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EMENDA 150001·5
(JDeputado José Fernandes

A livre iniciativa nos campos da educa
ção, saúde, meios de produção, trabalho participativo não pode ficar
tolhida pela planificação geral e coercitiva da economia.

~ ,L[HA'IIO/coU\'S;'O/5Vl:GOM,SSÃO ~D"TA~

~ssão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homen! e da "kJ~heJ Coot06~ J
= tCll.lO/ofUSTlrlCI.ÇÃO_· --,

EMENDA SUBSTITUTIVA

liJ PLf:NUIO/colotIUio/IU'COlllISSio

CcOM SOBERANIA E DOS DIR E GAR DO HOMEM E DA MULHER
r.-r---------------TEXTOIJUSTIFICAÇio----------- -,

Substitua-se no Art. 32 , Inciso 111,

Letra F, a expressão "orientação sexual" por

Dê-se ao item XVII, do art. 3 2 , do Anteprojeto do
Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher, a seguinte redação:

"desvio sexual". "Art. 3 2

JUS T I F I C A ç n O
I - .

11 - ••••..•••..•••••••

CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

Em Plenário.

r---------- ,.J..I:N"'Uo/CONISlio/.u.co.u••io----------~

I:COM SOBER E DOS DIR E GAR ANTI AS 00 HOMEM E DA Mil! HER JUSTIFICATIVA

XVII - a propriedade, subordinada a função
social, no caso de desapropriação, por necessidade ou utilidade pú 
blica, ou por interesse social, é assegurada aos desapropriados pré
via e justa indenização em dinheiro, racultando-se ao expropriado a
ceitar o pagamento em títulos especiais da dívida pública, com as
ressalvas previstas nesta Constituição; será nulo o ato praticado
com abuso de poder ou desvio de finalidade."

AUTOl'--------------EMENDA 150002·3
l:J

.-.,- T~XTO/,jUSTtFlC..(iiQ---------------__,

JUSTIFICATIVA

Suprima-se a alínea "i", do item I do art. 32, do
Anteprojeto do Relator da Comissão da Soberania e dos Oireitos e Ga 
rantia do Homem e da Mulher.

Não podemos permitir interpretações mal~

valas de tema tão sério, quando se trata de propriedade imobiliária.

OM SOBERANIA E DOS OIR E GAR DO HOMEM E OA MULHER

O direito de propriedade constitui prin
cípio normativo do sistema capitalista da livre iniciativa.

A nova redação, que propomos, tem em vi~

ta assegurar ao desapropriado, por interesse social, justa indeniz~

ção.

~ 'LINAIUDlcoan.do/.uICOIil••lÁo-----------,

EMENDA 150005-8
t: CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

com a mendicância. A
mais adiantadas do mu~pobreza

do.

Intentamos, com a presente emenda, elidir
do texto constituicional matéria própria da lei ordinária penal.

A mais antiga profissão do mundo, por mais
que se lutou, nenhum país conseguiu eliminar.

O mesmo acontecendo
absoluta é encontrada nas civilizações

r.-r--------------- n:xTO/.,JUSTIFtCAÇio----------------,

I - .

11 - •.•••••.••

XVIII - a herança, vedada a incidência
emolumentos relativos aos bens do es

cônjuge sobrevivente ou a herdeiros~

EMENDA 150003-1
[!] AUTOPtê CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

,.l.f,.AIlIO/CO"'I.do/.U.CO.. I..iO----------~l ~OATA~

CCOM SOBERANIA E DOS DIR E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHE~ ~ O~J

r.:-r--------------- TEXTO/olU5TlFICAÇio----------------,

Dê-se à alínea "c", do ítem I, do artigo 32, do An
teprojeto do Relator, a seguinte redação:

"Art.32 -
I - .

Dê-se ao item XVIII, do artigo 32

jeto do Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e
do Homem e da Mulher, a seguinte redação:

"Art. 3º

de qualquer tributo, custos ou
pólio que sirvam de moradia ao

do Antepro
Garantias

a -
b - .

c - a alimentação, a saúde, o trabalho
e sua remuneração, a moradia, o saneamento básico, a seguridade social
o transporte coletivo e a educação, como iniciativa da comunidade é d~

ver do Estado;"

JUSTIFICATIVA

Intentamos modificar o
jeto para que fique patente, inobstante ser um dever
tivo aos meios de produção, acesso aos meios de saúde
individual, a iniciativa privada não ficará castrada.

texto do AnteprQ
do Estado o ince
e à seguridade

JUSTIFICATIVA

A expectativa de direito de herança é
princípio consagrado no mundo jurídico.

O patrimônio de toda uma família, cons~

guido, às vezes, com esforço, sacrifício e por que não, muita renún
cia não pode ficar ao relento e suscetível de interpretações malévo
las que prejudiquem os herdeiros naturais ou necessários.

Tem de estar explícito na Lei Maior, sem
nenhulla dúvida.
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JUSTIFICATIVA

=----- TlXTO'olUITJFICAÇio----------------,

"Art. 32

Ninguém terá, assim, o direito de interromper o nascimen
to de um ser indefeso.

Porisso, entendemos que a Constituição não deverá explic!
tar a vida intra-uterina como responsabilidade de quem a concebeu.

No entanto, a lei ordinária já penaliza como crime &abo~

to, com as devidas exceções, razão pela qual propomos no artigo que
dispõe sobre o direito à vida, as disposições legais já previstas.

O C6digo Penal já conceitua como crime o aborto diretame~

te provocado, ressalvando as exceções: o aborto terapêutico e o abo~

to em casos de gravidez por estupro.
Nos casos de má formação do feto, será necessário uma lei

ordinária que venha disciplinar essa exceção, a nosso ver, de rele 
vante importãncia.

Não será necessário, pois, penalizarmos o aborto na Consti
tuição, se essa penalização já existe em lei ordinária.

Ao explicitarmos na Lei Maior o direito à vida, sob todas
as suas formas, nos termos da lei, estaremos resguardando o pleno re~

peito à existência humana e ressalvando ao mesmo tempo as exceções já
previstas em lei ordinária.

~"AI'lTIDO~

05CONSTITlJINTE UBIRATAN SPINEII I

Intentamos com a nova redação proposta, ga
rantir o direito à vida, desde o momento da concepção até a morte nat~

ralo

te, DOS ter.os da lei, "

Dê-se ao item I, do artigo 32 , do Anteprojeto do Re
lator, a seguinte redação:

I - A vida, desde a concepçlo até a .or-

A vida é o supremo bem do indivíduo, s6 ao
Ser Superior é dado tirá-la.

W 'LU.illlO/c:o....llo/.ueCo....io I
~OM SOBERANIA E DOS DIR E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150006-6
[1

gestação é o nascituro pro
às expectativas de direitotegido pela Lei Ordinária,

do nascimento com vida.

Protegemos, assim,
de tirá-la através do aborto.

Desde a fase da
no que despeita

qualquer intenção ou ato

EMENDA 150009-1

t:Deputada LÚCIA BRAGA

IoutOIl-- _

=---------------TEXTO/JUSTlFtCAÇ;,O-----------------,

TÍTULO I - Oos Direitos e Liberdades Fundamentais

~ 'LUÃIIIIO/C:OIiI.llio/,u.C:OIII••ia ~

~ISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 I-OEM E DA tU.H:EMENDA 150007-4
1":'T--~----------..UTOI'l-------------___.

CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

W ,1.lN"'UO/C:ONISSio/su.C:OIII"ioc: COM SOBER E DOS DIREITOS E GAR DO HOMEM E DA MULHER CAPÍTULO - Dos Direitos Individuais

~.'T'~
081 D6J87

= n:XTO/.lUSTII'"ICAÇio ~

Suprimam-se as alíneas "g" e "h" , do item I, do a~

tigo 32 , do Anteprojeto do Relator na Comissão Soberania e dos Direi 
tos e Garantias do Homem e da Mulher.

Art. A alegação de consciência para eximir-se da obrigação do Ser
viço Militar, salvo em tempo de guerra, impondo-se a presta 
ção civil alternativa, na forma da lei.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

As alíneas que ora propomos sejam suprimidas, pre
tendem que por absoluta incapacidade de pagamento, ninguém poderá ser
privado dos serviços públicos de água, esgoto e energia elétrica.

A se manter o texto proposto pelo Relator, o melhor
seria que se criasse de imediato a gratuidade daqueles serviços porque
a Administração não pode ficar sujeito a critérios subjetivos para
exercitar o seu direito de cobrança pelos serviços públicos sustados
à comunidade.

Ninguém poderá ser compelido a transgredir os ditames da sua
consciência.

Portanto, aqueles que, por motivos de religião ou por razões
de consciência não aceitarem a obrigatoriedade do Serviço Militar,d~

verão ter a opção da prestação de serviço civil.
Estarão desse modo prestando serviço à comunidade de forma co~

ciliatória com os seus imperativos de consciência, morais ou religi~

SEls.

Deputada LÚCIA BRAGAEMENDA 150008-2

PJ Deputada LÚCIA BRAGA

EMENDA 150010-4

t:J
AUTOIll'- _

~.'T'~
08/06J87

l!r Pl.llt.. Mo/cOlilnioJ'U1ItOIilI..io ~D"'TA~

~ISsI\O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 I-f().EM E DA 1-ULH1 tav o6!a?J
..,,...--------------- TElCTO!JUSTlFICAÇio,------ -,

r.'l--------------- TEXTO!olUSTIFICAÇio-----------------,

TÍTULO I - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais
CAPÍTULO - Dos Oireitos Individuais

TÍTULO I - Dos Direitos e Liberdades Fundamentais
CAPÍTULO I - Dos Direitos Individuais

Art. A produção e o tráfico de tóxicos constituem crimes inafian

çáveis.

São Direitos e Garantias Individuais: JUSTIFICAÇÃO

Art. A vida, como bem primordial do ser humano, sob todas as
suas formas, nos termos da lei.

JUSTIFICAÇÃO

A vida é o bem maior, direito primordial do ser humano e
como tal, deve ser resguardada e protegida.

Entendemos que a vida intra-uterina é uma vida independe~

te de quem a concebeu.

É necessário que a norma constitucional penalize a produção
e o tráfiCO de tóxicos, como crimes inafiançáveis.

A Constituição que estamos elaborando não pode ser omissa
em relação a problema de tão graves proporções - a produção e o trá
fico de t6xicos, pela dependência criada nas pessoas que deles fazem
uso constante, pelos efeitos perniciosos e atentatórios à integrida
de física e mental do ser humano.

Ao enfatizarmos no Capítulo dos Direitos e Garantias Indiv!
duais à integridade fisica e mental da pessoa humana, é preciso que,
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de forma coerente, estabeleçamos também penalidade para os que aten
tam, através da produção e do tráfico dos tóxicos, contra esses di
reitos fundamentais.

çam atividade produtiva, é facultado o exercício do voto e o di
reito à elegibilidade no município em que tenham domicílio elei
toral.

EMENDA 180011-2
e= CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI

~--------- 'LCHÁIII10/cON1,.,;o/aulcollllllio ---,

BgOM soa E DOS OIR E GARANTIAS 00 HOMEM E DA MULHER

EMENDA 180oí3:~rh
liJ AUTONC CONST ITUINTE 'n_l\..:.:Q",U:.::I,,-M~H.:..:A.:::.I::::CK~E::.:L=-- -,
,..,.,~---------1'1.INAIIIIO/CQ .. I.s.io/.u.COIlU ..io ~

COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DD HOMEM E DA MUL.

do Capitulo 111.

Suprima-se a alínea "e" do ítem IV do Art. 59

r~--------------TUTO/"U!lTl'lCAÇiO---------------_,

Dê-se à alínea 'In", do i tem XIX, do art.
'do Anteprojeto doRelator na Comissão da Soberania e dos Direitos e
rantias do Homem e da Mulher, a seguinte redação:

t
"Art. 3º - ••••••••••••••••

EMENDA 180014-7I - .

11 - ••..••••••••••

XIX -
a -

tJ AUTOR

a r senador D.d Sabóia de carvalho

Pl.ENA"IO/COU1Ssio/'UICOMIUio 1tJ Can. da Soberania e da Garantia dos Direitos Cb H:rooln e da .!ohlll-er.
~O.T.~'os; 06[87

b - •••••••••••••

m - ninguém será obrigado a
dar testemunho contrasua própria pessoa, e o silêncio do indiciado ou
acusado nfto será incriminatório. E vedada a realizaçfto de inquerições
ou de interrogatórios, à noite, sem a presença de advogado ou de re 
presentante do Ministério público".

Co:nJ.ssão da SOOerania e da Garantia ôos Direitos do H::m:m e da Mu1lJer

Dá nova redação para C> itan ]X do art. 39 Cb substitutivo Cb Relator:

JUSTIFICATIVA
a) o direito de infonnar-se é inerente ã cidadama;

....... 'uNÁIlIO/CO"'I"Ão/.lJaeOUI5sÃo----------~

lator.

Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher
Comissão da S berania e dó

A presente redação parece atender ne1hor ao espírito da propositura do ~

b) a lei punirá os que info:anarem com incorreção.

EMENDA 180015-5,...,- -= ..UTO" _

PJ DEPUTADO JOSE FERNANDES

Já com a expressão - à noite - somente nes
te periodo restaria a proibição, liberando o expediente normal do dia.

Esta, nossa intenção.

Intentamos nova redação para a alínea "mO
do item XIX, do artigo 3 9 , para acrescentar impeditivo realização de
inquerições ou de interrogatórios, à noite sem a presença do advoga
do ou de representante doMinistério público.

A expressão acrescentada no texto é: ! noite
Isso para viabilizar as atividades normais

da Delegacia de Policia, principalmente no interior de nosso Brasil.

Na maioria dos Distritos Municipais não e
xistem advogados moradores na localidade e o Promotor reside, geral
mente, na sede da Comarca o que inviabilizaria toda a atividade das
Delegacias de Policia.

EMENDA ADITIVA

EMENDA 180012-1

t: CONSTITUINTE JOÀQUIM HAICKEL

l'LUAJI;K1/COUlIdo/.u.COM1.do I ~DATA--,

f: COMISSAO DE SOBERANIA E DOS DIR. E GAR.DO HOMEM E DA M. éov06J87J

Inclua-se no Titulo 111, o Capitulo IV, com a
~egu~""e l"dação:

DO CONSEL~O NACIONAL DA MAGISTRATURA

""'--- TIUTO/olUSTlI"I(;At;40'-----------------,

Dê-se nova redação ao item I do Art. 52 do
Capítulo lII:

a) O álistamento e o voto serão obrigatórios
para todos os brasileiros, salvo para os menores de lB anos.

Será facultativo o alistamento e o voto
para os maiores de 70 anos no ano da eleição;

b) D sufrágio popular é universal e direto,
e o voto, igual e secreto, respeitada a proporcionalidade nas ~

leições para cargos legislativos;

i'Art. O Conse"lho Nacional da Magistratura será
composto de 09 (nove) membros, com mandato de 4 (quatro anos),
renovaveis por dois periodos, sendo um +/3 (um terço) consti
tuido de representantes da ordem dos Advogados do Brasil ,
1/3 (um terço) de ~epresentantes do Ministério pdblico e 1/3
(um terço) de representantes da Magistratura Nac~onal.

§ Onico -"os representant~s da Ordem dos Advo
gados do Brasil e ~o Ministério Público serão escolhIdos, por
voto dos "membros da~Instituiç~a nivel nacional, e os da Ma
gistratura, p~los Ministros do Supremo Tribunal Fpderal.

JUS T IOF I C A ç A O

c) Aos estrangeiros residentes e domicili~

dos no Brasil há mais de cinco anos continuas, desde que exe~

Em plenário.
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EMENDA 150016-3
wC jose genoino

--- IoUNA"IO/CONIUio/au.cOMIlIÁO _

~CDM. DA SOBERANIA E DDS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

r;"I----------------TEXTO/olUSTII'"ICAÇio--- ---,

Suprima-se a expressao "dasda a ccncapçáo " do itam III do art. 22.

A fixação dos limites de abrangência levou em conta a fase da
vida nacional em que as punições foram aplicadas, assim como a época

de elaboração dos dispositivos legais.

A administração pÚblica deve expressar sua aprovação pela rein
tegração, levando em conta a oportunidade e conveniência.

A disciplina e a hierarquia serao terrivelmente comprometidas c~

so seja concedida a anistia aos punidos por atos administrativos, que
além disso, vai de encontro as nOSsas mais caras tradições jurídicas.

JUSTIFICATIVA

O inciso III do art. 22 está contido em c~'í tulo referente às relações entre
o Estado e a sociedade.

Este inciso cria normes a serem o!:~.:.rvadas pelCl Estado. Mas ao mesmo tem-

po, também cria direitos aos sujeitos integrantes de sociedade brasileira. Como

é sabido a condição de Qujeito de direito só se adquire ap6s o nascimento com

vida. Ao incluir a expressão "desde a concepção 11 a norma esta criando direito

para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou O art. 3., I,
"b'! , a: vida intra-uterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo t um dos

sujeito destinatários do direito criado pela norma deste i tem III é a mu

lher gravida e não o concepto. Por sue vez , a mulher grávida se inclue na pa-

lavra" todos 11 • Dai.juatificar-se a supressão da expressa0, desde a ccncepçao ,

EMENDA 150017-1
SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ~OLLEMBERr,

r=-r---------- PLUA'uo/cOM.ssio/IUICOIlIUio----- --,

.• Com1ssão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho

r.-r----------------TEXTO/olUSTIFICAÇio-------------------,

EMEND~ SU?RESSIVA

Suprima-se do Substitutivo da comissão da Soberania e dos Di

reitos e Garantias do Homem e da Mulher o Art 44 e seus incisos I e
lI.

• JUSTIFICATIVA

o texto constante do articulado do senhor Relator materia

liza a negação de todas as etapas que conduziram ã transição e ã con
vocação da própria Assembléia Nacional Const1tuinte.

Deputado Constituinte UBIRATAN SPINELLI

r:-r--;;==="--';:'--===-:;-: PLlNÁJtIO/cOUISSio/IUICOIIIIS.ia ---,--;---=--=-----=----,tJ=~ da SoJ:erallia e OOS Di.%eit.os e Garantias 00 Ibrern e da

".., TUTO/olUITlFICAÇio --,

Acrescente-se, após a alínea "v", do item XIX, do

art. 39, do anteprojeto do Relator na Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a seguinte alínea:

" (••• ) a individualizaç.ão da pena e de sua execução; a per
da de bens em caso de enriquec:inento ilícito no exercício de
~ão pública, em desenpenho direto ou delegaéb, ou na ocindi
ção de ádministraoor de- enpresa de cx:ncessiooária de serviçõ
público, entidade de representação profissional, en
tidades da Admin2stração Indireta, fundações manti
das ou subvencionadas pelo Poder Público e institui
ções financeiras de economia popular". -

JUSTIFICATIVA

Nossa intenção é o desdobramento da atual alínea
"v", do item XIX, do art. 39, do Anteprojeto do Relator, ficando e?i

pressa na alínea "v': o impedimento da aplicação, no País, da pena
de morte, de trabalho forçado, de bani~ento e as ressalvas quanto

aos crimes de estupro, roubo, seqUestro, rapto de menores de 14
anos, segu1dos de morte e, em alínea que se lhe sequirá, a redação
da presente Emenda para os casos de enriquecimento ilíC1to.

Os primeiros são cr1mes, embora capitulados no Cód~

go Penal, mas pela sua característica violenta e que barbar1zam a
sociedade Brasileira, mais contra o indíviduo e a vida.

Os segundos, têm conotação, evidentemente, mais pa

trimonial e que se relacionam com o alcance no exercício da função
executiva.

EMENDA 150018-0

Dê-se à alínea V, do ítem XIX, do art. 3~, do Substi~~

tivo, a seguinte redação, incluindo-se no ítem outra alínea, a "Zll ,

com a redação ind1cada:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

,,- oI.UTOft _

r:T TUTO/olUSTIFICAÇio ---,

EMENDA 150020-1

t= DEPUTADO AMARAL NETTO

SENADOR CONSTITUINTE FRANCISCO ROLLEMBERG

r.-r TEXTO/.lUSTIFICAÇio ---,

Modifique-se do Substitut1vo da Comissão da Soberania e dos Di
reitos e Garantias do Homem e da Mulher o Art 49 e os parágrafos 19,

29 e 39, que passam a ter a seguinte redação:

Art 49 - ~ concedida anistia a todos que, no período

compreendido entre 02 de setembro de 1961

a 15 de agosto de 1979, foram punidos em
decorrência de motivação política, por atos

institucionais ou atos complementares.

Parágrafo único • A readmissão ou a reversão ao ser
viço ativo dos servidores civis ou mi11ta

res, benef1ciados com a presente anistia,
fica condicionada ã exclusiva iniciativa, ,

competência e critério da Administração Pú

blica.
JUSTIFICATIV,!'.

Os critérios de concessão da an2stia constante da Lei n9 6683/

79 e da Emenda Constitucional n9 26/85 já estão plenamente def2nidos

e regulamentados.

"V - Não haverá pena de morte" prisão perpétua, de ba

nimento ou de confisco, salvo quanto à pena de

morte" nas hipóteses de lei militar, em tempo de
guerra externa, de assalto, roubo, seqUestro e e§

tupro, seguidos de morte. A lei assegurará ao a

cusado a mais ampla defesa, atribuindo efeito sUE
pensivo aos recursos interpostos para as instân

cias ordinárias e extraordinárias e ao pedido de

indulto feito às autoridades competentes."
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nos casos

submetida a
vinte) dias

r:1r---------- 'LUÂIUO/cOIllISsio/IUICOMISsÃO-----------,

AVTO"---------------

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mu

lher.

EMENDA 150022-8

P: Deputado STEELIO DIAS
ple

da

previs

JUS T I F I C A C ! O

A instituição da pena de morte,
tos no parágrafo anterior, será

biscito, dentro de 120 (cento e
promulgação desta Constituição."

fiZ _

JUSTIEICATIVA

Titulo II - Capitulo IV

Incluir no arts 26 O item ~

" PROPOSTA DE EMENDA AO SU3STITUTIVO 00 RELATIll DA COolISSAO li Aditiva li

DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 fDEM E DAdWLHER. li

O Brasil se baseia nas relações internacionais pelos segui!;!

tes principios.

I

II

Art2

Condenação e proibição 'de armas e -armamentos nucleares ; armas

e armamentos nucleares espaciais guerras bacteriol6gicas e uso de biotec

nologias como arma de guerra.

O País não deve entrar na corrida armamentista. Sua tradição ,

sua cultura não recomendam. Seu estágio sócio econõmíco proíbe, A corrida aE

mamentista sem freio leva a novas conquistas tecnol6gicas que já estão sendo
usados como arma de guerra e a Carta Magna tem que prever.

Insisto na reapresentação de m1nha sugestão de inst~

tuição da pena de morte no Brasil, nos casos específicos de estupro,
assalto e seqUestro, seguidos de morte, rejeitada pela Subcomissãó
dos ,Direitos e Garantias Individuais e no âmbito da própria Comissão
temática respectiva. Essa insistência decorre da convicção de que
subsistem os fatores determinantes que .. iIi!nIaram à elaboração de tal
proposta.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987

Pela oportunidade, encareço ao nobre Relator,assim cQ

mo aos demais membros da Comissão, O reexame do estudo que acompa
nhou a primeira proposição, a cópia anexa.

De acordo com "O GLOBO", de 31 de maio de 1987, página
la, o brasileiro apóia a pena de morte e é contra a tortura. O Ins
tituto Gallup de Opinião Pública ouviu 1.349 pessoas, maiores de 18

anos, sendo 671 homens e 678 mulheres, 741 na grande são Paulo e 608

no grande Rio: 72% são a favor da instituição da pena de morte no
Brasil.

Por sua vez, o "Jornal do Brasil u , no caderno B, Espe

cial, de 31 de maio de 1987, página 4, ;eveia que os pesquisadores
do IBOPE, ouvindo 800 pessoas, maiores de 18 anos, no grande R10 e

grande são Paulo, concluíram que 57,6% são a favor da instituição da
pena de morte no Brasil.

A maioria dos brasileiros é plenamente favorável à adQ
ção da pena de morte. A Assembléia Nacional Constituinte não poderá
deixar de levar em conta essa reivindicação popular.

W ,uJIIÁIllo/coaussio/aUleOMIUio J
CComissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Haoom e da Ml

lher.

EMENDA 150021-0
(!I Deputado STEELID DIAS .

AUTOIt--- _

~O'T'~
"ov06J87

EMENDA 1500"2"3:6"
tJ NARCISO MENDES

tJ "o.'"o'oO.''''o'o.o.o.,"io
CGlIsslíD DA scmRANIA E DOS DIREI'IDS E GARANTIAS DO lnlEM E DA

" Aditiva"
" PROPOSTA DE: EleDA AO SU3STITUTIVO 00 RELATIll DA COMISSIlO DA

SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 fDEM E DA H.JUiER."

-Retire-se do art. 32 - VIII'b" a parte final:

Título IV n ••• salvo quando se tratar de processamento de dados não
identificados individualmente para fins estatisticos"

DisposiçOes Transitórias

Capítulo I

Incluir entre art. 47 e 48

-Acrescente-se este trecho, onde couber, no item VII ( A PRIV~

CIDADE) :

"da informação prestada para fins estatísticos, que só po

de ser divulgada ou repassada sem identificação individual"

Just1 ficati va

ciprocidade em favor de brasileiros , são atribuidos os direitos aos brasileiros

natos , salvo o de acesso a Presidência e Vice-Presidência da República.

AUTOft---------------

AI~ere-se a redação da letra nh", do item 111 do Art. 39 ,do
parecer do relator, para:

JUSTIFICACJío

ItI.I:HÁ,uo/eOMISlio/lu.eOIUllio r,0'oT'
6

---"
ania e doa Direitos e Garantias do H2 ~ _j~ 87J

Hão se trata de garantir registro estatístico da vida privada
do c1dadão, mas sim de garant1r o sigilo .da informação prests
da para fins estatísticos, mediante a proibição de divulgação
ou repasse com identificação individual, terna do refer~do í

tem VII.

r::-r---------------- TEXTO/olUSTIP'lCAÇÃO'-----------------

EMENDA 150024=4
tJ IVO MAINARDI

Aos Portugueses com residência permanente no país , havendo r!:Art2

Não há como negar esta conquista por reciprocidade aos portu

gueses. Una Constituição que ostenta una língua expressa no seu texto a uma

cultura impressa através dos atos , gestos pelos tempos tem que registrar este

desejo que é , a lJIl s6 tempo de brasileiros e portugueses.

,-
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h) serão gratuitos, as pesSoas pobres, todos os atos necess~

rios ao exercício da cidadania, inclusive os de natureza

processual e os de registro civil.

JUSTIFICATIVA

Propugna-se por intermédio desta Emenda, a inclusão no texto

, da expressão " pessoas pobres ",

A pretensão tem fulcro nos postulados da justiça social, pOE

quanto não deve ser ~ada gratuidade às camadas sociais mais aquinh~

adas finaceira e econômicamente, para a obtenção de qualquer reg~~

tro civil inerente ã cidadania.

A prevalecer a redação do texto apresentado, estar-se-ia r~

tirando dos Estados e dos Municíp10S, uma parte de suas receitas, e

isto precisamente numa época em que todos eles atravessam grave cr!

se de recursos, tão extensa e profunda que tem gerado clamores e
preocupações em todos os brasileiros.

A ineficiência da Illáqui.na BliJtinistrativa resulta besiClRSlte da incmse 

q.Jênc:ia dos atos dos aànini.stradores. qJe conbn can a inWl~ia de seus ~riores
para fugir à responsabilidade de seus desacertos.

se o jul!Jlllleflto de suas atitudes for deslocado para outra área de Poder

em qJe podem ser objetivM1eflte avaliadas. sem a condescendência ditadas nuitas vezes

por interesse político. lIlJdaria a situaçlio..

O mecaniSlOO de pressão,CJ.IElé lJIla tônica dos regimes abertas. deve ser ins

titucionalizado, para qJe nlio se converta em rera ,divaçlio filosófica. Por força dele,

'a Adninistraç§o abandonará as discussões estéreis e se esforçará para resolver os obs

táculos internos CJ.IEl a tomEIII incapaz de respooder aos anseios da cauddade.

A certeza da JUÚçlio levará as autoridades adlninistrativas a esmerar-se
no exercício de suas flllÇlles. Assill. haverá perspectiva de bxIos poderaJ obter da AlI

rainistraçlio PltIlies presteza r10 atendimento às SUBS justas expectativas.

fk ,L ....." •••" •••I ••••••,....

ISSM DA S(JElANIA E OOS DIREITOS E GIVlANTIAS 00 fDEM E DA IIJ-

AUTOIl-------------

Homem e da Mulher
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

Dê-se ao Art. 4Q do Capitulo II item 111 letra'"b" do Ante-Projeto
do substitutivo que deve ter'o titulo -a religião", a seguinte re

dação.

111 - A Religião

r:-r--------- 'LINAJlMo/cOJlllllio/auacoMlnio----------,

AurOJl-------------

Art. 35. A lei assegurará a expediçlio de certidões ~ridas às reparti
çlies llltninistrativas, para defesa de direitos e esclarecimento de situaç1les, belII co

Im fixará prazo para CJ.IEl a autoridade decida a respeita de pretenslio juridicarente a!!
IIissível, qJe, na sua OIÜssão, será de trinta dias.

No anteprojeto do Relator da Canisslio da Soberania e dos Direitos e Garl3!:!
tias do Hooen e da ItJlher, insira-se, após o 34, o seguinte artigo, J:eIUIElrados os de

lllis:

EMENDA 150025·...
~NXl .:QIll NATAl

.JJSTIFlCAÇM b) - é proibida a profissão de culto que atente contra as liberda
des e a vida do cidadão.

JUSTIFICATIVA

~Jalquer profissão religiosa que venha cercear a liberdade de decl
são do cidadão deverá ser proibida por este instrumento e tembém
qualquer indução atentatoria contra a vida deve ser além de fisca

lizada pelo Estado, como também proibida por esta Constituição,

~..r.~
9106J8?

rr!'AItTI00=:J
PMDB .

AUTOIl-------- ---,

Homem e da Mulher
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

EMÊriDA 15002S='t
t: Depu(ado Paulo Almada

r:-r--------- '1.INÂMo/coNlllllo/aute:ONln.io---- -,

E: preciso fixar te1'lllO para as decislles aánirústrativas, sem o qJe as CJ.IEls

tlles continJariam se arrasbn:lo indefinidamente, úpossibilitando a busca da presta 

çIo jurisdicional, qJe se deve reservar para~ esgotadas as 'vias adI1i.nis1Jtativa!j
ao fito de nllo congestionar o Judiciário.

