ditas fundações

dos, especial:~n~~a~~ ~~~i~~~c~~~~eaP~~~~j~~ot~~~~r~~ualemp~~I%
tente que passaria a ser estatutário e no que diz respeito a or
ganização simBcal hoje existente e que passaria a depender dã
lei que regulamentará a organização sindical dos servfdon-s públicos.

EMENDA 2T01803·7 ~ --, "'''......--,
f!'J ADEMIR ANDRADE ) ~07119B8J

QUEIRA ASSINALAR A NATUREZA DAEMENDA:

[!] -:~:~~~:n~:=Io~~~~'~V:~5e~:'Ii~=~=SUPresslvzr.
D - OMlSSAo- 0bje\MI tl:StabeIecer' matérlllllprovadano I· twno e NO Intluldana redaçãodo vencido

O - ERRO - Redaçio do vencidoque não corresponda!lOque foIaprovadono I·lumo.

D - CONTRADIÇÃO- DlSposltNos conbadltorlosentresi e sobre a meSRiaroetcrta

O - ~=E UNoUAGEM - sener viciode IX1gUllgem, derenc erro mllnlfesto11 cOlrlglr, ou de

Suprima-se do texto do Projeto de constituiçl:lo (B)

a alinea nEt' do Art. 161, § 212, XII.

Supressão total da alinea IIp',,

E) Excluir da'liflcidênt:ia do imposto, nas exportações

para o exterior, serViço; e outros produtos além dos mencionados'

no inciso X, I'B" ,

Justificativa

Este assunto n:lo deve ser matérlé constitucional, ra
z§o pela Qual sugerimos a sua supressl:lo.

EMENDA 2T01804-5 ~~' --;
~ ADEMIR ANDRADE ) rr;y;T;;;J

QUEIRAASSlI'iAU&RA NATUREZA DA EMENDA:

I!J - SUPRESSlVA - Se forde expressãoou p~IlIvrll não deveráInvertero senlldodo dIS~tlvo,
Exemplo-no texto, suprimiro ccMrblo "I'iAO" passando li ser emenda modJicIIUva e Mo supresslvll.

D - OMlSSAO -'ObJetiva restabelecermatérlllllprovadano l' turnoe não lncluklana redaçãodo vencido

D - ERRO - fle~bç&o do vencidoque nlio eorresponda110que foillprovadono I" turno

O - CONTRADIÇÃO-Ol5pOSllNos contradllollosenlre51e sobre a mesma mall.:/la

D - ~~~E UNOQAQEM - Sanar viciode linguagem defeito, eno mllnlfesto1t COnlglr, ou de

Suprima_se do texto do Projeto de Constituição ( B )

212 turno, Art.512, XII a expressl:lo " flagrante~ "

Justificativa

Trata-se da supressllo da expressdo "flagrante delito"
uma vez ser de dificil julgamento a verificaçi:lo de um flagrante de'

lito no interior de um domicilio. A reda~ao constante do texto, p;
de permitir arbitrariedades, razl:lo pela qual julgamos imprescind!

vel sua retirada" As expressões "socorro" e "desastre" atendem ao

necessário.
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EMENDA 2T0180S-3 ~~ --, ~"---,

f? ADEMIR ANDRADE J ~07l]988J
EMENDA 2T01812-G ~, --,
llJ JO!O HERRMANN NETO J fWõ;;;~"9"ãã]

Q(JEIRA ASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

~ -~~a:~~~~~~:n~ ~~=oo~~~~~~~~6;:'~~:e~~n::s~::~presslv~

O - oMlssAo - Objetivarestabelecermater~ aprovadano I" turno e não incluldll na redllçlo do vencdc

D - ERRO - Redaçãodo venddo que nao correspt'lTldll ao que Foiaprovadono l'turno

O - CONTRADlçAO - DlspOSI!.Noscontraditariasentre51e sobre a mesma mseua

O - ~~~~~E UNGQAGEM.- Sanar vlclo de kngullgem defeIto erro manifesto li corrigir.ou ~

QlIEIRAASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA:

Gl-:X=:~~~~~~~O~~;;:lI::~~â=~n~se~~~~~~=$llJlfessm

O - OMISSÃO-Objetiva restabelecermlItérla aprovadano I· turno enio lnduida na redeçêodo vencido

0- ERRO- Redação do venCllfoque não ccrresponda ac que fOIaprovado no t-unnc

O - CON'TRADlÇÃO - Depos uvos comredecncs entre si e sobre a mesma metcne

O - ~~~E UNGUAGEM - Sanat \/leio de IlOgUlIg"fTl, defeito, erro memresrc a corrigir, IJU de

QlIEIRAASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

[!] _ SUPRE8SlVA _Se ror de express!o ou palllVla não ckv!:lâInvertero 5el'1l1do do dlSposlllVO
Exemplo- no texto,suprimir o lKM!iblo "NÃo", passandIJli seremenda rno&fi~o!IlJVlIe nllo suplessh:lI

o - osussxo- Objellva restabe:l~r materla aprovada no I· turno e n50 Indulda na redaçkr do vencido.

O - ERRO - Redaçlia do vencldlJque não correspoada ec que foleprovado ~o 1 turno

O - CONTRADIÇÃO - DlSposm';os ccntraducncsenue SIe sobre a mesma merena

O - CO RREÇÃO DE UMGUAGEM- 501111ar VICIO de rlflgulIgem defeito, erre manifesto li corrlgll ou de

""'''''-
Suprima_se do texto do Projeto. de Constituição (B)

Art. 180, § ,4SPI as expressões "garimpáveis" e "na forma da lei n

Suprima-se do texto do projeto de Constituição (B) 29 turno, Art.

14, § 29 a expressão: .... , e durante o erIodo do servi o mil!

tar obrigatório,"" os conscritos".

Suprima-se do texto do projeto de constituiçã.o (B) 29 turno, Art.

159 § 39 III (supressão total do inciso),

QUBRA ASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA:

Justificativa:

Por não se t~atar de matêria constitucional.

Suprima-se do texto do ProJeto de Constituição (B) 29 bumc, Art.

161, § 29 XII "f" a expressão: " e exportação para o exterior".

QlIEIRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA:

~ - StlPRESSIVA _Se for de expressêoou pallMl1n30 deverâ Inverter o ~nl.ldo do dlspositNo
Exemplo- no texto suprimi" o ~~rbIo ~NAo" pllSSlIOdo li ser emenda moddkatlvll e okI supresslVll

D - OMISSÃO -ObJellva restabelecer materia llplOVllda no r-turno e n!lo IndUldll na redação do vencido

0- ERRO- Redaç.!iodov~nCldoquenllocol"lespondaaoquefolllprovaool1oI-tumc

O - CONTRADIÇÃO - DlSposllNOS conlJlldllonos entre SIe sobre 11mesma metene

D - ~=E UNGUAGEM - Sanllf vicio de Imgullgem defeito erro menrreac li corrigir ou de

EMENDA 2T01813-4
l!J JOÃo HEM MANN NETO J l!Yõ7;~~!ãJ

Justificativa' I
Entende·mos ser direito de todo cidadão brasileiro ~

o direito do voto, que com o passar do tempo estendeu-se as tnulhe

res, aos analfabetos e hoje ôese j amce acabar com esta última exce

çâc , razão pela qual sugerimos sua supressão.

JAMIL HADDAD

[K] - ~~~S:U::::~SS:Io~~~~ap~~=:~::~::~~~s~:~sslva
0- OMlS5ÁO_OblelJvarestabelecerl1l4tl!rIa8pflJ'ladano J·tumoe nliolncluldaTlll redação do vencido

O - ERRO - RedaçAo do venddo que nlio correspondlla~ que Ioleprovadono I~ turno

O - CONTRAI>1ÇÃO - DLSPOSlllVOS ccneadacncs entre si e sobre a mesma merena

O - ~~E UNGUAGEM- Sanllr vicio de Imguagem, defeito erro marufeste 11 corrlgll ou de

EMENDA 2T01809-6 ~~, ---, ~"---,

p ) tllm/19S8 J

EJ - ~~~:S:~~~;~I~~~S:oO~~~~8p=~âS:;V;~~n~:e=~~:~=upresslva.
D - OMISSÃO - ObJetMI restabelecer mal~rill8prov.adIJ no I· turno e não In<:llJldll na redaçêo do vencido.

D - ERRO- Redaç/io do vencido que nao corresponda ao que rol 8plovaoo no t-tumo

Q - CONTRADIÇÃO -DISPOSItivos contraducncs enueSIe sobre a mesma matene

D - ~~~:~~~E UNGUAGEM - Sanar vicio de hngulIgem defeito erro ml5nlresto 8 cafllglr ou de

EMENDA 2T01806-1 ~'--------, rn-"'''---,
PJ ADEMIR ANDRADE Jêw071J9B8J

A expressão "garimpáveis" pode gerar Int.e rpre tações
dúbias que provoquem as injustiças que procuramos corrigir ao ~

laborarmos a Constituição. E a exoreesãc "na forma da lei" deve
ser retirado por fazer parte do "C8Put" do Artigo

Q(JEIRAASSII'iA1AAA NATUREZA DA EMENDA:

Justificativa

Q(JElRA ASSIIW.ARA NATUREZA DAEMENDA.

Deve ser dado ao parágrafo 2Q do Artigo 184

seguinte redaça:o:
"§ 20 _ Serão brasileiros os armadores e os pr.Q.

prietários das embarcações nacionais Os comandantes e os .2
ficiais serão brasileiros natos e pelo menos 2/3 (dois te!,

ços ) dos demais Er Ipufarrtes serão brasileiros".

QlIE1RAASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

Justificativa:

Não se )ustifi,ca a ecuautaçâo de créditos, pagos inclus!1
ves em matérias prImas isoladas na industrialização de produtos ai
serem expandidos. Nestes casos há um grande preJuízo para os Est~

dos, o que deve ser evitado.

[!] - SUPRESSIVA -Se farde expressãoou pll111ml n50 dt:verâII"lverter o senlldo do d\sposdrvo
Exemplo- no texto, suprimir o Ddverbio "NAO~. p&stIl1do li ser emenda modl/iclll.rvll e nlIO supressiva

D - OMlSSÃO-ObJelJva restabelecer mlI~na eprOVllda110 1· turnoe não Indulda na redllç30 do vencido.

O - ERRO - Redaçlio do venCIdoque não COlTespondaaoque foi llprovado no J'I'Jmo

O - CONlRADIÇÃO-OtSposllNos contradllor~entre ~I e sobre a m"<m., malNla

D - ~~:T~~E UNGUI\OEM - SlInar vicio de lltlgullgem defeIto erro mllnlfesro II cOlllg,r ou de

JUSTIFICATIVA

o Parágrafo 20 do Artigo 184 do Projeto está em

contradição com o disposto no Artigo 12, § 2!i1, inciso 7!i1,uma

vez que os Comandantes fazem parte da reserva das Forças A.E.

madas.

Por outro lado, na legislação vigente os Coma,!!

dantes e Ofielais devem ser brasileiros natos.

D - ~~~~S:U:::~=o~~~~~=:e~ás:~:~~::~~~~a::~upressM.
D - OMISSÃO - ObJellvarestabelecer meteriaeprcvadano t- turno e não .ndUlda ne redcçêcdo vencido

D - ERRO- Redação do vencidoque não corresponda ec que 101 eprcvadono I-turno

[TI - COI'ilRADIÇÃO - D,spOSitIVOs ccntreduoncs enne 51e sobre a l1\(";tllllmal. IIi!

D - ~~~E UNGUAGEM- sener vfclo de 1ll1Sui!gemddello erre manlfes10 li cOlrlglr ou de

QlIEIRA ASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

Os funcionários públicos devem ter os mesmos direitos dos

empregados das empresas privadas,

Supril!1aJll- se do texto do ProJeto de Constituição (B) 29 turno,

Art. 40, § 29 a referência aos incisos: (IV, VI, VII,VIII, IX ,

XII, XIII. XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.XXII, XXIII e XXX.)

Art 10 - Os que, por motivos exclusivamente P.Q.

liticos, foram cassados ou tiveram seus direitos politicos •

suspensos no perIado de 1S de julho a 31 de dezembro de 1969
Por ato do então Presidente da República, poderllo requerer

ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e

vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que co,!!!.

Provem terem sido estes eivados de vicio grave

Justificativa:

§ 29 Aplica-se a esses servidores o disposto no art.79,

(IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

xx. XXII, XXIII e .xXJt:.)

supr-Imem-se do Art. 10 das Disposições Transit1

rias as expressões

".. foram cassados ou ••• "

" ••• poHticos •• "
" •• no pedodo de 15 de julho a 31 de dezembro

de 1969, por ato do então Presidente da República •• "

" ••• desde que comprovem terem sido estes eiv~

dos do vicio grave".

GJ -~=:~~~c:m~~=oo~~~~lIp=~:':;V:~n~se=~:~~supresslvll
O - OMlS8Ao -Objetiva restabelecer mat~n.!Illpr~da no 1· turnoe n30 mcIuldanll redação do vencido

D - ERRO- R~çllodo venCIdoque não conesporlda 0110 que foi aprovado no t-tumc

O - CONIRADJç:AO-Duposl!Jvos COneUWI!onost:mre1J!t:50breamesmamitlerra

D - ~~~E UNGUAGEM - Sanllr vicio de llngullgem defeito erro merutestc a corrigir, ou de

EMENDA 2T01810-0 ~-------,r;r-~"---,
(1 JAMIL HADDAD J Qvo7/19BB J

JAMIL HAPADOAUTOR, _--'-=-_=- _

Q(JElRAASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA.

Art. 159, § 6Q

§6 0 O ouro quando definido em lei como ativo fi

nanceiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à

incidência do imposto de que trata o inciso V do "Caput" de~

se artigo, na operação de origem, cuja alíquota mínima será

de um por cento, asseg~rada a transferência da arrecadação I

nos seguintes termos

I - Setenta por cento para o Estado, o Distrito

Federal ou o Territ6rio conforme a origem

II - Trinta por cento para o Municjpio de origem

JUSTIFICATIVA

A redação correta do § 61Z aprovada em primeiro

turno é a que estamos apresentando, que foi modificada pelo

relator, e a intenção da distribuição fo.i a que agora se faz

traduzindo a distribuIção do ata~'

DESPACHO

Suprima_se do texto do Projeto de Constituição (8)

o Art 190 ( eupressao total do artigo).

EHI::NDA N9 2T 1807-0

NATUREZA: ~E:::RR:::O,-- _

As desapropriações podem se dar por Inúmeras razões,

como construções de hidroelétricas entre outras, motivo pelo qual

nenhuma propriedade pode ser insuscetível de oeeeorcprIeçãc ,

Justificativa

o - :=~,~~::~~e~:Io~~~~8~=;'s:=~:e~~~:~~~:Upresslv8

O - OMlSSAO-Objetrnlreslllbelect'rffilll~rJ1I8p=dano J.turnoenliolnclukl8n.!1redaç3odovenc~

[i] - ERRO - Redaçlio do vencido que nêo correspondll ao que rol aprOVl5do no \' lumo

O - CONTRADIÇÃO-DlspOSlllvos conlIadltonos entre SIe sobre a mesma metene

D - ~~~ UNGUAGEM - SlIflar \/leio de linguagem defeIto erro manifesto li corrigir ou de

W DA 2T01807-0 ~"'---------'J r-r-~"---,
C JAMIL HADDAD ("11/07/1988 J

Visando corrigir erro, a emeflda inverte o ..texto do art. 159,

g 69, aprovado em prJ.r'leiro turno, o que colide com as normas regimen

tais. DeJ.xa de ser acolhida.

QlIEIRA ASSINAJ.AR A NATUREZA DAEMENDA:

ITI -:X=:~~~=:Io~~~p~~6:~~S:=~~~supre~
O -.OMl8SÁO-ObJeIIva ~~ermatértaeprovadano l'tumo enio Induldana redaçio do vencido

O -. ERRO- Redaç60 do vencido que não COflesponda lIOque foi eplOVllOO no l' lumo

O - CONTRADIC;AO - o.sposIlIvos conlIedltorlos entre si e sobre li mesma materla.

D -~~ mOUAGEM - Sanar viciode Ilngullgem, defeIto erro manifesto li corrigir, ou de

Suprima-se do texto do ProJeto de constituição (B) 29 turno, Art.

79, XXXI:IJ: a expressão "salvo na condição de aprendiz" ,

Justificativa:

o texto, como está redigido, permite que a

zagem comece a qualquer idade, 3, 4 ou S anos de idade.

Justificativa:

Supressão total do Art. 179, "CAPUT" e §§ 19 e 29.

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUIAARAES

Preside"nte da AssembléJ.a Nacional Constituinte.

I
O Estado visa a coletividade e nau o lucro, portanto deveI

ser adm1:tido na exploração da atividade econômica.

QUBRA ASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA.

[;] - SUPRESSIVA -Se for de expressão ou palavra não deveráIn~rter o senbdodo dlSPOS11wO
Exemplo- no texto..suprimir o Dcf;.eiblo ~NÃo~ pas5llT\doli ser emendll modtfkalMl e n60 supresslva

0- OMlSSAO-ObjetrvarestllbelecermaleriallpfO\'3dano J'tumoe não lodukbna redação dc> venddo
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Q{IE1RA ASSINAJ.&Jl A NATUREZA DAEMENDA.

EMENDA 2T01824·0 M""' ---, '" L---,P DEPUTADO NELTON FRIEDRICH J~-~~ }Constituirte JAYME SANTANA

EMENDA 2T01820·7 """' ---,
PJ )gw;;::;=J

Q{IEIRAASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA0

D - ERRO - Redllçlio do vencldcque nêc correspcnde110 que fol11PlOvlldo no 1 turno

D - CONTRADiÇÃO - D,~p<J~ltlI'OS ccnued rónos enve s.!' sobre 11 m"~rn" mat-ua

O - ~~~~~tlv~E UNOUAGEM - Sanar VIcIode IIngullgem defeito erro mlll1l1t'~lo II rOIlJ!)lr ou de

Suprima-se do texto do Projeto de Constituição (8)
do Art 172, § 611, a exp reesão-

• • • e, se até o encerramento do período legislativo não for

devolvido para sanclto. será promulgado como lei"

@] ~ ~~~:~exi:~~~m~~oo~~~a~:c~á;"':~n~:c~~~:u:=presslva
O r- OMfSSAO- ObJellVi:l restabelecer meténa IIprovado no I' turno e nâo lnduldll na rcdo!lçio dovencido

D ~ ERRO- Redaço!lo do venceo que naocolTesponda 1:10 que101 aprovado no i-teme

O - CONTRADIÇÃO - DlliposrtlVos ccmreõtcnos entreSIe sobrea mesmamaterlll.

O - ~~~E UN:GUAGEM - Sllnllr\'ICIO de IlnglUlgem, defeito erre manlresto 11 corrigir. ou de

[!] - SUPRE$SlVA_ Se forde expressãoou p~"vra nec devcrã mvertero senudcdo dlSposlbVO
Exemplo. no texto supnrTlIr o adverlrlo ~NAO~, pessendo 11 seremendamodl~caWa e nàosupresslVa

o - OMISSÃO-Objeliva restabelecer rnetena eprovada no I' turnoe nec InclUlda na red/lçllo do veoccc

D - ERRO- Redaça"'J do veeccc que nae correspcnca aoqueIOlaprovad' no l ' turno

O - CONTRADIÇAO - DISPOSIIl\'O~ ccnuedrtcncs.enueSIe sobrea mesmamatene

D - ~~~~~~E UNOUAGEM - SllnarVlcío de linguagem defeitoerro memrestc 11 comglr O.J de

Justificativa
suorima-se, no art. 70, inclso XI, as expressões

Não devemos estabelecer decurso de prazo para a lei
mais importante do pefs , que é a Lei Orçamentária

Suprima-se no inciso I, do Art. 7U; a expressão "Complementar"

JUSTIFICATIVA

" •••••• excepcionalmente" •••••••• confor

me definido en lei";

EMENDA 2T01817·7 AAoo

~ RAQUEL CAPIBERIBE ---------'J flli!ô~;;nãJ
Não existe razão para que a lei que regulará a matéria seja

lei complementar, que demanda "quórum ll especial dificultando a sua
aprovação.

JU~TIFlCATIVA

Q{IE1RA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA'

ILI - ~:P~::~~~~~~: ~x~~s:oo~~~a~~:e~ás~~:::n~5I';:~:~I~~~~~~~uprmrva

O - OM.lSSAO-Objelivll restabelecermeténa eprevadano l"lumo e nec InclUldllna redaçãodo vemdc

D - ERRO- Redaçeo do vencido qUE' não «lrtl"~f>(IlldllIlO quI" lolllplOvad" il'l I turno

O - CONTRADIÇAO _1l1~JlO~lhvn~ ("Olltrnll,IPlln~ I"l1h.. ~l p <.ohr.. 11m ..<um "nl, 111

D - CORREc;Ao DE UI"\OUAGEM - Sanar vs.ro de JJnguagtOl ddl'lln !'Im lII11nllc<to a cOIIIgll ou d"
tecolcaleglS1OOvll -:....

Suprima-se do texto do ProJeto de Constituição (8) 29 turno, Art.

176, 11 (Supressão total do inciso).

(II - propriedade privada)

Justificativa, I
J;:ntendeinos que este não deve ser um princípio ado-I

tado na Ordem Econômica.

EMENDA 2T01821·5
mC rOf'pl'ta(1C' .11"flfo F"'NT.Mm1\.

QlJEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA0

[!] _ SUPRESSlVA_ Se fOI de exprcssllo ou pl:llllVl'l:I nãcde'o'erillnvelter o senbdodo dlSposlbvo
Exemplo no texto supnmlr o edvérbíc ~NAO". pessandc 11ser emendamod,ficlIbvll e MOsuplesSlVl1

D - OMlSSÁO-ObjellVi:l restabelecermalênll aprovado!l no t- tumoe nec Indufda na redaçbodo venCIdo

O - ERRO- Redaçãodo venceo que nêc eerrespcnda 110 que fOll1provado no t- lumo

D - CONTRADIÇÃO - DISPOSlllVOS eonuadeõncs entreSIe sobrea mesmarneíene.

O - ~~E Uf\lGUAGEM - Sanllr1'fclo de Ix1guo!lgem, deleito erro manifesto 11 cOITJ!;llr, ou de

Jl,rt.30~ III - Projet"co CJl)

suprimir do ânca so IIj do art.30 do Projeto de ConstJ.tuJ.l;ão II ex
pressão -trJ.nta e".

Não deve haver escepcícneareaõe de :l;'articipação na

gestão e a lei não deve ser a única fonte para definir a maté

ria. Vela-se que embora !'revista a norma e'TI textos cons~itucio

na! 3 en ter i ores nunca houve lei requlamentando a cueseêo,

EMENDA 2T01625·8 AAOO ---, \f? DEPUTADO NELTOti FRIEDRICH J ~~~Aô77ãã)

Q{IEIRAASSINAJ.&Jl A NATUREZA DA EMENDA.

m- ~~~~_;~~~:~~::~oo~~~vra~=:=~á5en;v:~~n~:e~~~~~s~o~~supICSslvll
D - OMfssAo -Objetiva restabelecermeterraIIplOVlldo no i- Iumoe nlloIncluldo!l no redaçãodo vencido

O - ERRO- Redaçãoda venodc que nee ccrresponda ao quefoio!Iprovado no ptumc

O - CONlRADIÇÃO~ DlSpoSllJVOs coneedsõncs entreSIe sobre~ mesma matena

O - ~~E LINGUAGEM - 5aMt '<{dode~m, de(elf.o erra men\{esloe conlgll,ou <k

JUCTJFIC"TIV/l supr-tee -s e , no art. Iü , as expressões

OOEfRAASSINALAR A NATUREZA DA EMENDA.

"Art 10 - t assegurada a partlclpaçâo dos trabalhadores e

enpregados nos órgãos onde seus m ter-es ses pr~

f t s s t cne t s ou prev tdenct âr-ros seaan obae tc de

di s cus s âo e dellberação"

Suprimir o § 2Q do art 170 que autoriza o Banco Central do Brasil a cCllT9rar e

vender titulos da emissão do Tesouro Nacional C01l o objetivo de regular a oFe!,

ta da moeda ou a taxa ele juros, dispositivo emconflito com os incisos IV e V

do art. lQ7 que transferem- para lei c~lementar a organização, o Funcionamento

e as atribuições d:J Banco Central do 8rasiL -

JUSTIFICATIVA

Não há razão para que a par-t t e t peçâo dos trabalhadores seae

c f e lta apenas nos coleglados de óT'Jâos pübl1COS

"co'l eç redcs dos" " "público;", ficando assim r-edt gido
o artigo.

o - OMlssAo -Objet \a restabelecer mate/laaprovada no I turnoe nllomcUlda naledaçáodo venCIdo

D - ERRO- R~daça", de>venCido qut' naco c:orreSp?'1da ao qu~ fOl aprovado nco 1 turno

O - CONTRADIÇAO _DISpOSlbVO~ contradltol1os cntresle soble11mesmamateM

D - ~T~~w~E_UNGUAOEll1 - Sanar VICIOde I'ngu~gem, defello elTo mllnlfesto a cOlTiglr ou de

o - SOPRESSlVA- Se ler de expreSSllo ou p~'llvrll n~o deverá Invertcr o senbdododl$pOSlllvo
Exemplo no tel!lo sllprlmrr o o!IdvertllO -fi,\O passandoli tel emendllmod,~ca\lVll e MOsupresslva

EMENDA 2T01826·6 ~~P DEPUTADO NELTON rRIEORICH ---------'j tSl~;A;]

Consti tuinte KOYU IHA

EMENDA 2T01822·3 AAOO --,

tJ ) tJ;"~~',_;J

Suprima-se o § 211 do art. gll, do Projeto de Constituição "B".

JUSTIFICATIVA

QlJElRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

Ao leigo p6de pareger válida a proposição no sentido de que
os abusos serão punidos na forma da lei, mas é um engano. Os l1icttas
civis e penais já estão na lei e a responsabilidade é individual. A
inclusão constante no § 2i permite que se estenda como integran'te do
processo coletivo de greve ilícitos civis e penais, que só devem ser
punidos individualmente o-- O texto permite a criminalização de diri
gentes sindicais, que não cometeram diretamente nenhum ilícito e s.
penalização pecuniário do sindicato por nic;.itos individuais.

Gil - SClPRESSIVA - Se lorde expressllo ou ~lllvrll nao dever~ Invertel o senlJdo do dlspoSltrvo.
Exemplo no texto suprlml/ o lIdl'êiblo ~fi,\O-, pllSSllndo li seremcndamodificativa e nAo supressrva

O - OMfSSAO- Objetiva rcstllbelecer matellaaprovada no l' tumoe naoInduldano!l redaçãodo venCIdo

D - ERRO- Redaçllo dovenCido que naocorrespondll ao que101 aprovado no I' turno

O - CONTRADlçAO - DISPOSItIVos contrlld'tor1o~ entreSIe sobrea mesmamal~f1a

O - ~~:=E UNGUAGEM - SlInllrviciode Ilnguagcm, defeito erro manifesto a cOlTlglr, ou de

1< f'rtlE'rocla va se adapt a'r- a posse dos Prefeito'" eo prJ.nci

pio gera], eensaeeeee pelo ProJPto, nos arti.gos 2ft e f14, pelo qual

todos: o::: chpfps: do sxecumvc dna caam o seu mand;;ito no prble~ro dia

do ano civil_

Art 92 ao cargo, el"llnego, posto ou graduçâo a que ten.am [)\rEl I
to se estivessem no serviço ativo, obedecldos os prazos de permanên_ t

cia em atividade previstos nas leis e regulamentos vlgentes e respel

tadas as caracteristicas e peculiaridades proprias das carreuas aos

servidores publicos civis e rr'llitares, ~observandos os respectlvos r.§.

gimes juridicos

JUSTIFICATIVA

SupriMam-se do texto do Projeto de Constituição (B) 2Q turno no Ate

das Olsposições Constitucionais Transitorias'

m- ~~:P~~~~xt: S:U~~:~I~ :x~~e::~~oou ~~vrap;:~~=:á~~~~~n~:e~~~:;IJ~:s~o:~~v~uPlesslva

O - OMlssAo -Objelivll restabelecermetene eprcvedano 1 turnoe nec índu dena redaçilo do vencido

O - ERRO- Redaçãodo venceoque naocolTesponda ec que foiaprovado 1'10l' urmc

O - CONTRADlçAO- DlsposlUvos contradltonos eotreSIe sobrea mesmamatella

O - ~~:Te~I~IV~E UNOUAGEII1 - SlInarvicIode lInguagem deleito erro manifesto a corngr ou c.

Q{IE1RA ASSINAJ.&Jl A NATUREZA DAEMENDA

o teXtO Suprl.mlóo. que: e a reproDução do contlDo na :
menda CO"lstl.tucl.onal nO 26/85. Art 40. 5s 3~ e 8'? ve"'c restrl.ng ...>="
a expressão tlasseguradas as prorrocões na l.nat~vJ.dade", o que não ê
lõg~co nem procedente, no CãS~ de Afl1stl.a ~
As prof"oções na lnatl.Vldade sao decOrren1:es De loe1s Especial.s e n;.
há outras e)"J.gênCl.as a não. ser as nelas cont:l.da5

EMENDA 2T01818·5 AA"' , ~'""

~ RAQUEL CAPIBERIBE ê'Jff07l~

Q{IEIRA ASSIIíAlARA NATUREZA DAEMENDA0

D - SUPRES5WA-séfor de cxpfeS$60 ou~ nbo devcrli nveltero serllldo do dlsposltlvo
Exemplo- no texto, $uprfmll o ~vérlrlo ~N.l.o~, pOS$.Mdoosercmendarr;odlficlllivll e nbo supresslvll

O --. OMlssAo - Objetiva restllbclecer matéria oprtMldll no l·lumo e MOInduldll /UI redllçho do venCido

IiiJ - ERRO- Red~çllo do vencIdo quenllocorresponda 110quefolllplovlldo ~o I'lumo

D - CONTRAJ)lÇÃO_DlSpos!tlvos contrlldl\6rlosenlresle$Obreamesm!llnlltérla

O - ~~?uJ:.E Uf\lGUAGEM - Sanllrviciode linguagem,defeito,erro manifesto 11 cotrlglr, ou de

,
SubstituiJ,a redação do art. 103 Ucaput" pelo art. li7 ~o Projeto apro-
vado em plenário. '

JUSTIFICATIVA

o texto revisto pelo Relator difere substancialmente do apro
vado pelo plenário, que estabelecial "A Justiça dos Estados deverá 
instalar juizados especiais ••• " Ou seja, os juizados especiais esta
vam já criados pela norma constitucional, cabendo aos Estados-membros
tão somente instalar.

A redação do vencido (art. l03-caput) remete ao legislador
ordinário a faculdade de criar (A União. no Dlstri to Federal e nos
Territórios. e os Estados criarão (sic), o que reduz o alcance social

da norma ~~~~:~~~.e~~r=~:~~:~u~~:o~res.tabele~imento do texto apro-
vado pelo plenário no primeiro turno de votação a que nos referimos
no primeiro parágrafo desta justificação.

QlJEIRA ASSINAÍARA NATUREZA DAEMENDA.

JnI-~:~~~::::~:=o~~~a~~:~~=:n~:C=:::s~~essrv:
O - OMISSÃO -Objetiva festabclecer matérltl aprowdano 1· turnoe nãolnduldatIiI redaçáodovenodo

O - ERRO_ Redaçaodo venCIdo que nllocorrespondllllo que rolaprovadono l·tumo.

0- COI'ilRADlÇÁO-DlsposllivOscontrad~l6tlosenlreslesobrellmesmllffllltérlll

O - ~~E Uf'(GUAGEM - ~lIflllrvlclo de linguagem, deleito,erro manllesto11 corrlgtr, ou de

r.;-----------='------------,
suprima-se a expressão "Pelo poder Municipal" do art. 187 do Proje

1:o"B".

JUSTIFICATIVA
A emenda pretende dar maior coerência ao artigo, evi tendo que

o exercício de poll.tica de desenvolvimento urbano fique limitado ao
l-tunicipio. É notório o conhecimento de que o fato urbano não se esgo
ta no território municipal. Assume proporçoes bem mais amplas onde a
malha urbana se estende pelo território de mais de um mllnicipio, for
mando aglomeraçoes urbanas conhecidas como conurbaçoes as quais, em I
casos extremos, chegam a atingir dezenas de municípios, como na Região
metropolitana de são Paulo ou mesmo na grande Curitlba. Este aspecto
da urbanização é contemplado no artigo 25, §311, que concede aos Esta
dos o poder de instituir regiões metropoli tenas e aglomeraçoes urba
nas, que são formas de conurbação. A instituição e administração des
sas formaçoes urbanas, assim como das microrregiões serão, se não in
viabilizadas. pelo menos bastante prejUdicada, se rrantido a atual a'€

dação tio "caput" do art. 187. -
É de se argumentar, ainda, em favor da supressão da expressão

que a poli t:1ca de desenvolvimento urbano é exercida, ainda por outros
segmentos da sociedade que não o poder púbÍ!co Uma parcela significa
tiva da cid.a':3e é cnnstruida por simples cidadãos ou mesmos pelas for:
ças produtivas particulares, util1~ando-se dos meios ao seu dispor.

JUSTIfICAÇn.O

1" - Nen.'una constituição no mundo inclui em seu texto atribuiçÕes de uma errpr!

sa pública j especialme'lte de empresa que nem sequer Foi criada no próprio texto cons

tltucional e onde, ao contrário, o próprio texto constitocional remete para U1lEI lei

~ complementar a elaboração- das ·normas para organização, o funcionamento e as atribuI

ções a serer- definidas

2Q. - Engessar LJIlõl empresa pÚ~lica no texto da constituição significa irllpedir qúe
eIs se ada;l-te a dlr,lblica do progresso eco'15'nico e social e possa a vir ernperrar~o
dese'1"Ghir-~-.to, em vez de cOr'\ttibulr fa\:::ravell"~"'Jte

32 - 1rc:':.a-se, nesse paragrafa, de ps:pet\.lar a~,at\ja!.s f'OrlllaS aepolítica r-:}"!

laria e- q.J.e se atribuira, p:Jr linha travessa, ao Banco Central da RepublicsI CM.