Logram-se; oesse modo, níltiplos objetivos, desde a eliminação da corno
çDo e da "via sacra" nas repartições p(tlli~ até a eficiência adninistrativa, pasSB!)

do pela agilização das atividades proWtivas 5lbnetidas ao poder de policia, com evi
dente repercussão para o desenvolvimento do País e sobre o processo inflacionário.

O elenco de medidas CJ.IEl, em I118is de l.I\l8 Canisslio, estlllDs apresentando,
completa o ciclo de provid/!ncias necessárias a CJ.IEl se alcanceo os resultados deseja
dos no relacionarento da ClJlUl1dade e dos indivídJos con o Estado, de lIIOdo qJe a sua

inevitável interferência se re5UII!I no lÚnilllO indispensável à estabilidade da ordell j.!!

ridies.

EsperMlOS. por isso meSlllO. contar com o apoio dos preclaros IIIellDros da C(I

lllisslio encarregada de estudar o assinto.

doD;!!l.-- TEnO/oluSTlfICaqÃO----------------,

tkí 'L....../•••"...I ••••••" ...

SSM DA S(JElANIA E OOS DIRE.'nOS E GIVlANTIAS 00 fDEM E DA IIJ-

•1oC anteprojeto do Relator da Comssfto da Soberania e dos Direitos e Garan

tias do Hooem e da ItJlher, insira-se, após o 35. o seguinte artigo, reIUI1l!rados os de

IlIllis: JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Art. 42 do Capitulo II item III letra "a" do Ante-Projeto

do substitutivo que deve ter o titulo "a religião", a seguinte re
dação.

a) - os direitos de reunião e assossiação estão compreendidos na
liberdade de religião, cuja profissão por pr~gaçaes, rituais,

cultos e cerimônias restritas ou públicas é livre .

lI! - A Religião

AUTOJt-------------
EMENDA 150026·1
f!'\íêR1TNXl .:QIll NATAl

Art. 36. As entidades representativas dos segnentos sociais, diretanente

ou através do Ministério PltIlico, poderlio pra1lllVer a destituiçDo judicial da autorida

de p(tllies oIIIissa ou ineficiente na prestaçlio da assistência qJe, por esta Constitui
çllo, pelas leis e pelos planos do Governo, lhes seja devida.

Sendo o brasileiro por sua natureza e indole voltado para os pri~

cipios cristão, não deXemos impor nenhuma restrição à liberdade

de culto.
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Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

~--------_ PLI...'''OICO_...lo/.''.CO.. I..io,----------.....

EMENDA 150032-5
tJ Deputado Paulo Almada

Au1O't---- _

Homem e da Mulher

EMENDA 150029-5
~Deputado Paulo Almada

,.,..,--------- ..L.....lIMO/CO.. II.lo/...co....lo,- -,

Dê-se ao Art. 32 item XVII letra "dO do Ante-Projeto do substitutivo
que versa sobre a propriedade, a seguinte redação.

d) - o não uso,' o uso meramente especulativo da propriedade territo
rial, importa em perda em favor do Estado desde que para isto
haja programas sociais pre-estabelecidos.

Dê-se ao Art. 32 item 111 letra "e" do Ante-Projeto do substitutivo
a seguinte redação.

e) - o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
,.,.., ~LIlNÁR)O/CO.. ISsio/.UICO.. I••io- .,

Quanto mais extensivo for o detalhamento dos dire~tos e obrigações
do homem e da mulher mais complicadas serão as conclusões para in
terpretação do texto Constitucional.

Emenda ao artigo 25 do Substitutivo da ComLssão da Soberania

EMENDA 150033-3
tJ Deputado Homero Santos

~-- PLENAfiIlO/oO.. ISsio/.IJICOMUlllÃO----------

e:COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER
AUTOR--------- _

Homem e da Mulher

Entendemos que o uso da terra deve ter como finalidade a estabilida
de da família bem como a sua promoção e que o Estado só deve inter _
vir no caso do abandono da propriedade, da ambição especulativa, de~

de que para isso haja uma pre-disposição para execução de programa
social voltado para a promoção do homem.

EMENDA 150030-9
(1 Deputado Paulo Almada

Dê-se ao Art. 32 item XVII letra "a" do Ante-Projeto do Substituti
vo que versa sobre a propriedade, a seguinte redação.

e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:

a) - de bens de produção e ou uso particular e familiar subordinada
aos designos de seu títular, insuscetível de desapropriação.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 25 a seguLnte redação:

"Art.25 - O Brasil não permitirá que controvérsias

internacionais se transformem em fatores
de desagregação da Nação."

Entendemos que não somente a casa onde mora a família é extremame~

te necessaria estar protegida contra as desapropriações indiscrimi
nadas como também a pequena propriedade rural produtiva e que fun
ciona como regime de subsistência da família deve ser resgurdada
bem como a pequena industria de subsistência e ou a atividade comer
eial.

JUSTIFICATIVA

Como red~g~do, o artLgo não parece ser pass!

vel de aplicação prátLca. A expressão "conflito" tem sent.:!;.

do bélico, sendo preferivel a expressão "controvérsia".

Emenda ao Artigo 28 do Substitutivo da Comissão

da Soberania e Garantias do Homem e da Mulher

~--- ..LU••Al0/COIllIUio/su.CO..188io--------__-,

ttOMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. 00 HOMEM/MULHER
= TEXTO/.lUST...ICAÇio------ ---,

EMENDA -1500:'34·1
tJ Deputado Homero SantosAUTOIll'---- _

da Soberania e dos Direitos e Garantias do

Dê-se ao Art. 32 item 111 letra "f" do Ante-Projeto do substitutivo
a seguinte redação.

=.J:ll:lJII.f:.m.....e.....wUlli..L.lliU- TUTO/olUSTIFICAÇio---- -....,

~ PLEM...RIO/cONISSio/.u-cOUIUio- --,

EMENDA 150031-7
I:Deputado Paulo Almada

f) - ninguem será privilegiado ou prejudicado em razão de nascimen
to, etnia, raça, cor, idade, sexo, estado civil, natureza do
trabalho, religião, convicção políticas ou filosoficas, defi 
ciência física ou mental, ou qualquer condição social ou indi
vidual.

Suprimir, no parágrafo 19, a expressão

que poderá revogá-los ••• que lhes deu origem"

e suprimir no parágrafo 29

" e está sujeito ••• Emenda Consti tücional"

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

E~tendo seja desnecessaria a expressão "orientaçãQ sexual" visto
que 05 valores defendidos pela maioria da sociedade brasileira não
esta a exigir esse tipo de abertura e moral que vem ferir 05 princl
pios e a degnidade do povo brasileiro.

As expressões indicadas devem ser suprimidas porque l~

variam a situações de incompatibilidade entre obrigações internacio

nais assumidas pelo Brasil e o direito interno. Não é possível a qual
quer Estado, por decisão unilateral interna, evadir-se a obrigações

internac1ona~~_~0~t~a~das._Há._processos própri~s para tanto. Assim_,
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JUSTIFICATIVA

do Homem e da Mulher:

Dê-se ao capítulo III do Título II o seguinte título:

da humanidade". Serià, portanto, mais adeauado que o tí

tulo do capítulo que dispõe sobre a matéria apresentasse

redação que traduza tal mult~plicidade.

cJ.onais ll e "assocJ.ações de relevantes serviços à causa

podem envolver outras entidades, como "organismos interna

O título atual restringe as relações ~nteE

nac~onais do país às relações com os dema~s Estados. Como

a redação do art~go 24 ind~ca, as relações internacionais

Emenda ao título do capítulo III do Título II do Subst~t~

tivo da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

"Do Estado nas Relações Internac~onais".

r.;;---------- PLEHAIIIIO/COUIUio/IUICOIlI.do,-----------..,

ttOMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER

EMENDA lS0037~6

[!J Deputado Homero Santos

r.r---------- PLENÁIIIIO/cOI,lI'sio/sUICOtlISlio-----------

t:COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER

EMENDA 150036-8
[!J Deputado Homero Santos

no caso do parágrafo 19, o Congresso apreciaria um ato internacional

que já está em v~gor e, portanto, que criou obrigações para o Brasil
e para um outro país. Se o Congresso o revogasse, configurar-se-ia a

hipótese de responsabilidade do Estado brasileiro pelo não-cumprime~

to da obrigação. No segundo caso, a revogação de obrigações interna

cionais obedece a certos trárnites específicos, desenhados nos dispo

sitivos de denúncia que são estabelecidos sempre de comum acordo p~

pelas partes de um ato internacional. Assim, não pode um ato unilat~

ral do Legislativo "denunciar" um tratado ou um compromisso interna

cional. Aliás, tem sido tradicionalmente prerrogativa do Executivo ,
que tem a competência de negociar tratados, examinar os casos de d~

núncia. Isto porque a faculdade de denunciar tratados e compromissos

internacionais deve ser entendida como um dos instrumentos da polít!
ca externa do estado. Deve, portanto, ser compatível com os objet~

gerais da ação diplomática e estar .logicamente integ~ada

ao processo de realização dos interesses nacionais. o artigo, tal c~

mo redigido, poderia criar a dualidade do comando diplomático, prej~

dicial à própria imagem de confiança que o Brasil projetou no siste

ma internacional. Assim, as razões de ordem jurídica (impossibilida
de de conciliar decisões internas unilaterais com tradição brasilei

ra de respeito às obrigações contraídas internacionalmente e razões

de ordem política (a denúncia como um ~nstrumento que deve ser con

trolado pelo Executivo porque é este o Poder que tem a obrigação de
conduzir a ação externa) aconselham a que se suprimam os conceitos
acima mencionados.

Por outro lado, no que diz respeito ao parágrafo 19,

do mesmo artigo 28, caso o Governo não respeite o preceito constitu

cional de simplesmente "executar, aperfeiçoar e interpretar ••• " te~

tos de tratados pré-existentes, o Legislativo poderá sol~citar ao
Tribunal de Garantias dos Direitos Constitucionais a declaração de

inconstitucionalidade nos termos do artigo 38. Fica, assim, garanti
do o respeito ao artigo 28 sem necessidade do parágrafo 19 desse mes
mo artigo.

=----------------TEXTO/JulTlfIC~io----------------__,

EMENDA 150035-õ
[!J Deputado Homero Santos

..". PLEN""IO/cotlIUio/sUICOillllio-----------

fbOMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MLUHER

Emenda aos artigos 26 e 27 do Substitutivo da Com~ssão da Sobera-

nia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:

Consolide-se, em um único arti90, os d~spositivos precon!

zados nos artigos 26 e 27 que passaria a apresentar a segu~nte re

Emenda ao artigo 24 do Substitutivo da Comissão da Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:

Dê-se ao art~go 24 a segu~nte redação:

"Art.24 - O Brasil part~cipa da sociedade internacional i~

dação:

"Art.26 - A condução das relações internaciona~s do Bras~l será

orientada para a defesa e a promoção da paz e da seg~

rança ~nternacionais, em condições de justiça e libeE
dade, e do desenvolv~mento econômico e social dos po

vos.
clusive por meio de tratados e compromissos com

Estados soberanos, com organismos internacionais

e com associações de relevantes serv~ços à causa

da human~dade, desde crue não afetem a soberan~a de

seu povo. 11

JUSTIFICATIVA

A atual redação do Subst~tut~vo é demasiadamente

restr~tiva, já que existem outras formas de participação do país

na vJ.da internácional. O acréscJ.rno da palavra "inclusive 11 perrn!

tiria abranger outras formas de part~cipação.

Parágrafo único - A política externa brasileira base~a

se no~ pr~ncíp~os da ~gualdade soberana dos Estados,

da defesa e promoção dos direitos humanos, do respei-

to aos comprom~ssos internacionais l~vremente assum~-

dos, da solução pacífica das controvérsias internaci~

nais, da não-~ntervenção em assuntos internos e ex 

ternos de outros Est~dos, da autodeterminação dos p~

vos e da não ameaça ou uso da força contra a integri

dade territorial e a independência política de outros

Estados."

JUSTIFICATIVA

g ~mportante que a nova Constituição enumere os

princípios de política externa defendidos pelo Brasil e que trad~
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zam comprom~ssos ~nternacionais assumidos. A redação proposta r~ JUS T I F I C A ç A O

laciona os pr~ncip~os consolidados na Declaração Relativa aos Pr~~

cipios do D~re~to Internacional Concernentes às Relações Amistosas Em plenário

entre os Estados (Resolução 2625 da XXV Assembléia-Geral da Organ~

zação das Nações Un~das, de 1970).

EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA

I"LENARIO/COMIs:sÃO/SUICOMISSÃO fICT,0"'TA~

til J • ",1/ '" /,-1 JlComissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e MlIlher ~ v,"_ ' .

&UTO"--------------
EMENDA 150041-4
fU BENEDITA DA SILVA

,---------- Pl.ENAAIO/cOMISSÃo/sUICOMISSÃO----- _

e:COMISS~O OA SOBERANIA E OOS DIR.E GAR. DO HOMEM/MULHER

EMENDA 150038·4
tJ Deputado Homero Santos

Emenda ao artigo 49 do Substitutivo da Comissão da Sober~

nia e dos D~reitos e Garantias do Homem e da Mulher:

Suprimi~ do inciso VI, alinea c do artiqo 49 a

expressão "de interesse mil~tarll.

JUSTIFICATIVA

As informações referentes ao relacionamento

externo do Brasil não são de propriedade exclusiva do pais

Suprimi-se do Item 11 do Art. 9Q do Capo I, Título 11 a
seguinte expressão "exigida aos originários dos países de língua por
tuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral".

Instituindo a seguir o Item 111 ao Art. 9º Cap.I. Título 11,
a seguinte redação:

Mediante ato voluntário, aos portugueses e aos africanos
oriundos de países de língua portuguesa, se houver reciprocidade em
seus países em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos ineren
tes ao de brasileiros natos.

e para que possam ser tornadas públicas dependeriam do co~ JUSTIFICAÇ1l0

sentimento de um ou mais Estados. Por dutro lado, a necessi

dade de sigilo nas relaçoes com outros Estados não se l~m~

ta a questões de· interesse militar, incluindo as de caráter

diplomático.

EMENDA 150039-2
. e: MARIA DE LOURDES ABADIA

~--------- "LIEH...PllO/COMISSÃo/aulcOMuISio----- - --,

Soberania e dos Dir. e Garantias do Homem e da Mulher
r::-r TEXTO/JuSTlflcArin _

EMENDA SUPRESSIVA N2 - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA
Seja suprimida a alínea b do ítem I do Artigo 3º do Capítulo

I dos Direitos Individuais.

JUSTIFICATIVA

Apresente Emenda tem por objetivo aproximar os países Afri
canos de língua portuguesa, estreitando os laços de amizade entre os
seus povos facilitando a realização de acordos de interesse mútuo.

Considerando que o Brasil mantém relações cordiais com to
dos os países africanos de língua portuguesa e que já ocorre intercâ~

bio comercial e cultural com vários dentre eles, a dupla nacionalida
de viria facilitar os contatos e simplificar o intercâmbio entre os
países interessados.

Os países africanos recém saidos da situação de colônia,
tem grande carência de tecnologia e de mão de obra especializada. Al
guns desses países dispõem de materia prima significativa, tanto pela
qualidade quanto pela quantidade, mas não tem possibilidade de reali
ar sua exploração econômica, pois contam com limitados recursos huma-

nos e técnicos.
A possibilidade de adoção de dupla nacionalidade facilitaria

D intercâmbio de tecnologia e a transferência de pessoal técnico;
~inda, agilizaria os acordos comerciais e a celebração de convênios
para atendimento de diversos setores, com óbvias vantagens econômicas.

BENEDITA DA SILVA

DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR.DO HOMEM E DA MULHE

AUTOII--------- _

"USTIFlCATIVA

Inclua-se item "i" no art. 30 , item III, com a seguinte redação:

A declaração de igualdade desacompanhada de medidas eficazes, pri~

cipalmente, por parte do Poder público, que visem alcançar a igualda

de real, corre o risco de se tornar mera declaração Juridica .

Ademais, na apreciação da constitucionalidade ou inconstituciona

lidade de qualquer ato ou norma juridica, é importante a explicitação

constitucional de que. as medidas compensatórias não são privilégios.

"Não constitui privilégio a aplicação, pelo Poder Público,

de medidas compensatórias visando à implementação do principio consti
tucional de isonomia F pessoas ou grupos vitimas de discriminação com
provada".

EMENDA 150042·2

fU
r:-r---------- 'LIN""ID/CON.,IÃO/.U.CONI••ÃD----- --,

..,---------------TUTO/olUlTlfICAÇÃO---- --,

xual" por "comportamento sexual".

Homem e da Mulher

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se no Art. 3~, Inciso 111

alínea 'tf" , a expressão "orientação se-

A discussão do tema"direito a vida" - "aborto" - "controle
de natalidade", tem desencadeado na Constituinte e em toda socieda
de brasileira uma polêmica muito grande.

E certo que é um tema que envolve principias éticos, morais,
filosóficos e religiosos, polarizando, através de discussões radi 
cais e até apelativas, a atenção da imprensa e do povo.

A meu ver, na Constituinte temos que garantir a defesa do
principio da vida, inquestionável, deixando para legislação ordiná
ria a discussão dos polêmicos assuntos e decidindo através de vota
ção.

Compreendo a intenção do relator e sua louvável preocupação
em valorizar a condição da mulher como instrumento da criação e per
petuação da vida. Tenho receios de que o assunto de tamanha impor ~

tância como este seja levado a confrontos criando dificuldades para
as negociações futuras que deverão acontecer no processo constituin
te.

c----------- 'LIlHÁJilIO/l;oulssÃo/SlJlGou,"lo----- _

F: ~omissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

EMENDA 150040-6
l!J ~UTO"r: DEPUTADO JOSE FERNANDES
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1':"'..-----------" I'LIN.bIO/ÇOUISdo/.U.CClNllsio ,

DA SOBERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150043-1
~ BENEDITA DA SILVA

AUTCll---_<<_---------_

"LE~ complementar garantirâ a~naro esnecial

ã maternidade, à infância, ã velhice e ã 
deficiência fisica ou mental"

não terá sentido, pois conflitarâ com o dispositivo anterior, c~s() nã

haja a supressão da expressão que pretendemos pela presente e~enda.

DEPUTADO SAlUR ACIIOA

Suprima-se a expressa0 "desde a concepção " da item III da art. 22.

JUSTIFICATIVA

o inciso III do art. 22 está contida em capítulo referente às relações entre
O estado e a sociedade. ~

Este incisa cria normas a serem observadas pela Est~do. Mas ao mesma tem

po, também cria direitas aos sujeitas integrantes da sociedade ba sileira. Cama

é sabida a condição de sujeita de direita só se adquire após a nascimento COm

, vida. Ao incluir a expressão "desde a concepção" a norma esta criando direita

para quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 30, I,

"b", a vida intra-uterina é inseparável da corpo que o concebeu. Logo, um das
sujeita destinatários do direito criado pel:' norma deste i tem III é a mu

lhar gravida e nao a concepto. Por sua vez , a mulher grávida se inclue m' pa

lavra" todas" • Dai justificar-se a supressão da expressão , desde a concepçao.

"UTOft---------------

r.;r---------------- TElCTOIJUSTII'ICAÇio--------- --,

Suprima-se a alinea "e" do item IV do art. 49 do Substitutivo
do Relator na Comissão da Soberania e dos Dire~tos e Garant~as do H~

mem e da Mulher.

JUSTIFICATIVA

Este dispositivo busca disciplinar a contribuição sindical
facultando-a se a mesma est~ver prevista no estatuto do sindicato.

Cre~o que a matéria encontra-se melhor tratada no Subst~tu

tivo do Relator da comissão da Ordem Social ( art. 59 ), que, data
venia, é a comissão especifica para tratar do tema.

Cor1.DA S03ER.E DOS DIR. E GAR.DO HorreM E DA '1ULHE~

~-SE ao disposto na letra e, item III, art.39, ca~itulo I, do ~are

cer e substitutivo apresentado pelo Relator Senador José Paulo Bi
sol, a seguinte redação:

,..,-,r---------- ,.LUÁ"IO/cONISs.iol.~cO..IStÃO,-----------...,

AUTOll---- _

SUPRI)~-SE da letra f , item 111, art9 39, capitulo I, do parecer

e substitutivo apresentado pelo Relator Senador José Paulo Bisol,
a expressão:

a seguinte redação:

"PRIVILEGIADO OU ••• "

passando o referido dispositivo a ter

r:-r---------- flLIHÁFUO/COMlssÃo/,u.CO.ISSio------------,

SOBER.E DOS DIR.E GA~.DO 1I0/m'i E DA llULHER

EMENDA 150044-9
(!J DEPUT1\DO SAlIIR ACHCA

""r---------------- Tl:xTo/JUSTUl'tcAÇio--- ---,

f)- ninguém será prejudicado em razão de
nascimento, etnia, raça, cor, idade sexo, orientação sexual, estado

civil, naturez~ de trabalho, religião, convicações politicas ou fil~

soficas, deficiência fisica ou mental, ou qualquer outra condição
social ou individual.

JUSTIFICAÇÃO

S supressão que pretendemos da expressão
"privilegiado ou" objetiva proteger, principalmente, o deficiente

fisica ou mental, o idoso e a criança que devem ser PRIVILEGIADAS
por lei.

Em todos os paises do mundo e mesmo nos
casos de salvamento, por exemplo, existe o privilégio para os ido

sos, as crianças e os deficientes.

Ora, a restrição sugerida pelo ilustre
Relator prejudica o direito dos idosos, das crianças e dos deficien
tes, impedindo que a lei ou qualquer autoridade ~rotejafl conveniente
m~nte os mesmos.

Vejam alguns exe~nlos: nos paises mais
evoluidos os deficientes visuais dispõem de sinalização adequada nas

vias publicas; os deficientes fisicos, ate no Brasil, dispõem de
vagas d~plas em alguns estac~onamentos; dispõe~ ainda de guias re
baixadas e telefones publicos adequados etC.etc.etc ••••••

Assim, não é possivel a restrição ryre-
tendida pelo Relator, devendo, isso sim,prevalecer que ninguém se
rá prejudicado naquelas circunstâncias.

A preferência e prioridade (ou rrivilê
gio) para crianças, defiCientes e idosos é um im~erativo de Justi
ça e não ê a nossa Constituição que vai restringir tal direito.
llI!I

DEPUTADO SAMIR ACHOA

E.T.: A letra g_ do ~esmo dispositivo que

estabelece que:

e) - o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações.

JUSTIFICAÇÃO

A redação dada pelo ilustre redator, da

ta venia, não atende ã boa interpretação que deva ser dada a dispo

sitivos legais, principalmente principios constitucionai~.

Acreditamos que a redação ~ue ~rocurn-

mos dar ao dispositivo atende a todas as hipoteses na igualdade dos

direitos do homeM e da mulher.
Ao estabelecer a exce~ão em favor da

nulher de pre~rogativa ~ue a natureza deu ã mesna, evidente~ente in

corre e~ lapso o ilustre relator, pois deveria, igualmente, dar a!

~as das exceções do honem como a ereção e a ejaculação, nor exem

plo.

Assim, as e~tPt>ressões desnecessárias de

verão ser suprimidas em nosso entender.

DEPUTADO SAMIR ACHOA

EMENDA 150047-3
[=J DEPUTADO SAlIIR ACIlOA

..,---------- "1.EH....llo/cONISsio/.u.CO.. IUio ,

C0!1.DA SOBER.E DOS DIR. E: GAR. DO )·IO!illM E DA !IULIIER.

171----------------TEXTOIJUSTII'ICAÇio --,

Dê-se ao disposto na letra a, item XVII, do art. 39, do Caryitulo
I, do Parecer e Substitutivo apresentado pelo Relator José Paulo

Bmsol, ilustre S~nador Constituinte, a seguinte redagão:

a)- de bens de uso particular e familiar qõnente

poderão ser desapro~riados mediante nlena jus
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co.".
tificação de sua necessiclade pelo Poder Puhli-

1"":""1,---------- .-U:HÁ'Uo/CQNluÃo/luacoMlssio --.,

C0!1.DA SOBER.E DOS DIREITOS DO HOI4EM E DA !1ULHER.

D .....flTIDO~
'-'1mB

tal dispositivq exis

é o senhor absoluto de

Pretender-se que o Estado seAPROPRI~ de
bens particulares sem qualquer indenização é ato absolutamente anti

democrático e foge totalmente aos costumes braSileiros, violentando
o direito de propriedade e a livre iniciativa.

Não acreditamos que

socialistas, onde o Estadota siquér em paises

quase tudo.

Acrescente-se cono letra 9N ! ao iteM XIX, do artigo 39, do Capitu

lo I, Titulo I, do Parecer da Soberania e dos Direitos c Garantias

do Homen e da l1ulher, digo, Parecer e Substitutivo a"resentado pelo
ilustre Relator Senador José Paulo Bisol, o seguinte:

Na Russia existe a propriedade privada e,

não acreditamos que seja tão draconicana a EXPROPRIAC~O que se pre-

tende.

PLENÁ"'D/CONISsiO/SU8CO"'UÃO-----------, ~o..r..~pCOI~. DA SOBI:R.E DOS DIR.DO HOHEl~ E nA llULHI;B fo?;06J37J

t,' eM nossa opinião, dispostivo que não

atende aos interesses do povo brasileiro.

z) - Será realizado em todo o território

nacional, dentro de 3yO (trezentos
e sessenta) dias contados da promulgação da presente Constituição,
um plebiscito de âmbito nacional para que a população defina sobre'

a adoção ou não da pena de morte, nas hipóteses de reincidência de

atos delituosos com requintes de perversidade ou contra menores de
14 (quatorze) anos de idade, em que o agente já tenha sido conden~

do, com sentença transitada em julgado.

parágrafo unico - Lei complementar deteE
~inará como se fará a consulta plebiscitária.

JUSTIFICArÃO

EMENDA 150050-3
tJ DEPUTADO SMlIR ACHôA

~~-------_--- __--TEXTO/olUSTIf"ICAÇAO----_-----------___,

AUTolt--------------_

"O C0I1GRESSO NACION1II" DENTRO DO PP.AZO DE
UM ANO, A CONTAR DA DATA DA PROMULGAr.1\O DA

PRESENTE CONSTITUICÃO , I:LABORAn1\. UM CCDIGO
DE DEFESA DO CO~~SUHIDORIl.

redação ã letra~, item. IX, do art9 49, Capitulo
Substitutivo do ilustre Relator Senador Paulo Bi

JUSTIFICA('1I.0
A nova redação que pretende~os dar

ao dispositivo em referência, objetiva dar maior garantia ao ~ro

prietário de bens de uso particular e familiar quando de uma evc~

tual desapropriação, obrigando o Poder Publico a justificar conv~

nientemente os motivos da desanropriação o que não acontece hoje

em nosso direito.
A redaçao dada pelo digno ne'ator

não pode prevalecer pois acarretará irreparáveis prejuizos ao no

der publico e aos cidad~os na ~edida em que I~PEDE totalnente a

8esapropriação de bens de uso par~icular e familiar.
Ora, e~ determinadas circunstãnci~s

o Poder Publico tem absolut~ necessidade de efetivar desanro~riarõe.

e não pode ser impedido depraticar um bem social. Por exemnlo, ca

so pretenda construir una estrada, um colégio, una linha do 'letro,
a prevalecer a intenção do ilust~e Relator tais obras noder~o es-

barrar em bens daquela natureza.
A nova redação que ~retendcnos dá

Maior garantia aos proprietâocios de tais bens.

ffJ·
Dê-se a seguinte
lI, do Parecer e

sol:

EMENDA 150048-1
tJ D;::PUTADO SAMIR ACnôA

lei

do

JUSTIFICAÇKo

Após a apresentação de várias sugestões e eme
das, a sub-coMissão dos Direitos Politicos, dos Direitos Coletivos e
Garantias, aprovou a emenda do teor acima.

O que pretende o ilustre Relator é u~a

conplementar que, em nossa opinião, não atende ã abrangencia
assunto: DIREITOS DO CONSU!lIDOR.

Um Código, com ampla discussão com os setores
interessados (e todos o são) da nação b~asileira, melhor refletirá

os anseios de nossa p02ulação e poderá ser muito mais amplo e dura-

(A mesma constante do documento anexo)

EMENDA 150051-1
tJ Deputado João de Deus Antunes

""---------------- TEXTO/IlUSTIf"ICAÇAO- -,

EMENDA MODIFICATIVA

douro.

Os arg~entos eM abono de nossa tese seguem
em anexo.

Ó Consumidor Bra"lileiro mere"e um Código e

não urna simples lei. Aliás existeM váris leis a res~eito, sem cum

rpimento efetivo, e deven ser as mes~as, juntamente com outros nrm~

cipios, ser condificadas.

Suprima-se da redação da letra "e", i tem V, do artigo 32 do
Substitutivo do Relator, a P'J.la:JI'8 "não': acrescentando-se em seu Iuçar, a expre~
são "ordinária", logo após a palvra "lei".

JUS T I F I C A ç A O

Não podemos deixar ao arbítrio de cada um a limitação de disso
luções da sociedade conjugal. Se assim, ocorrer teremos o caos implantando na
família. Amanhã teremos irmãos casando com irmãos.

Temos que preservar a "célula mater" e não daremos oportunida
de para a sua desestruturação total.

1"":""1---------------- TEXTO/olUSTII'"ICAÇÃO--- --.

EMENDA SUPRESSIVA

SUprima-se a frase "orientação sexual" constante da letra f,
item IlI, artigo 32.