2.J o auxilio de t1ll Conselho Monetar.io Nacional. o poder pol!tico exclusivo de gerir, a

seu puro arbItrio. os recursos obtidos pelo Tesouro Nacional, na coleta da Ret:e1.

ta, poder que instItuiu t.rn governo paralelo ao da Nação e que esta Co"lstituiç:lo

se empenhou, nas atribuições dadas ao Congresso Nacional, em eliminar

EmVEZ do recolhimento da receita ao Banco :lo Brasil, por exemplo, que pro

porciona ao Tesouro Nacional, a aplica;ão bancária dos recursos, conjugada às d!.
terminações de e:nprego contidas na l.ei Orçamentária, sem desv.ios, perceptua-se a
situação atual emque a receita passa a ser gerida dlscricionáriamente pelo CD'1

selho Monetário Nacional e a l.ei de Meios, letra morta.

Essa matéria dEiõ1snda ampla discussão e as norm3S legais devem permitir fácil

alteração, se:l'pte qJE a rEalidad~ dell'Ol1stre a i~rlosa cO"oI/Eoiêrn::ia de altera
ções.

Por tudo isto, a Constituição n:J Art. lCJ7, in:isos IV e V, transferiu para
a lei cOlll;)le-nentara organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Cen

tral O § 20 do art. 170 deve, portanto l ser suprimido

Além diste:

i - Parág:'afo 21<' do Artigo 170, Capitulo II (das tlnâl1ças PutlUcas)' Aut.c:iz6

o Banco Ce'1trc;l a comprar e vender titulos de emissão do TesO,Jrol co~ o objee.\o

de regu)êr a oferta de moeda. ou a t?xa de juros. ..
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CONSTITUINTE FRANCISCO AJoIARAl

Suprima_se a palavra "até" do inciso II do artigo 161.

t.e~eol'l.unlclI.lr15ef" n e nhue a ,lIl.S v Lne e e nove empresll.lJ
do Sist.emd ...rLrIlR,(S possuI contrat.o de concessd:o.
FIas explorel.lll o e e r v Lçc aor uma deleqaç-do lpOdl e

nd:o contrat.lJul.

Nest" S'Hlti"o. não é de ...e at aac reerlatrar. o
ensInamento .10 wee e.r e Jlellv Lop~s MeIrelles

transferênci6. da execulrio do serv1lro é /lelega
da por ato adlD1nistrativo (hllateral ou unl1 a
teral) e pela DleSllld rorltla pode ser retirAda ClU
alterada. exiqindo apenas. elfl certos casos,
autorizapio leqilllativa. Fntre nGs,~
de serviço pGhllco ou "e utillda<'le pGhl1.ca E
feIta ali dutélrqulas e às entlfia/les paraesta
tais, pola Que a leI, Quando cria aQuel<l$ ou

autoriza a crlaç:io dpstas ;5. lh~s transfere a
titularIdade o1os respectIVOS serviços, e, a
delegaçio ê utilIzada para. o trll.Sp4SSe da eXe
culi'ii:o rle servllr0s a particulel.res med Lant .. re
Clulam~nt"'ç'40 e controle ,lo 1>odpr pGhlico. A

nelegll.~ilo flode ser feita flOO dG mo.1.. lid...<lO'a
"e a) concesiio, b) per1lfisslio ou c) ",'JtQT1%a
~ilo, resultünte ,la! os servi"olJ "''-'nl''~o'tl.loli.

permlti.1ns '" autfJrlz<\<los. Que VfOr(Ol'l08 b

quir" (oh ('It •• "lig. 3'i5 (orifo nosso).

Aiustando tal t'nsinalllento com O nu~ foi dE'-

cl"ido pelcl constlt.llInte, encontrd....os ~u~ rorl"la~

de explorCl..çio a pril!\eira, centralIzada, por meio
0100 5rQ40s na ll,<l,lf1nistraçlio nlrpta: a l'HHlun,l•• des
centr.,llzafia, através de enpreslls soh controle
aclonlO.rio estatal. 'F'm conseaU~ncia. Ficou Cl..fastada
a exploraçii.o do servilr0 atril.v:;s de autarQ11ias, Fun
dações, s ...rvi..,os social0 autanollloo, e findll'1"'nte,
por ellJpretlas partIculares e pdrtlculd.rell 1ndivI
dualmente.

EMENDA 2T01828-2 ""~ ~

fJ ) tSl~:!YãJ
QUEIRA ASSlrlAIJ\RA l'IATUREZA DAEMEI'IDA:

-J& vI"os oue o Poder PúblIco pode
real izar cent.rlllizadamente aeus pr5/lrios Sdr
viçoa, por lIIe10 ,los 6rolios fia 7I.dmInietraç'io
m e eee , ou prestâ:-l08 deseentrallza"amente.
através ~4S enti/ladeu aut:i:rouicas e '....r ...est4
taIs Que lnteoram a llldflflnIstraç:io In,llret.a
(autar'lIlt"s, elllnreS<lS pGhlIc<ls e aocle"d<'lea de
econolllia 1II1sta). ou. aInda, por meio "e eneea
paraestatais de cooperação que não I"omtlõe a
1.dl'l.lnistralrão "lreta nem a Indireta (fundd~ões

inst.ltut.laa pelo 'Poder pGhllco, servipos so
ciais autônol'los e outros), e. 'lnalllfentc, por
eepe esee privadas, e partIculares indlviclual
wenee CeoncesSionSrioo:, perm1ssion5.rlos e au
tor1zatSrlos1. ouenae a II.dminIEfl:rclçdo PGhll1"a
e)l'ecutlll 08 $dtl8 prlinrlo8 ser"iços. (I re e como
tItular ,'Jos mes ...ou: Qu.. nee os comete a outrem,
ecae trcl.nsf .. rIr-lhe a t.Itulari,lade ou 8II'IP1"5
wen ce a o1!xccução 11 t.ransfer:!ncld fia tlt-uldrl
fl<\de do s e r v Lç c é O\ltoro<ld", por t e í, fi 85 por

lei poae roer retlradd ou /Tlodlrlcdfl<\1

~soa vonta<'Je da constItuinte 1; res"eltl:l"a na
presente emenda Que ohietiva tio soment.e retirdr no
texto aprovb."o ullfa ImproprIedade t:!cnlco-1ur!/li ...a.
A nova ("onstI!:.uilriio do ftraoil não pode conter tal
lmproprlef'Jlld6. Que cont.rclria a unSnillJe "outrlna 1'1
trla e f'Istril.lIQeIrll..

[TI - SUPRESSlVA -Se: forde expn::ssAo oupalMll nAodever6Inverter o sentidodo dispoSllIVO
Exemplo.no texto suprimiro adl'irblo "NÃo~. p5SSllndo a ser emenGII moolflCll(M) e nbo SlIpreSsM

O - OMISSÃO - ObJelNll resUlbelecer mllt~M aplovlldll no t· turnoe nlioIncluldll na Tedllç30 do venCido

D - ERRO_ RedaçliodovenCldoquenâocorresp<lIldlllloquefulilprovildonoJ·tumo

O - CONTRADIÇÃO - DISPOSlllVos conlrlldltóllos entreSI e sopre IJ m~smll mllterlll

O - ~~~~E UNGtlAOEM.- Sanar VIcio de Ilflgullgem. defeito elTO manifestoa comglr. ou de

I·
I
I

"escclbe, poia, por imnr!5prlo, faldr em COII

cessão - aup ti dto 010 »a/ler ~xpcut!.vo - para '1lle
una entIdade PlI.rel.estat<\l, eu1a criaçdo foi dpt"'rll'll_

nade!. pelo l>o<ler LeC/lslatlvo. ext>lore UIlJ s"'rv!."C'
pGhllco

JUGtlf'lcatl.a

'l'odavia, reexa1'\inan"o aoora acrut'le te,..to, COlll r.een

lrio e lonqe da natural tensd:o dos eeo e acs de lide
ranlras, construtdos da j enee a e cllnsatIv4s reu
nIões ~ 10Clo se vê oue deve ele receher correlr40
eaeeueae ,

1. correlrio QUe a e pretende re ee r ao texto,
todava, atravlis de emenda s u rrr e a a Lva , tell\ eunaea en
to rICI"oroSdmente t;;cnlco--\urldIco p ~l'\ nada 1l1tprd
A vontade dos senhores constltuintf"l. Incorporaola
ao texto j:i. aprovarlo.

71. 7I.sselflhl'ia uac Ien ...l ronstltulnte a nt-c vou ,
por 3q2 votos, contra 4 e • a,hlltenÇ!ões, emerr

0'111. Que peee e rva o atual 1Ifodelo õe polltica pe r a os
serviços pLhlicOB de telecolllunIcações, 11.1 1nelul"08
os serv1;;;-teJ:;r&n1cos. teleQr5.f1cos e "e
translltis!':io "'e "a<'loS "'ais serviçoll, ecwo ocorre
I"oo1e. por força "4 Lei nO 'ii.1 Q2, rle 11 ae illloo ae

1972 continu<\dio a ser preSl:a<'los por urn. ststema
elflPr;sll.rIal aul:o-sustenta"o. lucratIvo e com mdIs
de Quatro mIlhões <1e II.cIonIstiUl nio Qouernllll'lentaIs
_ o sistellla "'o!'lebrlôs - Que assumiu lI./licIonalmente.
• partir de 1Q "H i , atravl's "o seu Centro "a 'Pes'1uI8a
e nea envc í vtwen ec I("PQt'l). em C'al'lpInll!l, o papel "e
lluntGntalr lio do desenvolvImento cientifico. tecno16·

e ree e industrial das telecomunlc<\ções hrdsiletras.

III sunr~~siio Clue s<'l nropõe /li% r .. nro"ito lt

pr~~oneessiio 11.... e decorrO' rio fd!;.O de
Clue, como se rle;onstr<\rlO. a eXfllordlrd.o de um serviço
pGhlico por uma E'mprPlla soh controle acionlôrio l!O

tatal não se faz UlII contr<\to IIe conc"ssãtl, f!.rll1dllo
entre o partIcu14r e o t>o~er r)(",e,('utlvo, !'IdS RiM ror
una c:1eter"l\i'la,,:Io leCla1. em.. nand. no »od"r 1'>'urlati-

o instItuto dll. concessiio "e sprvi('o roGhlico
tem oi"o seculilrmente estunado pelos afllfllnlRtrati
vistas p:i.trios e estrllnqeiros. ~m todos, encontra
mos, ii. un;ni...lclaile, o enslnarnflnto de que a conces
slio ;; Ulll4 ~1E'Qu.riio contrll.Luclt atrl:lvl';s dei. Qual o
'Poder F1C:ecut.lvo atrlhui a um ente nio Clovernamental
o exercício d--:- um servIço e este aceita prest5.-10
por um pra%:o neterl'flncl.do e soh condições pr~-esta

l-oelecldao (V.CI., M,1l:RI0 HAf'lAG1<O. Natureza Jur!,licd
dA ("oncessiio da Serviço pGhlIco, f'liio 'Paulo. 1Q3J.

fl5.q. 101 r R~Lv J,()"PF''l HFIRFLLPR. I'flrelt.o AdminIstra
tivo 'Rrasileiro, são 'Paulo. 1'170, pãCl. 351'r COPLSO
ANTONIO B7I.NOprPA flR MELLO, Prestarão de Servilros
t>Ghllcos e 7I. .....II'l.lstraçiio rnolireta, f;iio 'Paulo, l'~R",

pliq-. 3'ir fUI.A(" PIN'l'O, ReQulamentaçito Fr~tIva "oa
Servilros ne lItl1I,1ane l'Ghlica, Rio 1"141, nlôtls 3(; e
seqs., Ot\II.{Hir C'. t\'" ANORAflF'. ~ervilr0s pGhllcos E" de
lJtilI,lade l'Ghlica., F:dO Paulo, ''13 t. pllC/s In] e
segs. r.lllZ PF AIlH1Il11 "'FrLo. o "rohlellla FeonôlTI!.co
nos "lervIço'i. de lJtIllfl""e PGhliea.. s:ão Paulo. ,o~n,

pllC/s "17 e SE"C/S., PLtNIO li. Il-RANCO. niretrizes "'0

dernas para a ("once!lsão de ~ervilrQs <le IItl1I"ade
pGhllca, <;;00 l'aulo, 1'149 pl1Qs. 0'13 e seCls. JO"N

P1.UPR, Ff'ective ReC/ulation of the Puhllc '1t11i
tles, N. Vork. 1C125, ns.Qs 74 e seClS. e talflb1!!lfI in
'I'roll.ns'orrll1no 'Puhll'c Utilltv 1l'equldtlon, N. Vor1o',
1"150, pli.C/s. 0'1 e segs., JllNpc; and lfiQham, Princlnles

of 'Puhlic IItilit.ies. N. varie, 1'1]7, pãas. 64'1 e
sega) •

o texto e-e na ..e r e ac foi ol-oti/lo a \"lartir na ru

SdO de e~E'n"a de fIIinha dutoria, com O'ltrds ao ee , e
lIlai9 a ea e naa coletiva e p r-es e nb e d a nel0 "("entrii:o".

ll'ely ~~fle-S MeIrelIes. o mais eo.n5.d.qr .. do doa
adfflinistrativlst'el.s hrasl1eiros. conceltua serviços
concedIdos como sendo "tonos II.quelea QUe o partI cu
.!~ expcuta em Eleu nome, por sua conta e rIsco, re
munerado por tarifa. na formd reC/ul ..lflentdr. median
te deleeralrKo ct.ntratu<\l do ;>oder PGhllco eonced{'n
te. 'lerviço concerlldo ô! servIço do Poder p6hllco.
a"en .. s e1C:ecutll,lo R2!. partieul!,.L elll ra2'iio "'" conc{'s
S60." (lIrifo nosllo) Cin "nireito 7I.dminlstratlvo
lfrasilelro", 701.. ed, plO.p. 3<;<;).

'--------

1826-6E:iENDA N9 2T _

No parágrafo deve-se suprimir as palavras"••serão depositadas no Banco

Central do Brasil" • Com isso se assegura que todos os depósitos ficarão ell ins

tituições financeiras oficiais _ inclusive as dIsponibilidades de caixa da Unlã:

A emenda pretende a supressão de ut'I dispositivo (art. 170, §

29) e de expressões de outro {art. 170, S 39}. De acordo com as nOE

Mas regimentais, as supressões propostas deveri.am.. ser objeto de e_

:rendas distintas, utra vez que entre elas inexiste correlação (art •

23, § 29, do Regimento Interno da Assemblél.a Naclonill Constituinte)

Admite-se o seu acolhimento apenas para o prl.mel.ro dispositivo in_

dicado (art. 170, § 29).

NATUREZA. SUPRESSIVA

DESPACHO

II _ St.Ff!ESs1l0 PARCIAL 00 PAAA~AFO )2 00 ARTIGO 170 _

Em 12/07/88

Constituinte ULYSSES GUIAAAAES

Presidente da Assembléia Nacional Constitu~nte.

5 Ora, regular a oferta monetária ou a taxa de juros é função do Banco Central \
Mas fazê-Ia utilizandJ títulos do rescaro é una aberração, já que essa ação do

aeecc Central, praticada desde 1981, tem custos ejevaãcs, e a única forma de a
socledade ter controle sobre a divida pública, e sobre o as-co, e obriga-lo a a~lt

de forma transparente, não confundindo suas operações cem o Tesouro da união
Fazer poHtica monetária é cceoetêrcte do Banco Central.mas usar para isso ti

tulos de efT'isslllo do Tesouro constltui cootreeenso.eesec porque a intervenção dG

Governo (Ba!1CO Central) no fU'1Clonamento do rerceac tee provocado, ao 100g:l d:. te~

pc, pesados encargos financeiros ao Tesouro Essa é a única razão pela qual a di
vida federal confessada chegou a US$ 60,0 bllhi:les. afora outros US$ 30,0 bilhões

pendentes de regularizaçlio no Banco Central.

A separação Tesouro/Banco Ce,tral é fundamental ao reoroenereoto das fina'"\

ças públicas Assim, por exeeção, se terá de discutir a atual destinaçl:io do pa;>el

nceca emitido pelo uoveroc, e que nos últimos três anos - in::1usive ICl89- está
er torno de USí- ~O,O bilhões, e C1Je scoreenceoteee-te se tcrrara'e «oroorfeceoe'
DO Banco c.<:"1tra~ 8;lOS a re-teerose uni rrcacão crçe-e-cerre - na C!J21 os eocarç-s

foram tre-c rerfcos a respo-saanfceoe do Tesouro Icreccs í:~l""s, estcaaes re;~l.!

ocres , su~s.ídios à exporta;ão de açucar, etc), enqJa'"lto os recursos ccrresoo-ce'i
tes erma'"lECera"J CQ.'l1 o Banco Central ara re ularizar os r~~os ue a sua cO"lta?i-

lidade registra, ccecf~ politica de especulação financeira ilrplantada a
partir de lCl8l. foI Inevitável, assIm, que a partir de 1986 o Orçamento da U,i

ão estourasse, passando a registrar grand~s dUicits -

Os e-teceoentes da misteriosa relação Tesourol8anco Central, gerando lJII8 dí_

vida publica qce nunca teve a ver cem excesso de gastos da união, ou repasses para

as estatais, recomenda que não se permita o prosseguimento desse estilo de relação

O 8an::o Central deve. portanto, fazer po.íUca monetária (para regular oferta

de rnJed3 e regular os juros), com títulos de sua propria emissão E não CCfTI titu

los do Tesourc Nacional, já que estes têm de ter a finalidade única de cobrir as

necessida:le~ do próprio Tesouro

o dispositivo constitucional, se perm:snecer como está, propiciará a que pros

siga no futuro, a absurda situação atual, com o TesoJro cobrindo, extra_orçamento,

custos injustificáveIs e nunca explicados, que o Banco Ce,tral tem criado, e que

ag::ra esg:l sendo transferIdos defll1ltiva'l1~nte p3ra o Tesouro, se'TIque a NaçãJ t!