Sala das Sessões, em 08 de junho de 1987

~~~----,----,--,---o-- PI.'ENÁIlIO/cOMI!lSÃo/sUBCOMlssio_-,..,...-_..,...---,- -,-_..,

da Soberania e dos Direirtos e Garantias do Homem e da

""----------------TEXTO!olUSTlf'ICAÇÃO----------- --,

EMENDA 150052-0
l: Deputado João de Deus Antunes

crr;PAPlTIOO~

"'mn

disposito é ab

inaplicável na

AUTOIt---- _

SUPRI!~-SE o disposto na letra ~, item XVII, do arto 39, do Caryitulo
I, do Parecer e SUbstitutivo apresentado pelo Relator Senador José
Paulo Bisol, ilustre constituinte.

JUSTIFlcAÇ1l.0

A redação dada ao referido

em nossa opinião, totaL~entesolutamente iRprôpria e,
prática.

DA sossn, E DOS DIR. DO !I(»!I:11 E DA ImU!ER
r-:-r---------- PLEHAluo/coNI5S,io/susCONI••io ,

EMENDA 150049-0
e"lDEPUTADO SAIlIR AcnOA
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JUS T I F I C A ç ~ o

Can a inserção da palavra "orientação" se abre uma porta para
uma minoria que frontalmente se insurge contra a moral e os bons princípios.

iJnicamente se abre espaço para os desvirtuados sexuais como :
homossexuais e lésbicas.

Diz o texto no seu início: "... ou prejudicado em razão ..•",
Vê-se que,se dmanhã,ou depois,urn desviado sexualmente,se for chamado a atenção
por atos obscenos ou gestos, poderá o mesmo invocar "direitos" com os quais
foi contemplado por l.XI1a plêi.a:::E de Homens que receberam uma procuração assinada
em branco pela maaoría esmagadora que ainda luta pela preservação da moral e
do míniroo que alnda resta de vergonha e pudor. A Nação o::brará daqueles que se
levantam em defesa dessa minoria desavergonhada.

Não queremos que esta Nação sofra os horrores aplicados sobre
SODOMA e GOMORRA pelo fato de seus habitantes terem costimes escandalosos rodes
de o maior até o menor", isto é: hanossexualismo generalizado. 

Confiamos no alto espírito de civismo e na boa formação mo
ral de cada integrante desta Comissão, votando favoravelmente na presente emer:
da.

Estamos defendendo nossa família e a fina flor desta Nação que
são os nossos queridos filhos.

sala das Sessões, em 08 de junho de 1987

No setor rural a pressão existente contra os sindica

tos é mu~to grande. Os trabalhadores concentrados nos grandes nú
cleos urbanos talvez possam prescindir da proteção legal, garanti~

do a unidade sindical e meios eficazes de manutenção. O setor ru

ral não. Dezenas de dirigentes sindicais rurais foram assassina
dos nos últimos anos, o mesmo não ocorrendo no setor urbano. Sem
a garantia da unicidade sindical na lei e sem a garantia da contri
buição efetiva para a manutenção das entidades sindicais, elas

fatalmente iraõ desaparecer.

O texto proposto diz que há necessidade de "autorização

pot escrito do interessado", para o desconto nos salários. Como
os descontos necessariamente serão dos salários,.haverá sempre a

necessidade da autorização por escrito do imteressado. Ora, só
se se pretende eliminar os sindicatos rurais, espalhados em gran
des territórios, sujeitos a toda a sorte de pressão, é que se
pode admitir a imposição da autorização por escrito do trabalha
dor.

EMENDA 150053-8
tJ GERALDO CAMPOS

tJ I - SOBERANIA
I"LElfAl'lIO/CONISs.io/.u.COMISsio------ _

EMENDA 150054-6
[J GERALDO CA!<IPOS

~ ..LE:JfÂluo/coJ.l155Ãol.u.COMIS!lÃO-----------~

I - COM. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOM.E DA M.

~----------------TEXTO/olUllTlfle"çiD----------------___,

Emenda substitutiva. (Titulo r, Cap'ítulo II, Art. 4Q, inciso rV)
Suprima-se: (Tllulo r, Capltulo rr, Art. 4Q, inciso rV)

Substitua-se o texto do inciso IV, do art. 49, pelo seguin-
te:

" IV - SINDICATO

a) é livre a organização, constituição e administração de
enti?ades sindicais, em como o direito de assoclaçâo
aos sindicatos, observados os seguintes princIpios:

1 - a Assembléia Geral é o órgão deliberativo supremo da
entidade sindical, competindo-lhe deliberar sobre

sua constituição, organização, dissolução, elelções
para os órgãos diretivos e de representação, aprovar
o seu estatuto e flxar a contribuição da categoria,
com desconto em folha, para o custeio das atividades
da entidade'

2 - não será constituída mais de uma organização sindical
em qualquer grau, representativa de uma categoria p~o

fissional ou econômica, em cada base territorial,

3 - os empregados de uma empresa integrarão um mesmo sin
dicato, constituIdo segundo o ramo de produção ou a
atividade da empresa, garantida a representação dos

sindicatos de categorias profissionais diferenciadas
nas negociações coletivas,

4 - as organizações sindicais, de qualquer grau podem es
tabelecer relações com organizações sindicais interna
cionais,

S - é vedado ao Poder Público qualquer in~erferência na
organização sindical."

JUSTIFICATIVA

o texto proposto corresponde ao que foi adotado pela
COMISS~O DA ORDEM SOCIAL, sobre a matéria, com pequeno acréscimo,
que também está sendo proposto naquela Comissão.

A COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL, sem desmerecer qualquer
outra, é a comissão com incumbência especIfica para disciplinar
a questão da organizaç~o sindical.

A proposta de texto constitucional dessa Comissão de
Soberania importa na supressão da maior parte do sindicalismo,
especialmente o setor urral.

inciso IV, art. 49.

JUSTIFICATIVA

A questão sindlcal está plenamente disciplinada na COMISSÃO

DA ORDEM SOCIAL, onde a matéria foi debatida amplamente.

EMENDA 150055-4
[:J MILTON REIS

c---------- ..LIH"luo/co"'lllSio/.u.COIlIStlio-----------~
C:COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIR~TTQS E GARANTIAS

Art.49 t concedida anistia ampla, geral e irrestri
ta a todos os que, no periodo compreendido entre 18 de setembro de

1.946 até a data d~ promulgação desta Constituição fore~ atinzidos,
em decorrência de motivação pol.!:tica, por qualquer diploma l,?g'll,
atos de exceção, atos institucionais, atos complementares Ou sanção

disciplinar imposta por ato administrativo.

§l~ - A anistia de que trata este artigo gar~nte ~os

anistiados civis e militares a reintegração ao serviço ativo, rece
bi~ento dos venci~entos, salários, vantagens e gratificações, atra
sados, a contar da data da punição ou do afastamento do car~o ou do
impedimento de ocupar o cargo público e com seus valores corri~idos,

promoções e cargos, postos, graduações ou funções, a que teriam di
reito como se tive~sem permanecido em atividades, computando-qe o
tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efcit03
legais.

JUSTIFICAÇÃO

1: preciso modif i car o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS ':

uma vez que é mister dar mais abrangência ao artigo. Muitas pessoas
foram atingidas por ato de exceção, sem ter sido punidas forma Lment e

A modificação do parágrafo prime~ro beneficia aquelas
pessoas que foram impedidas de ocupar algum cargo a que tinhlm di

reito por ato de arbitrariedade e até mesmo cOm violação de ~cr.tos

constitucionais ou de leis complementares.
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E VOS VIREITOS E GARANTIAS

Vê-4e. ii Il.lll1ea. "h" do i:.l1ciAoVdo a.Jt..tlgo 4g, do Sun6Ut!!;
.t.i.vo do ReR.a.toJt. da. Com.i.66~0 da. SouelLa.I1.i.a. e d06 V.i.lLei..t06 e Ga.Jt.a.l1t.i.a.6
do homem e da. mulheJt., a. 6 egu.{.l1te. lLeda.~iio:

r:-r .lLlL..l1..Ll<"-""-.c.....w'--<OW-L-ll"'-"'-_TIXTOI.,TUSTIrIC..çio -,

EMENDA 150059-7
l:J ti.OIJH/r..;/ ti/rt! ,bj E j\/ 1'1 .(.

~DAT'---:::l
'09;06/87)

Garantias do

Suprima-se, na letra "e", do inciso III, do art. 39, a expressão
final: "inclusive os de natureza doméstica e familiar, com a única
exceção dos relati1Tos à gestação ao parto e ao aleitamento".

Emenda (supressiva)

EMENDA 150056-2tJ "urOR
Constituinte JAMIL HADDAD

r:-r----------------rEXTO/olUlJTl'IC..çio----- -,

Justificação

A expressão que se pretende eliminar é, na verdade, redundante.
A afirmação ~nicial é abrangente, por inteiro.

~b" - é l.i.vlLe a. pa.Jt.a.lúa.~ão do :i;1La.baR.ho e o
loca.ute, .seja quaR. ÓOIL a. .lua. l1a.tulLeza. e a. 6Ua.
lLeR.a.~iio com a comul1.i.da.de, l1iio podel1do a. le.i.
e.stabeR.eceIL excecõe.s:

JUS T I F I C A ç Ã O

A gJt.eve e o R.oca.ute 6ão c0I16.i.deJt.ad06 e adm.i.t.i.d06 1106
pa16e6 a.d.i.a.l1tad06 do mUl1do oc.ide~tal como lLeCUIL606 democJt.á.t.ic06
de6de que exeJt.c.i.d06 110. óoJt.ma. e cOl1d.i.~õe.s e6ta.beR.ec.i.da6 em R.e.i. d.i.6c±
pt.i.l1a.doJt.a., poJt. 6eIL (como l1el1hum outJt.o o é) um d.i.Jt.e.ito ab60tuto que
p066a. 6eIL exeJt.c.i.do de óoJt.ma. 6elvagem, com pJt.ejulzo do d.i.Jt.e.i.to de
teJt.ce.i.1L06, 110ta.da.mel1te o da. popula.~ão. A6 autoJt..i.dade6 púbt.iCa.6 'e
jud.i.c.i.álL.{.a6 deveJt.ão .(.l1telLv.i.1L 6empILe e qua.l1do uttlLapa66a.d06 06 l.i.m±
te6 e6ta.be~ec.i.d06 110. te.i. paJt.a o exelLcZc.i.o de6te6 d.i.Jt.e.i.t06.

~O'T'~
'o9t06J87

aran ~as oom ssao a o eran'f'lf"~co~8~O/fl'1'f"e"!~0=s-;;;e-,,====;-;=---,
Homem e da Mulher

supressiva)

r:-r TEXTO'olUSTll"lcAt;lo ---,

EMENDA 150057-1li1 AUTORr- Constituinte JAMIL HADDAD

,- P'LI:N"ltIO/CONlllSÃo/sUICOMI.lio-----------

r:COMISSAO DA SOB. E DOS DIR.E GARANTIA 00 H. DA MULHER

Suprima-se, no final da letra "P", do inciso r, do art. 39,
a expressão: "cpmporta expectativa de direitos e será protegida
por lei".

Justificação

EMENDA 150060-1
tJ HELIO ROSAS

"UTO"---------------

Parece-me, com a devida vênia, necessário sanar improprie
dade. A afirmação principal contida no texto é de que a vida
intra-uterina é responsabilidade da mulher. O acréscimo dá mar

gem a interpretações diferentes da que pretendeu o nobre rela
tor, que tem af~rmado que o tema do aborto - permissão ou pro!
bição - não deve constar da Lei Maior.

r::-r TEXTO/olUSTlfICAÇio ---,

oê a letra h, inciso 111, do Artigo 39 , Capitulo I, a seguinte red~

ção:

Uh) serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cida

dania, inclusive os de natureza processual e os de registro civil ,
desde que a pessoa seja comprovadamente pobre."

EMENDA 150058-9
f:J C-OrJ:?1íítJ/tJré ,~.iGnJd.c G04/C4tc/k-S

E GARANTIAS VO
r:-r-lil;L/.l.t..II-J:JlA..~lLL.tt..t::.JL n:XTo/"USTlFIC ...çio ---,

SuplL.imam-u.a6 aR.Zl1ea6 "d" e "e" do .il1c.i60 IV do aJt.t.igo 4g
do Sub6t.itut.iVD do ReR.atoJt. da Com.t66ão da SoneJt.al1.ia e d06 V.iJt.e.it06
e GaJt.al1t.i.a6 do hom em e da muR.heJt..

JUS T I F I C A ç A O

A 6upILe66ão da aR.Zl1ea "d" é .impeJt..i.06a.; bel1eó.ic.iD6
tJt.a.bath.i.6ta6 l1ão devem v.iJt. 11a. C0I16t.itu.i.~ão, po.i.6 6ão C0l1qu.i.6ta.6 que
06 emplLega.d06 devem e 1'odem col16egu.iIL, a.tlLa.vé6 da. l1egoc.i.a.~ão,a.

colLdo ou cOl1vel1~ão coR.et.iva..

JUSTIFICATIVA

O Estado tem compromisso de resgatar essas pessoas do verdadeiro e
xilio interno, sem o pressuposto de qualquer pagamento, desde que

comprovadamente pobre.

EMENDA 150061-9, A.TO.---------,
I!JC Deputado Inocêncio de Oliveira

r.."-c-O-lllJ.-s-s...,ã=-o---,d:-a--:s-o:-b-er-a-n-i:-arL;Nd;~cõi~i:ft~~M~s~a-r-a-n-t-J.-a-s--"do-H-o-m-e-m-e-d-a---'
Mulher

r:-r----------------TEXTO/olUSTlfICAÇio-------------------,

Emenda supressiva da ietra "btl, inciso VIII, do art. 412 do substitutivo do rela

tor da Comissão de aobeeeru.e e dos Direitos e Garantias do "Homem e da t-1.ulher.

e c..Wut.
ca.da.lLem
do patu:

V.i6a. ,a. pILe6el1te emel1da. expul1g.iJt. do texto Con!

tltuc.iol1a.t a. exce66.i.va. .il1teJt.vel1~ão e6ta.ta.t 110 limb.i.to do V.ilLe.ito do

TJt.abatho.
Ve outlLa. óDILma., a. eR..i.m.iI1a./ião da. a.R.ll1ea. "e" .ta.mbém

m06.tJt.a.-6e l1ece66ãJt..i.a.. EI1.tJt.e 06 podeJt.e6 do E6.ta.do e6t~ o de .i116t.i.tu.i1L
c0l1tlL.ibu.{./iÕe6 compuR.6õJt..ia.6. A66.im, 06 6.il1d.i.ca.t~6 pa.Jt.a. a.Jt.Jt.e

c0l1tlL.i.bu'{'~Õe6 pJt.~c.{.6a.m da. deR.ega.~ao de competêl1c.ia. do E6t~

podelL COblLa.Jt. 6Ua.6 cOI1~Jt..i.bu.i.~õe.s.

Justificativa:

Numa pr~meira análise, o princípio do pleb~scito, junto à população

das áreas afetadas, para a construção de USJ.nas Nucleares parece salutar e dem~

crático. O problema surge na hora de definir o universo a ser consultado pelo

plebiscito.

Quem deveria opinar? Os proprietários da área a ser desapropriada para a cOl\,!.
trução das usinas?
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A população que vive junto à área de exclusão? OU os inúmeros beneficiários da

energia gerada, em ge.ral habitl!:ntes de vários Estados (no caso d~ Angra 1, 2 e

3_ por exemplo, sio Pau1o, Rio de Janeiro, Minas e EsP!rito Santo, pelo menos)

UlIIII vez que atualmente todas as grandes fontes de geração são ligadas entre si

pelo lSistema: de linh~B de transmissão. Desnecessário enfatiz~r que os result~

dos deste plebiscl.to seriam compJ.etamente diferentes. em função das pessoas eon

8ultadas; enquanto os resid~ntes ~a &rea seriam provavelmente contrários, aqu;
les que se beneficiam de uma energia cuja falta provoca verdadeira catástrofe

(vide black-out ocorrido dia 18 de abril de 1986) seriam seguramente favor!

veis:

Se para cada obra pÚblica a ser realizada o governo tivesse que consultar as ~

pulações, os plebiscitos deveriam atingir todo o universo de pessoas chreta ou

'indiretamente beneficiadas ou prejudicadas pelo empreendimento.

Evidentemente lIe tal procedimento fosse adotado, simplesmente não haveria mais

obras públicas, pois os pJ::'azos necessários ao seu início seriam de tal modo proE

rogados, em função dos plebiscitos, que as tornariam inviáveiS.

Obras de grande porte por vezes podem causar algum transtorno às populações 1~

cais e serem, no entanto, de capital ~mportância ec desenvolvi.mento do paIs.

De 'U.m3 parte, as uaanas nucleares, por exemplo, por serem instalações de alto

conteúdo técnico-cientIfico, de evolução constante face à pesquisa, ao desenvo,!,

vimento tecnológico e a expen.ência permanentemente enriquecida e, de outra, p0,E

que o anteprojetQ em discussão não traz em seu bojo matéria que se refira à ~!:

trutura essencial do Estado, ou de seu governo, ou meercç à modifJ.cação OU canse,!:

vagão das normas políticas.

'EMfNDK 190062·7
l!J DEFUI'ADO INOC~NCIO DE OLIVEIRA

."., TtxTo/olUllTlfIC,lçio ,

Proposta de emenda ã letra ~' do item VIII, do Art. 49 do substituti
vo apresentado pelo Relator da Comissão, abaixo transcrita:

"Art. 49 - São direitos e liberdades coletivos invioláveis:

'VIII - Meio ambiente, a natureza e a identidade
histórica e cultural.

b) - A ampliação ou instalação de usinas nucle~

res, de indústrias poluentes e de outras
obras de grande porte, suscetíveis de cau
sar danos ã vida e ao meio ambiente, depe~

dem da concordância das comunidades diret~

mente interessadas, manifestada por plebis
cito. 1I

Proposta de emenda: Substituir o final da letra b:

- de::' ••• 'dependem da concordância das comunidades diret~

mente interessadas. manifestada por plebiscito."

- para: " ••• dependem de aprovação do Congresso Nacional."

Justificativa:

o poder ê atribuído ao povo. mas o governo ê dos represe~

tantes, em nome do povo. Essa é a essência da democracia representa
tiva e, como tal. adotada pelo sistema constitucional brasileiro.

A particípaçao do povo faZ-5 7 por meio do voto. sem discr!
minação de classes ou grupos sociais. O corpo eleitoral constitui o
verdadeiro poder; nele reside a soberania nacional em que os repr~

sentados se integram com os representantes, -como expressão de um ún';.
co poder (Themistocles Brandão Cavalcanti - Introdução ã Ciência Po
lítica - FGV).

Ainda. como esclarece Themistocles Brandão Cavalcanti (obra
citada), ao descrever um esquema dentro do qual se processa o mec~

nismo democrático (pag. 98), dentre outros aspectos: - "A eleição ou

prática do ato de escolha dos representantes é gue constitui a fase
f.nal do processo político" (os grifos são nossos).

A constituição vigente. em verdade. não proíbe expressame~

te a consulta popular. Todavia, de acordo com â sistemática adotada.
a vedação ã consulta popular não se faz necessária mas. imprópria.
O regime é representativo - é a regra - logo. a participação direta
do povo na solução das questões políticas relevantes, como exceção
que é. deve estar expressamente consignada.

Nesse sentido - permissão constitucional expressa: há'a e~

periência brasileira que tradicionalmente acolhe o sistema represen
tativo. O plebiscito que se deveria realizar em 1939, fora previsto
pela ·Carta de 1937 que, da consulta popular. tornara-se dependente;
os da Constituição Federal de 1946, dispondo sobre a incorporação,
subdivisão ou desmembramento de Estados. bem assim sobre a apreci~

ção do regime parlamentarista introduzido pelo Ato Adicional de
1961.

Cabe. considerar, quanto ao conteúdo do dispositivo em cxn'
me, constituir o plebiscito conceitualmente medida destinada à mat~

ria constitucional. ' que se refira ã estrutura essencial do Estado.ou
C~ seu governo, ou ainda. a modificação ou conservação das normas p~

.íticas.

A medida p~eiteada não traz no seu bojo qualquer aspecto de
relevãncia constitucional. não se referindo à estrutura do Estado ou
do seu governo. nem ã modificação de normas políticas.

As decisões referentes ao uso da energia nuclear encerram
nuances de alta indagação sujeita a transformações decorrentes de n~

vos conhecimentos científicos e tecnológicos. Embora o seu signific~

do, relevante para o desenvolvimento e o bem estar social, não se c~

racterizam tais decisões pelo cunho das grandes questões políticas
constitucionais motivadoras dos plebiscitos. No dizer de Barthelemy
e Duez. a votação popular não deve ser introduzida como um modo nor
mal da vida polític~ quotidiana. porém. tão só, sobre as grandes
questões de princípio (Traité Elementaire de Droit Constitutionnel 
Paris - 1926).

EMENDA 180063-5
(=l C/l'lSTITUINTE PAULO ZARZUR

f:J PLENÁRIO/CO"""oI,"'CO""'"

çn.:r$J o:l :;rFfWNTA E !I.6 DW1!EE GCfIlNIA'i !Xl 1-001 E o:l MII-ER

~_--_-_---_-- TEXTO/olUSTI,.IC,lÇÃO_----------------,

Dê-se ao art. 3º, item XVII, alíneo."c" do Substi tutivo do R~

lator a seguinte redação:

- Art. 32 .

XVII
c) A propriedade é garantida; a desapropriação por nece.§.

sidade ou utilidade pública, ou por interesse social, é permi'Cida desde que pre
cedida de justa e prévia indenização em dinheiro, facultando-se ao expropriado
aceitar o pagamento em tftulos especiais da dívida pública

JUSTIFICATIVA

O direito de propriedade é fundamental em uma sociedade como
a nossa. D estado tem se revelado péssimo administrador, com suas entidades e
~resas apresentando deficits alarmantes.

O direito de propriedade, reconheço, deve ter uma destinação
social. Mas essa destinação pede ser obtida através da desapropriação ou expro
priação. se não' atingida diretamente. Mas, sob pena de um total desvirtuamento
do pr6prio sistema ecónOmico e político do País, deve~se exigir a prévia e justa
inde!1izaçãa em dinheiro. Sem ela, estaremos rumando para uma situação calamitosa
e de trágicas e imprevistas consequêncías,
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~~ o'LU.PtIO/c:otUJllo/.u.eOMI.do------------,

DA SOBERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

LÍOICE DA MATACONSTITUINTE
AUTO".---------------EMENDA 150066-0

l:
'EMENDA 150064-3
l!J rE:urtm EmlD lRJN)'(E

I';"r---------------- Tl!XTo/.ruSTIFICAt;ÃO- ~

CAPiTULO, I, _ letra ( 9 ) INCISO XIX

=,- TlXTO/~U.T1'K:AÇio-----------------,

Suprima-se a expressa0 "desde a concepção " do i tem 111 do art. 22.·

/'cIesI:mI:e-se a:J ltan(G) q.e trata ca 93:J..RlN}\ J..R1OICA,o S3J-Üfll:e

texto:
JUSTIFICATIVA

PresJre-se a iro::âl:ia cb a::u;a:;b até o tnrsito en j.J1gm ca

seta-ça a:rcEratáriaja:J atirgir círco lTCG o pro:esso sen a obal ro1J.çãJ cb litlgio

seráaTGil:Eracb prioritário. Po:El'ã:J ser~ j.Jizese:;ptiais,pml atlar

.l.51lFIC'ATlVA

O inciso 111 do art. 22 éstá contido em capítulo referente às relações entre

o estado e s sociedade.
Este inciso cria normas a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tem-

•po, também cria direitos ao~ sujeitos integrantes de sociedade ba sileira. Como
é sabido a condição de sujeito de direito só se adquire após o nascimento com

1 vida. Ao incluir a expressão. "desde a concepção" a norma esta criando direito
para quem ainda não ~ sujeito. Po~ outro lado, como explicitou o art. 3°, I,
"b", a vida intra-uterina é inseparável do corpo que o concebeu. Logo, um dos
sujeito destinatários do direito criado pel~ norma deste i tem lU é a mu
lher gravida e nao o concepto. Por sua VeZ , a mulher grávida se inclue no pa
lavra" todos" • Dai justificar-se a supressão da expressão , desde a concepçao.

CONSTITUINTE LíDICE DA MATA

Na fama,;ã:J tE UIB tiNA 0l'SIT11.JIll0 é ira;lável. o

Ie:IJl.rta:.inm tE q.e leis e aí:Iig:srãJ ros faltan.Os pro;essos atrava:an 05

trfurais.o cicB:fubasíleíro llJ.8rCi:I ptientarente,q.e undia reja feita j..stiça,

q.e 05 na,s rejan p.,nicbs e 05 direitos re;p=itacbs.

EMENDA 150067-8
PJ

I.UlOft'---------:.----~- fTPC"'nIOO~
PC DO B

Op:d=r ,j.diciário 0J"lSidml:b1nta:ÉIJel,está preso

à forrrae a essêrcia,a:ntrib.Jircb cessalTB"eira para o ala-g3rs1to pro:ES9J3l.

r:;,---------- flUNÃltlo/ço"'Juiol.U.co",....io-----------,
DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR.DO HOMEM E DA MULHE

~ TEXTO/,ItJ!TIFlcAr;io-----------------.,

Inclua-se item fli~ no art. 3Q , item 111, com à seguinte redação:

"Não constitui privilégio a aplicação, pelo Poder Público,

de medidas compensatórias visando ã implementação do principio consti
tucional de isondmia a pessoas ou grupos vítimas de discriminação com

provada" •

Irc.lt.a-re roo texto eo iten (T) q.e trata tE 93:J..RlN}\ J..R1OICA:

r:-r---------------- UXTO/.lUST1'ICAÇÃO--- ......,

CAPITULO 'I~- letra (T) _ INCISO XIX

A declaração de igualdade desacompanhada de medidas ·eficazes, pri~

cipalmente, por parte do Poder Público, que visem alcançar a iguald~

de real, corre o risco de se tornar mera declaração jurídica •

Ademais, na apreciação da constitucionalidade ou inconstituciona
lidade de qualquer ato ou norma Jurídica, é importante a explicitação

constitucional de que as medidas compensatórias não são privilégios.

JUSTIFICATIVA
fÇANTIOO~

..UTOII:------- ......,EMENDA 150065-1
l!J

Nm..rra ça-eserá tra-sferível; a cbríg3;l1b tE re;:erar

dro e o~ tE1:En;p:x:Erfu ser d3:retacbs e l'XBJJtacbs a:ntra 05

s..cesrores ,até o Drnite cb valor cb çatrlrrênio tra-sferiJ:be tE 93.JS frutos.
EMENDA 150068-6fi) AUTOI!:ê Constituinte ELIEL RODRIGUES

PJ
I'LENAII10!COIolISSio/su.COUISSlq,,;;-;;==::-:=-==:;-;-::-:=-

e rCOMISS110 DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E üI1RANTIAS DO HOMEM E DA
_M! 11 HER

.l.6l1F1CATIVA
r.:1c---------------- TEXTO/olUSTlFICAÇio,- ~

Um aTGtib..JiçãJ sintética torrar-se-é eficaz, en

EMENDA MODIFICATIVA

Suprima-se da redação da letra 'T', inciso lU, do Art 3º, do substitu
tivo elaborado pelo Relator da Comissão, a expressão: "orientação sexual".

I'i32ãJ dísso, re:nlvaros expootar rreIJ-or o presente texto a1:ral.és tE

tra:tu ITD:Ü.ficatiw •

un
JUSTIFICAÇAO

Proibir a discriminação em razão de orientação sexual é redundante,po.!:
quanto está implícito na discriminação em razão do sexo, que é objeto da prote
ção do preceito em tela. Esse desáobramento, inclusive, pressupõe uma inter
pretação restritiva, que não pode ser aplicada aos direitos e garantias indivi
duais, a menos que se trate de regime de exceção, em que a força elide o di

reito.
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Assim a liberdade de orientação sexual, nos termos propostos, implica
incentivo constitucional ao proselitismo de minorias ativas e conseõuente pro
pagação do homosexualismo.

A garantia constitucional que a nação exige é o livre desenvolvimento
e manifestação da sexualidade natural, sem que isso signif ique a concessão de
privilégios a quaisquer minorias, já que estamos tratando de integração ao
meio social.

Perroitir tal caracterização é dar vazão a que distorsão da moral
dos bons costumes aviltem a sociedade.

e

fica devassada aos ol'1os de todos os circunstantes, obrigando o eleitor a um
certo constrangimento .

Aliem-se a isso, os problemas que enfréntam os leitores semi-analfabetos que,
muitas vezes, trazem de casa o seu modelo já orienta~o para a votação, não podendo
utilizá-lo por uma natural inibição . .

Esse fato, a nosso ver, muito contribuiu para um grande número de votos em
branco, na última eleição.

Há, pois, que resguardar, ao máximo possível essa privacidade de cidadão, no
momento do seu livre exercício do voto secreto .

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação à letra "a", inciso XIV, do Art 311, do substitutl
vo elaborado pelo Relator da Comissão, que ficará redigida da seguinte forma:

Art,3Q - •••

XIV - .•.
a - as diversões e os espetáculos públicos, incluídos os progra

mas de televisão e rádio, ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade.

JUS T I F I C A ç A O

Perroitir que os espetáculos públicos e as di versões f iquem sem um con
trole ele proteção à sociedade, é deixar-se em aberto a possibilidade da invasão,
cada vez maior, de fatores desagregadores da moral, da ética e dos bons costu

mes cristãos.

E': preciso manter-se elevado o nível desses programas e diversões para

o bem do país e da sociedade.

Una nação só é forte quando são fortes os seus valores morais e espi-

rituais.
As civilizaç5es têm decaído não por falta de valores culturais ele seu

povo, mas pela decadência dos valores de ordem moral.

Nos aspectos político e filosóf ico deve ser livre a expressão do pen
samento, mas nunca deverá haver a permissão para exteriorização de práticas que

ofendam a dignidade humana e seu patriotismo moral e espirituaL

Permitil! essa abertura é deixar brecha para o assédio terrível das
forças do mal,que levam à desestruturação da humanidade.

Não pode haver liberdade sem responsabilidade, nem direitos sem dev~

r.l--------------- TIXTO/olUITIFICAÇio,---- ---,

EleVA MODIFICATIVA

Dê-se nova redação ao disposto na letra "h", inciso V, do Art 4Q , do
substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão, na seguinte forma:

Art49- ..•

V - •••

b - E': livre a paralização do trabalho, salvo no serviço público e
atividades essenciais à comunidade, na forma que a lei estabelecer.

jus t i f i c a ç ã o

A redação dada à letra "b", inciso V, do Art 4Q , do anteprojeto da Co
missão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, cria uma

situação perigosa, em virtude ele gerar danos inimagináveis ao Estado.