,,"1;;. re::u:S:lS para salda-los - ou Melh:n, se,. OJ!! o Tesouro tenha cQ"'ldicões d: c:

brir ne- -es",':lS os encargJs fina'"Jceiros qJe têl divida crio-J.

O Pê-é2r.afo 22 do Artigo 170 deve, porta-:c, ser suprIddo, para Qol= c Ea-,c;
Central r ê: a política MJnetaria com títulos de emissão própria, e cujos co.!stcs

terl':lo de figurar claramente emsua contabilídade

AUTOR1 NELTON FRIEDRICH

EMENDA 2T01827-4 "",~ ----,
li] I'T":":"": ""':::::I
C.... ====""-=="'-- -'J é"t071B8 J

QUEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDk

IiJ - SUPRESSIVA - Se:for~ expresslIo ou pala"'a nio dever' IIlverter o :;enlldodo dlsposllJVo
Exemplo no texto supnmlro advérbiO ~NÀo- passandoa $ti emendarnodlliclltMl enio 51.opreSsrJll

O - OMISSÃO -ObjclNa resUlbelecer malena .,provadano t· turnoe nllorndutdanaredaçiio.dovencido

O - ERRO - Rtd<'lçllo do vencidoqUE.' nll~ correspo'ldaao qolefOI aprovado1'0 1 lumo

O - CONlRADIÇÁO - DlspoSlllvOS conulld,lonosenUeSIe soprea mesma mlllenll

O - ~~~E UNGUAOEM. - Sanar VICIO ~ llllguagem derello erro mllnlresto a comglr.ou de

f.!.I Art.21, XI _ Projeto (B)

SuprJ.•ir, no art.21, inc150 XI, o segu1nte trecho: "cal!

cessão a".

Em consequênc1a, a redação passará a ser a segu1nte

-" explorar d1retamente ou med1ante empresas

sob controle aCJ.onárJ.o estatal os servlços

telefõnlcos. telegráf1cos. de transm15são

de dados e dema1s serv1ços públJ.cos de t~

lecomunlcações. t assegurada a prestação

de serVl.ços de l.nformações por entl.dades

de dJ.re1to pr1vado através da rede públJ.

ca de telecoIDunu:ações explorada pela Un.!.

coomo Be vê. cl coneessd:o lO 1.1n contrate pntr,. o
r.:oVo1!rno e o "PdrtIcular". Ora. a decIsdo sol-oeru.nll.
<'Ia C'onstituinte fol no sentIdo de af'astar o "roartl
cular- (no Cb.SO, os errandes qt"llpos econômicos na

cionais e muI tinaclonllisl do controlE" llciontOrlo e
dIretIvo 1'1<\ ext>loralrdo nos servIços pliblicos de te
leco"'unIcl\.~ões. A t.a.ls Clrupos fIcou Tl(~rlllitIda não
s6 a partlC:..plQ.:;'o mlnorltliria, como taml-oE;lI'I li exrolc
ração <los llervIlrOs de rlO.dio. de televis:io e demais

servIços !!....rlv<\.~ de telecomunlcalrõea. esses sino
muito carrel ..mente, atrdves de concessão ou Ilerm_S
são.

(lu lJQrviçoa flGhllcOG de telecomtlroic....,lS('a I a!
Inclut"os ex,.reJl:f'am<l'!nt.e OR telefônicos. telpor&fi
cos e ne trélnsfllissão de dados) dever:io ser explorll
dos pela lInlil.o, central1zadaflfente. por melo de 6r
QdOS ,la l\.lminintraç:io "Ireta, ou deac"ntr...lizadd
f'lente. atra"~s "e ell'lprea"s soh controle el.cionlôrlo
'statal

"or IH:r aasim, estão afastd.das dessi1 pxplora-

'- c:..o.-'o-'-a_s_'-::m,,"r ...llaB l1<\rt.lcu111.:res: não hi a hlp5teae fl,.

deleqa~ão contr4tual, _as 111. de u .. a Imf'loslçio
constil:ucionll.lJ a durll.<;fo da ativldll.de não e.sts. su
1elta a 1.1... pr<\;,o, 'lndo o qUill o contrato terlllina,
nas, ao contr'rio, deve ser perJllanente: havendo tr
reQulari"a"e na explora~io, nio cahe penall"a"e de
.ulta, .UIII)enlJlI:o ou cassOillrão "a concessio, lIIall sba
.u"an<;a dos d.1riqent.es da elllpresa. Não hã, portan
to, concessão, l,a8 sim a presta<;ão de Um serv!lr0 de

forllla ~.!.!~ou clescent.rdll:ra"a.

JUSTIFICATIVA

Este i"",sto 56 faz sentido se for instituído .",formementeemtodas unida I
des da federação, de vez que a faculdade de estabelecer alíquotas diferenciadas (d;

zero a cinco por cento) geraria guerra fiscal entre os Estados, com perda de rece!

tas trlb~tárias e distorções para o sistera produtivo.

QUEIRA ASSJl'fAlAR A NATUREZA DAEMEI'IDk

m- t~~:'~~~~o;;::~:e:U)~~t;;~=~~V;~~~$C~~::u:;:~on~~~uP'esWa
O - oto\lssAo - ObJe\IVll reswbtlecermatenaIlplovadll no )0 turnoe nAoInduldllna redaçio do vencido.

D - ERRO- Redllçlio do venodoqueMOco respondllllO que foi aprovadono l·lt.mo

O - CONTRADlçAO-DISPOSI.lvos conlrlldltonosenlre si e soble i) mesma mlllénll

D - ~:-e~~E UNGClAGEM. - Sllnllr\'fclode 1ingullgem d~edo erro manifestoII corrigir.ou de

OOD,ll. 5tPRESSIVA - Projeto de Constituição B • 22 Turno

5uprima- se do § 111 do art. 104 a seguinte expressão· "conj~tamente

COOIos demais Poderes".

ão." JUSTIFICATIVA

A JUst~flcatl\Oa para a supressão SE' encontra no texto apresentado em
1"xerapl0 prltlco da desneeesslddde da celetora_

Ç!io de UM "contrato .1e conces.io" par" aue as "'!flI

presas eob colltrote aclonlrl0. estat41" e"plor"lIf;
Bervipos plihT iC08 ocorro! presentem>!nte no eeto-r de

A lei de diretrizes orçamentárias estabelecerá os parâmetros (f.Je
orientarão a elaboração das propo~tas orça!nentátias de todos os Poderes Por outro
lado, não existe forma prática de garantir a reunião dos Poderes legislativo, Judi.
ciário e Executivo para estabelecer limites de forma conjunta. A autonania do JlJdi.
c1árlo já está assegurada no IIcaput" deste art. 104, sendo a expressão desnecessá~
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ria e ccrcrtceocre, por isso sugerimos sua supressão A Lei Complementar a que seI
refere o § 912 do art. 171 deverá exphcitar de maneara técnica e objetiva como fun
cíonaré a lei de diretrizes

Saliente-se ainda Que a presente emenda tem por objetivo também
padronizar o texto do art 104 _ § 19 com o do art. 133 • § 32, I

outra distorção, inviabilizando ur'lamedida fl".nda-nental para a ordenação das finanças
• públicas no País Quanto a aplicação dos recursos rtoa-ceiros federais regionais, o

cereçrerc c.teoo e redondente en face do otsccstc na alínea "c" do inciso I do ar-ta-

g:> 165 •

EMENDA 2T01836-3 ~,, ~

{!J COl"\stituinte aosr SERRA J~~T;~

QQElRA ASSINALAR AIlATUREZA DAEMENDk

Q{JElRA ASSINAlAR AIlATUREZA DAEMENDA:

[TI - ~~~~~~~ S:U~~:~I~ :~~~:~~oO~~I~~~p:~:=~b~~~~n~:e;~~::~:~o~~~upres$ri~

O - OMJssAo - ObjelNarestabelecermetene oIlptovada no I' turno e nllo Induldll na teda,lIo do vencido

D - ERRO- Redllçll:ldo venCIdo que não ccrrespcndeec que fOlllprOVlldo no t-tumc

O - CONTRADIÇÃO - DISpoS'lWOS ccnueaacncs emresie sobree mesmametena

O - ~~Te~l?~E UNCiUAGEM- Sanar víclo de lmguagem defeJlo erro manifesto II cornglt. ou de

,.,.,-----------rooo,---------------,
5 SUpriJre-se da alínea "b", 00 inciso Ir do art. 161 (Titulo VI, capitulo I,
seção IV) as expressões" ••• interestadual e interm.micipat', dan:io a seguinte reda-

ção: "Art. 161 - ••••••••••••••••••••••••• :
I - inposto sobre:

a) • • • • • • •• • •••••
b) cceracões relativas à circulação de nercadorias e score prestação

de serviços de tiranspcrte e de ccewacecêc, ainda que as cceeacões e as prestações
se iniciem no exterior".

JUSTIFICATIVl\

A redação oonstante do proJeto atribui aos zstaõos a tribJtacáo dos trans
portes interestaduais e intermunicipal deixando na ~tência dos rmmicípios os
transportes reali2acbs no ârrbitode plataforma territorial destes.

t da tradição neste país que os Municípios ou não tributam os transportes
ou o fazem o::maHquotas r-.ín!n?s (U ou 0,5%), isentando-se, quase senpre os trans
FOrtes de passageiros. ASSlJh, 00 aspecto fInanceiro, é vantagem para os rnunicí
pios que a tribJ.tação cbs: crenspcrtes intramurucipais fiquem t:.ambéM por conta doS
Estados que distrlliJirão aos mmicípios 25%do valor arrecadado.

I sccrenare, a redaçâ':l prcposta permite que os Estados trih.lteM os transpor
tes internacionais (aéreos, fluviais, terrestres ou marítin'Osl e repasse-r 25% aos
MUnicípios. Neste aspecto, a presente Drenda tem caráter Ilr.lJ1iClpalista.

rerescente-sc que a presente ereree dá caráter rars técnico ao IQI", 8\ i
tende qJS os OJlltr_b..untes vendam, m ãrnbIto r~,icit'al, u-a rrercaâcraa por- CZ$
l.000,00 e ccsta!,J;:.- nota raecer de Cz$ 600,00, ccrc valor de V8'"l..l3 e CZ$ 400,00 00
!TO dcSX!s:s de t.ransporte , -

OJtra c:ra.íssim distorção que a presente cnenda vem corri'JU' é a reracrc

~
nada can a não o.mulatividade do lnpjSto, segun:;b a qual se abate em cada operação

~=:pa~i~r: :n=:ç:~~ ~=I~io~i~:~s:'f:a0500~=Ji
:V~~P~:ã~~te~ :=n~pac:~:ae::: ~~:tti:~~~cb~~
pio irá pagar trais inposto porque não tera valor a abater na operaçao ~inte \

Portanto a presente esrenda. além de beneficiar estados e mmiClpJ.OS te:ll
a virtude técnica de corrigir distorcões, evit:ancb que as ef'Presas que se servem
de transporte intrammicipal tenham custos naiores do que aqueles que se servem de
transportes interestadual ou interntlnicipal

Q{JEJRA ASSINALAR A IlATUREZA DAEMENDA.

D - ~~~~~~~~I~=O~~~~Il~~::~=~~s:;~~~5e~~~:~PJesswll

GJ - OMISSÃO -ObJe\JVlI restabelecerma\ella eprcvada rlO 1· tumo e nêc IndUldalUl redaçio do venCldo

D - ERRO - Redaçaodo venccc que não ccrrespcnde ec que rolapru>'3do no t- tumo

O - CONTRADIÇÃO - DIspoSitivos conlJlIdltonoseoue si e sobre a mesma fJ\lIlerU

D - ~~~~E UNOUAGEM - Silnllr \'lCIO de Ilngu~gem, defeito,erre mllr\lfestoli cOlTlglr. ou ~e

Acrescente-se ao final do "caput" do Artigo 22 do Ato das Disposições

Transitarias. a expressão "e universidades"

JUS<lFICATlVA I
A daspns lçãn resultou da fusão das emendas, obtidas em deccrrêrcíe de acor-I

do, no qual, implicitamente, se excecctcnava da norma as ljruver sadades Essas insti
tuições não estão organizadas apenas sob a forma da fUl"1dação, mas tacoer come autar
quias. Dai a sugestão no sentido de referir no texto diretamente as universidades

EMENDA 2T01834-7 ~,, --, "'''---,
~ Constituinte JOSE SERRA J~7 88 )

QUEIRA ASSINALAR A IlATUREZA DAEMENDA.

D - ~=~~~~~~~~ ~~~~lOo~~~~ap~:~=;~s:;=~se~~~s~~upress1vll

O - OMlssAo - Objetivarestllbelecermalenll aprOVi!dIl no l'lumo e nllolnclufdllnll re~çiodo vencido

O - ERRO - Redaçll.O do veneodoque nao collespondllllo que rolllprOViloo no 1· tumo

[TI - CONlRADlçAO - OISPOSltJVOS conlJlldllonosentJeSIe sobre a mesm~ mlllena

O - ~~~E UNGCL\GEM - Sanar vl"clo de llnguilgtm, defeito elTo rnllnlfestoa cOfllglr ou de

GJ - =:;s:~:~~::~::oo~~~~llp~~~~á~~~~n~se~=::~~supresslvll

O - 01llJSSÃO -ObjetIVlI restilbelecermatertaaprovadano l-teme e n.!lo IndUldlltU!redaçAodovencldc

O - ERRO - Re~çbo do venodo que nec totrespond" ec que lcraprcvedo no 1 turno

O - C0NlRAD1ÇÀO-DlSpoS/tlVos ecnuadncocsenee ste sobre 11mesmll rnaréoe

O - ~~~J?IN~ 1Jl'IOCL\OEM - Silnllr viCIO de bngulIgem defeito, erre manlfesto.tl corrigIr,ou de

Suprima-se o toctsc x do art 53. do projeto de Constlt'-!,ição "B"

JUSTIFICATIVA

N'o se pode fio" à me". de Julg, mento polltko P'" que "J' suspensa a exe- I
cuçêc de norma jurídica ja declarada inconstitucional A supressão e, pois, l1IIa exi_\
gência do estado de direito, Que prevalecerá, en toda sua plenitude. COlll a promul

gaç~o da nova conatttuiçãc

EMENDA 2T01837-1 ~~------~ ror--"'''
~ Constituinte MAlFO CA."!PQS Jêno7.8~

QUEJRAASSINALAR A IlATUREZA DAEMENDA.

U] - ~=~~~tA1-;~~~~~: ~e:~~oo~~~~a~~~=~~~~:~n~:e~~~~~uprmIva

D - OMlSSAO-Obje\lVa fest.ilbelecel merénaaprovlldano t-unnc e nec lndulda na redaçbodo venCIdo

O - ERRO - Redaçãodo ver-rtdcque neo ccnespcnde ao que fOI eprcvedc no I' unnc

-O - CONTRADlçAo - OISposllJl'tIS conlJadlt6nosentre SIe sobre ~ mesma matena.

O - ~~?tro~E UNGUAGEM - Sanar l'SClo de linguagem, deleito erro manl'esto ~ corrigir. ou de

soornne-se o artigo 23 do Ato das Disposições Transitórias.

JUSTIfICATIVA ~

N'o te. sent Icc reocrter-se à 'egi"'O'o cassada para .enefioiar.!
no prese .... te. servidor que se venha aposentar A despesa decorrente da

medida seria lmprevisfvel Por exemplo, um general de quatro estrelas

acabaria se aposentando como marechal Essa, a razão que Sustifica a

supressão ora proposta

Const1 tU1n te GENtS!Q BERHlRMHO

QUEJRA ASSINALAR A IlATUREZA DAEMENDk

JUSTIFICATIVA

Suprimir o item lII, do artigo 191, do ProJeto de Constituição
"B".

Caso permaneça no texto constitucional, o dispositivo do cit!.

do artigo, poderá generalizar-se no PaIs wna verdadeira indústria da

desapropriação, pois o proprietário rural dono de uma área de terras

produtivas sobre todos os aspectos, caso tenha sentença a seu desf!.

vor, na Jutiça Trabalhista, estará na eminência de ter sua propri!

dade desapropriada por interesse social, mesmo sendo ela propried!.

de produtiva em função de seu desfrute.