Colocar na Carta Magna que as classes trabalhadoras poclem paralhar,

livremente, o respectivo trabalho, seja qual for a natureza, contraria, no
nosso entender, os próprios princípios democráticos.

O consagrado e justo direito à greve, é uma conquista da classe trab~

lhadora de todos os povos livres. Entretanto, esse direito não pode e nem deve
ser absoluto, em razão dos limites do ser humano.

A experiência tem demonstrado que greves injustas, além de afetar a
economia e segurança do Estado, trazem no seu bojo, terríveis prejuízos para a
população, principalmente a mais carente.

Temos de levar em conta que serviços essenciais devem ser assegurados
para o bem da coletividade, motivo por que somos pela modificação da redação,
nos termos da proposição.

res.

;EMENDA 180070-8e: Constituinte ELIEL RODRIGUES

EMENDA 180072-4e: Constituinte ELIEL RODRIGUES

, COMISSi'lO DA SOOERANIA tooS°tllREiT'ôs"E·'G~TlAS DO \-DIEM E DA

El-ENDA SU3STI1UTIVA

~O'T'~
09/D6I8?

r::-r---------------TEXTO/"'usTlfleAçÃO------------------,

B-ENDA ADITIVA

Acrescente-se à letra "c", inciso I, do Art 5Q , do Anteprojeto Constituci!2.
nal, elaborado pela referida Comissão, mais o seguinte dispositivo:

Art 5Q 

1 -

c' - •.... .•. Para esse fIm as mesas receptoras disporão de cabines
indevassáveis, apropriadas, de modo a assegurar a privacidade e tranquilidade
do eleitor, no momento do voto.

JUSTIFICAÇAO

A experiência tem demonstrado que vem se tornando uma prática, a falta de
privacidade no momento do voto. As eleiç5es passadas comprovam o fato.

As antigas cabines, feitas de peças de madeira e pano - que permitiam ao
eleitor pudesse tranqllilamente nela fazer sua opção cívica - têm sido substituí
das por um simples anteparo de papelão, colocados sobre uma pequena mesa, ~

Dê-se nova redação ao disposto na letra "b", inciso 1, do Art 32 , do
substitutivo elaborado pelo Relator da Comissão, na seguinte forma:

Art 39 
1-

b - a vida, desde sua concepção até a morte natural, nos termos
da lei.

JUSTIFIC A ÇAO

Sendo a vida o bem maior da '1umanidade, torna-se necessá
rio que a sua proteção, pelo Estado , seja mais abrangente. E': de
ver e responsabilidade de todos zelar e conservar este bem inali;
nável, em todas as suas formas, motivo pelo qual, entendemos qU;
a redação do texto, na forma proposta, caracteriza mel'1or, o di
relto à vida .
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,- I'1.INÂ"10/cONlssiolautCOMI••,io- _

l: COMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

EMENDA 180073-2 ·OTO.--_- __
tJ Constituinte ELIEL RODRIGUES

L!J COMISSr:\O DA SOBERANIA 'E'ÕÔS/cDI~~OSooE"~RANTIAS OD HOMEM E DA
C Mil! HER

EMENDA 180075-9·c: SENADOR OLAVO PIRES
AUTO~----------- _ fIPMi"""TID0----:J'mDB/RO

= TUTO/.luSTlf'cAÇio -,

BeIJA ADITIVA INCLUA-SE NA DISPOSiÇÃO TRANSITORIA:

Inclua-se, onde couber, no texto do Anteprojeto Constitucional, elabo
rado pela comíssão referenciada, o seguinte dispositivo: Art ••• - E LTclTA A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ QUANDO ORIGINADA

DE VIOLENCIA.

Art - Ante graves problemas de calamidade ou outros que possam surgir
.ameaçando a segurança ou o bem-estar públicos, todos são conclamados à solida
riedade nacional para manutenção da justiça social, da paz, da ordem e do tra
balho, dentro das normas legais estabelecidas.

Parágrafo único. Mediante Decreto, a União, os Estados da Federa
ção e Municípios poderão intervir em defesa do povo, no campo econômico, nos
casos de sonegação, especulação ou calamidade pública, desapropriando ou con
fiscando produtos agrícolas ou pecuários.

JUS T I F I C A T I V A

A GRAVIDEZ ORIGINADA DE ESTUPRO TRAZ DA VIDA INTRAUTERINA, E~

T1.GMI\ DA VIOLENCIA E DA CRIMINALlDADE.

A MULHER FOI FEITA PARA GERMINAR NO VENTRE O FRUTO DO AMOR E

JUSTIFICAÇAO NIlo DO 0010.

A solidariedade nacional, sem dúvida, é necessária quando surgem pr,f.
blemas de calamidade pública, visando a manutenção da paz social, tudo dentro
das normas que a lei estabelece ou venha a estabelecer.

Cabe ao poder público o direito de intervir em defesa do povo, nos
casos especit icados, visando o combate à sonegação e à especulação. em detr!.
mento do bem-estar do povo.

OBR IGil-LA A GERAR A SEMENTE DA VIOLENC IA, E SUBMETER A UMA Dl!.

TRA VIOLENCIA, QUEM JIf. SUCUMBIU POR FALTA DE FORÇAS PARA IMPOR A AUTDNOMIA

DE SUA VONTADE.

=---------------lUTOlolUSTI'ICAÇÃO---- --,

Suprima-se o art. 47 e seu § Único, das Disposiçeies Transitórias.

JUSTIFICATIVA

DA-SE AO ITEM V DO ART9 39 A SEGUINTE REDAÇAo:

EMENDA 180074-1
tJ SENADOR OLAVO PIRES

~--------_ PLlNA"10/cou.ssio/sU8COMISSio- ,

COM. DE SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

5"".,.11I0õ=]
PMDB/RO

Este artigo não atende ao interesse nacional, nem se ajusta à

atual politica imigratória.
Seria razoável abrir as portas da nacionalidade aos que aqui

ingressaram desrespeitando a lei?
Se razões de ordem humanitária poderiam justiticar abrandamento

temporário da legislação de permanência no país, seria demasia invocá-las para
promover uma grande naturalização.

- A FAMfLlA CONST ITUI DA PELA SOC I EDADE CONJUGAL FORMADA ENTRE

SEXOS OPOSTOS TERIí OI REITO A PROTEÇÃO DO ESTADO.

JUSTIFICATIVA

l7T---------------TUTO/,jUSTII'ICAOio--- ~

~O'T'7ã71'o9;06~

Suprima-se a letra ~ do ítem XVII, do art. 3Q , capítulo I, título I (Dos Direi
tos Individuais).

É inerente ao regime capitalista que não pode haver expropriação
ou confisco de bens, consequencia fatal do texto cuja supressão ora propomos.

Esta a lição da jurisprudência dos Tribunais dos países capita-
listas, que sistematicamente têm recusado efeito jurídicos em seus territórios
de atos expropriatórios, sem indenização, por ofensivos da ordem pública.

EMENDA 180077-=5
tJ DEPUTAOD LUIZ VIANA NETO

r.-t--------- ,.L[HÂR10/COMI'!5Ão/sUIlCO.. IlS5io ~

• o:M!SS1'iJ m s:ffRCNIA E lX6 D!fETC6 E G!RIMIAS DO HJ.fM Em M.LJ-ER

A FAMTLIA E UMA INSTITUIÇAo NATURAL MOVIDA PELO INSTINTO DE

CONSERVAÇÃO E DE PERPETUAÇÃO DA ESpECIE. A EVOLUÇÃO CULTURAL CRIOU A FIG,!!.

RA JURrDICA DO CASAMENTO, QUE.IÕ UM ATO JURrDICO BI-LATERAL, SINALALAGMfiT.!.

CO PERFEITO, COM DIREITOS E OBRIGAÇOES RECTpROCAS.

SENDO A FAMfLIA INDEPENDENTE DO CASAMENTO JURIDICAMENTE CON~

TITUIDO, ELA DEVE MERECER A ATENÇ~O E A PROTEÇÃO DO ESTADO.

MAS PARA GOZAR TAL PROTEÇÃO, FAZ-SE MISTER QUE A FAMfLIA SE

JA CONSTITUIOA POR CONJUGES DE SEXO OPOSTO, POIS, EM CASO CONTMRIO O ES

TADO ESTARiI CONTRARIANDO O MANDAMENTO DIVI-NO QUE FEZ ADÃO COMO HOMEM E

EVA COMO MULHER, PARA QUE POVOASSEM A TERRA PELO CRESCIMENTO E MULTIPLIC~

ÇAo•.
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~--------------- TEXTO!.IUnII'ICAçÃO----------------,

Dê-se ao art. 182 a seguinte redação:

"O Brasil é uma República Federativa, fundada no Estado Oemocrático de Oireito e
no govêrno representativo, para a garantia e a promoção da pessoa, em convivência
pacífica com todos os povos."

EMENDA 150078-3
[J DEPUTAOO LUIZ VIANA NETO

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se um deles ~I
tiver a serviço do Brasil, ou não o estando, se vierem residir no país. Neste ca-r

so , atingida a maioridade, deverão, para conservar a nacionalidade brasileira,
optar por ela, dentro em quatro anos."
II - "São brasileiros naturalizados;
a) os que adquiriram a nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, n2s IV e 'I

da Constituição de 24 de fevereiro de 1891.
b) os naturalizados na forma que a lei estabelece, exigidos aos originários das

países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrúpto, idoneidalt!
moral e sanidade física."

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A presente proposta reproduz o texto do art. 12 do Anteprojeto
Constitucional Afonso Arinos, cuja redação entendemos mais precisa e abrangente.

Mais precisa quando classifica o Brasil como República Federati-
va.

E mais abrangente quando se reporta a objetivos e compromissos

do Brasil: "a promoção da pessoa e a convivência pacífica com todos os povos".

A emenda altera o Anteprojeto nos seguintes pontos:
1) Elimina o registro em repartição brasileira no exterior ~

elemento de atribuição da nacionalidade brasileira.

2) Define o prazo de opção: 4 anos após a maioridade, conforme a
tradição. brasileira.

De outra parte, restabelece a emenda a referência aos benefi

ciários da Grande naturalização promovida'pela Constituição áe 1891, evitando dúv!
da e discussão sobre a matéria.

DEPUTAOO LUIZ VIANA NETO
EMENDA 150082-1
[J DEPUTAOO LUIZ VIANA NETO

AUTOII:
EMENDA 150079-1
[!J

..",---------- TUTO/olUITI'ICAÇÁO---- -,

Suprima-se a letra E. do ítem I, do art. 52, do capftuln III - (Dos Direitos Polí
ticos).

~.m~"09; 0Y8

..",---------------T[)(TO/"USTI"ICAÇio----- ~

JUS T I F I C A T I V A

O Direito brasileiro, sempre tão liberal em assegurar aos
estrangeiros residentes no país os direitos públicos não políticos, tem recusado
805 mesmos o gôzo dos direitos públicos políticos.

Esta, aliás, a orientação seguida pela esmagadora maioria das
legislações estrangeiras. Parece-me, pois, inadequado romper com a tradição do

direito constitucional brasileiro quanto ao gôzo dos direitos públicos políticos.

Dê-se ao art. 11Q a seguinte redação:

"Perde a nacionalidade o brasileiro:
I) que, voluntariamente, adquirir outra nacionalidade.

m que, sem licença do Presidente da República, aceitar de govêrno estrangeiro
Comissão, Emprego ou Pensão.

IlI) que, em virtude de sentença, tiver cancelada a naturalização, por exercer
atividade .contrária ao interesse nacional.
§ único - será anulada por decreto do Presidente da República, com recurso suspen

sivo ao Poder Judiciário, a aquisição da nacionalidade obtida com fraude a Lei."

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

~ Um plebiscito, dentro do prazo de 180
(cento e oitenta) dias da promulgação desta Consti
tuição, definirá sabre a instituição da pena de
morte."

Com.Soberania Direitos e Garantias do Homem e da Mulhe

A emenda busca manter a tradição do direito constitucional brasi
leito, ao aonítir as chamadas perda-midança, perda-incompatibilidade e perda-puni
ção, como causas de perda da nacionalidade brasileira.

De há muito reclamada por uns e rejeitada por outros,

a instituição da pena de morte recebeu tanta atenção de parte da s~

ciedade brasileira, de suas autoridades, de representantes das mais

diversas instituições e dos membros desta Assembléia Nacional Constl
tuinte que não podemos prescindir de deliberar, contra ou a favor, ou

então transferir a questão para um forum mais qualificado conclamando

o(povo a manifestar-se pelo meio plebiscitário.

PROPOSTA DE EMENDA

:l'~ $ f" UlliM"&'

__--------- 'LtNÂIUo/cOM's,io/aulcOiusdo-----------,

~_-------------_Tl:XToIJUI1I"t:A~ÃO----------------"

AO ~oo·ti:smFS!'TTS( m&~t1 E)flâ'r ti'
Sv8s-r-',i/T;V<> po ec L-"TO/Z.

CO M õJ5~ ;>4 -1"'13"7''''''''''''''''

EMENDA 150083-0 AUTO.--------

~ 03 Constituinte NARCISO MENDES

JUSTIFICATIVA

Não me parece razoável retornarmos à linha liberal da Constitui
ção de 1891, que tornou privativo de brasileiros natos apenas os cargos de Presi

dente e Vice-Presidente da República.'

Dê-se ao art. 92 a seguinte redação:
I - "São brasileiros natos:

a) os nascíoos"no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde não estejam estes
,a serviço de, seu país.

Dê-se à letra!!. do ítem III do art. 52 a seguinte redação:
"São privativas de brasileiros natos as candidaturas de Presidente e Vice-Presi

dente da República, Deputado Federal, Senador e Governador de Estado."

..,..---------------TUTO/..U.Tl"IC...Ç.iO ~

1"":"1---------- ..L~" ..."IO'COMla:ll.io/liu.COMluia ~

CIMISSlíJ CA SlERlNfA E CC6 D1FEITC6 E GCmillAS CO HJ.fM E CA MlJ-ER

'EMENDA 150081-3
f!J DEPUTAOO LUI;~IANA NETO

'~'-----------------------------------_~

~DÀ 180080-5
________ DEPUTAOO LUIZ VIANA NETD

..,..---------------TUTO/olUSTll"ICAÇAO----- --,
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Getú
de

como

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

AUTO..'------ _

e dos Djreitos e Garantias do Homem e daSob

A declaração de igualdade desacompanhada de medidas eficazes,
principalmente , por parte do Poder Público , que visem alcançar
a igualdade real , corre o risco de se tornar mera declaração j~

rídica .
Ademais , na apreciação da constitucionalidade ou inconstitucio
nalidade de qualquer ato ou norma jurídica , é importante a ex 
plicitação constitucional de que as medidas compensatória não
são privilégios •

Inclua-se item no art. 3 , item 111 , com a seguinte redação

" Não constit~i privilégio a aplicação , pelo Poder pdblico , de
medidas compensatória visando à implementação do princípio cons~:

titucional de isonomia a pessoas ou grupos vítimas de discrimin~

ção comprovada . "

suprima-se a expreesae "desde a concepçao " do item IrI do art. 22.

A verdade nua e crua que assistimos em nosso País,
tira da As~embléia Nacional Constituinte qualquer motivo para cons!
derar irrelevante o tratamento desta questão. D assunto é de extrema
delicadezal e profundamente complexo, por isso entendemos Que nós, os
Constituintes, estpmos desprovidos de competência para decidir. Po~
tanto, sugerimos que a sociedaue seja chamada para definir, através
de um plebiscito, pela institucionalização da pena de morte ou pela
sua inconveniência e inaplicabilidade.

O inciso IH do art. 22 está contido em capi:tulo referente às relações entre
o B3tado e a 9Jciedade.

Este inciso cria norrras a serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tem
po. tembém cria direitas aos sujeitas integrantes da sociedade brasileira. Cama
.é sabido a condição de sujeito de direito só se adquire após o nascimento com

vida. Ao incluir a expressão "desde a concepção 11 a norma esta criando direito

para quem ainda não é sujeito.. Por outro lado I como explicitou o art.. 32 , I,

ubu, a vida intra-uterina é inseparável do corpo que o concebeu, Lago , um dos

sujeita dastinatárias do direita criada pela norma deste i tem HI é a mu
lher gravida e não o concepto.. Por sua vez , a mulher grávida 58 inclue na pa

lavra n todos ll .. Dai justificar-se a supressão da expressão , desde a concepçao.

r.'1--------- .LEN..'UO/CO...ISSÃo/.u.CO.. IIlÁO-- ....,

DA SOBERANIA E DDS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

I:MENDA 180084-8
ttUCIA VANIA ABRAO ~OSTA

Descartar a pena de morte com base na falibilidade do
julgamento e na irreparabilidade da pena é sem dúvida o mais forte ar
gumento dos abolicionistas, todavia, os que advogam em favor da pena
de morte têm a seu favor um ~erável argumento: o status guo não po
de continuar; atualmente são os bandidos inveterados e os criminoso~

irrecuperáveis que estão soltos, enquanto o homem honrado e trabalha
dor é obrigado a viver preso dentro da sua própria casa. Sentinela ã~

mada, cachorros, correntes, cadeados, porteiro eletrônico não asseg~

ram mais a inviolabilidade do lar.
Relacionar a pobreza com a criminal idade é um bom ar

gumento dos abolicionistas e de parte da Igreja, que igualmente não
aceita a pena de morte. Esta argumentação é cruel e injusta na medida
em que coloca o pobre e o assassino estup~ador, o miserável e o latr~

cida, o necessitado e o seqUestrado r como seres complementares e in
dissociáveis. No Brasil, embora existam quarenta milhões de pobres
absolutos, segundo as estatísticas, somente uma pequena fração de
criminosos incorrigíveis faz parte deste Universo.

A sociedade deve ser complacente com a pobreza. Anali
sar suas verdadeiras conseqUencias é hoje uma necessidade que se im
põe. Exemplo deste comportamento é assistido quase sempre no Nordes
te, quando a seca inclemente, característica própria daquela região,
leva os famintos a saques de feiras e supermercados e arrombamento de
lojas e almoxarifadJs. Nestes casos, nem a privação temporária da li
berdade deve ser imposta, dizem os que defendem a pena de morte.

Será que assassinar uma criança que chorou no exato
momento de um assalto ou de estuprar uma menina de aproximadamente 7
anos e depois matá-la enforcada tem alguma ligação com os pobres? Pe~

guntam os não abolicionistas.

Será que o sequestro seguido de morte, crime que tem
sua origem em outra estrato social, que não o dos pobres e miseráveis,
também merece compaixão? Como justificar os rotineiros linchamentos de

criminosos? Será que a falibilidade da ação emocional não é um risco

maior que o dos tribunais, tendo o criminoso a certeza de que a socie
dade e o Estado garantirão todos os recursos necessárias a sua defe
sa?

Será que continuar a ver essas anormalidades como r~

tina não é uma atitude hipócrita? Como justificar a tese da legítima
defesa, com fundamento no princípio de que somente Deus pode tirar a
·vida de alguém? Quantos não cometeram verdadeiros crimes barbãros em
nome da legítima defesa?

Para demonstrar o interesse público nos debates sobre
a matéria, a pena de morte e a reforma agrária, destacaram-se como os
dois assuntos que mais receberam proposições constitucionais para o
anteprojeto das subcomissões.

Assunto altamente complexo e por isso polêmico, as r~

zões que desaprovam sua adoç~o são as mais variadas possíveis, como
incontáveis são os motivos que justificam sua implantação. No meio de
tantas razões, deve-se buscar a razão verdadeira.

Se pessoas altamente qualificadas e do naipe de
1io Battaglini, Potter Stewart, Lombroso, Garófalo e São Thomaz

• Aquino a defendem, gente do calibre e de reconhecida competência
Servan,Pastoret, Tolomei, ~arrara e Tristão·de Ataíde a condena.

Pretender justificar a pena de morte com base na for
ma de governo nos parece excessivamente simplório. Permitimo-nos invo
car o exemplo dos Estados Unidos e a União Soviética, países de nat~

reza política e filosófica completamente distinta a adotam. Tampouco
pode prevalecer a idéia de que o desenvolvimento econômico e social
de um país tem relacionamento direto com a aplicação da pena de mor
te. Lembramos aos que condenam a pena capital que os Estados Unidos;
União Soviética, neste particular, procedem como o Paraguai e o Peru.

Afirmamos, também, que o caráter autoritário do gove~

nante também não guarda nenhuma ligação com a pena de morte. D Presi
dente ~troessner, do Paraguai, responsável pela mais longa ditadur;
do mundo, chegou a abolí-la para os crimes de origem política. No Bra
sil, os abolicionistas acusam que sempre quando.se dá a quebra da or
dem democrática a pena de morte'ressurge, e lembram ainda que sua úl
tima rei~trodução se dera por força do vinteno revolucionário embasa
do no Ato Institucional nº 14, de 15 de setembro de 1969; entretanto~

a outra corrente lembra que a Emenda Constitucional nº 11, de 13 de
outubro de 1978, que extinguia a pena de morte é fruto do mesmo perío
do de arbítrio. -
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Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

do Homem e da Mulher.

E GARANTIAS no JUSTIFICATIVA.

Inclu2r entre as alineas do inciso V do art.3 2 'do Antepro

jeto da CO~23<ão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e

da ~ulher, o segu2nte d2Spos2tivo:

Todos os brasileiros são alistáveis, se~ discrimInação.
Não há necessidade de explicitar determinadas categorias

já que em outra emenda estamos propondo que o alistamento e o voto

são obrigatórios.

"O Estado, eom a eola"toração de entida

des privadas,garantirá o acesso aos me~os

e métodos de planejamento fa:ni12ar."

~ aconselhável que o alistamento e o voto sejam obrigatórios,

sem exceções.

Justificação

o planejamento famil2ar está consagrado não so em declara

ções 2nternaciona2s das quais o Brasil é s2gnatário como também em

Const2tuições Estrar.geiras de países que adotam diferentes fOFffias e

tipos de governo. Exemplo da afir~t2va são as Const2tuições de POE

tugal, TurC],uia, !uguslávia, !,~éxico, etc.

As principais reivind2cações da sociedade civil brasile2ra

elaboradas ainda no processo pré-constitu2nte, ~ropõem ao lado do

direito de const2tu2r farril2a o d2reito que o cidadão tem do plane

jamento fam2liar. É o caso do AnteproJeto da COnlssão Afonso Arinos

(arts.29 e 366), da Proposta da EBPC e do Partido da Frente Liberal,

entre outros.

Ass2m, o objetivo da presente e~enda é, no capitulo concer

nente aos direitos e liberdades individuais, r~gular o d2reito de

constitu2r ~amil2a do homem em toda a sua amplituQe.

EMENDA 150089-9t: CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

_______ PLENiIllIO/COMISsio/su.eoMlllsio-----------,

, COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E, MULHER

Dá nova redação para a
letra a, do item I, do Art. 52 (Capítulo 111)

J - O ALISTAMENTO E O VOTO.

a) O alistam~nto e o voto são obrigatórios.

JUS T I F I C A T I V A

r""'OO~• PMOB

EMENDA 150087-2 AUT"--------
tJ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

~---------------- TEXTO/,JUSTlFICAÇi;o-----------------,

EMENDA 150090-2
tJCONSTITUINTE NELSON wEõEKi~TO'

~---------- "L'[N.. "IO/COMIS$Ão/su.eOlllllsio--- ~

, COMISSAO DA SOBERANIA DOS DIRETIOS E GARANTIAS DO HOMEM E MULHER

~PA"T(OO~• PMOB

~---_----- __----_TEXTO/,juSTIFICAÇio-- ------------

JUS T I F I C A T I V A

Como a Constituinte representa uma proposta de inovação no ca
po social, nada mais justo que extinguir privilégios indevidamente c

cedidos e começar de novo, com regras claras e objetivas. A nova Con~

tituição certamente disciplinará a problemática dos ex-detentores de

JUS T I F I C A T I V A

Art. - Fica extinto o pagamento de subsídios e de demais benefíci-
os dos ex-Preside1tes da República, ex-Governadores de Esta
do e ex-Prefeitos Municipais, obtidos em função do exerci
cio do cargo.

A emenda que temos a honra de apresentar à consideração d~s i
lustres Constituintes, visa, principalmente, moralizar a administr~

ção pública brasileira.

Bem recentemente, vieram a público notícias alarmantes sobre
o grau de compromentimento dos recursos do erário público com os cha
mados "marajás". O fenômeno, inicialmente, era bem localizado - no Es
tado de Alag~as - , mas a sua divulgaçãJ pelos órgãos da imprensa in
dignou a consciência do país e permitiu maior transparê~cia na ques
tão: de pouco a pouco surgiram casos congêner~s em praticamente todo
o território brasileiro. Até mesmo o Estado de São Paulo, que pela
sua importâncla econô~ica no cenário do Brasil o coloca no mesm~ ní
vel de dese~volvimento dos países eu~opeus, até mesmo em São PaJlo a

pareceram, de repente, coron~is da polícia-militar com salários que
representam uma verdadeira afronta ao padrão de vida médio d~ cida
dão brasileiro.

Neste festival de imoralidade, muitos ex-Governadores e ex-P
T feitos se fizeram beneficiar, às custas das combalidas finanças

caso

~-----------__--_TEXTO/JUSTlF'C...i;ÃO----- ~

Acrescente-se ao Parecer e Substitutivo da Comlssão de So
berania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher:

E!""T<OO~• PMDB _J

Altera a redação do

Art. 35 - TITULO 111 - CAPíTULO I do Parecer e Substitutivo
da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantlas do Homem e da Mulh r

Art. 35 _ Todo o cidadão ou pessoa jurídica será parte legItima para

propor ação popular, destinada a piei tear a anulaçã~ ou de
claração de nulidade de atos lesives ao patrimônlO da Unlão,
dos Estados dos Municípios, das entidades autárquicas, das

fundações e das seciedades de econemia mista, assim cemo à
defesa da saúde e do meio ambie1te, isento de custas e do
princípio da sucumbência, em caso de improcedência da ação.

Suprima-se
o Art. 62 -CAPITULO 111, Título I do

Parecer e Substitutivo da

Dá a ação popular a imunldade de custas e isenta o autor do
princípio da sucumbência, em eventual improcedência do feito.

Por ~tro lado, ação popular poderá ser també~ proposta para
defesa da saúde e do meio ambiente.

~ I'I.€N,hl0/cOWIS3io/SUICOIlIUio-----------,c:--,

, OMISSAO DA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E MULHER

EMENDA 150088-1
~ONSTITUINTE NELSON WEDEKIN
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r.-r-------......,--- PlI:NÂlIlO/cOIol15siotluaCOl'IS5ÃO-- ,

- COMISSi\O DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E em'MIAS DO HMM E rn

mandatos executivos., fazendo com que subsídios de ex-Prefeitos, ex~ I
Governadores e ex-Pre5ide~tes, casos venham a eXlstir sejam flxados dei

modo ordelro, uniforme, regular, e sem qualquer acinte à sociedade br

s Ll e r r a .

EMENDA 150093-7
f? PAULO RAMOS

AUTOll----- _

f!.J
Seja dada ao inciso VIII, do Artigo 4º, a seguinte redação:

r.T---------------- TUTO/JUSTlf'IC"çio --,

I-C

ARTIGO - Ao civil, ex-combatente da Segunda Guerra Mundlal, que tenha participado'

efetivamente em operações bélicas ou conexa da Força Expedicionária Brasileira, da

Força Aérea Brasileira, de Força do Exército e os das Marinhas de Guerra e Mercan

te, cujos navios tenham navegado em zonas de possíveis ataques submarinos, são as

segurados os segumtes direitos:

A) estabilidade, ao servidor público;

B) aproveitamento no serviço público, independente de concurso ou idade;

C) aposentadoria com proventos integrais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo

ou por invalidez simples, inclusive implemento de idade, independente de teroc de

serviço ou contribuíção , se servidor público da acmírust.ração direta ou indireta;

D) a concessão, atualização, reajustamento e revisão da aposentadoria ccr-respande.,

rá sempre aos valores absolutos fixados ou atribuídos a qualquer título à rem.mer!:

ção integral. atual e futura, q..e identifica cargo, função, classe ou categoria a '

que pertencia ou exercia, como se em atividade permanecesse;

E) aos benef'Icrários do ex-coooatente é assegurada pensão integral na forma da alí

nea antenor;

F) ao ex-combatente contnbuinte da previdência social aplica-se o disposto nas a

líneas C, D e E;

G) assitência médica, hospitalar e educacional, em todos os graus, extensiva a 93JS

dependentes;

H) isenção de tributos, taxas e contribuições no que concerne aos proventos, exte.!:!

siva a viúva ou companheira;

I) ao licenciado do serviço ativo, reforma automática com proventos integrais do '

posto ou graduação subsequente a que possui, nesta data, e, ao civil pensão corre~