Ora, por si só, o descumprimento de norma trabalhista, hOJe,

faz com que o proprietáno venha a satisfazer o direito trabalhista
lesado, tendo o trabalhador a via Judicial para conpelir seu patrão
a fazê-lo

O dispositivo em questão, penalizaria o proprietãr_o,duplame!!,

te, na r.edida em que, além de pagar pelo descumpriment.o cas dispas!

ções trabalhistas, ficaria na em!inência de perder a sua propriedade,

Suprima-se do caput do artigo 193 a expressllo ne devolutas".

JUSTIFICAÇfto

[li] - :s:~;;,s:u~~; ~::oO~~~~llp;sb~~~;'s:~~~n~~~~:~~=upresslva

O - OMlssAo - ObJe\lVa restllbelecerlniIleJlaIIplovadllno 1"tumo e nllolndulda na Ie&<;ãodo vencido

D - ERRO - Red!lç~o do venCidoque obo conesponda ao que fOI aprovadono l·tumo

O - CONlRADlÇÃO - OI5POSILVOS conlJadJlonos enlJesi e soble a mesmllmllleJllI

D - =~?~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de Imgullgem,defeito eno mllnlfestaa corrIgIr,ou de

o artigo deve cuidar da destinação de terras publicas (sejam

devolutas, ou não). A expressão suprimenda poderá restringir sua

aplicação às terras publicas de 'Caráter devoluto, e s6, o Que nllo

é desejável.

o - Ol\\lssAo - ObjelJvarestllbeleceJmate"a Ilprovlldll no l"lumo e n.!loInduldlln~ redllç!odo vencido

O - ERRO - Redllçbodo venCidoque MOcorrespondallOque rolaplClvi:ldo no 1· turno.

O - CONlRADIÇAO - DISpOSrtNoS conlJadllonosenlJeSIe sobre li mesma mlllena

O - CORREçAO DE UNGCL\QEM - SMar vlelo de 6nguagem,defeito erro manifesta 11 cortlglJ, ou de
técnkllJeglSllIlNlI

EMENDA 2T01839-8 ~"----------. ror--"'''
{!J Constituinte GENtSIO BERNIRDINO J&07.;]

QUEJRA ASSINALAR A IlATUREZA DAEMENDA:

D!>-se ao inciso V do art 53, a seguinte redação· llobservado o

disposto na lei complementar a que se refere o art.l69 li E transformem-se os

incisos V, VI, VII, VIII e IX, do referido artigo, com a mesma redaç~o do Projeto 8 ,

em alíneas ("a","b l1 , "c", "d", e "e") do inciso citado Consequentemente, renurr.ere-s€

os demais incisos do artigo

o - &OPRESSIVA - Se rorde explessAoou plll/l'oTII nliodeveJ~ mvertero senttdodo dlsposl!JvO
Exemplo' no texto,SUpM\lfo odvMllO ~I'iAO-, plIsSllndoli seJ emendll mo<McmNa e tIliosupresSlVll

O - OMlssAO - ObjetivaJeslabelecermalena ~provllda no l·lumo e nllo lndulda tU! redllçbodo vencido

D - ERRO_ Red~çiiodovencldoquenbocollespondi!aoquerolllplovadonoI'tumo

[:J - CONTRADlçAO - Dssposrtrvos conlJlldll6llOS enlJesi e sobre 11mesma malerlll

D - ~~~E UNOtL\QEM - Sanllr VICIO de Imguagem derelló, erto manlrestoa cOlTlglr. ou de

A emenda visa corrigir uma contradição do projeto de Constituição quanto

ao tratamento do endividamento público, interno e externo, da administração publica fe

dera! e estadual ou municipal. O artigo 53 atribui ao senado competência já tradicio

nal nas Constituições brasileiras para autorizar operações de credito e estabelecer 11

mltes e condições ao endividamento publico No artigo 169, o Projeto B apresenta uma

lei original e importantíssima para o controle da atuação estatal - o "Código das fi
nanças Públicas" Entre outros aspp.ctos, este deverá fIxar normas gerais sobre a dívi
da p.Jbl1ca ~ara e ....Itar-s~ um co..."lito de co,npet';ncia:õ, d"corrente dos dOIS artigos
no,:-ionado:õ, prop5e-sp recuperar redação do relatoric da comissão temática 5eT afetar

o m<:rito d:s atribulçôPS do Senaj:>, a nova redação tcrnana clara q.Je esta Casa terá

a atuaçlllo específica s.obre os ~tos mencionados, respeitadas as regras gerais fixa

as pelo Congresso Nacional, evitando-se. enfim, questionamentos posteriores

JUSTIfICATIVA

~------------=o,- ___'___'__
Transfira-se a expressão "para resolver conflito especIfico que envolva i!!.

teresse de 'Estados" da alInea "bIt. do inclso V, do § 21õ1, do Art. 161, para o inciso
referido, situando-a após as palavras "senado Federal"

JUSTIFICATIVA

Ao definir as alíquotas mínimas do IOol incidente sobre operações internas, I
o Projeto B deixa irrplíc1to una contradição ~anto às competências para sua defini_

ção EmlJIl inciso (VI do § 211), estabelece um piso para essas alíquotas - as alIquE,1

tas das operações interestaduais, salvo deliberação 8f!1 contrario dos Estados (via
COI'.If"AZ) Na alInea "a" do inciso V, faculta ao Senado poder para fixar as
alIquotas mínimas.

Há U1l potencial conflito de coopetência entre o ClJM'"AZ e o Senado. Este,
porém, deve interferir no processo apenas para evitar que umEstado promova uma

guerra fiscal. baixando a alíquota incidente sobre lJI1a mercadoria para o outro Est,!
do. Este era o mérito angina! do dispositivo, desde os relatórios da Comissão Te

mática Co,,:! o Plenario definiu que a atuação do Senddo jusU flca-se no caso de co!).

flito entre Estados, fa=ultando~lhe: a hxação de slíqJota má)fjIT'~ para o lClJ,torna-s,:
agora, necessário exphcItar ta-'!)ér qJe a mesrra regra se aplico;. nos casos de fixa
ção opcional da aUquot6 minima, tc:na,j, a redação do dispoS1l1VOa mais clara PD~

sível, para evitar interpretações d.blas.

Suprima_se, do inciso III do § 21:1 do Art 44, as palavras

Ilfísicas ou".

JUSTIFICATIVA

EMENDA 2T01832-1 ~,, ---,
P COl'lstituinte ROBERTO BRANT J rr-;-:rA;=]

QUEJRA ASSINALAR ANATUREZA DAEMENDk

o - ~~~~-;~~~~~ ~e;;~o~~~~ll~:~::~~se~:~~n~::~:::::O~~upresslv~

O - o1llJssAo - ObJelroil reslllbdecermilt~rJlIlIprovlldll no l·tumo e n!o lncluldllnll redllç~o do vencido

O - ERRO- RedaçAodo vencIdoque nbo cOllespondlllloque rolllprovadono I tumo

O - CONlRADlçAO - DISpositivos conlJadltonosenlJesi e sobre 11 mesmll maleM

D - ~~~E UNQUAOEM - SMllr viCIO de linguagem,defeito, erIO manlresto II corrigIr ou de

Suprima-se o parágrafo 21:1 do art.l17.

Q{JEJRAASSINALAR AIlATUREZA DAEMENDk

Ao prever que a UrIno deverá depositar os recursos de seus programas de caráter
regional em instituições regionais de crédito o dispositivo suprapcitado contradi;

frontalmente o disposto no parágrafo 3Q do art.170, que determina o deposito de todas
disponibilidades de caixa da união no Banco Central

A intenç;§o de garantir as aplicações essenciais para equilibrar o desenvolvimen_
to regional no PaIs, é atencjida com os dispositivos pre~istos nas seções que tratam

das regIões e dos orçamentos públicos Os desvios na alocaçao dos gastos públicos tem

que ser resolvidos no campo das decisões orçamentárJas e não justificam a criação de

m-~=:~~~~~:~oo~~~a~=:::~~~n~se~~::~s~~presslV~
O - OMlssAo - Objetivarestabelecer matériaaprov~dIl no l·lumo e nllo Incluldll. lUlredll.çbodo venc.do

O - ERRO - Redaçbodo venCIdo que não c:orrespondaao que foiaprov~do no I· tumo

D - CONTRADIÇÃO- DlsposrtJ\los conlJlIlfll6nos enue si e sobre li mesmll matéJJII

D - ~~~ UNOUAOEM - satU!r viCIO de Ilng~gem defeito. elTo manifesto ~ corrlgll ou de

EMENDA 2T01831-2 "''''''------, ~"''':::-:::l
~ Constltuinte ROBERTO BRANT J (-11.07.88)

Para promovermos o desenvolvimento econÔ1lico e social das regiões

mais pobres do País é ilJ1)ortante a utllização de incentivos fiscais. Porem, a

boa técnica tributária não recOtn=nda que tais incentivos incluam as pessoas fi
sicas. Pela mobilidade dos indivíduos, que podem facilmente trocar seu domic.!.

lia e, portanto, o local de entrega de sua declaração de im;:Josto de renda, es

te benefício poderá resultar em uma fonte de inca1culavel evasão fiscal O efe..!.

to será inverso do pretendido e trará, com certeza. injustiça social Os seto
res de maiores rendImentos sempre si!loos mais beneficiados coma diminuição do

il"õosto de re'1d'a e o governo,COT ps-rda:õ das receitas, não po::lará at€l'ljer serv.!

ços públicos essenciais
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ainda que a mesma alcance indices de produtividade superiores aos d~

terminados, pela lei, para caracterizá-la como produtiva.

EMENDA 2TOl840-1 """'-----~ r-r---"'''----,
f=J ConstitU1.nte GENtSIO BERNARDINO J ~07.B8 J

OOEIRA ASSINAlAR A NATUREZA DAEMENDA.

1&]-~~~:~~~~o::::~=oo~~~~~~:e;á~~=n~se~~~UPre5SNa
O - OMJSSÁO - ObJtlNa restabelecermaterfllllprO\<lIM no I'lumo e nee Indwda Oi! redação do venCldo.

O - ERRO - Redaçãodo venceo que nao ccrreepondeao que Ioleprcvadc no l' turno

O - CONTRADIÇÃO- OISPOSllNosccntradnoncs entre SIe sobre li mesma matere

O - ~~~E UNOUAGEM - Sanar VICIO de IJl1f1u/lgem.defeito erro malufesto li COlTlglr ou de

Suprima-se do § 41:1 do artigo 179 a expressão "que vise à do
minação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento
arbitrário dos lucros".

JUSTIFICACAO

As práticas econômicas s6 são abusivas quando visam à domi

nação dos mercados, à eliminaç~o da concorrência e ao aumento ar

bitrário dos lucros. Ora, o abuso do poder eccnêsucc deve ser
sempre reprimido Assim como redigido, o dispositivo autoriza a

Interpre tação de que nem todo abuso do poder econômico deve ser

suprimido, mas tão-sé aquele que tenha os objetivos nele citados

EMENDA 2TOl841·0 -----,
(!J Constituinte GENfSIO BERNARDINO J tJjLõ7:A~

OOEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA.

00 - :X~~~~~;~SS:oo~~~a~~b~~:~~~~:=presslva
D - OMJssAo - Objetivarestebelecermaténaaprovadano 1· turno e NO II'ldtnda nlI redaçhodo ventldo

D - ERRO - RedaçllO do vencidoque não rorrespcndaao que foIaprovadone 1· turno

O - CONTRADlçAO - OISPOSI\lVoS ccotrednéncsenue SIe sobre 11 mesmameena

D - ~~~~E UNCiClA.CiEM - Sanar víciode I.lguagern defeito,erro manifesto li comglr, ou de

Suprima-se do § 3R do artigo 109 a expressão "em tese".

JUSTIfICACll:O

Tem o Brasil um dos melhores sistemas de controle de incons
titucionalidade, agora ampliado pelo Projeto de Constituição, que
retira do Procurador-Geral da República a exclusividade de repre
sentaçãc contra a lei em tese e a estende a vários outros 6rgãos
públicos e entidades privadas.

Dois são os tipos de controle de constitucionalidade exis
tentes no direito brasileiro: um, no caso concreto, na ação judi
cial, onde uma das partes argúi a inconstl tucionalidade da lei
Que vai incidir e regular o direito objeto do bUgio entre as
partes Outro, é contra a lei em tese, quando a própria norma,
independentemente de interesse de partes ou 11 tlgantes, é atacada
de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal.

No primeiro caso, Lstc é, na hipótese concreta, na eçãc ju
dicial, a declaração de inconstitucionalidade da lei somente faz
coisa julgada entre as partes litigantes, não obrigando outras
pessoas que tenham, igualmente, seus direitos abrangidos pela
lei, considerada inconstitucional incidentalmente em processo que
tramitou entre terceiros.

Nesta hip6tese, a decisão é enviada ao senado, para que o
6rgão político aprecie a conveniência, ou não, de suspender a vi
gência da lei, estendendo ou não para todos os cidad~os a decisão
do Supremo, que somente faz coisa julgada enl1'e as partes do pro
cesso.

Na declaração de inconstitucionalidade da lei em tese, que
resul ta de representação perante o Supremo, a norma é apreciada
independentemente da incidência em algum caso concreto, mas em
sua feitura face ao direito constitucional.

Declarada inconstitucional por essa via, é tradição do di
reito público brasileiro considerá-la desconstituída, sem efeito,
sem vida, independentemente do pronunciamento do Senado.

A di ferença entre os efel tos de um e de outro processo jus
tifica-se porque a lnconsbtucionalidade incidental, em caso con
creto, submete-se às regras da coIsa julgada entre partes, não
expondo à mcer teaa o direito de terceiros que não vieram a juízo
questionar a norma. Neste caso, somente o Senado, em sua prudên
C1a política, poderá decidir sobre a suspensão da vigência da
lei, atingindo, em conseqüência, terceiros fora do processo judi
cial.

Na declaração de inconstitucionalidade em tese não há neces
sidade da interferência política do senado, porque a lei, assim
considerada pelo Supremo no processo público de representação por
inconstitucionalidade, é tida como inexistente no mundo jurídico
e não obriga mais a ninguém.

A nova Constituição aboliu o eonopõt Ic do Procurador-Geral
da República e deu legitimidade a euí t es outras pessoas de direi
to público e privado para representar contra a lei em tese

nemocr-at i zou-ae o processo públ1co de representação, o Que
faz supor, pelo menos em tese, o. resultado, no futuro, de major
nünerc de declarações de inconstitucionalidade de leis

Se o Senado não suspender a vigência de lei declarada in
constitucional, ell tese, pelo Supremo, imagine-se o conflito ins
ti tucional que sofrerá o País.

A simples supressão da expressão "em tese" desse parágrafo,
eliminará este grave inconveniente; e recolocará o -Pe Ia nos tri
lhos de seus provados processos de controle de inconstitucionali
dade, processos testados e vitoriosos, considerados dentre os
mais perfeitos do mundo moderno

EMENDA 2TOl842-8 ""'"P Deputado MAUUC10 NASSER ---------,

OOEIRA ASSINAlARA NATUREZA DAEMENDA:

o -~~~~~~~~~~;~=o~~~~~::~:e:s:;~~~n~:e~~~~:~~s~~~upresSlYa
D - OMlSSÃO - ObjetIVa restabelecermerenaaprovadano l-usnc e nec mcJuldana redação do vencido

D - ERRO - Redeçec do vencdc que não correspondaao que fOIaprovadono I turno

m - CONTRADIÇÃO- DISPOSIUvoS ccotredlrcncsenue si e sobre a mesma metena

D - ~~n:~e~~E UNGClA.GEM - Sener vicio de linguagem derelto, erro memrestc a corngll ou de

Para sanar contradição entre o inciso txxrr do art. 5º, e alínea "d", do

inciso "1-, do art. 108 do Projeto "B", ambos dispondo sobre "MANDADO

DE INJUNÇAO". propomos:

Pr Imea roe suprimir, da alínea "d" do Ircrso "1" do artigo 108 do projeto "B", a

expressão "mandado de injtJ1Ção"õ

Segundo: acrescentar ao referido inciso "1" do artigo 108 do Projeto "8", lJfI8

nova alínea (r), COO1 a seg.Jinte redação:

"r) o mandadode injlJ'lÇão, q.Jando a elaboração da norma regJlamentadora

for atribuição do Presidente da RepWllca, do Congresso Nacional, da

CãmaJ:a dos Deputados, do senado Federal, das Mesas de una dessas ca
sas legislativas, do Triblnal de Contas da uuão, de un dos Tnbu-'
rars scoectcree, ou do próprio Suprero TnblJlal Federal".

JUSTIF1CAT1VA

Conforme dispõe o inciso LXXII do artigo 5!:!, o mandado de 1OJlJlÇão tem

por rcrcaseoto a "falta de norma reçnencntacore'' necessária para o exercfclo de

direJlos, Liberdades e certas prerrcqatavas decorrentes das dtspcsrções Conshtlx.J Ie,

Na alínea "d", do inciso "I", do art 108, essa medida é conruodaoa '

com o mandado de segurança e o "habeas-data", que devem ser impetrados contra

pessoa, autoridade ou orgão que pratique, ou intente praticar, ato aO'ninistrativo

ou ludIcIal, Iesrvo de determtnados direItos do impetrante

Diferente é o mandadode injunção, que deverá ser Impetrado contra o
Poder. órgão ou autoridade que tenha a atribuição de elaborar a norma regulamenta
dora (lei ou ato normativo) reclamada, e não o faça

Ocorre, por Isso, contradIção, no Projeto "B", entre dispositivos pe.!.
tinentes ao mandado de injunção, o que esta emenda procura corrigir.