pondente aos proventos de 1º Sargento, facultado aos licenciados do serviço ativo,
optar pela pensão;

J) ásseguráda a percepção simultânea dos proventos da reforma ou pensão com a apo _

sentadoria de um unico cargo público da Jidministração direta Ou indireta federal ,
estadual ou morucípal ,

PARÁGRAFO ÚNICO - As disposições deste Artigo são, in totum, auto aplicáveis.

JUSTIFICAÇÃO

A proposta visa estabelecer uma distinção entre os direitos e os deveres do cidadão

em relação à natureza e à identidade histórica e cultural da coletividade.

Pretende, também, tornar compulsória a adoção de medidas de proteção à vida e à na

tureza, mesmo nos casos em que a comunidade, através de plebiscito, concorde COOl a

instalação de atividades de qualquer natureza.

VIII - O meio ambiente, a natureza e a Identidade Histórica e Cultural.

a - todos têm direito a meio ambiente sadio e em equilíbrio ecológico e à me
lhora da qualidade de vida.

b - todos têm O dever de preservar a natureza e a identidade histórica e cul
tural da colet ívadace , sob as penas da lei.

c - a ampliação ou instalação de usinas nucleares, de indústrias poluentes e

de outras obras de grande porte, sucetíveis de causar danos à vida e ao meio ambien

te, dependem da concordância das comunidades diretamente interessadas, manifestada"

por plebiscito, observaods, em caso de aprovação, todos os cuidados para garantir a
vida e a natureza, na forma da lei.

A constar nas disposrções gerais e transitórias.

EMENDA 150094-5
~
l_ PA!A.O RJlHJS

~O"T"-----'
'09;06;87;

COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

Acrescente-se § 3g ao art. 36.

§ 3g - A lei poderá indlcar entidades que também poderão

promover a açÃo penal pr1vada subsidlária.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 19a7.

JUSTIFICATIVA

Acrescenta-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, o se
guinte dispositivo:

ART. ~ vedado aos Orgãos da Administração direta e in
direta da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí-
pios executar qualquer multa de qualquer origem, sem antes ser ass~

gurado ao cidadão ampla defesa em juizo.

§-Onico.- O valor pecuniário decorrente de aplicação
da multa conquanto procedente, será cobrada no valor correspondente
ao dia da infração.

JUS T I F I C A ç A O

~ sabido de todos nós, que as formas de imputação de
multas aplicadas por diversos Orgãos da Administração pública, sem
dar ao cidadão siquer o direito, mais elementar de defesa, leva a
um discricionalismo por parte das autoridades que, se julgam compe
tentes para aplicá-las e ao mesmo tempo julgá-las.

Entendemos que o assunto por seu relevante interesse
público, merece da Assembléia Nacional Constituinte uma tomada de
decisão.

Seria inaceitável se a Nova Constituição, ao restaurar
a democracia em nosso país, não contivesse em seus dispositivos pre
ceito do mais elementar dos direitos que é: o princípio do contradI
tório.

~ por demais conhecido de todos, para darmos só um
exemplo: de "famosas multas", arbitrados pelos Detrans em todo Paí~

onde se tornou uma prática corriqueira na época do periodo autoritá
rio, quando soldados da PM e Agentes da Polícia Rodoviária Federal~
que sem a menor urbanidade e de forma autoritária, transformaram em
Agentes e Juizes, criando constantemente constrangimentos aos cida
dãos se arvorando em decretar até mesmo, a prisão de pessoas sobre
pretexto de desacato à autoridade.

E preciso que, na elaboração da Lei Maior do nosso ,
País, os ilustres representantes do povo na Assembléia Nacional
Constituinte, venham resgatar para os brasileiros, o direito a defe
sa contra atos praticados pelos gestores da Administração Pública.-
Ensejamos, portanto, que os nobres pares Constituintes acatem favo
ravelmente esta Emenda.

EMENDA 150092-9

r.l---------- I'l.-Ut.....lO/GQ...'s'io/cu.eOlllssio --,

e: Constituinte VIVALDO BARBOSA

r::-r----------------- TEXTO/JUSTlfICAi;'io----------------.

tu CONSTITUINTE JOS~ MAUR!CIO

EMENDA 150091-1

f importante q.is algumas instituições que a lei vier nominar possam DrDl1l9.

ver a ação oenal scbstdiár ía.

JUSTIFICATIVA

Face aos re.levantes serviços prestados à Pátria são considerados Patrimônio Cívico

da Nação.
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"; ficam assegurados os direitos conquistados an

nia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a seguinte
expressão:

teriormente."

;:r-====~-=-=-=--:==-='--A\,ll(l.~---------------
EMENDA 150095·3
tJ PAULO IWfJS

r:-1-----.,----;-- I'1.I:N,UllO/c:OllllSSio/.u.CO'llllaio- -,

• I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HJ.fM E rn

ARTIGO - O Brasil não manterá qualquer relação com países que admitirem a existêrcia

de conta bancária sigilosa.

l!J
Seja incluído no Capítulo IV,

Estadas", o seguinte Artigo:

entitulado "00 Estado e de suas relações com os demlis

Justificativa

Nossa intenção é garantir, além das exceções r!

lacionadas no texto, as conquistas sociais já alcançadas, até

hoje, pelas mulheres, incluindo-se a aposentadoria aos 25 anos

de serviços.

JUSTIFICAÇÃO

Não se acrescentando essas conquistas poder-se

ia pensar que a alínea as relegam ao esquecimento.

O Brasil tem sido por demais explorado, inclusive por maus brasileiros.

A corrupção, conforme sabemos, é um mal que precisa ser enfrentado.

Admitir LX1l relacionamento com um Estado que cria condições e estimula práticas de '

corrupções lesivas ao interesse nacional é fechar os olhos a uma triste verdade.

Não podemos perder a oportunidade de estabe.lecer uma medida preventiva que, com ce.!.

teza, poderá ser saneadora.

De utado Constituinte DARCY POZZA

r.l---------- JOLENA'UO/CONlllSio/IUICOMISlio ---,

da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher
r.r----------------T[nO!JU'.lTlfICA;;-io -,

EMEtIDA 150096·1
[J PAULO RAMOS

....--- TUTOloliJITlnCAçio----- --,

i!J Seja dada a alínea i,do inciso lI. do Artigo 5º a seguinte redação:

i) Os servidores civis e militares não incluídos na alínea d serão licenciados, com

vencimentos, a partir da convenção partidária que os indicar como candidatos.

JUSTIFICAÇÃO

As convenções partidárias ocorrem sempre num prazo superior a três meses do pleito.

O servidor civil ou militar candidato não deve permanecer na repartição ou Unidade,

após a convenção partidária, em face dos problemas que pode enfrentar ou acarretar.

Dê-se à alínea "i", do i tem I, do art. 3º, do Anteprojeto do Rela
tor na Comissão da Soberania e dos Dueitos e Garantias do Homem e da Mulher, a
seguinte redação:

"Art. 3º .

I - .

a) .

b) .

c) •...•...•.•......•......••...•...•••.•.•.•..•...•..•..•..

d) ..

e) ..

f) .

g) ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••..••••••..•••••••

h) ••••••..•...•..••••••.•.•.••••••••••••••••••.•.•..•••••••

i) ..

a tortura, a produção e o tráfico de tóxicos constituem

crimes insuscetíveis de fiança, prescrição e anistia, substituição ou

suspensão da pena, ou livramento condacronal ;"

JUSTIFICAÇI\O

EMENDA 150097-0
(l PAU~O RAMOS

r:-1---------- ,L.UÁlttO/c:o.."sio/lulcOIU5Sio------------,

• I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREI~02..E G'm'J!1AS 00 H:M:M Em

..,.., TUTO/.lunl'ICAçio----------------,

J!..l seja incluído no inciso IV, do Artigo 4Q , uma alínea tornando dever do empregador,

inclusive o Estado, promover o desconto em folha do empregado ou servidor, em fa _

vor do sindicato, quando devidamente autorizado pelo sindicalizado.

Nossa intenção, com a Emenda, é arrolar, ao lado da tortura, a

produção e tráfico de tóxicos, como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de ani~

t.ia, substituição ou suspensão da pena, ou livramento condicional, ou prescrição.

A juventude brasileira é a que mais sofre as conseqüências dano
sas dos seus efeitos .

Por outro lado, é sabido que a maioria dos crimes odiendos são
praticados sob efeito de alucinógenos.

Quanto à tortura, é crime de lesa-humanidade, praticado contra vi

timas indefesas, ferindo profundamente a conceituação dos direitos humanos.

JUSTIFICAÇIlO

Convém tornar dever do Estado ou do empregador a prestação de um serviço essencial
à existência e manutenção dos Sindicatos.

De utado Constituinte DARCY POZZA

1"":"1---------- "LI!:N.uIO(CONISIÃotluacollllISlÃO ----,

da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da M
TE'nO/JUllllfICAÇio --,

"Art. 3º .

Dê-se ao item XVIII, do art. 3º, do Anteprojeto na Comissão de 50

berania e dos Dueitos e Garantias Individuais do Homem e da Mulher, a seguinte
redação:

XVIII - a herança, vedada a incidência de qualquer tributo, cus

tas ou emolumentos relativos aos bens do espólio que si.!.
vam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros;"

............................................................I -

Rb4I ,1. , ,eu", ..

SSIll OA SOO.E OOS OIREITOS E GARANT. 00 IDEM E DA loUJER

Acrescente-se 'Iin fini", na alinea I'e", do item
111, do art. 3 Q , do anteprojeto do Relator na Comissão de Sob era

EMENDA 150098-a
fúCONSTITUINTE: OARCY POZZA

I":'T---------------- n::itTO/JUSTII"ICA,.io---- ,
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JUSTIFICAÇÃO

Nossa intenção, com a Emenda, visa a garantir o princípio do di

reito à herança, como garantia Inviolável do cidadão brasileiro.

O pat.r ímôruo familiar, constituído pelo conjunto de bens, acumül!

dos através de anos do trabalho produtivo de toda uma estirpe, com sacrifício e

renúncias, não pode f rcar "a Iatere" dos dí rea tos assegurados na Carta Constitu

cional.

por outro lado, não podemos permitir a inclusão, no Texto, de di1
poaí t ivos que não o expressem claramente.

Esta, nossa intenção.

EMENDA 150103-8
f: Deputado Constituinte DARCY roZZA
~ --_- PlEH411)O!CO ...15sio/'l,Jac.OYlsllÀD --,

a Soberania e dos Di!. e Ga . do Homem e da Mulher
_----------------T[llTO/JU!;TlfICAÇÃo---- --j

Dê-se à alínea "b", do item I, do art. 3Q , do Anteprojeto do Rel~

tor na Comissão da Soberania e dos Direi tos e Garantias do Homem e da Mulher, a

seguinte redação:

"Art. 3º .

I -

a - .•...... , .........•..•......... , , .•........•..
b - a vida, desde a sua concepção até a morte natural, nos

termos da lei;"

r-r-r l'LEN.t"'''lcONI'5ÃO/a:U.COAlJU.iD ----,

~ 'tr;xTo'olUSTtFICAÇio- --,

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

Nossa intenção, com a presente Emenda, é resguardar o maior de to

dos os direitos fundamentais - a VIDA -, sem o qual os demais não subsistem, por

falta de destinatário.

Achamos desnecessário estabelecer a incriminação do aborto,já que

esta já lntegra o nosso ordenamento jurídICO, com as devidas ressalvas.

Ao institucionalizar a garantia do direito à vida a partir da con

cepção, a Lei Maior, lmpllci tanente, reconhece os mecanismos Leçars consectários

a essa garantia.

Por outro lado, ao se cOr1signar a morte natural , repudia-se qual
quer tentativa de estabelecer a pena de morte como solução aos nossos problemas

de segurança e criminalidade.

Com esses escopos, cremos que a Emenda que'ora apresentamos aten

de aos anseios de todo o povo brasileiro.

de polêmicas e

inclusive cem

A inclusão do termo "orientação sexual" reveste-se

imprecisas conotações, podendo significar excessiva liberalidade,

relação àquelas que Wladimir Nobokov chamou de ninfomaníacos.

A Nova Carta deve incorporar conquistas sociais e não aberrações

Suprima-se, na alinea "f", do Item 111, 'do art. 3º, do Anteproje

to do Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher a expressão - "orientação sexual".

Comissão da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher

EMENDA 180101-1 .u".-- _
tJ Deputado Constituinte DARCY POZZA

sexuars ,

l:Iaí o propósito da presente Emenda.

EMENDA 180104-6
KEPUTADO ISRAEL=-.:.P--::Ic.;Nc..:H;:oE;:oIR:.::O::-:F..;:I:..::L::.;Hc=0 =:J_--' rp~ÔB'u, --,

EMENDA 180102-0 .u".-----
tJ Deputado Constituinte DARCY POZZA
___________ J>~Ul.."\o/(,O ..lsSi.o/SuJ,CG"lnio----------___.

da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher
_____________---- TEXTOIJt.lSnFfCAÇic-------------------,

suprima-se a alínea "e", do i tem V, do art. 3º, do Anteprojeto do

Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garanüas do Homem e da Mulher.

@OMISSIIO DA SOBERANI~";'''~~;''~~~~';o;~~o~- GARANTIAS DO HOMEM) t-J~;--;~~-·Alz..J
----- HXTO"'U~llflc..At;'O_~yLHER.. _

Acrescer1te-se ao Art.39 inciso V, depois óa palavra
~ "estavel", a seguinte expressão:"enquanto peróurar o impedimento

para o casamento",

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ1l0

Nossa intenção, com a emenda supress íva, tem em vista estirpar do

texto constitucional a permisSlbJ-lldade sem fim para as dissoluções da socrecaoe

conjugal.
Busca, esta parte do texto constitucional, a proteção da família

como suporte básrco da sociedade brasileira.
EntendemoS necessário o divõrcro para a dIssolução dos casamentos

tortuosos, rompendo todos os laços formados por ele
No entanto, não podemos entender que a próxima Constl tuíção , 10;)0

na parte da proteção à família, vflnha a permitir seja usado 11imitadamente.

Além do mais, entendemos que a nossa Lei nº 6.515, de 26 de deze::

bro de 1971, muito bem elaborada por sinal, preenche as necessidades da dlssol~

ção conjugal
O tema é matér ía de lei ordinária e, como tal, fOI tratado pela

refenda norma legal.
Esta, a nossa intenção.

A Constituição não pode amparar o capricho daqueles

que querem viver ao arrepio da leI.
A emenda visa amparar a situação daqueles que forem

Impedidos de se casar enquanto durar o impedimento.
O casamento define a situação dos fIlhos e o regime

patrimonial entre os conjuges.
A união estável, deixa tudo instavel, não só quan-

to aos filhos como também quanto ao patrimonio.

---------.-------t'-f---+-- .J
EMENDA 180105-4 .UTO.----- _
tU CRISTINA TAVARES

.--.c---------- PI.U1.uIO/CONllllo/lultON'.lio----------,-,

COM. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAR.DO HOMEM E DA MULHE
~- - __-- TlXfO/"U~TtI"Ic.lr;i.o------- ~

Inclua-se item "i" no art. 30 • item III, com a seguinte redação:

"Não constitui privilégio a aplicação. pelo Poder Público,

de medidas compensatórias visando à implementação do principio consti

tuc~onal de isonomia a pessoas ou grupos vitimas de discriminação COm

provada".
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JUSTIFICATIVA

A declaração de igualdade desacompanhada de medidas ef~cazes, pri~

cipalmente, por parte do Poder Público, que visem alcançar a iguald~

de real, corre o risco de se tornar mera declaração jurídica •
Ademais, na apreciação da constitucionalidade ou inconstituciona

lidade de qualquer ato ou norma jurídica, é importante a explicitação
const~tucional de que as medidas compensatór~as não são privilégios.

vos e dos direitos pOl!ticos expressamente conaagr-adoa nesta CC)~tsti

tui9ão ou inerentes aos princ{pios e valores fR~daT.~ntais do Estado

de D~reito ne~~crático,Cohst~t;xiCrine aí respons~b~lidaae,inaf~a~çí

vel e não s~~eito a prescr~ção,além de incorrer o autor em lerda ou

destítui~ão do c~rgo ou função 8 üeD~is cc~ína~ões legais.

Creio ser ~9S~~ disIe~3~vel c~ns1~:ar as razões q~n dst€~ina~ ~ i~

cl~s~~ ac u=. di~F~oátivo co~ est2< ~orç~.~le é ~~~~ss~r~o P?~ i~~e-

=--- T[lCTO/~UITI'~AÇ;,O---- _.

--- PI.INAftIO/COIllISI10/IUKOMlldo------ _

[C§. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS DO HIJolEM E DA MULHER

EMENDA 150106-2
I:l CRISTINA TAVARES

AUTOJl-- _

d ~1 u.:: novo 1:s:-;.d.o ~-:tc~or.F..: ,e::.. nevas bc.es ,2~licer~-;.ao 8:- uz a d:"::.'t'::-~').

COE~r~e~Bão d~ v1da e Ü~ v~lor q~e se deve ccnferir à criatura h~~

e à soc~edade,em seu conjunto.

Suprima-se a expreseeo "desde a concepção li do item In do art. 22.

JUSTIFICATIVA

-aomissão da Soberania e dos D~reitos e

AUTOfll--- _

JAIR~) CAR1'IEI!{O

Art.3 2 ••••••••••••••••••••

VI~I- ••••••••••••••••.•••
bJ- é prcibido o re~stro ir~ormático sobre convicções pesscais,filo

sóficas ou politicas,e sobre at~v~dades pol{ticaa ou vida privada,

salvo ~~~do se tratar de processa~entc de dados não identificados

ind~vidualmente,parafins estat~st~cos;

A letra "b" do Inciso VIII do Art. 3º passa a ter a saguí.rrte reda~ã:,

EMENDA 150109-7
tJ

r:-r---------------- TEXTO/JlJITIFICAÇ;.O----- ...,

r.r---- I'LEHA"IO/CONI$SÃO/IU.COIllIU;.O -,

O inciso III do art. 22 está contido em capítulo referente às relações entre
o estado e B sociedade.

Este inciso cria normas e serem observadas pelo Estado. Mas ao mesmo tem-

po, também cmdireitos eos sujeitos integrantes da sqciedade ba sileira. Como
é sabido 8 condição de sujeito de direi to SÓ se adquire após o nasdmento com
1 vida. Ao inclulLr a expressão "desde a concepção" a norma esta criando direito

pare quem ainda não é sujeito. Por outro lado, como explicitou o art. 3;, I,

"btl, a vida intra-uterina é inseparável do corpo que o COncebeu. Logo , um dos

sujeito dastinatários do direito criado pela norma deste i tem III é a mu
lher gravida e nãD o concepto; Por sua Vez , a mulher grávida se inclue rn- pa

lavra " todos" • Dai Justificar-se a supressão da expressão , desde a concepçao.

EMENDA 150107-1 "''' -----,
tJ DEPUTADD ANTDNIO SALIM CUUATI

,.,., 'l.lHAlIIlO/COWIU;.o/IUICOIlISl;.O-----------,

COMISSAO DA SOBERANIA DDS DIREITOS E GARANTIAS DO H.M.

,.,.., . TEXTO/Jü5T1f'ICAÇ;.O-----------------,

Substitua-se a redação do Capítulo 111 - Dos Direitos
Políticos, art. 52, inciso I. do substitutivo da Comissão I

~) São facultativos o alistamento e O voto para os
maiores de 16 anos, bem como para os demais brasileiros.

Suprima-se a lebra Ê,alterando a denominação dos se-

~'USTIFlaAçÃO

A pro?osi~ão reside no acréscimo ~ue se ~a~ ao texto,~o refer1r-se a

"convic$ões f~losóficas ou pol{ticas lt .co.ao especJ.í'icaàores que se a:fi

b~~ ~ecessárlos,ao lado da me~~ão a co~vicções 11essoais.~ una i~

c:!.];le:.t€ de:-::.cr:..c ....a ~ !-~ecis:J re'for;::.Z' a ~ra:1t:'a d? ir_v~o::'ab.i.lia.;:='e

dos d1.reitos esse'::::iais d as cld:ldãos ,co'.tra o ab,.lSc' do :Poder,a pre;2

-:~~C2.:: ou. a v ... oJ..e~_t':.;~:J d cc d:.rei.7o~ :f.\.·..::d2.~t? -t:;;..s cio ~~:à1vÍã. .r.:..J.. ex;:

ci~: si:. ri::.ra~0-:1..)S rccv;;;e;;_d~-.~el ,rruie:.7.€. e c::>'1se:~t5.::e:' c oz ~ es-:!r_-:.:
c ~.,.. ' ,.I....., "" 1, .,..,."",::' "l (':!+ .... '001"" "'':0. ~ r-.... ('.o'. __ .... 1 C'!:::t:q ......... J ...~e ......c, c::. e_ l'J_'.:J.;.,:J de i_~;:.;I,,_c ..........z.t or- e ..... J:'~,;;>s.;.o ... .,:, _.... e_..::_oQ __

guintes.

JUSTIFICATIVA

Embora a obrigatoriedade do voto não venha a ferir os
direitos do cidadão livre, não deixa de s~r um constrangimento abri
gá-Io a manifestar-se a favor de algum candidato, quando, frequente
mente, nenhum dos postulantes a cargos eletivos merece a preferência
do eleitor. Já que não há possibilidade de votar contra, que pelo me
nos lhe seja permitido omitir, quando assim julgar conveniente.

EMENDA 150110-1
o J'.....OC AA.Il. CAR;:EIRO

r.l---------- ~I..UAIUo/co...lSSÃo/IU.COIlIIlÀO -,

·I-Com~ssão da Soberania e dos Direitos e Garantias,etc.

r;;----------------TEXTO/JUSTIFICAÇ;.O -,

j)Aos cidadãos carentes de recursos,ao completar sessentae cinco a

nos de idade,e ~ue gãe ter.ham a proteção da Previdência Soc~al,é

asse~~aa aposentadoria e~ valor não inferior ao salário mfnimo,

e,terão direito a pemaão,em valor igual,as pessoas portadoras de

deficiências,que não apresentem comprovadas condições de habilita

:nc2.ue-se na.i e ur c.. alí:lea,a tljU ,ao Inciso I ao A.rt. 3º ,cor;: 2. aeguí.n

te red.~~ão:

Art. 3.2••••.•••••••••••••.•••••••••••••AtlTO,IJ---------------

JAIRO CAR!;BIRO

EMENDA 150108-9
tJ

,.,.., TtxTO/.1U5T1f'ICAÇ;.O-----------------,

Inclu~-se,on1e couber,u" dispos~tivo co~ a se~~nte red~~ão:

Art.á a~ão,omi8são ou retardanento de autoriQude,e= preJu{.o ao 1~

vre e regular exercicio dos direitos indiv~duais,dos dire~tos coleti

r.r-----::------ poI..INAIIIIO/cowISS;.O/IUICOllllSSio------ -,

• -Co~~8são da Soberan~a e dos Direito8 E ~rant~as,etc.
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ção profiss~onal e que sejam carer.tes de recursos,ou,sendo rc enor a

pertenç~ a faz!lia desprovida de recursos sxf~c~entes à subsistê"

cia.

JUSTIF:CAÇÁO

A cond~ção de Eiser3b~1~dad6 impõe a prote~~o do 5staao cono

f~~d~:eltal.~sta d~spos2ção ajusta-se aJ prece2to COlltidc na let_

uh" do 8:.:.bstJ.. tutivo e pode co:r::rle::l8::ltá-la ,no texto ,a. cr-itério do

ilustre Relator.::ingaé:r. pode ser condenado à morte,s:: V2àa,rela,.9

~ssão do Poder ?~b:ico.O m!nimo que a diGnidade h~~ar.a exige

o pobre,miserável,é que não se lhe ret~re o pão,o alimento.~ de

fesa do idoso e do def2ciente,impossib2litado do trabalho e se~

meios para prover a sua subsistência há de vir o socorro.~ ques

tão de hl1lnanidade,e de sentimento cristão e fraterno,na solidar..~

dade m{nima entre as criatur-~ humbJ,asJCreio na aprovação.

a imperiosa necess~dade de obter-se p eq~il{brio nas relações med~a~

te a atenção e prote.~o esrec2al a detc~in~das situa~ões,es~ru~J~

e ~o~~~s de or~~2zação soc1altaflc~-ee necessário ~ue a disci~:i

n~ da lei se estabe2.eça pp.ré a:'astFr o tra:tax..e21to de:dZ,:t.8.1 ocorre:":e

~ ::::is-;er"tre.tar des:gu.al:1er..te DE desicl12.:'s" para que se c cr ota JUE4;i

ça e se conf~ra a ~g~~ld~de prec~~izada nos ~rincíIlos e r..os P03~~~

aos f~losóficos,cOE sua traa~çãc e consubsta4c~agão n0S prece).tos e

norras formais élo direito.A lei há de recJlar e assegurar o a~rarc

às ~inorias,para que não sucumbam,na élemooracia ,que deverá assegurar

a convivência das maiorias e das minorias,dos"fortes ll e dos fracos.

~ a proposição que almejo acolhida pela douta Comissão,por ser de .u
J

tiça.

EMENDA 150111·9
tJ JAIRO CARl;EIRO

m---------- I'1.E:H.ill.l0!COUlSSÃO/sUICOIUUÃO ---,

• -Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias etc.

EMENDA 150113·5
I-Ccm~ssão àa Soberania e dos ~ireitos e G~rantias etc

r:-r---------- "I.ENAIIIIO/ccUlSsio/J:uacoMluio- ---,

Jairo Carneiro
r:-r TEXTO/JUllTIFICAÇio -,

r."!----------------TUTO/JU5TIFICAÇio-----------------,

Inclua-se mais uma al{nea ,a letra "l" ,ao Iric aao I do Art. 3 ºChá ounrs

proposta adÚ;iva,do a;tor,para inclusão da letra 11J") ,com a segú.in

te redaç;ão:

Art. 32 •••••••••••••••••••••

1- •••..•••••••••.••••••••••

J)- As pessoas c~provadamente carer.tes não sofrerão a ~ncidência

tributária sobre o patrimônio e a renda,e,bem assim,os c2dadãos que

com encargos de educa.ão,instrução,ou de famIlia,percebam rendimen

to mensal,a qualquer t{tulo,equivalente até C2nco salários m!nimos;

JU:JTIFI'::AÇÁO

~ incontestável,em r.ossa socie,ade,que se mostra inexequ!vel e ir.~u

to,até I:ies:~o desu.r:.a::1o,inror-se a. C.:>bra.!l;a d.e tr:"b·:..tos sobre Cl'le:;.. .._

r:;ossi..ti capacadade f~Y;f..noeã ra , capao idade tribatária.C' ca:r'e~:-:e É C' r.e

ces9it::~o,;.:.iscrevFl,YJ" J.ci'ir-.ig5:~-dá leJ..O Ql:lP' ,:e:r-c::l':. ::.tü C:'l,Ctl 2:"2...=

rioa ~n~os,~as co~dições especif~cadaz ~a p~oposi;ão,eq~ip~ra-se

ao necef;sitado,é ee~a. a re:ll:.d:-~:te aoc ãa.l p3.1r~vel.~7~o jl..{ j .....,stJ.Ç'3 50

c).al se~ Justiça tributária. Não há ~ m{n).oo de di~,~1a1~ ~e v~e~,

com a opressão da carca tributária sobre os que a não pode~ eupor

tar sem sacr!f{cio da subsistência e da própria sobrevivênc~a,desi

e da fam{lia.O Estado deve ter consciência de que existe para criar

e proporcionar os meios para a sobrevivência e ~esenvolVlIDento das

criaturas ,em ooletividade,que lhe oferece~ a ~zão de existir.O Es

tado não poéle sufocar nem destrui" E\ dignid!V-le.ne;n a vida do ser.

P...rt.3º ••••••••••••••••• •••••• •

I-•..•...................•...•

g) por absolut~ i~capacidaue de paca=e~~o ninguém poierá ser privaio

dos serviços pÚblicos de ás~,esgoto e energia elétricatne~ d~sa:~

jado da moradia própT2a e única do tipo popular,constru{da co~ re

cussos públicos ou com s~bs{d~os ou financi~e:lto de i~stitui.ões

of2ciais.

JUST:::FICAÇIo

A mesma orde= de idéias fUl.i~enta a proposição.~ questão de h·~

~ida~e e de se~so de JUEtiçe.Qua~tas pessoas há ~este país que,;9

10 :'~for~~2o,1ese=preg0,pass~ à condição de af:).tos e care~tes,

~possibilit~ios de ~ODe~tane=anete hor.rar este tiro de co~pro~:~

50 e r.ã:> serv's rozoável aà..~itir que o :Es"':;:ldo o conô sne à =':.rõ:"~.l::'Z

;a~ sua,do cidadão e de S~~ f~~!lia,atir;2do-oE à s~rJet~,v~ S~~~

~a0 azsin~1~a~.~eve,~0st~ cacos,a habita;ã~ ser co:slà6ra~a ~~ ~:.

re~to esse~cial à digL~dade da vida ac c2aadão.A garar.tia do teto

é Íl:'presc~nd!vel j.e.ra que não se =rlie e se acer.tue a ~:wasão ::as

perifer~as das grandes cidades,os mocambos e palafitas que retra

tam a degradação éla condição hl1lnCna em nosso pa{s.A emenda é aditi

va,pois,e há de ser acolhida,estou ceTto,pela sensibilidade e cla

rividência do ilustre Relator e dignos Pares da élouta Com2ssão.

Jair" Oll.rneiro-Dep. Feéleral-Bahia

Art.3º ••••••••••••••• · •••••••

1 letra "b" do Inciso VII do Art. 3Q acrescente-se a exrressio "in

fortúnio",passa!ido o d2spositivo a ter a seeuinte redação:

VII- ••••••••••••••••••••.•.•

,..,,- TEXTO/JUSTIFIl:AÇio -,

EMENDA 150114-3
tJ JAI:tO CARnEIRO
.., I"I.EN""IO/c:Ollllssio/IU.l:OIllISllio- ---,

-Com~ssão da Soberania dos ~2reitos e Garant2as etc.

élos D " ....

A letra "g' élo Inciso 111 do Art. 32 acresce:,te-se a expressão "Ir. i=:,2,

rias 11 ,passando a ter a seguinte reda.ão o dispositivo:

Art.3g •••••••••••••• ·~············

-Comissão da Soberania

e-r-r I'LlNA"IO/COMI5Iio/IUICOM.uio-------------.

~-_- ---_-_----TEXTO/JU!lTl'ICAÇio-----------------,

EMENDA 150112·7 aur•• --,

tJ JAIRO CARlIEIRO

III- ••••••••••••••••••••••••••••.•

g) _ lei complementar garantirá amparo especial à maternidade,à i~

fância,à velhice ,à deficiência f-{s~ca ou mental e às minorias;

JUCTIFICAÇIc

Em uma élemocracia,com justiça social e respeito aos direitos e~s

cidadãos,que repudia a discriminação e o preconceito de qualquer cr

aem ou natureza,mas em uma sociedade em queos fatos sociais reve~

b)- da casa;nela nir.guer. poderá penetrar ou permanecer senão COM o

consenticento do morador ou por dete~inação judicial,salvo e~ caso

de flagraLte delito,ou para acudir v!tima de orime,desastre ou infor

túnio;
JUSTIFIGAÇKo

A proposição objetiva abarcar,t~bém,a si~ção e~ q~e se justif~ca