EMENDA 2TOl843-G """' ~ M"----,
[!J Deputado MAURICIO NASSER } rr=;;'OU8B J

OOElRAASSIJ'WJ\R A NATUREZA DAEMENDA:

o - O/f\JssAo _Ob,etlVa restabelecermatenaaprovadano l-nano e nac [ncluldana redaçãodo vencido

O - ERRO - Redaçãodo vencidoque nao ecrresponda ao que foiaprovadono I~ turno

[i] :- COf"fIRADlc;:AO - Drspcsruves ccntradaéncs entre si e sobre a mesma malellil

O - CORREÇÁO DE UNGUAGEM - Sanar VICIO de Jmguagem,defeIto erro marllresto11 comglr ou de
tecnlCaleglSlallva.

r.-r-----------=O-----------,
i.1.J Para sanar contradição entre o inciso LXXII do art. 5R, e a_\

alínea "b" do inciso "I", do artigo 11, do Projeto "B", amos dispondo sobre "MAt<I:V\

00 DE Ir.uN;AO", propaoos:

Primeiro: Sl4lrimir a expressão "nandado de injlJlÇão" dos seguintes dispositivos: I
art. 111, "I", "b"; art. 114, "I", "c"; art. 115, VIl!;

5egtsldo: acrescentar, ao inciso "I", do art. 111 do Projeto "B", una nova alínea (1),

com a seguinte redação: I
"1) o mardado de injlJlÇão, q.JanCIaa elaboração da normaregJI,!

mentadora for atribuIção de 6rgão, entidade ou autoridade

Federal, da adninistração direta 00 indIreta, excetuados

os casos de cocoetêocra do Sr..pr€ml Trib!Jlal Federal e res
salvada a cceoetêocre exclusiva da Justiça Militar, da ~

tIça Eleüoral e da Justiça do Trabalho.·

JUSTIF1CAT1VA

conronre drspõe o meteo LXXII do art SQ, o mandado de tnjunçdo ten por

fundamento a "fdlta de norma reqotarentadcra'' necessérre para o exercício de
direitos, Iéherdades e certas prerrogativas, inscritos na Constitpição

Na alínea "b" do inciso "I", do art. 11', do Projeto "B", essa medida
e confundIda com outros remédIos heróicos, como o eencaoc de segurança e o "habeas

-data", que devem ser impetrados contra a pessoa, autoridade de 6rgão l:1.JE! prat1~,

cu intente praticar, "ato adminIstrativo ou judIcIal", lesivo de determinados direi
tos do Impetrante -

DIferente é o mandado de injunção, que devera ser Iroetreco contra o

poder, orgão ou autoridade que tenha a atribuição de elaborar a norma regulamentado
ra (lei ou ato normativo) reclamada, e não o faça. 

Ocorre, por isso, contradição, no Projeto "B" entre dtsnestttvce pert!
rentes ao mandado de injunção, o que esta emenda procura corrigir

EMENDA 2TOl844-4 ~~, ~ m-:-M " --------,

f? a:NSUt:uinte 1II..!Wl) FR1IN:D J (-wo7/88 J

OOElRAASSINAlAR A NATUREZA DA EMENDA:

GJ - :X~:~:~~~~:nct; ~~s:oo~~~~::~:=~a;~~n~:e=~:~:~
O - OMJSSAo -ObJetrva restabelecermetene aprovadano 1· turnoe nao IndUldana redaç&o do vencido

O - ERRO - Redação do vencidoque nec correspondeao que fOI aprovadono l'lumo

O - CONTRADIÇÁO- Dlspo$lttVOs co~lrlldJt(mos enve si e sobre 11 mesma matena

O - ~~f~~E UNGUAGEM - Sanar VICIO de linguagem, defenc erro menrresto 11 corrigI/', ou de

SUprima-se o artigo 37, e seu p;u:ãgrafo único, ao Ato das DispJsiçÕes
COnstitucicnais Transitórias do Projeto de Coostituição IB).

JUSTIFICATIVA

E: in';Iuestionável a necessidade de a:art. ser extixpado do Texto Coosti
tucional. eootÉ!'l ele EM seu bojo, rcnra que causará :incalculáveis prejulacs
a todos os cidadãos que se encontrm atualrrente can créditos perante as Fa
zendas da União, dos Estados e dos M.m1c!pios, decorrentes, IX'r exerplo ;
de desapropriaçêes, mpetiçÕes de indébitos, etc., e Já em lenga. espera.

kresc:ente-se, ainda, caro agravante d3. inJustiça, o elevado prazo de
oito anos para o recebimento dos créditos e a possibilidade de transrfor 
00-105 em titules da dIvida pública.
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OlHO - Pobcrto Balestra

0611 - nccecec Jefferson

0612 - Sólon Bor2"cs dos Reis

0613 - Délio Braz
D614 _ DêHo Br.. a

0615 - Jorge 'Jianna

0615 - Jorge Vianna

0617 - Rosa :'rata

0618 - Rosa Prata

0619 - Rosa Prata

0620 - Mendes Botelho

0621 - Mendes Botelho

0622 - xendes Botelho

0623 - xenõee Botelho

0624 - Joaquim Francis·co

0625 - Joaquim Francisco

0626 - Joaquim Francisco

0627 - Firmo de Castro

0628 - Firmo de Castro
0629 _ Firmo de Castro

0630 _ Fino de Castro

0631 _ Lélio Souza

0632 - Fernando Gomes

0633 _ Adhenar de Barros Filho

0634 - Adhemar de Barros Filho

0635 - Adhemar de Barros Filho

0636 _ Adhemar de Barros Filho

0637 - Albérico rilho
0638 _ Carlos Sant'anna

0639 _ Carlos Sant 1 anna

0640 _ Nelson Aguiar
0641 _ Jorge Arbage

0642 - Jorge Arbage

0643 - Delfim Netto

0644 _ Delfim Netto

0645 _ Delfim Netto

0646 _ Delfim Netto

0647 - rrancisco Dornelles

064J - Francisco Dornelles

0649 - Simão sesane
0650 _ Simão Sessim
0651 _ Simão Sessim

0652 - Antônio Ferrel.ra

0653 - José Costa

0654 - Marcondes Gadelha
0655 _ Marcondes Gadelha

0656 _ narcos Lima

0657 _ ttarcos Lima

0658 _ cnraseovara Chiaradia

0659 _ chraaeovem Chiaradia

0660 _ Osmar Leitão

0661 _ Osmar Leitão

0662 _ osnar Leitão

0663 _ Alexandre Puzina

0664 _ Albérico Filho

0665 _ Albérico Filho

0666 _ JOfié Tinoco

0667 _ Jarbas Passarinho

0668 - Jarbas Passarinho

0669 - Jarbas Passarinho

0670 _ Jarbas Passarinho

0671 - Davi Alves Silva

0672 - Alércio Dias

0673 - Alércio Dias

0674 - José Luiz de sã
0675 _ José Luiz de sã
0676 _ José Luiz de sá

0677 _ José Luiz de sa

0678 _ Bezerra de Mello

0679 - Bezerra de -Mello

0680 - Bezerra de Mello
0681 _ Bezerra de Mello

0682 - JO;:lci Góes

0683 _ Joaci Góes

0684 _ Joaci Góes

0685 _ Joaci Góes

0686 _ Aloysio Teixeira

0687 - Fáb-i-o RaunheJ.tti
0688 _ Fábio Raunheitt1



0689 _ Ruy Bacelar

0690 - Ruy aeeetes,

0691 - Ruy Bacelar

0692 - Ruy Bacelar

0693 - M.aurIcio Corrêa

0694 - Messias Soares

0695 - HeurIcao Nasser

0696 .,. Vivaldo Barbosa

0697 _ Vivaldo aarbosn

0698 - vavarec Barbosa

0693 - Vivaldo Barbosa

0700 - Antônio Carlos Konder Reis

0701 - Antônio CArlos Konder Reis

0702 _ Lourival Baptista

0703 - Lourival Baptista

0704 - Lourival Baptista

0705 - José Melo

0706 - José Melo

0707 - José Melo

0708 - José Melo

0709 - Aécio de Borba

0710 - Aécio de Borba

0711 - Aécio de :Borba

0712 - Virgílio Galassi

0713 - Virgílio Galassi

0714 - Virgílio Galassi

0715 - Heráclito Fortes

0716 - Heráclito Fortes

{)717 - Heráclito Fortes

0718 - Odacir Soares

0719 - Odacir Soares

0720 - Telmo Kirst

0721 - Pedro Canedo

0722 - Pedro Canedo

0723 - aeneuetc de Lavor

0724 _ Mansueto de Lavor

0725 - Jonival Lucas

0726 - aerccs Limd

0727 - Marcos Lima

0723 - Ervin Bonkoski

0129 - Alexandre Puzyna

0730 - Ottomar Pinto

0731 - Marluce Pinto

0732 - Délio Braz

0733 - Geovah Amarante

0734 - Geovah Amarante

0735 - José Paulo Bisol

0736 - José paulo Bisol

0737 - José seutc B~sol

073a - JosO: Paulo .disol

0739 - Artenir Werner

0740 - Artenir herner

0141 - Obtr,ir Lit'la

0742 - Osmir rema
0743 - Osmir Lima

0744 - Roberto Jefferson

0745 - Roberto Jefferson

0746 - Joaquim Francisco

0747 - Del Bosco Amaral

0748 - Del uoscc Amaral
0749 - Del Bosco Amaral

0750 - Chagas Rodrigues

0751 - Chal]as Rodrigues

0752 - Chagas Rodrigues

0753 _ Chagas Rodrigues

0754 - Marcondes Gadelha

0755 - Francisco Ben)aI'llilrt

0756 - Francisco Benjalllim

0757 - Francisco BenJamim

0758 - Francisco Benjamim

0759 - Carlos Cotta

0760 _ Carlos Cotta

0761 - Gilson Machado

0762 - Arnaldo Martins

0763 - Arnaldo Martins

0764 - Arnaldo Martins

0765 - Arnaldo Martins
0766 _ Fábio Feldmann

0767 - Fábio Feldmann

0763 _ Fábio Feldmann

0769 - Fábio Feldmann

0770 _ fl;ureo Itello

0771 - Mussa Demes

0772 - Mussa Cerres

0773 - Hélio Du~ue

0774 - Mauro Benevides

0775 - Itauro Benevides

0776 - neure aenevraee

0777 _ Airton seracvat

077J - Beth Azize

0779 - Oscar ccrrea Júnior

0780 - Oscar Correa Júnior

0701 _ Oscar Correa Júnior

0782 - Oscar Correa Júnior

0783 - OSMundo Rebouças

0784 - Osmundo Rebouças

0785 - OSMundo nescuces

0786 - OSMundo Rebouças

0787 - José Ulisses de Oliveira

0788 - José Ulisses de Oliveira
0789 - Mário Maia

0790 - Mário Maia

0791 - M.ário l-1aia

0792. - Mário Maia

0793 - Luiz Soyer

0794 - Luiz Soyer

0795 - Luiz Soyer

0796 - Luiz Soyer

0797 - Roi:lerto Jefferson

0798 - Paulo Ramos •

0799 - Paulo Ramos

oaoo _ Paulo Ramos

0801 - Alfredo Campos

0802 - Alfredo Campos

Oa03 - A1fI:edo Campos

0804 _ Alfredo Campos

0805 _ César Cals Neto

080& - César Cals Neto

0807 _ Noel de Carvalho

080S ._ Luiz Hargues

0809 - Luu Marques

0810 _ Luiz xarques

08U - Lu~z Hargues

0812 _ Mansueto de "Lavor

0813 _ Ivo ceesõsãs-c

OJ14 _ Ivo ceesõeãnc

0815 _ José Yunes

0816 - Itamar 'franco

0817 _ Itamar r'rencc

081J _ Itanar Franco

0819 _ Itamar Franco

G820 _ Fausto Rocha

0821 _ Fausto Rocha

0822 - Fausto Rocha

OíJ23 _ Edison Lobão

0824 _ Enoc Vieira

0825 _ zncc Vieira

0826 _ Enoc Vieira

0827 _ Luiz de Barros Freire neto

OB2B - 'toui:z. de Barros Fl:e:l.re neco
0829 _ Luiz Freire

0830 - Luiz Freire

0831 - Wilson Martins

0832 _ Wilson Martins

0833 _ Wilson 'Martins

0834 _ Wilson Martins

0835 _ Carlos Vinagre

0836 _ Jorge Bornhausen

0837 - Jorge Bornhausen

0838 - Jorge Bornhausen

0839 _ Jorge Bornhausen

0840 _ Nelson Wedekin

0841 _ Paes de Andrade

0842 - aerson Peres

0843 _ Osvaldo Almeida

0844 _ Osvaldo Almeida

0845 _ José Guedes

0846 _ Euclides Scalco

0847 _ Lúcio Alcântara

0848 _ Lúcio Alcântara

0849 - Lúcio A1cántara

0850 _ Fernando Santana

0851 _ Fernando Santana

0852 - Fernando Santana

0853 _ Fernando Santana

0854 - õcaqmm Sucena

0855 - JoaquJ.m Sucena

0856 _ Bonifácio de Andrada

0857 - Dionís~o Hage

0858 _ Osvaldo Sobrinho

OS59 _ José zunes

0860 _ José vcnee

0861 _ Gastone Righi

0862 - Gastone Righi

0863 _ Gastone Righi

0864 _ Carlos De 'Carl!

0865 _ Elias Murad

0866 - Euclides Scalco

0867 - Etevaldo Nogueira

0868 - Jayme Paliarin

0869 - Hermes Zaneti
0870 _ Hermes Zaneti

0871 - Hermes Zaneti

0872 - rrerrnea Zaneti

0873 - 51q..lsira cenpce
0874 _ Siqueira Campos

0875 - Siq.leira Canpos

0876 - Jonival Lucas

0877 - Jonival Lucas

0878 - Roberto Balestra

0879 - Siqueira campos

0880 - Fernando Bezerra Coelho

0881 - Fernando Bezerra Coelho

0882 - Fernando Bezerra Coelho

0083 - Fernando Bezerra Coelho
0884 _ Bonifácio de Andrade

OB85 - Asdrúbal Bentes

0836 - Asdrúbal Bentes

0887 - Asdrúbal Bentes

Oa80 - Àsdrúbal Bentes

0889 - Antônio uenc

0890 - Antônio uer-c

0891 - AntônJ.o uenc

0892 - ancõnao Ueno

0893 - Geraldo Bulhõe~

OaS4 - Geraldo Bulhõe~

0895 - Geraldo 3ulhões

0896 - Geraldo Bulhões

0397 - cun ra Bueno

0898 - SérgJ.o Sp3da

0899 - Sérgio Spada

0900 - Francisco Dorrelles

0901 - 'Z.iza Valadares

091.2 - Oswaldo Alneida

0903 - Joaquin sucena

0904 - JoaquiI'". sucena

0905 - Airton ccraearc

0906 - Airton Cordeiro

0907 _ Airton Cordeiro

0908 _ Airton Cordeiro

9909 _ Mauricio Fruet

0910 _ Mauricio Fruet

0!H1 - Milton Reis

0912 - Mele. FreiJ.e

0913 - Francisco Amaral

0914 - Francisco Amaral

0915 - Genebaldo Correia

0916 - G'enebaldo Correia

0917 - Genebaldo Correia

0918 - Genebaldo Corre+a

0919 - Puy Nedel

0920 - Ruy Nedel

0921 - IlSerê Ferreira

0922 - Milton Lima

0923 - Milton Lima

0924 - José Carlos Martinpz

0925 - José Carlos Uartinez

0926 _ José Carlos Martioez

0921 _ José Carlos- Martine-z.

0928 _ Basílio Villani

0929 - ãea i Lí.o VJ.1lani

0930 _ Basílio VillanJ.