e se impõe o socorrro.Co~preende hipóteses outras de ocorrência pos~
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s1vel,a er.eoplo da doe~ça,da velhice se~ ass~stêr.cia,ainaa que ~ve~-

t:.wJ.~I?:Jte sob 11.'] tetc,-.az se:'" I:cio.s dr- CD:..-:::t:- occ. 0 T'~'}do t';c~ç'rJ.or,

Te:".... :!'"C':)l'rt'r t: r....:!: f!...... ;_ :rev:1..c~:. cort:l::'e::;:;e a.f"~;:;t;:: a inrrcia c e:c.2

raJ2t e obX'.l.GJ. a. a~ão do a:::-aro e prote~ã0,e::. r:0:'1Cl~t08 [l1!.9.rt;os e 'pr!./.o;.

é~s C& vida,dlt~d~z Telo i~foTtún~O q~e ac~~eta D cidndno.t a razão

do acrésc~o co'tldc ~~ ~ruFosi~ão.

EMENDA 180117-8t: "AIRoToêARlmIRO ] trP.FL"°:J
'LEN""IO/COUlssio/au,COllll••io r/OAOTA6~/

I-Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias e ~_j~87J

Art.3 R•••••••••••••••••••••

XIX ..

EMENDA 180115-1
tJ "AIRO CARNEIRO

r;-r---------- 'l.,[NAIIIlO/CONI"i.o/S~CO"IUÃO__- -,

, -Co~issão da Soberania e dos ~reitoB e Garant~as,eto.

1)- a prisão de qualquer pessoa será oomunicada_,dentro de vinte e

quatro horas,ao juilll competente,ao órgão do tanistério Público e à
fam11ia ou pessoa indicada pelo preso e,quando for ilegal,o juiz a

relaxará,pramovendo-se a responsabilidade da autoridade coatora;
..,- T[XTOI"'unl,.IC:Aç;;O-------- ~

~ A l~tra "a" do Ir.ciso XVIII do Art.3º passa a ter a seguí.nte reda~ão

J..rt.3º; ••••.•.... •·•···.·· .
XVIII- •••••••••••••••••••••

a)-está isento U8 tr~bute.~o,emol~entos e custas,o bem havido por

herança,se ~ra ate~der a moradia própr~a e única de pessoa comrrov~

aa~ente carente de recursos;

JUSTIFICAÇÃO

A proposiç~o,que se distancia do Substi~~t~vo,a=para e prote~e

o necessi ta.do ,0 c-;'Te::lte de rec-;.rsos ,seJa.. o côn:use sobr-evive~1te ,:fe~i

l~ar,herdeiro ,<e~('cs:::rio ou não. Te;;: es;;a =rlit-.lde ao bel1et'iciar o

estrz.:lllO ,l~le:rdc:.r:i teot:-=.e:ltário ,por e:i:e:"I::o.~,'::ls,Tor D'LLt:::'O Lt.dc ,r:ãu

r-td.. l:;E J:rlv:..l éE::'o fi,: J..SQ1 ..:;'P 8 011 ~:::::. i~_cidê:lci'J. trj b"J:!::.!ria e:.: -:-..YO:~

ec ;c er5 o "3-t"'s.:..6.cr'-t.:. c.~ ~\_'bstit~"';:...v ...... ,:.-.'!'>:.ce- .)s-,~::: e::t.. ~ to,c:re- a '!'~

-;:"l"'ç~c o.l"croc:.~ ... E:':: ..c~s a·h..~'1"'-:: C' CJYv: C2co:. r i}: text:"l a :.~c,-r:~-

JUSTIFICAÇÃO

A comunicação,també~,ao órgão do Ministério Público,com as novas

t'unções e papéis cont'er~dos a esta Instituição,assume caráter impe

rioso e imperativo.Flscal d~ lei,e atuar.do em defesa da sociedade

e do ~~div1duo contra a ileb61idad~ e o a~~sc do Poder,dêve o óreão

d~ ~inistério ~~blico ser ,de ~eaiato,d~ ocorr~~cia,para,senecessá

r~o,aGir,co~ ~rpsteza.~ a ~zão da ~roposição,co~sentânea com a ~re

cupaçâo mar-can te dE. asseQU'Sr o respe~to aos direi tos dos cidadãos e

o cUILprinel:to re[11lar das leis.Na p:õ.rte final da proposição ,coere:-

tenente,modifica-se a palavra "pro~ovendo" para"promovendo-se",pois

incumbe ao órliio do W.i=stério PÚblico a iniciativa,além de poder

caber,subsidiariamente,a um cidadão ou à Bocie~de,a depender do ti

po do dellto el!: que inoorra a autoridade e .na forma prevista na coll,!

tituição e nas leis do pa{s.lPromovendo-se" parece a expressão nais

indicada ao te~to.

ea dcst:::. tt.o..te2.a cxccj c~:.rl8.:.A prc'roEliç&G cor.ti"~ .:~.. e~0! d,2. U:f2Ctl~

Se ,salve ~e1.1l:Jr e~:te:1ãi;'.e.... ta ,eluc1.datl.va. \Te::; CL SOCD1.'rO do r:ecessii;,ã

do,e não concede bo,;m,ça a quen del::.. não prl-'SCillde:ao dotado ~e s1li'~

c:';!icie. f'Lnar.ceara ,!lO abas tado ,

EMENDA 150118-6
f: JAIRO CAR:iEIRO

r:-...---------- I'LfHI.f/lIO!CONIUÃol,u'COllluÃa-----------,

'l-Comissão da Soberania,dos Direitos e Garantias,etc.
1"=""'...- TEXTO/~ulTlfICAÇio ~

Art.3º • . . . ... . . ..... . .. .... ..
XIX- ..

n)-Qualquer declaração ou informação obtida mediante coação,ot'ensa de

~ntegridade t'{sica ou moral,abusiva da intro~issão na vida privada,nc

dom~c11io,na correspondência ou nas teleco~caçõe5,nãoterá valida

de COffi~ ~rova,exceto contra o autor ou mandante,punÍveis na forma da

lei;

AUTOII _

JAIRO CARl;:EIRO

..,- TtxTO/olUSTIF'ICAÇio ,

A letra "k" do Inc~so XIX do Art.3º passa a ter a seguinte redagã,,:

Att.3º; •••••••••• ••••••••••••••••

r;-r----7.""""----- ~L.I[H""IO/cQ.uss1ol.UICQ.. I..io ___,

• -Co;.:r~SÃC DA SClJ:sRAI,IA E DOS DIREITOS E GARAI,TIAS,ETC.

EMENDA 180116-0
l!J

XIX-•••••••••••••••••••••••••••••

k- o preso será informado de seus direitos e das razões de sua prisã ,

tenio direito à assistência da fam{lia e de advogado de sua escolha,

com ele entrevistar-se,inclusive ar.tes d- ser ouvido pela autoridade

competente;

JUSTIFICAÇÃO

A proposição,em s~ntese,alarõa o preceito em doi. aspectos ou o

eXpliclta r.elhor na segund~ parte,além de oferefer um acréscimo.Es

tirula o d~reito de ass~stência da t'~lia,hodiernamer.te recorillecido

r-os p~{ses c~v~l~zados,de 1ndole de~ocrática,nctar.ar~nte.E,n~se~

da parte ,a inc:"..1são da eX1Jressão l1J.ncl·.lsiv~" basta 8. que r.Ãc S9 vc:le

a ass1stê~c1a de aavo~~o e~ outro~'7onc~~OG QC pr~cesso.A rrese~~~

ele ndvoc:::.da,e. e:.trevista,a exeTc{cio! do dire.l to de d~=-esa h' do:? eer

aS:::€;DJ.r:ldo er; rler..ituàe;é dlreJ.tio esse:_cia~ âo ciilaano,e,=t~·Yicl?Y:'l,

a defesa,seL ~eDtr2ções que arpute~ o seu exercício rec~ar.

JUSTIFICAÇÃO

A proposl~ão obJetiva ampliar o universo tutelado pela norma,com es

copo iG.lal ao constante do Substitutivo.Direitos invioláveis da pes

s~a h~na:a ir.teuTid~ae f{s~ca e moc~l-que não a~-ite a ofensa,alé=

da co~ç~o-,a v~da privada,~ privacidade do do~ic1lio,interrompida pOl

;,:to 5.' v~olê~:cia,o siGilo da corresIor.a.ê~_cia ,dentre outros valores c_!

sec~dos e reConhecidos cono dire~tos sob a prote~ão da lei,hio de

eG~~r ex;licit~ao~ no tezto co~sti~ucior.al,coma cara~tia devida.t a

r~z&~ do alarb"~e~to COlltldo na preposição ofereqi~.=,denais,d~sso,

reputa-se nece~sário tirit'icar que a condata reprovada constit-~ de

lito,suboetendo-se autor e mandante às cominações de lei.É mais uma

previsão com força de tutela e garantia contra a violência e o a~J.So
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JAIRO GAR.::-::LRO 1. r;~oo-.UTOO--------------EMENDA 150121·6P: Deputado Jorge Uequed

AOTOIt--------- -,EMENDA 150119·4
[J

"LUAlillo/cawluio/.UleOMlllio ~OATA~

• ];-Cm,issão ds. Soberania e dos Direitos e Garanti3.s ,etc t09t06J"7 J
~ itxTO/JUI1"FICAÇio --,

/!IA letra. "g" do Inciso IV do Art. 42 passa a ter a seguinte redaçã~:
Art.4º ••.••••••••••••••••••..•
IV•••••••••••••••.••••••.•••••

g)- as orga~izações sindicais terão acesso regular aos meios de c~

nicação social,conforma a lei.

..u:UIIIIO/CONISsio/IUICOII"do ~_l'a-

PJCOMIssllo I5A SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO IDEM E DA MJLH~ ~09 106 187
, I

Os estrangeiros residêntes atualmente no Brasil, em situ~

ção inregular receberam, se requererem, permanência provisória por

dois ano~, devendo neste periodo emcaminhar o processo de permanên-

cia definitiva.

Acrescentar 'as Disposições Transi tor ias.

T Art. )Q _

AuToa------------__

• I-Comissão da SoberaniáLé·~·lm~{ô"s'e'~"rantias do Ibnem e da "iJl

XI - .
c) A escolha da profisSão. O Estado tilvorecer6, sob 'todas as formas, o acesso·
às infon1lBÇÕeS referentes ti orientação profissional -e -vocacional, de forma '""
11 cidadilo possa conseiente<rente chegar à sua profissão.

.:u5TIFICAÇAO
E ftnlamental que o cidadão tenha liberdade na escolha de sua profissão e não se
deve pensar apenas no exercício do trabalho. E preciso ~ o Estado favoreça o aces
50 às informações profissionais e vocacionais, quer através da escola ou.de ~

demais 6rgãos.

L .J r (Tõãj;;;/ã7

JUSTIFICAÇA:o

organizações sindicais,em lugar de Sinsidatos,para. melhor cozr.preen

der as Federações e Confederações e outras formas de organização qu

a dinâmica social inspire e a leg~slação consagre no curso do te=po

Acesso regular para que a leg1s1ação ordinária não desvirtue o prJ

pós~to do leGislador const~~~ciona1 e não reduza o dire~to esse~~ia

de pãrticip3~;O que tais orea~iza]ões precic~ preencher ~o c~l~~vi

e fortalec~mento d~ sociedade dcmocrática,e~ noszos dias.O dcse~.~l

vir.ento do solià:::.r;..smo e a atuação co~,sistel1te das forças vavr,s ca

n~çeo é irlerativo doz ra{ses liv~es e= tL~ de~ocracia p3rticip~~~~

O acesso aos meaos d-> cocunãca çâc há de ser ,poi ,reeuJ.ar ,corLs-t~i!.te,

não episódico,precário,frÚbi1,inccrto.No inte~esse e no beneflc~o

ceral do palS.

EMENDA 150120·8
~ AufO"

~DePutado Constitpinte DARCY IOllZZA

et: "LIlfA"IO/COlllJllio/IUICOM.ldo

~pmiss~o da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e da "iJ]her ~"T'~09j Df0?

EMENDA 150123·2
l!J Deputado Mendes Botelho

DJ Ibe'" e da

=------ TEllTO!,IUSTlI'IeAI;ÃO _

""---------------TlnO/wuITI'ICAÇÃO---- --,

Dê-se ao item XVII e suas alíneas, do art. )2, do Anteprojeto do
Relator na Ccxniss~o da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,
a seguinte redação:

"Art. )2 ..

xvii':'~'p;~p;i~ci~ci~:'~~b~;cii~~ci~'~'f~~çã~'~~i~i; .~~ .~~~~ 'ci~'di

sapropríação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse soe.!.

aI, é assegurada aos desapropriados prévia e justa indenização em dinhe.!.

ro , facultando-se ao expropriado aceitar o pagamento em títulos especi

ais da dívida pública, com as ressalvas previstas nesta Constituição; s!
rã nulo o ato praticado com abuso de poder ou desvio de finalidade." •

JUSTIFICAÇIlO

Nossa intenção, com a presente Emenda, tem o objetivo de salva
guardar o direito de propriedade.

Não podemos permitir, quando se trata de propriedade ImobíLí.árãa,
que intenções obscuras, prejudiquem o cidadão brasileiro.

Sabemos e entendemos a função social que os meios de produção po~

Art. 5º - .

11 - : .

h) são igualmente inelegíveis 05 ""e cometeram crimes .de ~robidade acininistrativa
em sentença transitada emjul~ e ilrprobidade política, nos casos de tráfico de

influência, desBlrpellho de sua função pública de forma contrária aos Interesses de

sua COOUlidade ou da plataforma de seu partido politico, em senfença ta1Dém transi

tada em julgado em que se apresentara11 com parte 10(dez) por cento dos eleitores

da agremiação do acusaoo , no trrDito llUlicipal, estadual ou federal, conforne a
atividade politica refira-se a cargo ou função no llUlicípio, Estado ou em ternos

federais.

.:USTIF"ICAÇAO
A im;:lrobidade adtinistrativa dá mais abrangência ao lPJB se propõe no item em tela.

Deve, portanto, culminar com a perda dos direitos políticos, em sentença judicial.

E impensá'/el lPJB, no futuro dem:>:lrático qoe antevemos possaros contiruar a ver

a"""lles ""~ se conduziram de forIT\.'l inadL.">QlJada aos interesses da Nação.

De outra forma. pretendemos taTiJém ver criada a figJra da im;Jrobidade política.
Trata-se de lJIl8 forma de se permitir aos eleitores meca'lismo de retirada dos di

reitos pot ít ícos àqueles que se colduzem mal na sua função.

suem.

= TExTotoluSTIF.ÇA,ÇÃO----------------,

comissao da sobêf'ãltr1f'~"l:1~§u·'i5'rl:'~itose Garanhas
Bomem e da ~lher •

"III - Não caberã habeas corpus em relação a puni

ções disciplinares militares".

SUBSTI-

GI23S0N
AUTOIt----------------,
NILSON

Inclua-se no art. 31, o inciso III, no

CONSTITUINTE

TUTIVO DO SENHOR RELATOR, assim disposto

EMENDA 150124·1
l:J

Permitir que a letra constitucional preveja casos de desapropria

ção, por interesse social, sem mencionar a forma remuneratória ao desapropriado

é desproteger o cidadão proprietário contra os atos de força ou mal intencionados.
Nada, em termos constitucionais, pode ser conceituado de modo va

go ou ilrpreciso.

D principio constitucional não pode permitir interpretações detu,!:
padas dos direitos nela assegurados.

Necessária uma idéia filos6fica do direito de propriedade, sem me

andros, que o alvedrio das decisões momentâneas não fira a justiça social e as

garantias e direitos individuais do cidadão, que lhe ~ncumbe resguardar.
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Justificativa Justificativa

Os militares se encontram sujeitos a regulamentos

disciplinares próprios. ~ses regulamentos não impendem aos /

militares subordinados o direito de defesa. Ao contrário,

l~es asseguram o direito de recursos que, obrigatoriamente, sã

apreciados pela hierarquia sucessiva, em prazo compatíveis, /

até o último escalão do Comando.

A experiência vivida pelos Países que adotam a figura

do "Defensor do Povo", nos informa que o instituto do Cirgâo do ':tl
nistério Público, supre com grande destaque essa representa

ç;o : que , na realidade, poder2a ficar com atribuições paral~

âas e ocorrer conflito de atribu~ções • O Promotor PUblico é

fiscal da lei,e, ainda desempenha o papel de defensor público da

Constituição, do sistema democrático e do interesse público

~ ;-~_..."..-:-_'LUA"IO/cOlunio/auacolllluio----:-----,-------,
comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

NILSON GIBSON

EMENDA 150128-3
fJ CONSTITUINTE

tr!"'TO"~• PMDBGIBSON
AUTOIt- = _
NILSON

EMENDA 150125-9ta CONSTITUINTE

Suprima-se , no inciso I, do art. 32, do
Dê-se ao alínea "a", do inc. I, do art. 39 , do

SUBSTITUTIVO DO SENHOR RELATOR, a seguinte redação

.. a) - ADQUIRE-SE A CONDIÇ~O DE SUJEITO DE DIREITO PELO

NASCIMENTO COM VIDA. SÃO PUNIDAS POR LEI PR!TI-

VO DO SENHOR RELATOR, a parte in-fine seguinte

SUBSTITtlTI-

CAS E NORMAS ABORTIVAS." I - inclusive as policiais e as militares"

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Niguém pode tirar a vida de seu semelhante, pois ela

somente a Deus pertence. Se já é considerado um cr~me grave o

HOMICíDIO, em qualquer de suas formas, o que se dizer da práti

ca do aborto, quando o atentado é dirigido contra quem sequer

Informações de natureza militar e as voltadas à

segurança do Estado devem ser preservadas. Da maneira como

se apresenta otexto do anteprojeto, é vago e extremamente abra~

gente, podendo vir a englobar aquelas informações que, do
pode se defender ?

domínio público, poderiam vir a comprometer a segurança do

Estado. Lei Ordinária poderia vir a delimitar a abrangên-

cia do acesso à informação, sem comprometer o espírito qUE

EMENDA 150126-7fi CONSTITUINTE GIBSON
se pretende na Nova Carta Política.

Dê-se ao alínea "e", do inciso 111, do art. 39 ,

do SUBSTITUTIVO DO SENHOR RELATOR, a seguinte redação

"e) - o homem e a mulher são iguais em direitos e obrig~ /

ções, inclusive os de natureza doméstica e familiar.

A maioridade do homem e da mulher se adquire aos de -

EMENDA 150129-1
tJ Deputado Constituinte DARCY PO;;;

o
Comissão da Soberania e dos Dir. e Gar. do Homem e

zoitos anos. " ~-_----__-_---_-_TUTO/"USTl.. IC...çio----------------.,

c-óm~ssao da Sob'ê'i'~râ·",ª'°i'f8'S°"tlrÍ"eitose<::ãrãiitIãs'- o
Homem e da Mulher

JUSTIFICATIVA

Se aos dezoitos anos o individuo está apto para

intervir na direção dos interesses da coletividade nacional

como eleitor e como eleito, seria ilógico, desconhecer-lhe c~

pacidade para gerir os seus próprios negócios.

Constituin,te Nilson Gibson

Suprima-se o art. 46, das Disposiçlles Transitórias, do Anteproje

to do Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher.

JUSTIFICAÇ1l0

Nossa intenção, com a supressão do art. 46 do Anteprojeto, é evi
tar que a Carta Constitucional Brasileira venha a ferir, exatamente na parte dos

Direitos e Garantias Individuais, o mais consagrado dos princípios jurídicos do

Direito Administrativo.
Estabelece o dispositivo em questão, que, durante um ano, a par

tir da promulgação da Constituição, a União, os Estados e os Municipios estarão
obrigados a eliminar de suas administrações distorções legais subjetivas que oc2.

sionam injustiças ou privilégios, legislando, com esse fim, até mesmo com pre

juízo de direitos adquiridos.
Todas as normas legais vigem a partir da data de sua publicação ,

é o princípio publicista do direito. Dai, e só daí, ela gera direitos e deveres.
Direito Adquirido, Senhores Membros da Comissão de Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, quer dizer obtido, já conseguido,

ancorporado .
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Quer, além disso, significar o direito que já se incorporou ao
patrimônio da pessoa, já é da sua propriedade, já constitui un bem, que deve ser
juridicamente protegido contra qualquer ato externo, que o ofenda, que o pertur

be.
o Direi to Adquirido tira a sua existência de fatos jurídicos pass~

dos e definitivos, quando o seu titular os pôde exercer.
Assim, nãopodemos aceitar que a nova Constituição venha legislar

para o passado, ferindo o patrimônio individual do cidadão, exatamente no Capí
tulo que busca assegurar os seus direitos da forma mais analítica possível!

Esta, nossa intenção.

EMENDA 150132-1
P: Deputado NELSON SEIXAS

PJ
~--------- PL&HA"IO/COlllasio/IUICOIrU".to

~I - COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS
_ 00 HOMEM E DA MUI HER
r:T Tt:XTO/"USTlf'IC...çio ~

EMENDA ADITIVA

Fazer uma mudança na alínea f do inciso' 111, do art!
go 3 2 , "Dos Direitos Individua\s" Capitulo I, passando o seu texto a
ter a seguinte redaçã?:

"f - ninguém será privilegiado ou prejudicado em razão de
nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orienta~

sexual, estado civil, natureza do trabalho, religliD
convicções politicas ou filosóficas, deficiência de
qualquer natureza (ou defici~ncia fisica, .ental ou
sensorial), ou qualquer outra condição social ou in
dividualj"

DOS DIREITOS E GARANTIAS

"OTOIt---- _

NELSON SEIXASDeputado
EMENDA 150130-5
tJ
õ.I--------- PLINAlMO/cOIl.UiO/au.c:OlUhio, -,

~'AIlTIOO;:]

DB-PR

Oeputado NELSON SEIXAS

Se não fizermos a presente mudança de redação est~

remos deixando de lado um segmento muito grande de pessoas portad~

ras de deficiências sensoriais (os cegos representam 7% e os su~

dos 13% das pessoas deficientes, ou seja, 910.000 e 1.690.000 de
brasileiros, respectivamente.

ERVIN BONKOSKI

JUSTIFICAÇIlO

Deverá ser colocada no texto uma definição ou outra
(que está dentro do parênteses).

Há necessidade de ampliar a abrangência da deficiên
cia, não definindo os tiposoufazendo uma inclusão dos deficientes
sensoriais, ou se jan, pessoas prejudicadas na visão e audição, os
deficientes orgânicos (hemofilicos, ostomizados, ta~êmicos, etcJ
os a.rt:istas, ete.

EMENDA 150133-0

JUSTIFICAÇAQ
A pessoa portadora de deficiência mental é, mui

tas vezes,induzida a praticar atos criminosos por indivíduos nor
mais de inteligência, e por sua condição menta~ frequentemente;
preso, enquanto o autor intelectual permanece em liberdade.

E por reconhecer suas limitações que se faz neces
sária a inclusão deste item.

Deputado NELSON SEIXAS

"§ 32 - a responsabilidade penal das pessoas porta
dor as de deficiência mental será determinada em
funçãO de sua idade mental."

Colocar no texto do artigo 36, do Capitulo I "Dos
Instrumentos Jurídicos", do Título II~ o seguinte parágrafo 32:

EMENDA ADITIVA

r;'l--------------- Tu:TO/~USTIf'IC4Çio---- _,

EMENDA MODIFICATIVA

m--------------- TUTO/olUITIFICAÇio _,

Substituam-se as alIneas ~ e ~ do item I do artigo 39 por:

a) Todos têm direito à vida, desde a concepção. O pr!
meiro dever do Estado ê garantir esse direito.

Lo=J P1.U.. "10/COWI1IIÃO/.UICOIlISlio

C CXMISSliD m SJBERANIA E OOS DIRErros E G1\R. 00 IJ:t.lEM E m MJI1lER

~ n:XTO/"UST"'C..ÇÃO----- ~

AUTO.- _

NELSON SEIXASDeputado

• I - COMISSIlO DA So~L~~;~~~ ..tõÕS·,~~RElTOS E GARANTIAS

EMENDA 150131-3
f:J

Modificar a alínea g do inciso 111, do artigo 32,

"Dos Direitos Individuais", Capítulo I, passando a ter a segui~e

redação:
"g _ lei complementar garantirá amparo especial à

maternidade, à infância, à velhice e à deficiência
de qualquer natureza (ou fisica, sensorial ou men
tal) •

JUSTIFICAÇÃO

A mesma que se deu à emenda supressiva das alIneas ~

e E'

ERVIN BONKOSKI

JUSTIFICAÇAO

Deverá ser colocada uma definição ou a outra que

está dentro do parênteses.
Embora com receio de deixar por conta de lei com

plementar o amparo. à pessoa portadora de defi~cia, não se pode
excluir o· deficiente s~rysorial, ou seja, o surdo e o cego, que
represent~ 13 e 7% das pessoas deficientes ou seja 1.690.000 e
910.000 de brasileirOS, respectivamente.

Ao se colocar .'de ficiente de qualquer natureza,
torna-se bastante abrangente, abarcando ainda os deficientes org!

nicos (ostomizados, hemofilicos, talJsêmicos, hansenianos, etc.),
os autistas e outros problemas importantes.

Deputado NELSON SEIXAS

EMENDA 150134-8
P:
~ l"LlNAII;JO/COMI,do/au'COallUio

~SliDm SOllERI\NIA E na; DIRErros E G1\R. 00~ E m K1IRER
r:T---------------TEXtO/.lUnlfICAçio ~

Suprimem-se as alIneas ~ e E do item I do artigo 39.

JUSTIFICAÇÃO

Se a vida é direito inviolável, ela tem que ser re~

peitada desde a concepção. ~ gravemente contraditório dizer que a
vida intra-uterina comporta "expectativa de direito".
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fl!!'ARtID0.-J• PMDB

EMENDA 150137-2
tJ CONSTITUINTE DORETO CAMPANARI

= Tf:XTOIJUSl""CAqi.O -,

,.,., I'LUÁ"IO/CQMllllo/IUI
CO

l' I. IÃO --,

COM. DA SOBER•.E DOS DIR. E cAR. DO HOMEM E DA MULHER

~"AIlTID0.-J• PMDB

m----------------1"lXTo/~USTI"ICAÇ.O--- ,

EMENDA 150135-6
~ AUTOR

~ CONS:rITUINTE DORETO CAMPANARI

r:;,---------- 'LllU.luotcOMIUlo/IOlÇOlllllio --,

• COM. DA SOBER. E DOS DIR. E CAR. DO HOMEM E DA MULHER

Suprima-se, da letra Ilfll, do itemIlI, do art. 39. a Substitua-ae, na alínea tld" do item 111 do art. 39 •
pressio "orientaçio sexual. l

' expressio 11a t e n t a t ; r i a dos direitos 11 por 11a t e n t a t 5 r i a aos

JUS T I F I C A ç Ã O tos.tI

das pessoas, depois ~e afirmado que ninguém será privilegiado ou

sexual

nao de um lamentável descuido de regência.

Na verdade, praticam-se atentados a08 direitos ou contra

Trata-se de liberar, inteiramente, a orientação

ben~ficiado por motivo de sexo, ou seja, iguais direitos para o

JUS T I F I C A ç Ã O

Queremos acreditar que se trata de Um erro de revisão
"

homêm e a mulher.

Orientação sexual é outra coisa. No contexto, significa

os direitos, nunca dos direitos.

Não devemos permitir solecismos no texto d. Constituição,

que cada um podera orientar-se nesse terreno como queira, dando pois eles atentam contra a clareza, sempre exigível de todo e

vasão a todos os impulsos sexuais como lhe pareça.

Esse entendimento é perigoso, porque significa a aboli

qualquer documento legislativo.

çao dos preceitos do Código Penal que punem certas aberrações se

xuais, penalizando o ultrage ao pudor público e, ainda, a sedução,

estamos pensando, também não significa nada, dispensável sua pr~

sença no texto da Constituição.

mo ao mosaquismo. Mas, se pratica qualquer ato contra a liberdade

lexual alheia, contra o pudor público ou das pessoas, exibindo

publicamente, suas depravações, deve ser penalmente punido.

sadis

Rel~

JUS T I F I C A ç Ã O

Suprimam-se os artigos 19 e 29 do Substitutivo do

COM. DA SOBER. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

t o r ,

= Ttx'tO/,/U5tlflC...Çi.O----------------,

EMENDA 150138-1
[1 CONSTITUINTE DORETO CAMPANARI

r:;r---------- '1.tN..."IO/cOMISlio/.U.CO.. •..ÃQ----------..,c -----,

por

queSe a expressio 110 r i e n t a ç i o sexual" nia significa o

a corrupção de menores, o defloramento, a violência carnal.
Um indivíduo pode orientar seu comportamento sexual

certos apetites degenerados, da pedofilia ã pederastia, do

EMENDA 150136-4 Grp""D""T~
~ CONSTITUINTE JOS( MAURICIO ~ ~J

Em que pese o nosso respeito pelo talento literârio do

nobre relator, temos de convir que, como documento institucional'

da maior altitude, a ConstituiçÃo nÃo se presta a declarações ób

vias, por mais eloqUentes e inspiradas no mais entranhado patrio-

tismo.

r:;---------------- TExto/,/uSTlfIC...Çi.O-----------------,

Acrescenta-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher O
seguinte dispositivo: (Título I, Capítulo I ~ art. 39, item VI)

~) O estupro constitui crime inafiançável, sujeito
o r~u a pena de reclusão não inferior a 10 anos e a medida de segu
rança.

§- Onico.- O exame de corpo delito poderá ser realiz~
do por perito indicado pela vitima.

JUS T I F I C A ç A O

A lei se deve caracterizar pela clareza, pela correçao e

pela síntese, principalmente o texto con~titucional, onde se abri

gam declarações precisas e conseqÜentes.

O que dizem os arts. 19 e 29 do Substitutivo caberia e.

qualquer Constituição de qualquer País, tanto ~ais quando as afi~

mações ali expressas não contém nenhum mandamento.

Porque pretendemos uma Constituição enxuta, sintética

objetiva e clara, devemos expungir o seu texto de declarações m~

ramen~e deontolôgicas ou românticas.

A impunidade e a brandura das penas cominadas aos au
tores de estupro tem estimulado o aumento do número desse crime nas
grandes metrópoles do Pais.

A sociedade tem exigido uma exacerbação das penas pa
ra tal crime, chegando alguns a sugerir a pena de morte, tal a re
volta que provoca.

A pena de morte n~o está de acordo com as tradições '
brasileiras, nem é recomen~ada pelas modernas correntes da Penolo
gia.

Urge, de qualquer forma, estabelecer no texto constitu
cional os critérios de puniç~o deste delito, que hoje começa a fa~

zer parte do cotidiano dos cidadãos, e que no nosso entendimento d~

ve ser punido como tal, para defesa da sociedade e de sua segurnaça.

EMENDA 150139-9
[J CONSTITUINTE DORETO CAMPANARI

~r---------- 1'1..I:JCAJUO/COlllllio/.uacOlullio --,

COM. DA SOBER. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~,..---------------- nlltO/~u.tlPlc ...çi.o----- ...,

Sala das Sessões, em 09 de Junho de 1987.

Suprimam-s e, na alíne a " e 11 do i tem lI! do art. 39 a.

expressões "Ln c t us Lve os de natureza doméstica e familiar, com a

única exceção dos relativos ã gestação. ao parto e ao aleitamento."
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JUS T I F I C A ç Ã o lucro no processo de aJustamento de uma economia de livre mercado

; considerado um indicador de "deflci;ncia de recurso", pOIS reve

la que recursos são relativamente maIs escassos nesse setor do que

ASSim sendo, não h~ razão para que haja dispositivo CO"S

mesmo tempo, em que estimula, na aus;ncia de impedimentos ao seu

Ingresso, a expansão apropriada do n;vel de investimentos destina

dos a essa atividade, em particular.