0931 - 3asího VJ.11ani

0932 - Callon Canabrava

0933 - Teotônio va l ej.a Filho

0934 - Teotônio Vilela Filho

0935 - l1elo rxes.re
0936 - Paulo RaiOS
0937 _ 'alLl} neeec.
0938 - aaluly Netto

0939 - Maluly Netto

0940 - NaphtaU mvee de acuae
0941 _ Uaphtali Alves de Souza

0942 - Naphtali Alves de Souza

0943 _ Tadeu Franç_

0944 - 'l'adeu França

0945 - Tadeu França

0946 - Tadeu França

0941 - .tansuato de Lavor
0948 - Darcy Deitas

0949 - Darcy Deitas

0950 _ Augusto Carvalho

0951 - Augusto Carvalho

0952 - Augusto Carvalho

0!53 - Augusto Carvalho

0954 - Mário Assad

0955 - Floriceno PaJ.Xão

0956 _ Nestor Duarte

0957 _ Nestor Duarte

0958 - Ivo ce:sósimo

0959 - Ivo Cersósimo

0960 _ Angelo Magalhães

0961 _ Francisco Diógenes

0962 _ Francisco Diógenes

0963 - Jayme Paliarin

0964 - Ruy Nedel

0965 - Osvaldo Coelho

0966 - Wagner Lago

0967 - Wagner Lago

0968 _ José Mendonça Bezerra

0969 - José Jorge

0970 - José Jorge

0971 - José Jorge

0972 - Márcia Kubitschek

0973 - Harlan Gadelha

0974 - Harlan Gadelha

0975 - Jonas Pinheiro

0976 - Racha.d Saldanha Cerzi

09'17 - Rachid Saldanha Derzi

0978 - Ruben Figueirô

0979 - Ruben Figue~rô

0980 - IraJá Rodrigues

0981 - Líd~ce da Mata

0982 - Líd~ce da~Mata

0983 - Lídice da Mata

0984 _ Lídice da l-Iata

0985 - Haroldo Lima

0986 - Haroldo Lima

0987 - Haroldo Lima
0988 - Haroldo Lima

0989 - Aldo Arantes

0990 - Aldo Arantes

0991 - Aldo Arantes

0992 - Aldo Arantes

0993 - Eduardo Bonf~m

0994 - Eduardo BonfJ.m

0995 - Eduardo Bonfim

0996 - Eduardo Bonfim

0997 - Edmllson Valentim

0998 - Edmllson Valentim

0999 - Edmilson Valentim

LCOG - Edmilson Valentim

1 lO!. - Euclides Scalco

).~0-2 - Ruberval Pilotto

1003 - Ruberval pilotto

1004 - Ruberval Pi1otto

1005 - Ruberval Pilotto

1006 - Francisco Sales

1007 - Francisco se Les

10.08 - zranci.scc Sales

1009 - Matheus Iensen

1010 - Matheus Iensen

1011 - Matheus Iensen

1012 - Oswaldo Trevisan

1013 - Christovam ChiaradJ.a

1014 - Antôrdo aa Lim Curiati

1015 - Antônio Salim Curiati

1016 - Ziza Valadares

10l? - Ziza Valadares

1018 - Ziza Valadares

1019 - Mauro Miranda

1020 - Mauro Miranda

1021 - Artenir werner

221



222

1022 _ Flávio Rocha

1023 _ Flávio Rocha

1024 _ Afif Domingos

1025 - Afif Domingos

1026 - Afif Domingos

1027 - Afif 0011l1ng05
1028 - Ricardo Fiuza

1029 - Luís Eduardo

1030 - EgIdl0 Ferreira Lima

1031 - EgIdio Ferreira Lima

1032 - Egidio Ferreira Lima

1033 - EgIdio Ferreira Lima

1034 - Marcos Queiroz {e Egí.dio Ferreira Limai

1035 - Marcos Queiroz (e Egídio Ferreira Lima)

1036 - Marcos Queiroz te Egídio Ferreil;'a Lima)

1037 - Marcos Queiroz [e Egidio Ferreira Lima)

1038 - Geraldo Melo (e Egídio Ferreira Linla)

1039 - Geraldo Melo (e EgIdio Ferreira ,Lima)

1040 - Geraldo Melo (e EgIdio Ferreira Lima)

1041 - Geraldo Melo (e EgIdio Ferreira Lima)

1042 - Wilson Campos [e Egídio Ferreira Lima)

1043 - Wilson Campos te Egídio Ferreira Limai

1044 - Wilson Campos (e Egídio Ferreira Lima)

1045 - Wilson Campos (e Egídio Ferreira Lima)

1046 - Christovam Chiaradia

1047 - Ronaldo Aragão (e Egídio Ferreira Limai

1048 - Ronaldo Aragão (e Eg!dio Ferreira Limai

1049 - Ronaldo Aragão (e Egídio Ferreira Limai

1050 - Paulo Roberto Cunha

1051 - Pau"lo Roberto Cunha

1052 - Paulo Roberto Cunha

1053 - José Costa

1054 - Mãrcio Braga

1055 - Márcio Braga

1056 - Carlos Benevides

1057 - Adolfo Oliveira

1058 - Adolfo oããveaxa

1059 - Adolfo Oliveira

1060 - Adolfo Oliveira

1061 - Mussa penes

1062 - Mussa Demes

1063 - Gandi Jamil

1064 - Michel Temer

1065 - Michel Temer

1066 - José El3.as

1067 - José Elias

1068 - Francisco AIIaral

1069 - Del Bosco Amaral

1070 - Airton Sandoval

1071 - Airton Sandoval

1072 - Henrique Eduardo Alves

1073 - Henrique Eduardo Alves

1074 - Henrique Eduardo Alves

1075 - Haroldo Sabóia

1076 - Haroldo sabóia

1077 - Haroldo Sabóia

1078 - Haroldo Sabóia

1079 - Francisco Carneiro

1080 - Francisco Carneiro

1081 - Francisco Carneiro

1082 - Adylson Motta

1083 - Adylson Motta

1084 - Adylson Motta

1085 - Adylson Motta

1086 - Amaral Netto

1087 - Amaral Netto

1088 - Amaral Netto

1089 - Amaral Netto

10.90 - Artenir Werner

1091 - Davi Alves Silva

1092 - Davi Alves Silva

1093 - Davi Alves Silva

1094 - Felipe Mendes

1095 - Felipe Mendes

1096 - Felipe Mendes

1097 - Felipe Mendes

1098 - Francisco Diôgenes

1099 - Osvaldo Bender

1100 _ Osvaldo Bender

1101 - Osvaldo Bender

1102 - Aécio neves

1103 - Aécio Neves

1104 - Aécio Neves

1105 - Aécio Neves

1106 - Darcy Pozza

1107 - Darcy Pozza

110B - Darcy Pozza

1109 - Darcy Pozza

1110 - Simão Sessim

1111 - José Santana de Vasconcellos

1112 - José Sant.ana de vasccnceã.Joe

1113 - José Santana de vasccncef tos

1114 - José Santana de Vasconcellos

1115 - Dirce Tutu Quadros

i116 - Dirce Tutu Quadros

1117 - Dir.ce Tutu Quadros

1118 - Dirce Tutu Quadros

1119 - Gerson Camata

1120 - Gerson Camata

1121 - Rita Camata

1122 - Rita Camata

1123 - Ri1!a Camata

1124 - Rita Camat.a

1125 - José Maria Eymael

1126 - José Milria Eymael

1127 - José Maria Eymael

1128 - José Maria ~Eymael

1129 - Pimenta da Veiga

1130 - Pimenta da Veiga

1131 - piMenta da Veiga

1132 - Samir Achôa

1133 - Hélio Rosas

1134 - Hélio Rosas

1135 - Hého Rosas

1136 - Hélio Rosas

1137 _ Expedito Machado

1138 - Expedito Machado

1139 _ Expedito Machado

1140 - Expedito Machado

1141 - Gonzaga Patriota

1142 - Gonzaga Patriota

1143 - Mário Assad

1144 - Heráclito Fortes

1145 - Naphtali Alves de Souza

1146 - Francisco Dornelles

1147 - Paulo Mincarone

1111B - Paulo Hmcarone

1149 - Paulo Hancer-one

1150 - Paulo Hmcer-cne

1151 - Jofran Frejat

1152 - Adroaldo Str-eck

1153 - Adroaldo Streck

11511 - Adroaldo Streck

1155 - Darcy üe.itos

1156 - Hess aes Soares

1157 - Hes s aas Soares

1158 - Carlos aenevaees
1159 - Carlos Benevades

1160 - Jorge Uequed

1161 - Geraldo Alckm:LD F:Llho

1162 - Geraldo Alc:km3.n F:Llho
1163 - Aãcena Guerra

1164 - Alcem Guerra

1165 - Afcen a, Guerra

1166 - João Agr-Ip ano

1167 - João AgI'3.p3.no

1168 - João Agr:Lp3.no

11G'? - João Agr_p~no

1170 - 4.le ....e-icr e roe te

"27l - J'r e-ic i sc c Saães

il72 - Paes Lanc im

1173 - Han ..er ;:.an'la

117t. - l"anuel vcen-ie

.I.17E - Cáss:l.v : ..-t-ra Lame

1179 - cêss rc ':",.~a L:!.IT'a

1180 - câsaac r ..r na L1miS.

1181 - Cáss3.o CU"1ha Lama

1182 - Renato vaa-ma
1183 - Renato vaenna

118.. - Renato vaenna
1165 - Renato vaenna

1186 - Chagas Ne-to

11137 - Cha~as uerc

1188 - Chagas teto

1189 - Chagas Neto

1190 - LúcJ..o Alcântara

1191 - Messias GÓ3.S

1192 - Hes sa.as Góis

1193 - Lour-avaã Bap't a s te

11911 - Arrtômo Carlos Konder Re:LS

1195 - Pompeu de Sousa

1196 - Pompeu de Sousa

1197 - Pompeu de Sousa

1198 - Pompeu de Sousa

1199 - Ottomar Parrto

1200 - Marluce Parrto

1201 - lilvaro Antõmo

1202 - Alvaro Arrtôru.c

1203 - Osvaldo Scbt-anhc

1204 - Gonzaga Patmao'ta

1205 - José Costa

1206 - José tn aeses de rnivear-a

1207 - vacerrte Bogo

120B - vacerrre Bogo

1209 - vacerrre Bogo

1210 - vacenre Bego

2:t11 - cec-ãcs V3.na.;;;:::-e

:2 .. :;: - car-ros Vinagre

1:1: - cer-ãcs vane gr-e

1:_1, - l:ãr"3.o Covas

l2H- - .701"fe liage

1<::e - ':O!'~~ I-age

121q - \al"ter Pe r-ec.r-e

122D - alta! Per-e ar-a
1221 - t ez rer- Pereira

1222 - \a1ter Per-e i.r-a

1223 - V:;.rg:Lldás~o de Senna

12211 - V3.rg3.1dásJ.o de Senna

1225 - V:LrgJ.1dás~o de Senna

1226 - VlrgJ.1dás:Lo de Senna

1227 - José Carlos ccutunhc

1226 - José Carlos C::lJt:Lnho

1~29 - José Carlos ....out:Lnro

1230 - Arnaldo Pr:Leto

1231 - Arnaldo Pr3.eto

1232 - Arnaldo Pr:Leto

1233 - Arnaldo Pr:Lcto

12311 - Jonas P3.nheu·o

1235 - Jonas P3.nhe:Lro

1236 - Jonas P:Lnhe:Lro

1231 - MeSSlas GÓ3.S

1238 - Messias GÔ:LS

1239 - tI'3.CO Pegoraro

l21J0 - Ass~s Canuto

12111 - ASS:LS Canuto

121J2 - r:Z3.0 Ferrelra

12'43 - tzio FerI'eira

1244 - t:uo Fer-r-e rr-e

1245 - Eunice Hach i.Les

1246 - José Camargo

1247 - José Camargo

1248 - José Camargo

1249 - José Camargo

1250 - D:Lonís:Lo Hage

1252 - lInníba1 Barcellos

1252 - An'1íba1 Bar:::ellos

125: - f ..- ••':oal Barcellos

1254 - Jlnníba1 Barcellos

1255 - Levy üaas

1256 - Levy D3.8S

1257 - Levy tuee

1:l5~ - ~·a-:) ':::ca'1=.s!>'t.t.a

I2S'; - Ja-::- ':::canagc:tta

1260 - Jacy scenagecte

1261 - Jacy scenage'cre

1262 - Lenoe L Castre.

1263 - r.anoe1 Castro

1261, - Furtado Le a te

1265 - Furtado Le r'te

1266 - Fur-teõo Le i te

1267 - Furtado Le:Lte

126B - Antôn:Lo rero-ear-e

1269 - V:Lníc:Lus Cansanção

1170 - ViJ"ícJ.US cer-sencâc

1271 - V:Lnícius Cansanção

1272 - V:Lníc:Lus Cansanção

1273 - Ub~ratan Sp r ne L'La

1271J - Ub:Lratan Spane'l j.L

1275 - übaretan SpaneLâa

1276 - João Alves

1277 - r:l":LCO Pegoraro

1278 - Ruben Br-anquxnhc

1279 - Rubem Br-anquanho

1280 - Rubem Br-anquanho

1281 - Sérg:Lo Werneck

1282 - Álvaro Pacheco

1283 - Geraldo raemmg
12811 - JOi!.é Luaz Haaa

1285 - Fausto Pennandes

1286 - Fausto Fernandes

1287 - Fausto Fernandes

1288 - Ottomar Parrto

1289 - aeneõa-ca da S3.1va

1290. - Beneda'ta da -saãve

1291 - Beneda'ta da S3.1va

1292 - senedata da S3.1va

l:??: - Eoaar-do Jor-ge

12?.. - zcuer-õo Je:"ge

1295 - tecer-co Jorge

1295 - Ecvar-dc -Jcr-ge

12~' - OlíV3.O Dutra

:!.2t:J;: - ,)1::\'10 ::l.t! =
_:;:'=' - (1::\,.>.' :'.Jt!"=-

1301 - cumer-canõo • i.Jnomen
1302 - cu'rer-canõc ~ ~lho'llem

1303 - cu-rez-cmdo 1,3.1honen

23Cll - êurter-cando t a.Lhcnem

1305 - Irrra Pas scna

130f. - Irll'a Pas sona

1307 - Irma Passom

1308 - Irma Pessoru

1309 - Luís cusb i.icen

1310 - Luís ausru.xen

l~:!.l - L'.lís: Gus:hJ.1e"
1312 - Luis üushaken
1313 - Paulo Delgado

1314 - Paulo Delgado

1315 - Paulo Delgado

1316 - Paulo Delgado

1317 - V3.rgího suamerêes

1318 - V:Lrgího cuimerêes

1319 - V:Lrgí1:Lo cuaeer-ães

1320 - V3.rgil~o êuamar-âes

1321 - José Genoíno

1322 - José Genoíno

1323 - José Genoíno

13211 - José Genoíno

1325 - Plín~o de Arruda senpe.i,c

1326 - Plín:Lo de Arruda Sampaao

1327 - P1ín3.o de Arruda Sempaa.c

1328 - Plín:Lo de Arruda Sempaac

1329 - LU:LZ Inéic ao Lula da S3.lva

1330 - LU:LZ Inác:Lo Lula da sa.ive

1331 - LU:LZ Inâcac Lula da Silva

1332 - LU:LZ tnâcac Lula da Saãve

lB3 - \'ladJ.rn3.r PaLne a.r-a

1'l? .. - \'Iad~n~r Fall',e:r.ra

1335 - Vladln:.r pafme rr-e

1~36 - \lad:Lm3.r PeIme ar-a

1337 - Florestan rernences

1338 - florestan rernences
1:3~~ - -:!.oresta'1 rernence s

1~4: - ':C'res'ta", FerJ"a"'::es

1:;11.1 - \':Ltor Sua:L:;::

1342 - \].tor B<Ja:LZ

131,3 - V3.tor Buan

13111, - V.ltOI" Bl.\.a3.z

131j E - João Paulo

131j6 - João Paulo

1347 - João Paulo

13118 - Paulo Palm

1349 - Paulo Pa3.m

1350 - Paulo Pa:Lm

1 "151 - Paulo Paul'"

135: - rd3.son Lobão

1353 - Ed3.son Lobão

1354 - Ed3.son Lobão

Hl55 - Júho Campos



1356 - Etevaldo Negue ar-a

l,357 - ~teva.ldo Nogue~ra

135a - Etevaldo r~ogueJ.N

1359 - Cliéz€r- More;tra
1360 .. i:1:lé:2.e;r KOl'C:l.ra

1361 .. I:l~ézer Moreira

1362 - Ellé:z.er Moreira
1363 .. OsvaJdo Coelho

13)3lj .. Osvaldo Coelho

1365 .. José Hendonca sezerea

1366 .. José Hendonce Bezerra
1367 .. Maluly Neto

1368 .. João Í'1achado Rollembe.rg

1369 .. João Machado Rollemberg
13jO .. João Ma~hado :Roll~mbel'S

1371 .. João Machado Rollemberg

1312 .. José L3.1)5

13 73 .. José Lins

1371J .. ;]osê LJ.l)S

1375 .. ;rno~fld.<I de úl:iveJ.ra

1376 .. lnoc,ªf'c~O de i..!iVeiN

1371 - rnQ~€~,do de Jl;:.veJ.ra.