em outras áreas na economia que estão obtendo lucros normaiS,Proclamada a igualdade de direitos entre o homem e a m~

lher, subentende-se que a lei não fara distinção de sexo.

Alem dispo, se a enumeração pretende especificar certas

condições particulares do a sexo feminino, atinentes ã procriação

e ao aleitamento, esquece tanto o catamênío como a menopausa.
tltuclonal no sentido de coibir tal situação, uma vez que

prio mercado, no seu devido tempo, el lminará tal distorção.

o

ao

prE,

Há, ainda, outros direitos específicos da mulher, como,

por exemplo, a licença ã gestante, complementando aquela que lhe

ê conferida antes do parto.

AUTOIl---------------

J
~P'D..STIDo~

Co~stitui~te NARCISO MENOES . ~ ~

0---------- '1.1lU.IUO/COl'lslÃo/.uaCOM'''1o------------..} ~DATA______,

r-COM. SOBERANIA E DOS OIR. E GAR. OD HOMEM E OA MULHER ~06J(8!J

EMENDA 150142-9
tJ

direitos específicos da condição feminina.

AS nossas constituições sempre fixaram o princípio da

isonomia, mas nem parisso as leis deixaram de reconhecer certos '

=----------------TEXTO/oJU.T1f'CAÇÃO----- -,

Suprima-se do artigo 5º, I~ciso I. a alinea "do.

;;:;~~~=-=---.::-===-=-==---==---AUTOlf---------------,

Constituinte NELSON CARNEIRO

= TUTO/JUSTIFICAÇ,i,O -,

DI-se à alinea "dO do item XIX do art. 3º do Substitutivo do

Relator a seguinte redação:

"Não haverá prisão civil por divida, salvo no caso de ina

dimplemento de pensão alimenticia".

JUSTIFICAC/lO

A Constituição atual já prevê, no § 17 do art. 153,

a prisão civil em caso de inadimplemento de obrigaçãO alimentar.
São lastimáveis os casos em que os responsáveis pelo

pagamento de pensão alimenticia se furtam a essa obrigação, mudando

de emprego e usando de outros artificioso
A emenda ora proposta visa a reparar essa lacuna do

JUS T I F I C A T I V A

Aos estrangeiros ~ão se pode dá o direito ao
exercicio do voto e a elegibilidade. ao me~os que te~ham optado
pela ~acio~alidade brasileira. ou que ate~dam aos preceitos e ex
ceções que já fazem parte de ~ossa tradiçãO e legalidade - os Por
tugueses. por exemplo.

O Brasil deve assegurar aos estra~geirosaqui

reside~tes por bom tempo, direitos de acordo com sua co~duta e es
pecialme~te pelo seu passado no país de origem.

Se o estra~geiro, aqui chegam trazidos por
gover~os déspotas que ~ão aceitam os direItos por ~ós defe~didos.

~ada impede que acolhemos este cidadão. e~treta~to ~ossa Pátria~~

pode se prestar como refugio de terroristas. crimi~osos. co~traba~

distas. etc. ai~da mais ~a co~dição de elegiveis.

Constitut~te NARCISO MENDES

COM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. 00 HOMEM E DA MULHER

AUTOII----- ..,

Suprima-se do artigo 3~ I~ciso V. toda a ali~ea "e" cuja redação
é a segui~te:

=--------------__ Tr::nO/olUSTlfrCAçio -,

EMENDA 150143-7
tJ
r;-,---------- I'LEJt'''IO/CO..,lUio/IUICOllllslo --,

tJ"P{'..."TtDD:J
PDS-MT

I - COM I SSAO DA so'rtrn'AWiA"r''iíos''6°1 RE !TOS E GARANT I AS
DO HOMEM DA MULHER

substitutivo.

EMENDA 150141·1 "'0'---------..
tu ConstItUinte ROBERTO CAMPOS

= lf.1tTO'.,/UStlflC...i
c

-,
" A leI ~i'lo limitará o número de dissoluções da sociedade co~jugal "

Supr r ma-e s e a aI ;nea "f" do Item I do Art. 39 do Substlt,!!

tivo. JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

trada de novos empres~rlo5 nesse setor, atra;dos que sao p~la per~

pectlva de maiores rendimentos do que obtinham antes em sua atlvl

dade anterIor.

Se e I ivre o Ingresso e a partlclpaç~o de pessoas no rner

cado produtivo e no de pr~stação de serviços e, se determinado se

tor estiver obtendo, a curto prazo, excesso de lucro, a longo pr~

o excesso de lucro e um f~nom~no de d~sequl I~brlo a cur

to prazo ou, tamb;m, o resultado de harr~lra5 (Imp~dlm~nto) ao In

gresso de mais concorrentes no setor. Por outro lado, o excesso de

ZO, referido excesso será anutado, deVIdo a concorrenCla com a en

A Sociedade é di~amica e exige que seus eleme~

tos" pessoas" estejam em processo co~ti~uo de evolução. co~tudo

atropelar e descaraterizar de forma tão viole~ta nossos costumes e
tradições. ~ão me parece a melhói receita.

Admitir uma dissolução co~jugal parece ser uma
atitude justa. humana e adequada. E~treta~to fazer da SOCIedade c~

jugal uma " bri~cadeira " é prete~der eliminar aquilo. que por 1"
crIveI que parece. é al~da a fonte de formação da familia.
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EMENDA 150144-5
E: Constituinte NARCISO MENOES
...,.,,-- PLlHA"lO/COMISSlo/sUICOM"SÂO-------------,

COM. SOBERANIA t OOS DIR. E GAR.DO HOMEM E DA MULHER
"" 'rUTotJUllTII'ICAÇÃO----------------,

Dê-se nova redação ao artigo 42, Inciso V, letra oba:

b) ~ livre a paralização do trabalho, seja qual for a
sua natureza e a sua relação com a comunidade, con

forme a Lei.

JUS T I F I C A T I V A

A greve e as paralizações de trabalho devem ser trat~

das nas dem3cracias como as mais eficientes armas e conquistas das
classes trabalhadoras, porém instituí-la, de forma seca e inflexivel,
sem medir as consequencias irresponsáveis e desumanas que determin~

dos setores poderiam provocar é no mínimo um atentado à paz e à tra~

quilidade das nossas cidades.
Imagine as consequencias da sociedade, se de repente

os funcionários da empresa de eletricidade de São Paulo resolvessem

paralizar seus trabalhos de forma radical e total.
Dizer que os abusos acarretam responsabilidade civil,

penal e criminal não repara os danos e as mortes porventura acont~

cidas no caso de uma greve geral de médicos de uma determinada cida

de.

JUS T I F I C A T I V A

O constituinte tem o dever de falar e fazer o que man
da sua consciência e não o que uma minoria eventual e adredement1 pr~

parada gostaria de vê-lo fazer.
Reunir pacíficamente tem e deve ser um direito coletivo

e por conseguinte um dever do Estado em assegurar este direito.
Como Pode assegurar o Estado e as autoridades o carac

ter pacífico de uma reunião, geralmente com sua origem ligada aos
próprios e comuns conflitos de uma sociedade pluralista e disforme,
se a autoridade sequer dela tomou co"hecimento?

Portanto o ranço contra as autoridades constituidas de
Vé ser dissipado e'o melhor caminho indica uma convivência, também
pacífica com ela, para com sua ajuda tenha o Estado de assegurar o
que é do cidadão, como direito f~ndamental.

EMENDA 150147-0
e: Co"stitui"te NARCISO MENDES
re-r-r- 'LIN ...~o/cO ..IUio/.u.CO.I..ÃQ----------__,

COM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. 00 HOMEM E DA MAlHER
"",-- TUTO/.lUITII"ICA;i,O----- ......

Suprima-se todo o r"eiso V. e suas ali"eas do artigo 52.

Vamos instituir a greve como direito, porém não pode
existir direito sem responsabilidade e dever. JUS T I F I C A T I V A

A destituição dos eleitos que "ão correspo"dem
com a vo"tade de seus eleitores e que "ão prestam contas de sua atl
v i dedes ; já existe - a orox ime eleição.

Como destituir. por exemplo. o ma"dato de um
eleito proporcionalme"te. pelo voto secreto. qua~

totalidade dos que "ele votaram?
Como figura de retorica proposição se reveste

da maior competê"cia. todavia a exequibilidade carece de razões.que
a própria razão desco"hece.

Deputado Federal.
do "em ele sabe a

~ PLlMA'l.Io/cOllllIJio/aUlcolllUÃa----------__,

SOBERANIA E DOS OrR.E GAR.DO HOMEM E DA MULHER

~_-_-_-__-_--__-_TlXTO/"UITI'IeAÇio-----------------,

EMENDA 150145-3
E:

Acrescenta aO artigo 32, Inciso VI o seguinte:

Constituinte NARCISO MENDES

~_-_--- -----TUTO/JUITllleAçi.o----------------..,

constituin~e NARCISO MENDES

180148-8

Suprima-se do artigo 32, Inciso I a alínea "g".

COM. SOBERANIA E DOS DIR.E GAR.DO HOMEM E OA MULHER

Muito pior que o desengano e a falsa esperança ou a
frustração.

O plano cruzado criado para não dar certo por contr~

riar todos os princípios da livre iniciativa que não aceita tut~

la, e da ditadura estatal que acima do controle dos bens produzi
dos compete prIncipalmente responsabiluar-~pela produção não ser
viu para inviabilizar propostas que a prática aponta para sua ine

xe qu íb i Lí d ade .

Tratar desigualmente os desiguais é efetivamente a
verdadeira igualdade. Os pobres e desafortunados devem merecer a
melhor atenção do Estado nunca objeto de retórica demagógica.

Onde as companhias de água e energia, hoje empresas
públicas, haveriam de conseguir recursos para manter-se e expa~

dir-se?

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA

.,..,. TUTO/oru'T1,.ICAÇ;.O----- _

~ 'LIN'''lO/cO.. ISSio/.u.co.Ill ••lo----------~

A notícia injuriosa, quando veiculada pela
imprensa, impõe que o "direito de resposta"
e a "retratação" seja feita imediatamente.

alínea c

JUS T I F I C A T I V A

rrrr- '\lH.."IO/cOllfIUiO/IUICOIlIJI40---- ---,

COM.SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MU~HER

Não estamos aqui nos Posicionando contra a impre~

sa , muito pelo contrário. Entendemos que é através de Informações que
haverá de exercitar e aprimorar nossa democracia e fortalecer nos
sas institulções.

A imprensa llvre e sem censura política é democr!
cia em constante processo evolutivo, todavia a falsa informação, a
mentira, a calúnia, a difamação, a injúria, etc. são atributos que
ainda denigrem contra a imprensa brasileira.

O direito de resposta era insuficiente, contudc a
evolução precisa e oportuna da "retratação", prestará um serviço ine~
timável a informação na medida em que os falsos Jornalista, ou ~cr
na l i s t a de aluguel são f'ac i Inent e Ldent í ficados; e foi por causa de
les que Balzac assim se pronunciou: "Se a imprensa não existisse pr!
cisa não inventá-la".

Dê-se nova redação ao artigo 42 , Inciso r, alínea "a":

a) Todos podem reunir-se pacíficamente, em locais aber
tos ao público, sem necessidade de autorização com
prévio aviso a autoridade.

EMENDA 150146-1
l!J
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JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se do artigo 13Q a alinea 111.

= .,- TEXTO!.lUllTlfICAÇio ,

a propriedade atender também
pública/alternativas com as
limites que atendam ao "soc.~

Entendo que deverá
aos interesses sociais e a utllização
quals concordamos, todavia dentro dos
aI" e ao "sistema de produção".

E sabido que, embora a expressão "propriedade"
tenha uma abrangência muito grande atualmente, todas suas atenções
se voltam para a propriedade rural e para a reforma agrária.

Vale resaltar, que somos favoravel a Reforma A
graria, porém descordamos com toda e qualquer atitude que vise exe
cutá-la em desrespeito aos direitos,daqueles que são ligitimamente
proprietários.

Indenização previa e justa em dinheiro das ben
feitorias me parece não carecer discursão entretanto as proprieda
des improdutivas e d~ dimensões demasiadas devem ser submetidas aõ
Sistema indenizatório cujos pagamentos serão feitos através de ti
tulos da divida pública.

. . ~~opriedades vic~adas (griladas) e terras de pro
prledades da unlão Ja forma um formldavel estoque para o governõ
fazer a reforma que lhe bem convier, inclusive provando sua efici
encia social e ecônomica.

~"T'~'ov06/8?

A falta de consistência da proposição e a abso
luta inaplicabilidade do voto destituinte. recomenda e aponta pa
ra sua rejeição. O detentor de mandato que trai a convicção daqu~

les que o elegeu. se dará com a destituição certa e t r anouí La , na
sua vida pública. que é sua derrota na proxima eleição.

Constituinte NARCISO MENDES
~ 'LUA'uotcOIlIUlo/.U.COIlIU.i.o _

C:CoM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

Constituinte NARCISO MENDES

"clt.suprima-se do artigo 42, inciso VII, toda a allnea

COM.SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
= TItXTO!JU!lTII'ICAÇio --,

~ '1.lNÁ"10/eoIllJssio/aulcOlullio----------,

EMENDA 150152-6
e: Constituinte NARCISO MENDES

AUTO"--- _

COM. SOBERANIA E DOS DIR.E GAR. DO HDMEM E DA MULHER

,.".,---- 'LlHAlllO/cONI..iol.u.COluuio, ~

=---------------TIEXTO/.lUSTlI<ICAÇ;,O ,

EMENDA 150150-0
t:

Dê-se nova redação ao artigo 39 , Inciso 111, allnea "e": JUS T I F I C A T V A

~--------------_TlllTO/"U.T.,ICAÇio-----------------,

A descentralizaçã~ do direito de propriedade só
serveria única e exclusivamente para anular todJ um esforço secu
lar que elevou o Brasil à condição de Bª potência mun3ial.

AUTOIt- _

Constituinte NARCISO MENDES

Suprima-se do artigo 3º, Inciso 111, alinea f a expressão:
" DRIENTAÇAD SEXUAL "

JUS T I F I C A T V A

A propria abrangência do restante da alinea "f", dis
pensa o cUldado Due se deva ter de forma tão explicita aos homo~
xessuais, se a eles se destina este direi to de cidadania.

Somos de fato a nação dos oito ou oitenta. Vivemos o
último vinteno sob o domlnio do arbltrio, agora nem os governantes
eleitos pelo povo satisfazem. Embora simpática a idéia, não tem nem
apoio pois falta certeza de aplicabilidade.

a) Impraticabilidade
b) Falsa beleza
c) Demagogia

Se todos os ministérios, empresas públicas e órgãos da
União, cuja atuação estão diretamente liga30s às co~unidades tive~

sem seus diretores, superintendentes, coordenadores, eleitos pelo PE
vo, como o Presidente da República, supostamente eleito pelo povo,PE
deria compor estes cargos e funções já que são em número não infe
rlor a 10.000. Ou será que a demagogia da proposição imagina que o
Presidente do Banco Central está excluido dessa apreciação? Será que
os juros de 25% ao mês não afetam as comunidades?

Será que existe alguma função pública que por acaso
não tenha nenhuma relação com o cotidiano do cidadão? Se existirem ,
devemos aproveitar esta constituinte para eliminar o órgão e não O

cargo, pois ambos são descartáveis.
Nenhuma nação do mundo ainda experimentou tamanha ino

vação e não seria o Brasil, com muita es~rada a rodar, no campo cul
tura~, sQciaJ, econômico e institucional que estaria em condição de
tamanha investidura.

Com tantos cargos à disposição dos Prefeitos, Govern~

dores e Presidente da República se for este o unlCO e democrático
critério de escolha esta nação viverá, todo o seu tempo, a realizar
eleições.

Da leitura do disposto da alínea "c" do artigo 4º, In
ciso VII chega-se pela lógica e o bom senso a tres conclusões:

COM. SOBERANIA E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER
r:o--------- I"I.I:HÃltlO/eOlllluio/aulcollllUio -,

=--------------- TUTO'oIUIT1l"ICAl;ÃO- ,

EMENDA 150153·4
e:

in

~"T'~'o9to7J67

e o alei
biológic~

"UTOIt--------------
constituinte NARCISO MENDES

Descer ao ponto, de nas normas constitucionais,
cluir a quem compete num determinado dia varrer a casa, fritar bo
linhos, preparar a macarronada, já que esta fora a intenção do re
lator, parece-nos detalhar demais.

Incluir como excessão, a gestação, o parto
tamento como atributos naturais da mulher e desconhecer
mente a natureza do homem e da mulher.

A supressão que se fez, visa atender aos mesmos prin
clpios e direitos sem buscar os detalhes que absolutamente não va
lorizam, não diminuem, porém enfeiam e se contrapõem aos usos, co~

tumes e maneiras de viver domésticamente da famllia e de qualquer
extrato social brasileiro.

~ I'I.UAIUO/COlill.lÃol.laCCIlUNi.o-----------,

COM.SDBERANIA E DOS OIR.E GAR.OO HOMEM E DA MULHER

Suprima-se do artigo 32 todo o Inciso XVII e allneas a,b,c,d e
dê-se a redação seguinte:

a propriedade, subordinada à funç~o social, .n~
caso de desapropriação por necessldade ~u utll~
dade pública, ou por inter~s~e so~ial, ; asseg~
rada aos desapropriados prevla e Justa ln~eniz~

ção ~m dinheiro facultando-se ao exproprlado ~

ce~}ár'o pagame~to em tltulos especias da divi
da pública com as ressalvas previstas nesta Cons
tituição; ~erá nulo o ato pratisado com abuso ~
poder ou desvio de finalidade; e assegurado o d~

reito de herança, vedada a incidência de q~al

quer tributo, custas ou emolumentos r;latlvo~
aos bens do espólio que sirvam de moradla ao co~

juge sobrevivente ou a herdeiros.

JUS T I F I C A T I V A

e) O homem e a mulher são iguais em direitos e obri
gações.

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA 150151-8
t:
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Por outro lado, embora se trate de uma grande inova
ção, a inserção da express§o " Orientação Sexual ", inova semenri
quecer e sobretudo sem dá nenhuma quantia de fato.

Vale lembrar, que países notadamentes mais liberta
rios, que o Brasil do ano 2.000, no caso os " Escandinavos" ain
da não inovaram tanto.

EMENDA 180156·9
t:J JAIRO CAR;;::IR0

~__---=_--__ I"LENA"lO/COWISSio/IUICO..,lllio------------,

~ =Corriss~o d~ Soberania e àoz Direito e Garantias,etc.

o ILCis8 VI d~ Art.5~ r~ss~ a ter ~ seC:lnte rca~ção:

Ar-t , 52••....••••.••..•....•..

cJ~ ~ SQCiea~2e e o pov~ ~~o 0e ~c~~tccer co~ ~~~~~riia~e,co~st~:

c~?,fr~:;'~,lê::cie,0 q:l~ ~'rst::..=-:.c2. G ~r.:.pos.i.ç'~o rC~"'l i:1Clus~:J à:l e:q:::--3s

c::..J Ifr.:r:.-~"'; ~=." c, Y'Jr êv :s.se, "i:·.c2.'J.G:'Yl? no rer{cdo eleJ. toral".

JrS~IFICAÇ'];>

Só r2 DE;_JC~C~~ fo~te co~ Part~àos Fol{t2cor fortes,C02sistentes,

lntérIYetes dos anEelOS e d~ vortade ~opu1ar.É prec~so ~ue a~s Par

tidos Polític0s se assebUXeL os LeJ.OS de difusão da suu doutrina,

d~E SJ~S ~délas,àc2 s~c teses.C ~roEelit:s~a ~o re~l ser-tido êa

ez~~es8ã~ e,é certofos ~eios de co~~icn~~o social,hoJe,possibi~i-

VI-OS rDTIDO: P::'I!TIC~: TEIlÃO A~::::S::O R~G':LAR AO: !t.EIOS :9" cm.1r.:::::!
';Ã'J S::~:A:;:,~,I!'rC::'USlVE 1\0 PERtonc EI~IT8RA.L,CO:;POR:~ A IX:;

AUTOR---------- _

t.TAIRO ~.t..n~~IRO

v .
Art.4 Q•••••••••••••••••••••••

c)-r.a hJ.pótese dc p~raliBaçãp do trabalho,as orcar.izaç3es de classe

adotarão as provJ.dê~cias que carant~ a manuter.ção dos serviços i,-~J.~

pensáveis à saú5e e à vida d02 cldad2os,à prestação da ~ustiça e à 10

seDITa~.ça da conunidade,e que assegurem a raovãmerrtaçâo do trânsJ. to e

do tráfeco,e a 12vre c2rculação dos cldadãos;

~----------_----_TEll'TO/JUSTlFIC"ÇÃC'----------------_,

~A letra "c" do Tnct ao V do Art,4º paasa a ter a aegirí nt e red3.;&:o:

~_---_----- .. 1.l!N ...RIO/COI,II$IÃO/.U.CO...'SIÃO----- ~

S -Go=issão de Sobsrania e dOE D~reitos e Gara~t1~s etc.

EMENDA 150154-2
l!J

~ n:XTO/JU!TlfICAÇio,----------------....,

PROPOSTA:

SOARES

EMENDA 180157-7
tJ CONSIUIITNIF ODACIR

m:::T:ryICAÇ'ÃO

A saúde e a vida são valores ineeociáve~R,intocávelse lnVlDLá 

V81S.A para~lBa;go do trab~lho,por savcrior e Justo motivc,r.ão po:e

r er aoyS ,no e::.ta:,to,subneter e. E'uú:3.e Ou Co v~d~.JLr: de proyid.e~Jc1s:r-:::~

CJra;.ç'c ,:-~.s c oi; ü"'r nno se cc::f".r:de,~u2ti:f:.c...~:laC a ex~lic1t~;ão.r~5::.

zzn:: toler::V'e:!. 0:1 r~='Júve2. E:.x_:.tJ..r,a:'~d'1,~1..e o d~reltc :....i::i.!::.c. d r- tl:'r

e vz r" dos cid~d5o(; sejc I"rp.:~dicadD el-"; sre.z e;..erc{cio,e:.. r~zzo d ..., pa

ralisação do trabclho.A movimentação do t~nsito não pode ser ob3~a

da e é preciso ser ressalvada.A greve de e~nhoneiros,por exenrlo,

sendo justa,não deve,contudo,impedJ.r a circ~açio do" veículos nas

eetrn.d..:J.s ,n?s vi",s l'i.íblic:..c,3 ~üe~ nela ~,ão estú intr!';'rado.EGta é u, a

:testri9&o inc::b{vel ao dJ.reito de uir e vir" dos cidadãos e prcJ~Hzo

[Ta-,e e i:lC!Üct:lável par'a a circ~:ro d,,- rJ.quéza e para o pais.

Ao ltem XVII do art. 39, que trata da propriedade, inclua

se a alínea segulnte.

" e) a aquisição de lmóvel rural por estrangeIro, fica re~

trita às pessoas físicas estrangeiras residentes no Brasil e às

pessoas jurídicas estrangeiras autorlzadas a funclonar no País,
observadas, em ambas as hipóteses, as condições, limItações e de
maIS exig~ncias previstas em 1el."

JUSTIFICAÇÁO:

EMENDA 180155-1
t? JAIRO CAR:CIRO

___________ "LUIAIlIIO/co.. lssÃo/aulco ..,ssio--------__--,

~-_-_-_---_-----_TEXTO/JU5Tlf'CAÇÀC----_-----------"l1

Pela redação atual, não haveria qualquer dlferença entre

braSIleIros e estrangeiros, quanto à aqUIsição de imóveis rurais,
o que, eVIdentemente, não é o pensamento da ~ação. Impõe-se seJa
desde logo esclarecIdo que os estrangelros ficam sujeitos às limi

td,âes prevlstas em leI.

trt.5º •....•........

11-•••••.••.••.•.•••

i)-08 se~dores clvis nr.o inclu{aor na al{npa d) serão licenciados,

3sscbUTana a r:~~L~era~ão que Ferccbs~,tres ~eses a~tes e até tri~~a

d:'R5 aFós o j Ler to a cue se ca:".dia~t'3.re:-;

EMENDA 180158·5tJ AUTOII

~ CON5ITTIIINIE ODACIR· 50ARES

""---------- 'LIU.AIlIIO/Co.. 'uio/.UICO.I..io ~

• Cct>IISSÃO DA SOBERA.'-;IA E OOS DIREITOS E GtlRANTIAS 00 Ha>ffil,f E DA /olI
UlER.· .

~"AIlITIOO~

PE'

JUST:FI:JA7Ã0

Substit~i-se a exrressão ve~c~~~tos ~ue é restritiva a Bel~~dorGs

est:.tut:-h·_os on ei'et:"VOG,E',SC d cve atra:..-8r,~a""bé- ,0 sen":.àor CC~

t~t~a0,~t:O r~~~~ d'" le~G22:~O tr~b~lhiEta ou wcd~a~te r€~ze e~

Je::. :.Y'~"r::':'..,:-?!-"::..t:.'~,.. };€'lo To::r,;, !<blicc.:1€ u:cr:~;:.\ é exj r 2si:J _.:;

__ér_"'. ~)';) ~:.: cxc:!.uC',CC::." ..,:::_ 20 ~r""·Tr.1r,~ :rZlte;:5:o ::. ...... :.l: r- '!' s sr

;. lJC'(. ç:. :"'·;n .1.:1' G r c • I~""'S:- ê c ..:.r:-:.-lo, t , e:"',": ~:' ::"3:::":- C'J..7e- ::.:.

d: .... :- : .... I~=~i.l...~t c, v(l.Tr(.=-Zr-.:.- [,7é 7T_ .:-- c.:.~ E: ~ .. "',= c :ls':'-:c,?.r"' .::::-. -

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se a alínea ~ do inciso VIII(o Meio Amblente, a Na
tureza e a IdentIdade Hlstórlca e Cultural) do Art. 49 do Capítulo 11
(Dos DIreitos Coletivos).

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta visa resguardar a função representativa do
Congresso em assuntos de interesse da nação. Sabe-se que prevalece nas

decisões plebiscitárlas o aspecto emoclonal do povo, mUltas vezes ex
pIorado em proveito de interesses econõmicos. Não se pretende com a
emenda subtrair ao povo a faculdade de decidlr, mas preservá-lo de in
gerênclas eÀógenas e da responsabllldade de decldir em questões que
eX1Jam formação e informação especlalizada.

Por outro lado, o pleblscito realizado em localidades "dlre
tamente interessadas" nUma determInada questão ambiental poderá inter
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ferIr com os Interesses de outra regIão, que pode ser IndIretamente

prejUdICada ou benefICIada com a decIsão. ASSIm. uma regIão produtora

de matérias-prImas poderá, por exemplo. ver reduzidos os seus recur

sos fIn3n~elros se uma IndGstrIa não puder funcIonar nos centros I~

dustriaIs, em VIrtude de deCIsão plebiscItária da população . destes

centros.

EMENDA 180161-5
t9 JOSÉ CARLOS GRECCO

,--..., Pl.f.:NAl'lIO/cQlll'$;.O/sUBCOIolI'sio-------------,

, I-CCMIS.J5A SOIlEPJ\NIA EOOSDmEITOSEGllRANTIAS DO HCNENEDA MULHER

= TEXTO/JUSYlfICo\ÇÃO-----------------,

Dê-se a segmnte :redação à alínea "b", inciso VIII9, do artigo 49, do J\nteprojeto

da Corm.ssão da scberam~ e dos Dueitos e Garantl.as do Ibrrem e da MuJl1er:

=----------------TI:XTOIJLI~TI,.)C..çiD----------------..,

EMENDA 150159·3
w
~ CONSTITUINTE PPArTR SOARES

"b) a ampliação ou instalação de usinas nucleares, ele mdústrias altammte •polu"!!

tas, e execução de obras 00 grande porte, sus~tíveis de causar danos à vida,

alterando substanc;LaJlrente o l!B;LO arnb;Lente, dependem de aprovação do Congresso

Nacional. 11

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA ADITIVA

admitida para fIns pacífICOS.

Parágrafo único. O Congresso Nacional fiscalizará o cum

prImento do dISposto neste Artigo.

o deslocw.ento de cx:>rrpetência da esfera publ1.citária, para a esfera leg;Lslab.va,

tem por objeb.vo prop;LCJ.ar debates, tecnicamente fundamentados, sobre a cparturu.~

de da UlStalaçào ele unidades mdustriais ou execução ae obras de grande porte, sem

a carga ele emotl.vrdade que anevatave.lnente caracterizana os pleb1.sc;Ltos sobre a l11!!

téria.

Com a alteração proposta haveria controles efa.cí.entes , discussões prôvaas sobre o

assunto, fortalecendo o poder decisório ào Congresso Nacional, e, além ilisto, ade

quar-se-ia rrelhor o preceato à nacessd.dade de conci.Li.ar o controle do J;I>a1.o arnbIen~

e preservação da natureza, = o desenvol1lJllBnto nacronaL

será

Inserlr no Título 11 (Dos Fundamentos da Nação) o seguin-

-A atlvIdade nuclear em terrItório naclonal somente

te texto:

Art.

A ConstItUIÇão deve assegurar o caráter pacífico das ati

VIdades nucleares, sem obrIgar o pais a abdicar do seu dIreito Bobera

no de decidIr o rumo a ser dado àquelas atIVIdades.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o arb.go 34 do Anteprojeto da Corm.ssão da Sob=rania e "dos Dire;Ltcs e G~
rantl.as do Haren e da Mulher.

No qua roncerne às normas consüí.cucaonai.s , de rno::'lo geral, elas certerrentehãode ter
aphcação J..I'IE:mata, no sentido de vigênCJ.a, caso não haja previsão expressa, em con
tráno, na própna Constl.tw.ção. Isto não s~gruf;Lca, porém, que lTlllltas delas, por
sarconteíido eminenterrente pregranÉ.tl.co, possam desde lego ser exigidas por todos.

JUSTIFICAÇÃO

Eles orientarão desde sempre, e forçosam:mte, a aplwação da le;L orilinãria aos c~

sos concretos.

Deve ser elimmada aposslbilJ.dade ampla, e geral, de i.rrp:trar-se "mandado de inJ~

ção" sempre que "falta de norma :regulan=tadora torne ;LnVl.ável o exercícw àos ~

rea.tos e liberdades constrí.cucí.onai.s e das prerzoqatnvas Inerentes à nacaonaâadade ,
à soberam.a do povo e à CJ.,dac1am.a11 I poi.s ela podczí.a era.ar S~tuações qté de ~ngqJêE
nab;Lhdacle, em quah;rlEr pais.

O J\nteproJeto procura adotar a técru.ca da "anconstrí.tucí.onal.adade por am.ssão" do Di
=to Alemão e Portugtl'"'-s, sem, concudo , proceder can o equilíbrio e a pru:lênc~a éi3
suas fontes clr> anspí.raçâo, que Limí.carem o objeto sobre que se poderia pleitear a
prestação jurasdi.cí.cnal, (Alemanha) ou o conteÚdo da prôpraa decc.sâo jucUcI.al,que se
cing~na, no caso portugues, a rrera recarendação.

Os ili:re~tos e garantl.as andí.va.duaí.s , propnarrente di.tos , são todos eles valores pre
exl.st.entes, qm a Consb.tuição declara e assegura, sem naceasadade de regularrentil
ção e eleclaração por qualquer tribunal. -

Cem efe;Lto, há di.rea.tos que reclamam UIn3. ação posatava do Estado, na fonna de leis
qua os :regu1arrentem, mas que não são coocretl.zadas :uredJ.atrurente, pela Wexl.stênc;La
de condições SOCHUS, políticas e econômicas favoráveis para sua ;unpleITBntação. Aos
poderes consta.tufdos , legi1::imanl2nte eleJ.tos, há de ser deixado o julgarranto da opor
turudade dessa roncretização. -

O puro e s;unples su?r=to judiaal do que seI consz.deze GlUssão, em quillsquer ~
sos , dos poderes leg;Lslativo ou executivo, nessa ;unplerrentação, dí.fa.ca lmerrte Se can