13.'1B,. !nDcê-l'~io d.e Chve:l.ra
1319 .. Ronar-c COl""I'êa

14&0 .- k;.t"a rur-raec

13Sl - s c ee >'.l~'l:aeê)

1 ~~2 .. flta ::'J:rtad,

13(1? .. !i,Uê furtado

.13&'" - RO;:iaro çorrês
13B.!) .. RO'1e.rQ corrêa

l.$B€ - kcneee corrêa

13e1 - 8hagt\s Duarte

13as .. Chages Duarte

1389 _ Chagas Duarte

1390 - Nyder Barbosa

1391 - Nyder serocaa
139Z - l\a ...mundo Rezende

1393 - Ra;l.w.lndo Rezende

139~ - Raimundo Rezende

1395 - RaJ-lTIundo Rezende

1396 - Fernando Gaspar:J-an

1397 - Fernando sasperaan

139B - Fernando GasparJ.an

1399 - Matheus Iensen

lItoa '" Gonzaga Patr-2o'ta

11001 '" j'r-encí.scc carne rrc

14{)2 '" Melo Freíre

llI03 ,.. BonJ-fác:lo de Andrada

1401i - Bonifác:lo de Andrada

1405 ,.. Agaas a.z, All\l.elda

l1H~6 - Agass3.Z All'le1.da

11+07 .. AgassJ.:z Alm€7l.da

1408 ,.. Agass,Lz Alme1.da

1409 - Osvaldo Coelho

1410 ,.. l1arco Hade1

11+11 ... Marco Hac;t..e1

"1412 - l1arcÇl Hac:1e1

11413 - Marco f1ac:1e1

141!( - José Panccc
11\H, - JO$ê 'tancce

J.lj16 - Jo~ê ,:,..nocc

H17 - JO$"É :.J.enccm;êo Eez er'r-e

1418 - GU;l.lherllie Palmtll.ra

1~19 - Gl.l:1herll"e PalnElJ.ra

1!l2Õ - GU11nerme PalmeIra:

ltIZl - rd1J,.10 1~S.:rG. ..H!S

11,-;1"" - r=", ... c: r arqces

lq 2" - Pe):it"O Canec:o

11;2;' - luét't:: ..o rias

142& - lüér'c~o Dlas

),1127 - Josâ Moura

11;.28 - hanilo ae Lourdes f1ôldia

1429 - l1arJ.a de Lourdes Aba('~a

143U - Geovan1 Borges

l~ 31 - Ja11"s FOntoUrA

ltl32 - Josi Moura

lI; 3 OS - Jos€ foura

111311 - Annll. Ha.ria fatte~

1435 - Anna Maria Rattes

11136 - Anna Maria Rattes

1437 - Anna Harla Rattes
1436 - Manoel HoreJ.1:"a

11139 - l1õl.noel J10relN

11140 - Manoel Moreira

111.1;1 - Manoel t1oreit'a
111-112 - Me'1.):'a hlho

1'rj~3 ,.. J9ão Alves

111411 _ João Alves

llj45 - João Alves

llllJ & ... Roberto Campos
111117 _ .Roberto Campos

lllIJ6 - Roberto Campos

lll49 - Roberto Campos

11150 - Roberto Ft'eire

1~51 - 'Roberto rT'e~l'e.

1452 ~ Roberto frerl'e

11153 - José Lourenço

l11S11 '- José Lourenço

11155 - ROn81do Cesar Coelho

11156 - ROllf.l.1do Cesar Cb&lho

1457 ,.. Antonio Carlos: o;,oer Ú1S
Hf:;S - Cl'lpnóo rachec,"

VIS" - Oplando Pacheco

1460 - Orlando Pacheco

11161 _ Or-lanâo FacnecC'

}).,(';) - he.ll'a 1" .llno
1).,[" _ "r ..rõ: - __: O

1111 ~ _ J050 Ca...n;l;J

1465 .. João Ca.lfi'oT)

H6fí '" João C.~lnon

1\1&7 - João Calmon

lIJ6B - AluízJ.O Bezerra

1469 ~ A1uhio Bezerr<Õ.

,1.470 - illr.tI;ao Bezea-re
ltl'1l - Aluiuo 13ezerra

J.q72 - RoJlim T..l:t"o

11l.?'.i - Ronan 11.to

l.47.11- r.cnen 1..lto

1ij1ó .: nc-ien j .."to

11>76 - LeopDldo Peres

14 f7 - Leopoldo Par-es

1lI7B - Leopoldo Peres

1-479 - Nelson wecekan

llJBO - Nelson WedekJ.n

11161 - João N'at.al

11182 - João Natal

11183 - João t/atal

l!lBlJ - Há3"Clã Kubitschek

111'05 - Meira l'i~ho

lfJ86 - Alysson Paul.l.ne21J.

1487 - Alysson Paullnelli

H88 - Alysson Pél.ul~nell.i.

1-489 - Alysson, PaulinE!ll:L

H90 - Rodrlgues Palmq
1491 - Sérgio Brito

1492 - Rosa Pra:ta

1~93 - Dalten Canabrava
l'l9l? _ Dalton Canabrava

1lI95 - Angelo Naga111âes

1J;96 - Ângelo Hagalhães

1497 - gechad Saldanha Der:z;í

ViS8 - f)..ãno Focha.

111.99 - úSVóldc Sobr...nhc

!Soa - Josi Lui.Z tfaJ.a

150-1 - José l,.Ul,Z l1a:t.a.

1562 - Fub~\,\ Y.edina

150$ - R'lbeo l1eoína
1501, _ f.toe .. t..~(L'"Ia

150:' ,.. c abe- eQ~lla

1506 - JosE ucure
1501 - Joáo da. Na'ta
1506 _ João da líata

150iJ _ João da Mata

l.5Ia - Haut'o Cam.pos
1511 y Ma~l:'Q. Cam'Pos

1512 -\ Hauro CaTtlpos

1.513 .. Pau'lo Silva

1514 - Peujo sc ãve

1515 .. Pauj,o S:Uva

1516 .. varscn Souza
1517 - VJ-1son Souza

J518- Vilson Souza
1519 _ VJ-1son Souza

1520 - Koyu lhtj

1521 - José Rl.c:ha

").522 - José Rir:ha

L523 - Oc"távío ElíSl.a
t52l; - Octáv~o r1ísJ.Q

1525 - Dctáv:l.o nisio

1525- cêiio de Casu'o

1527 - Célio de Castro

1528 - Car).os nosconl:
1.529 - Carlos HosconJ..

1530 ,.. Car-1os MaScolU

1531 - Renan Ca1helt>os

1532 - Renan Ce.1he2.ros

lSS3 _ José Richa

lS3ij _ José }b.cha

1535 - Geraldo Alc1-\l'lin fI.lho

1536 - Geraldo Alckm.t.n 1'"üào
1537 - Hârio .covas

1538 _ f1àl"~o COWIS

-1539 - Renan Calhe:l.rDS

IS"O _ Renan C'alho:?.l.roS"

1541. - Carlos Moscon;l.

15l,.2 _ C€l:Lo de C,,-stt'o

15t<.1 _ Mauro 'í'-Ql'ges

154 .. ~ Neupo Eorfes

l~ljJ _ Jd~ro Carne:Lpo

l[l,~ _ J,11r'O Carneiro

151,9 - A:r>naldo far'~a de Sá

1550 - Arnaldo faria de Sã

15Sl - ArnaldQ farl.a de. Sá
1552 _ Arnaldo far.J.a de. Sá

lS!lJ _ Carlos 'JJ-rgil:Lo

lS!i1f - Carlos V.1.r'gíbo

l!í.S5 - Carlos VlrgÍ1:1o

1556 - José DU'tra

1557 ,.. JOsé 1)utra

15S8 - José Out;t'a

1559 - José Ou.tt'a

1560 - \.Jpiratan Agul.al'

1561 - lJD1.rat'an Agular
1562 _ A1mJ.r Gabr;l.e1
1563 _ Alm:Lr G"abr.l.eJ.

1564 - NelSOn Job;l..rn

1565 - Nelson JobiM
1566 _ Severo Gomes

1,56'1 - Severo Go!l\es

1568 .. cid Carvalho

1,569 - Ivo Vanderlinde

1570 - Nion A1bernaz

i571 - Nion Albernaz

lS72 "" José Tavares

157,3 - Aluízio Campos
1574 .. PUnio Martins

1575 - Plinio Ma'rt1ns

1'516 - Plinto Martins

1571 - Ivo Vanderlinde

1578 - ]l.l'l.tõnio Britto

1579 - Rona.~dQ Aragão

1560 - Mãrcio Lacerda

1581 - Raul Belém

1582 - Raul Belém

1583 .. RaUl Belem

1584 .. Jose Fogaça

1585 - Aciva1 Gomes
1586 _ Aciva1 cones

1587 _ Aciva1 Gomes

1588 _ Ivo t.ech

1589 _ José Guedes

1590 _ José Guedes

1591 _ Maurício Fruet

1592 - Iram sacarva
1593 _ Iram Saraiva

1594 - l.uJ-s Alberto Rodrigues
1595 _ t.m.s Alberto Rodrigues

1596 - Ral.mundo Bezerra
15-97 _ kaimundo Bezerra

159B _ NiQn Alberna-z:

1599 - Geovah Amara:n.te

1600 - Márcio "Lacerda

1601 _ Márcio L.!lcerda

1602 - PlInio Martins

1603 - Nelson Jobim

1604 - WagneJ: Lago

1505 - Wagner Lago
,1606 - Ivo Vander11nde
"1607 _ Ivo Lech

1608 _ Ivo Lech

16M _ Nelson Jobi.n\

161C - Gabriel Guel;::-1ro
1611 _ Severo Gomes

1612 - José GUedes

1613 - MaurIcio Fruet
1614 _ Geovah 1Unarante

1615 - Luis Alber~o ROdrigues·
1616 _ Antônio Britto

1617 - Raul Belém

1618 - Aciva1 Go":les

H1S ,...h1uizio Ca'mpO'S
1620 _ rve Lecn

1621 ,- Teotônio Vilela
1622 _ Teotônio Vilela

1623 _ Raimundo Bezerra
1624 - Mário covas

1.625 - Robson Marinho

1626 - Paulo Macarini

1627 - Paulo Macarini

16"28 - êntomo Carlos Franco

1629 - Antonio caztcs Franco

1630 - Antonio Cz::.rlos Franco

1631 - Antonio Carlos Franc,"

,1632 - Albano Franco

1633 - Albano Franco

1634 - Albano Franco

H35 - Carlos Alberto ceõ

16~6 - Carlos Alberto ceê
11137 - Carlas- Alberto caõ

1638 - Carlos A1herto Caó

Hi39 - Luiz Salomão

1640 - LUiz satenrâc
1641 - Luiz .sarcraâc
1642 - Luiz Saloltl.ão

_ 1.643 - Brandão MQntei:t:'o

lM4 - Brandão Montei:to

1645 - Brandão Kontei1:'o
1154.6 - Brandão Montei.t:o
1647 - NelSOn Sebas

1648 - NelSOn Seixas

1649 - Al'lau.ry MUller

1650 - Amaury Mf1lÍer

.1651 - Amaury MtfUer

1652 - Amaury Müller

1653 - Fernando l.yra

1654 - Fernando Lyra

1655 - Fernando Lyra

1656 "... Fernando Lyra

.1657 - Juarez Antunes

1658 - Juarez Antunes

1659 - JuaJ:Cz Ant.unes

1660 - Juarez Antunes

1661 - carlos Cardinal

1662 - carlos Cardinal
1663 _ carros Cardinal

1664 _ Carlos Cardinal

1665 - Lysâneas Maciel

1666 _ Lysâneas Maciel

1667 _ Lys.ãneas Maciel

1666 _ Lysãneas Maciel

1669 _ Adroaldo Stre:ck

1670 - Roberto O' /i.vila

1671 Roberto Df Avib

1672. JOE;.é N-auríciCJ

1673 - .José Mauri.cio
16/4 _ José Mauricio

1675 - Josê J'1auricit>

1676 _ Nelson Aguiar

1677 .- Nelson Aguiar

1678 .... Florl.ceno Paixão

2579 - ploriceno Paixão

1680 ,.. :Bocayuva Cunha

1681 ~ José Costa

1682 Odac.ir Soares

1583: José Maranhão

1684 30sé Maranhão
1685 _ José Maranhão

1686 - H1.Ullberto Lucena

1687 - Humberto Lucena
1688 ... JiUI!l.berto Lucena

223
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1689 - Humberto Lucena

1690 - Edivaldo Motta

1691 : Edivaldo Motta

1692 - Edivaldo Mott.a

1693 - Edivaldo Motta

1694 - Myriam Portella

1695 - Myriam Portella

1696 - Myriam Portella
1697- Myriam Portella

1698 - João da Mata

1699 - Mauro Borges

1700 - Mauro Borges

1701 - Antero ele Barros
1702 _ Antero de Barros

1703 _ Antero de Barros

1704 - Antero de Barros

1705 - Percival Muniz
1706 _ Percival Muniz

1707 _ Percival Muniz

1708 - Percival Muniz
1709 _ Domingos Leonelli

171D - Domingos Leonelli

1711 - Domingos Leonelli

1712 - Luis Roberto Ponte

1713 - ottomar Pinto

1714 J- Sérgio Spada

1715 - Jovanni Masini

1716 - Javann! Masini

1717 - Javanni Masini

17lB - Jovanni Masini

1719 - Maurício Nasser

1720 - Domingos Jutrenil
1721 _ Domingos Juvenil

1722 _ Domingos Juvenil

1723 _ Domingos Juvenil

1724 _ Ricardo Fiuza

1725 - Nyder Bá$osa

1726 - Nyder Barbosa

1727 - Fernando Henrique Cardoso

1728 - Fernando Henrique Cardoso

1729 - Fernando Henrique Cardoso

1730 - Fernando Henrique Cardoso

1731 - Eraldo Tinoco

1732 - Paes Landim

1733 - ~uis Eduardo

1734 - Milton Reis

1735 - Da1ton Canabrava

1736 - Rachid Saldanha Derzi

1737 - Paes Landim

1738 _ Paes Landim

1739 _ Carlos Sant'Anna
1740 _ Carlos Sant'Anna

1741 - Luis Equardo

1742 - João Lobo

1743 - João Lobo

1744 - João Lobo
1745 _ João Lobo

1746 - Angelo Magalhães

1747 _ Flãvio Rocha

1748 - Alvaro Pacheco

1749 - DJenal Gonçalves

1750 - DJeni!l Gonçalves

1751 - DJenal Gonçalves

1752 _ DJenal acr-catves
1753 - ti.1varo Pacheco

1754 - Ruben Figueiró

1755 - Luis Alberto Rodrigues

1756 - José Tavares

1757 - Nelson Carneiro

1758 - Mauro Miranda
1759 _ Paulo Mac:arini

1760 _ José Carlos Vasconcelos

1761 - José Carlos Vasconcelos

1762 _ Rospide Netto

1763 _ Darcy Deitos

1764 - cas Carvalho

1765 - IralIl sareava
~ 1766 - Carlos Cotta

1767 - Octávio El!sl.o

1768 - Cl.d Carvalho

1769 - N10n Albernaz

1770 - IraJá Rodrigues

1771 - Nelson cernearc
1772 - Carlos Cotta

1773 - Ceho de Castro

1774 - Paulo 511 ve

1775 - Severo Gomes

1776 - Maguito Vilela

1777 - Marluce Pan'to
1778 - Júl10 ccereeuaen

1779 - Júl10 ccs-temi.âen
1780 .._ C1d Carvalho

1781 - Mauro M1randa

1782 - Marluce Parrto

1183 ,.. Alm~r Gabrl.el

17811 - Jú110 Cos-tem.Len

1785 - JÚl10 Costamilan

1786 - Paulo Macar1ni

1787 - Nelson Cer-ne ar-o

1788 - Nelson Car-ne ar-c

1189 - RosP~de NetTO.

1790' - Irajá Podrl.gues

1791 - José Fogaça

1791 - AIM:l.r Gabr1el

179:? - Osmir L1"1\a

179 .. - Fernando Gasparian

Centro Gráficodo Senado Federal- Brasília- DF

179 S - Júl10 C3'1lpOS

1795 - Ab1gal1 Fe a't ose

1797 - Ab~gail Fea'tos a

1798 - Ab1ga~1 Fea-tc.se

1799 - Ab1gail Fea't oae

1800 - José Carlos Sabóia

1801 - José Carlos sabôre

1802 - José Carlos Sabóia

1803 _ Adenu.r- Andrade

18011 - Ademir Andrade

1805 - Ademi.r- Andrade

1B06 - Adem1r Andrade

lB07 - Jamil Haddad

1808 - Jam11 Haddo'ld

1809 - Jaml.l Haddad

1810 - Jam11 Haddad

1811 - João Herrmann Neto

1812 - João lier.rmann Neto

1813' - João Hernrann Neto

181q - João Hernrann Neto

1815 - Raquel Capiber1be

~B16 - Raquel Capiberibe

1817 - Raquel Capiberibe

1818 - Raquel Capiberibe

lB12 - Jayme Santana

1820 - Jayme Santana

1821 - Jayme Santana

1822 - Koyu Iha

1823 - Nelton Frl.edr~ch

1824 - Nelton Fr1edr1ch

1825 - Nelton Fr1edr1ch

1826 - Nelton rriedr1ch

1827 - Jay'lle Santana

1826 - rr-ancaecc Amaral

1829 - José Jorge

1830 ~ Euc Lade s Scalco

1831 ~ Roberto Brant

1832 - Roberto Brant

1833 - Jose Serra

183lj - Jose Serra

1835 - José Serra

1835 - José Serra

1837 - Mauro Campos
1838 - senêsac Bar-nar-dano

lB39 - Genésio Bernardino

18110 - senês ro sernerdano
18111 _ aenêaac ger-nardanc

18112 - tlaur!c1o Nasser

18113 - Haur!cl.o Nasser

lB1l1l - Albano Franco
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