patabí.Hzaraa can o prancfpao da separação dos poderes , na rredi.da em que ;unpl1.carIa
na ;Lnterferênc;La do poder Juiliciãrio cem os demaJ.s, em matér;La de cunho enunenterren
te políb.co e edrruru.stzatavo, _ -
(eontanuaçâo da sugestão de supressão do artigo 34 do J\nteprojeto da Soberama e dos
D.t.reitos e Garantl.as do I!clnem e da Mulher)

EMENDA 150162-3
t: JOSÉ CARLOS GRECCO

r.T----------------TEXTO/JUnl';;;.çÃO -..,

ar-

t:=P""'''~• PHDB

Ressaltamos ademais que o Governo braSIleIro Já está com-

prometido a não produzir armas nucleares nem utIlIzar a energia nu-

clear para fins bélICOS em acordos internaCIonaIs de que o Brasil é

parte, como o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América

Latina~ o Tratado de Tlatelolco.

A inserção proposta tornará dispensável demais

tigos sobre energIa nuclear que se encontrem no texto constitUCIonal.

"lU - estimular a livre imc;Lativa e a part:I.cipação de todos nos frutos das atl.v!.

dades prcdutaVãS, rremante a de..rocrab.zação do capi,tal da enpresaj 11

A proposta objetl.va reb.rar a runbiguidada que a redação do J\nteproJeto enseja, ~

ra conservando suas mtençêíes.

Como toda tecnologia avançada, a nuclear se caracterIZa

pela multIplIcidade de aplIcações, podendo ser empregada para fIns CI

VIS ou milItares. O seu uso para fins mIlItares deve ser objeto de

controle por parte do Congresso e do Poder Executivo e fruto de uma

decisão soberana da sociedade, à luz de uma realIdade determInada e

cIrcunstânCIas bem deflnlàas,ho]e imprevisíveis.

Dê-se a seguinte redação ao inC;LSO IU9, do artigo 23, do J\nteprojeto da Cam.ssão da

scceraraa e dos DireIto" e Garantl.as do Hancm e da Mulher:

<7T---------- "LUI.u'10/CCWI~S.ol$U'COWIS,io-----------,

t:J l-cew:s-m SOIlEPJ\NIA E r:a; DmEJIDS r; CllRA."1l'IAS DOHCNEM E Dl\. HULHCR

~ - Tt"TO/JU5Tl~IC:IoÇÃO-----------------'

EMENDA 150160-7
~JOSÉ CARLOS GRECCO

Na verdade, o que se deve dosejar é a consccuçéo de una sociedade al:erta e

em que todos possam ter, de fato, oportunidade de acesso aos resultacbs

das atl.vidades produtivas.

efIuente,

advindos

Note-se, ainda, que, topograÍicaIrente, tal cUSPOS;Lb.VÓ não pode figurar entre os
direitos e garantias ind1.viduills, VIsto <:0:1'0 representaraa enozrm retroresso. POIS,
hoje; runquôm afa.rma que existam dí.rea.tos ou garanb.as fundamentms que sejem pro
grmMtl.cas. -

A VIda, a hberdade, a segurança e a propriedade, os dí.rea.tos oorrelatos e suas - ga
ranr.ras , não são proqrerras a CUlIprir, mas algo preexratent;c qoo a Consb.tuição d§:
cJara e asscqura,
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EMENDA 150163-1
er VEPLiTAVO JOSé CARLOS GRECCO

f: "''''',',,"'',',''"'''"'',',
I-CCW:S.D1\ SOBERANIA E OOS DIREI'IOS EGllRANI'IASOO HCl;lEMEDA MULHER

r""'OO~• PMVB

la fonnulação da politJ.ca ralacionada cem os serviços púbhccs ou atavadades ess",!!
ca.aa.s,

A melusão dos representantes das concssaíonâraas é de fundanental .iJIp:>rtàncJ.a Pi3.
ra que a canissão abnja seus altos objetivos. Os conheCÍJl1"Jltos dos represent~
tes das concessaonâraas sobre a execução do servJ.ço público autorizado ou concedi,
do, tornam--se l1l1prescmdíveJ.s para o bom funcionarrento da ccnussão, em razão dê"
oferecer 'aos problemas levantados a oxper~ência no trato da coasa píibãaca,

EMEl'IDA MCDIFlCATIVA

r;3-se a segw.nte redação- â alínea "a", do inciso IX, do ari:J.go 49, do AnteproJeto

da Ccroissão da Soberaru.a e dos Direitos e Garantias do H:Jrrem e da Mulher:
EMENDA 150166-6

"a) g da responsabi.Iadade do Estado orientar o mercado de bens e serviços essen
ciais à populaçao, sem acesso aos quais a =stêncJ.a digna será J.IDPOssí

vel.r "
.., TEXTO/JUSTIFICAÇÃO'-------------------,

JUsrIFlCATIVA
Modifique-se a allnea "e",do item IV,do art.5º do Substitutivo,

pelo seguinte:

e) -Os eleitos pelo voto estão sujeitos a ser des-Na redaçoo proposta f~ca substituído o tenro llco~trolar" par "orientar" em obedi~

cia ao princípio da livre Lní.cí.atava, que se quer ver respeitado. tituidos pelo voto,na forma de Lei Complementar aprovada pelo

desta Constiéuição.

JUSTIFICAÇAO

Congresso Nacional,até 130(cento e vinte) dias da promulgação

tÇPUTl00;=J
PC DO B

Entendemos que deve ser dado um pr~zo para o congre~:

I
so Nacional regulamentar o dispositivo que trata da destituição :

de ocupantes de cargos eletivos,através do voto popular.

EMENDA 150167-4
~ONSTITUINTE HAROLDO LIMA

!
I

L.----

De fato, dar-se a possiliilidade de im "controle do rrercado" por parte do aparelho
estatal, ainda que tendo em vista os "bens e serviços essenciais" é indesejável,
rresrro porque o concea to do que seja ess~cial pode alterar-se através dos terrpos,
ensejando una abrangente :mtervenção do Estado na eccnatUa.

EMENDA 150164-0

f: "",,,''''"''''0'''''0"'''''
I-<XMIS.D1\ SOBERANIAEIXJS DIREI'IOSEGl\mlrIASDOHCMEM E DA MULHER

tJ DEPUTAVO JOSé CARLOS G~ECCO

r:r---------------- TEXTO/.lU$TlfICAÇÃO ---,

Supn.rra-se o anci.so IV'?, do artigo 30, do Anteprojeto da Conussão da Soberam.ae dos
DireJ.tos e Garantias do -H:Jrrem e da Mulher.

.., PLEN..."lO/COloUSSÃO/suacOlou5sio-------------,

M. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

r.r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio------------------,

EMENDA

Deve ser eliminada a proVJ.são do ''mandado de :mjunção" entre as nonnas constatuCJ.O
Dal.5 ..

Na verdade, esse i1EJ.O judJ-cial as supnr eventuais cr.L' .;sões no regulanl9lltar normas

consta.tucaonars não se coaduna can o pzmcfpí.o ck. separação de poderes.

AdernaJ.s, é bastante 1;E!l'erma a generalização da pcsarbí.Lí.dade de supza.z , dJ-re~

:a' nedrante ação do Poder Ju:hciário, quaisquer lacunas legislativas. O que, de

resto, não ocorre IreSIlO na Alemanha, ou em Portugal, onde foi institucionalizada a
tecruca da. "Lnconstabucaonaladade PJr anissão" can parCl.InÔrua e prudênc.l.a.

EMENDA 150165-8
(l JOSé- CARLOS GRECC~-- --- """

r.-r---------- 'L(~1.P110/cc:w ssÃo/SU!I-;""I!l!lÃo

I -<XJMIS. D1\ SOBERl\NIAE IXJS DIREIIDS E Gl\RANI'IAS DO ,lCME11 E DA MUL.'lER

Inclua-se como Disposição Transitória o seguinte artigo:

"Art. - Os crimes cometi~os contra cidadãos brasileiros

por militares, polIciais e outras autoridades, por motivações de or 
dem polltica e que implicaram em violações dos direitos humanos, no
perlodo de março de 1964 a março de 1985, serão apurados e seus res 
ponsáveis indiciados criminalmente e punidos pelos seus atos nos ter

mos desta Constituição."

JUSTIFICAÇÃO

Durante o regime militar foram cometidos inúmeros crimes

contra os direitos humanos no Brasil, resultando em centenas de mor 
tos, desaparecidos, torturados. Todos esses crimes ficaram impunes
sob o falso argumento de uma anistia reciproca. No momento em que se

redige uma nova Cnnstituição para o Pais é preciso se estabelecer que
os responsáveis por todos esses crimes devem ser indiciados criminal
mente e punidos na forma do previsto nesta Constituição.

r.r----------------'l'f1jO/Jl.oSllrtCAÇÃO -,

Dê-se ~ segm.nte redação à alínea "e", inciso VII, do artigo 39, -do Anteprojeto da
Canissao da SdJerania e dos DJ.reitos e Garantias do Hanem e da MuJher:

"e) nos serviços públúns e nas ativa.dades essencaars executadas dJ.retams!nte pelo
Estado, ou a.dnu..nJ.strados sco regitre do pcnnissão ou concessão, haverá obnga
tonamente ima canissão nacional no ârrbJ.to do respectivo órgão púbhco' réS
ponsável, permí.ssacoârac ou coo.redente, da qual parb.ciparão os representan
tes dos usuários I das concessionárias, dos enpregados das concessaonâra.as e
do prêprio órgão públJ.oo, para efeitos de fJ.Scalização e planejamento, na for
ma da Iea;" -

EMENDA 150168-2
Constituinte PAES DE ANDRADE

r.r---------- 'LlN""lO/coWIUio/'UICOWIS'.i.O- ,

CDMISS~D I - SDBERANIA, DIREITDS E GARANTIAS

r,-,r---------------- T[X"to/.lUSTll'leAçi.o---------------------,

Dê-se ã alfnea à) do item IX do art. 3~ do Substantivo a se-

JUS'l'IFlCAÇÃO guinte redação:

caso venha efetivamente a ser aprovada, a particJ.pação dJ.reta precoru.zaôa no An~
projeto atenderá mui.to malhor às finalidades para que foi, :una.gJ.nada, se exi.stã.r
junto 00 átgão públiCO, seja ~limstério, seja outro órgão federal, responsável ~

lia) Todos têm direito de receber infor-

mações exatas de interesse particu-



lar, coletivo ou geral, de órgãos pú-

bllcos e de órgãos privados com função

social ou econômica de relevância pü-

b1i ca j 11

JUS T I F , C A ~ O

Buscamos, com esta emenda, tornar o dispositivo mais abran-

gente, de forma a incluir, entre os órgãos que ficam obrigados a

prestar informações ao cidadão ou a instituição, aqueles de fun-

ção econômica, tendo em vista, principalmente, o fato de que es-

ses, no mundo moderno, exercem papel de grande relevância na 50-

ciedade.

Sala de Reuniõe~~

Constituinte p~~ DE

'Lt:NÁ"'IO/COI.lI,sio/S!JICOI.lI"ÃO J
Cbomissão da Soberania e doS Direitose Garantias do Homem

= -------TCXTO/JUSTlncJ.çÃO-----------------,

Nos termos do Art.18, do Regimento Interno, da Assembléia

Nacional Const1tuinte, proponho:

DnENDA ~ODIFICATIVA

Dê-se a nova redaçao, abaixo, à alinna "b/, do inciso VIII,

do Aneprojeto do nobre Senador Constituinte JOst PAULO BmSOL,

da COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAmu~TIAS DO HOMEM E DA

"b -- A ampliação ou instalação de usinas nucleares, de in

dústrias poluentes e de outras obras de grande porte,

suscet{veis de causar danos à vida e ao meio-ambiente,

dependem de prévia aprovação do Congresso Nacional."

Justificativa

O estatuido na al{nea "b", do inciso VIII, do Art.4 2, do re

erido Ante~rojeto revela acolhimento pleno do Exmo.Sr. Relator à prppos

a, de igual' teor, contida no Anteprojeto da Subcomissão dos Direitos ~

!t~cos dos Direitos Coletivos e Garantias, cujo Relatór10 coube ao ilus

re Deputado Consti tu1nte LYSÂNEAS MACIEL.

são conhecidas, ind1scut{veis, elogiáveis e comprovadas, em

ua própria biografia, as posições demccráticas de S.Excia•• Posições que

Relator adota, ~, com a mesma {ndole.

Longe de nós, portanto, a intenção de contrar1á-las -

uanto ~ais.não fosse, porque tembém são nossas.

O desejo da presente Emenda é emprestar factibilidade ao

reoeito, tornar efetivamen~é ap11cável o pr1nc{pio que o inspirou: a de

oeratiza ão de decisões estatais ou privadas que possam "causar danos à
vida e ao meio-ambiente. Ir

Neste sentido, não nos yarece que a via pleb1sc~tária se

ja a mais aconselhável.

A nosso ver, esse tipo de consulta à população é perfeitaj

mente cab{vel -- muitas vezes imposit1vos --, quando se trata de matéria

de amplo conhecimento público, com relação à qual o eleitor possa decidi
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se no goso de qua~e-1nteira consciência do voto. Com a menor margem de e

ro subjetivo e, portanto, de ilusão quanto aos objetivos de seu real in

teresse.

No entanto, tratando-se de "indústrias poluentes" e de "u

sinas nucleares", se há de convir que constituem assuntos extremamente

complexos, com forte cpndicionamento tecnico; insuscet{veis, pois de uma

edução à simp11cidade da dupla escoJ.ha pleb1scitlÚ'ia: .ê.im x não.

Recorrer ao plebiscito, nessa hipóteses, implicaria a pro

oção de campanhas que teriam de chegar a pormenores eas referidas obras;

ao 'desalcance, até mesmo, do eleitor de med.iana inforníação; ou, então

tnduzi r as comunidades à manif'estaç~o emoci~nal ~ caudatária de opin1ão

alheia. Em ambos os casos, i!istanc1ando o cid"dajl dQ VIDCl.-l-l v lOe ,Q.

ciente.

Entre o intuito democrático da proposição e sua efe!tiva

exequibilidade, pairará, sempre, uma dúvida não respondida.

Uaberia perguntar, por exemplo, sem esgotar a interroga-

ção:

Qual o CI'J.tério geral a ser utilizado para a definição

dq universo plebiscitáv~l: das comunidades diretamente

interessadas ?

Imaginemos o caso ae uma indústria supostame1Jlente poluen

te, projetada para instalar-se nas mascentes do Rio são Francisco.

- Teoricamente, ela seria capaz de afetar todas as popula

ções ribeirinhas, de Minas Gerais ao Nordeste.

- Quais seriam as "comunidades diretamente interessadas"?

Qual seria sua localização, quanto à extensão l1near do rio? Atá que dis

tância de suas margens? Ou, mesmo, em que universalidade mais ampla, con

siderando-se -- para'argumentar -- que produtos agr{colas colhidos à ~ei

ra-rio podem ser consumidos em todo o território nac10nalj ou mesmo no

Exterior ?

- Quem, afinal, teria o legItimo direito de manifestar-se

em plebisc~to, sobre os direitos de outrem?

Cremos que estas e outras muitas questões práticas esta-o

riam resolvidas, sem prejuizo para o intu1to democratizador da proposta,

se substituirmos a consulta plebiscitária pela audiênc1a do Congresso Na
c í.onaã ,

No entanto, ao emendarmos iniciativa do Deputado Lysâ

neas Maciel, devemos e queremos levar nosso zelo ao máximo de atençãm

para com o propósito de S.Excia.

Da!, satisf'azermo-~os com a constatação de que igual crt.
tério foi por ele adotado, ao apresentar Emenda à Comissão da Organ1za

ção Eleitoral, Partidária e crarantias das Instituições, com o seguinte
teor:

"Acrescente-se ao Art.10, o parágrafo:

"Qualquer planejamento, investimento e despesas envol

Vendo a exploração ou man1pulação de mater1ais estra

tégioos, inclusive tecnologias de

ser submetido à análise e

nal, o qual, resguardados os aspectos. de segurança na

cional, poderá reduzir, expandir ou interromper tais

medidas." (grifamos)

a~s) Lysâneas Maciel~

Assim posto, não nos atemoriza ir de encontro às con

vicções do nobre Constituinte do PDTi. mas ao encontro, mesmo, de critá
r10 por S.Excia. adotado.

Adema1s disso -- já não nos fosse bastante -_, também

nos socorrem conceitos do próprio Constitu1nte JOSÉ PAUlO BISOL, em sua

1ndissociável condição de Magistrado, quando, em seu Relatór10, ensina: .

"Perseguindo a auto-apl1lJ'abilidade dos disposihvos com,

titucionais, empemhamp-nos em evitar ~ erro da mera produção constituc,iO
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nal de direitos incontestados, como ~, a exemplo, o direito à vida e à
existência digna. Todos conhecemos a ineficácia des~e tipo de norma,se

desacompanhada de instrumentos que garantam a sua aplicação."

Deputado Constitu~nte

JOS~ FERNANDES

III. .

a) .

b) a liberaade de culto não contrariará os bons
costumes.

c) é livre a assistência religiosa nas entidades
civis e militares e nos estabelecimentos de internação coletivos.

Senador Constituinte Carlos De'Carli

A liberdade na democracia é um dos maiores pos
tulados que todos aspiram, e, no caso, estamos defendendo a liberdade
religiosa para todos, sem distinção de religião e o exercício destas d~

vem ser pêénas asim de que haja uma perfeita felicidade aos que profeE,
sam a sua fé.

JUSTIFICAÇiio

Justi ficativa:

Art. Em todos os atos processuais esta Constitui-
ção assegura às partes ~guais direitos, vedadas as concessões de
privilégios à União ou a qualquer ent~ de d~reito público, s€ndo
iguais os prazos de prescrição.

Inclua-se no Titulo III, "Das Garantias Constitucio
nais", dispositivo com a seguinte redação:

r:-r---------------- T[XTO/.lIJSTIFIC,l,çio-----------------,

o exercício do voto obrigatório é uma atribu
ição do brasileiro e em especial a atribuição de cria
ção de Partidos Políticos, ressalvando o tratado exis
tente entre o Brasil e Portugal.

Dê-se à alínea d do inciso 1 do artigo 59 do
capítulo 111 dos Direitos Políticos e a alínea a, do'

inciso V, as seguintes redações:
art. - .•..........••...••..•.•.•..
I - .

d) - aos estrangeiros residentes e domicili
ados no Brasil há mais de 5 anos contínuos,'
desde que exerçam atividades produtivas, é '

facultado o exercício do voto na forma da '
lei.

V .

a) - r livre a criação de Partidos Políti-'
cos, desde que seja por brasileiros.

JUS T 1 F I C A T I V A:

'LlNAlllo/coausSÃo/suaCDIlIs,ÃO ~DATA~

tmMISSAO OA SOOERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HJMEM E DA MULHE~ M O~:J

EMENDA 150170-4 """ _
C:CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

~ TEXTO/olUSTlfICAÇ40-----------------,

EMENDA 150171-2
~

AUTOIt

I ~P"F"LIDO-"CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA ~ _J

...---------- 'I.ENA'Uo/CO".lll$io/su.cO.. UI!tio ~ ~OATA~

COMISSAD OA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOI:rM E DA MULHE êo9I 06lB?J
r,r-----------------TExTot,lUSTlfICAÇio -,

Suprima-se a alínea c do inciso XI~, dQ arti
go 39 do capítulo I dos Direitos Individuais~ínea
a, a seguinte redação:

XIV - a livre escolha individual de espetácu
lo público e programas de rádio e televisão:
a) - as diversões e os espetáculos públicos,
incluidos os programas de televlsão e rádio ,
na forma da lei.

b) - para a orientação de todos, especialme~

te aos menores de idade, haverá serviço de "
classificação e recomendação.

A lei adjetiva brasileira criou diversas for~as de

privilégio, quer ao M~nistério público, quer aos Procuradores
da FMzenda públ~ca, no tocante aos prazos.

Não é justo que, para uma das partes, a intimação de
ve ser fe~ta ~ssoalmente, e, para a outra parte, simples publ~

cação no Diário Oficial.

Nas democrac~as todos devem ter iguais â2reitos, fi

éis ao principio da equldade de todos perante a lei.

Se para reaver o que pagou a mais para o Imposto de
Renda o prazo é de C1nco anos, prescrevendo-se, nesse prazo o di

reito do contrlbulnte, sem dúvida, igual prazo deve ter a Fazen
da para exercer o mesmo direito, sem direito a 1nterrupções de

prescr2ção e outros art2fíc20S processuais.

A.presente norma ~mplica em importante comando const!
tucional, que repercut1rá no direito positivo brasile1ro, notnd~

mente no Código de Processo Civil, no que tange aos prazos nos a

tos processuais, de que trata o art. 177 da le~ adjetiva.

JUS T I F I C A T I V A

do capítulo II I dos

CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

TEXTO/JusTlTlCAÇio--- -,Homem e da Mulher

SUPRIMA-SE o Artigo 46 do Substitutivo da Comissão de Soberania e
dos Oi rei tos e Garantias do Homem e da Mulher.

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

O texto abriga expressões de abrangência imprecisa,
que afetam a segurança jurídica do mandamento e só por lSSO mere
cia supressão. Todavia, nesse contexto, ainda obriga (sic) a União,
os Estados e os Municípios a legislar até mesmo com preJUízo de di
rei tos adquiridos, em afronta ao disposto no Artigo 39, inciso XIX~
alínea "c", do mesmo Substitutivo.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA 150174-7
tJ JOS!! LOURENÇO

..,---------- "LtNA"IO/çot.lISSÃo/sUIlCONllSSio---- ~

EMENDA 150172-1
tJ
t=J COM. DA SO~ERANIA E Dos'õiR'ÉITOS''E''GARAN\''IAS DO HOMEM E DA MULHER
C-5!;lBeeMH;§AO DOS nIR""IIp5 1>-GAfW\'H~

Sr. Presidente, não seria possivel, se deixar
os espetáculos públicos e programas de rádio e televisão'
que não houvesse nenhuma restrição, por isso, seguindo o'
raciocínio do Relator que sugiro a emenda em destaque.

r.t---------------- TElCTO/JiJSTlfICAÇÃO _

Dê-se às alíneas B e C do inciso III, do Art. 49l
Dire~::~ ~:~~~~~~~~~:.~. ~~~~~~~~. ~~~~~~~: ........•..
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11 h) as entidades associativas possuem legitimidade para representar seus

fi I iados em JUIzo ou fora dele, quando por estes expressamente auto

rizados.

A a l ínea IIh" do inciso I1 do artigo 4~J dê-se a seguinte redação:

=------------ TEXTO/olUSTlfIC ..ÇÃO ,

o direito coletivo nascido pe l a associação e fili~ção à

determi nada soe i edade J não poderá resu Ita r em vi o Iação da vontade e dos d j re i

tos i nd i vi dua l 5 fundamenta i s ,

(. necessário não conceder ã sociedade maiores poderes e

direitos de representação do que os conferidos e ou desejados pelo associado.

A simples filiação não pode rã ser o condão de constituir-se em outorga de ma~

dato pelo associado, de caráter amplo e sem restris:ões.

JUS T I F I G A T I V A

..,---------- ..LtHIofIIO/CO.. 15SÃo/s~.co~ns~....,...,.,,:7,".""':-:_"-'------c-
DA SOBERAN IA E DOS OIREITOS /liiHl.li-fM.OOS 00 HOMEM E DA MULHE

EMENDA 150178-0 .UTa.-------

PJ Df" .lO.Ç,-i .rÇ;-f\.iNA rJ~S~"AIITIDO~

?FT

LP"I'lTIOO~

PEI

e Garantias do

LOURENÇOJOS!!

~ ._ Pl.ENAIIIO/coI.lISdo/sUICOMISdo-----------,

o Comiôsão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho-

"XTO"",,"""'O ~
I '

SUPRIMA-SE o Artigo 47 ~ seu parágrafo do Substitutivo da Comissão
de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

JUSTIFICAÇIlO

A naturalização de estrangeiros deve ser sempre exa
minada dentro de critérios definidos e precisos, que resguardem õ
interesse público. A concessão coletiva de naturalização indistin
tamente - sem qualquer exame - a todos os estrangeiros que se en
contrem irregularmente no territ6rio nacional revela-se inconveni
ente, até porque não se fára distinção entre o nato e o naturaliza
do (artigo 10 do pr6prio Substitutivo). -

EMENDA 150175-5
tJ

EMENDA 150176-3
PJconstituinte ANTONIQ UENO

..."c---------- .. t.EN ....~lo/cONI55Ão/SUIlCO,.ISSÃO------------,

~---_---_--__---_TEXTO/,lUSTlfICAÇÃO-_--------------,

EMENDA Nº _

Incluir no Art.llº , do Parecer e Substitutivo da Comi
são da Soberania e dos Direitos e Grantias do Homem e da Mulher .

Título : DA NACIONALIDADE
Art.l1º
§ Único - O BRASILEIRO QUE TIVER DUPLA OU MÚLTIPLA N~

CIONALIDADE PODERÁ RENUNCIAR À NACIONALIDADE BRASILEI
RA .

EMENDA 150179-8
E? CUNHA BUENO

.., "LUlÂ'I.IQ,/CO .. I"iotsu.CO..13Sio-------------,

CON. DA SOB. E DOS DIR. E GJI.R. DO HOHEt1 E DJI MULHER

r-r-r TExTotJUST'f'.cA.çio----------------,

EMEl':Di

JUSTIFICAÇ/lO
Existem pessoas que são nascidas no Brasil - País que

concede nacionalidade sob regime " juô soli" de pais ou mães estra
geiros , originários de países que adotam o regime de "jus sanguinis·,
ficando com dupla ou múltipla nacionalidade

Considerando que o regime internacionalmente reconheci
do é o da cada pessoa possuir uma única nacionalidade , é mister ente
dar o direito de escolha também aos que possuem duas ou mais nacional'
dades de origem .A lei deve admitir também neste caso, a possibillda
de de renúncia à nacionalidade brasileira .

EMENDA 150177-1
tJ Consti tuinte ANTONIO UENO 'UTa.

Inclua-se, no item XIX do ert. 3 2 do Subs

tjtut~vo àa COWiSS20 I ê sequinte alínee:

"Por cada hora de trabalho cumpr1.do nõ pri

são, o preso teré subtraída um? hora do tempo l.ntegral de

sua pena".

JUSTIFICATIVA

o recluso que trabalha na pr i aão , por for

ça de obrigação penal, submete-se a dupla pun~ção: a perda
da própria l~berdade e o desgaste físico. Nossa emenda visa
propc'rc aonex-The a oportunidade d-e reab1.litar-se em prazo

mais curto à custa ôe seu própr10 esforço.

Pl.tNA'UO!COUI5,Ãc/sU9CONI55ÃO ~OA1A-~

, Comissão da Soberania e dos Direi tos e Garantias do Ho- lQ2I 06 La])

~c----------------TExTOfolUnlf'ICAçÃO'------·-----------

EMENDA Nº _
Incluir no Art.9º ,do Parecer e Substitutivo da Comis-

são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.
Título: DA NACIONALIDADE.

Art.9º ••••
111) _ OS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO QUE COMPLETAREM VIN

TE E CINCO ANOS DE RESIDÊNCIA NO BRASIL ,PODER/lO NA
TURAlIZAREM-SE MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO .

EMENDA 150180-1
wC CUN~:A BUENO

r:T------~--- ..I.EH...'UD/CO.. 'ssio/.u.CO..ISS;,O--------__........,

COM. DA SOB. E DOS DIR. F GA". DO ~:N:n; F DA ['lJLHEF

,.,-, TElTotJUSTlfICAÇÃO -,

EME:'PJI

Acrescente-:e ao artjgo 102 do SUbSt1tUt1VO

da Corn1ssào I o seguinte parágrófo ún1co:

JUSTIFICAÇIlo

Permitir aos estrangeiroô reôidentes no País há pelo
menos vinte e cinco anos , adquirir a nacionalidade brasileira median
te simples requerimento .

O estrangeIro que residir num país durante vinte e cin
co anos , já adquiriu cidadania de fato , porque ele ama o país, o
adotou como sua pátria , e contribui com o fruto de seu trabalho , na
participação de seu desenvolvimento • Nada mais jUôto que se facilite
sue naturalização •

-f. ______
I

Parágrafo Úniao - Equiparam-se aos bras~le~

ros natos, 05 naturalizados que passaram a residir def1niti

vament e no País antes de completar 7 (sete) anos de ~dade,

cursaram escolas nacionais em todos os níveis, casaram-se

com bza s i.Le a r e e que tenham fJ.lhos e irmãos bz'es i.Lea r-o s na

tos.

JUSTIFICATIVA

É inevitável que o conceito de brasileiro

nato, envolva o nascimento no territór~o nacional mas é 1ne-
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Essas seo as razões que nos levam propor a

presente emenda aditiva, CUJO aproveitamento acreditamos,

propiciará um aperfeiçocmento relevônte ao prc]eto d~ Subc~

missão da Nac Lone.La.dade , da Soberania e ôas Relações Inter

nacionais.

gável que um apessoa nascida em determinado país, e que tem

uma formação própria de outro país no qual passou a residir

definitivamente desde os primeiros anos de v~da e onde for

mou a sua personaliàace lnteiramente dentro do respectivo t~

ciõo social nacional, não P055Ul mea.s nenhum liame com o

país em que ne sceu , Urna pessoa ne see s condições é detentor.:":

de toõo~ 05 requisitos inerentes à titulêri~eõ€ C? clcecani?

bras1.1eira.

ErlENDA

COM. DA SOB. DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

"Não haverá pena de morte - exceto em casos

de crime hpd~onào, quando houver prisão em flagrênte, ou de

c r Lme hediondo, na reincidência do réu, quando não houver o

flagrante - de prisão perpétua, de trabalhos forçados, de

ben i.men t o e de conr a sco , rf>ssElvados, quanto à pr a são pe-rpé

tua, a legislação aplicável em caso de guerre externe, e os

crimes de estupro ou sequestra, seguidos de mor'te , 11

Inclua-~e, no item XIX do art. 32 do Suhsti

tutivo da Corniss&o I a seguJ.nte alínea:

EMENDA 150183-6
li]
C CUNHA B1Jil!O

~~ 'L.tHÂIlIO/CONlssio/aulcONlasiD------------,

Qõ~UTIOO~

COM. DA SOBERANIl'. E DOS DIR. E GJlR. DO HOr-:EN E MULHER

EMENDA 150181-0
tJ CUNHA BUENO

~~ "LIN.i"lO/CONISS;'o/su.cO"Uldo~.----------,

JUSTIFICATIVA

EMENDA

Dê-se ao item 11 do art. 92 do Substitut1vo

da Comissão 1, a segu1nte redação:

Há no Brasil, atualmente, um clamor geral da

sociedade no sentido de que se aplique legislação penal de

rigor tremo, ou seJa, a pena de morte, aos autores de crimes

hcdionc1os.
lIA05 originários d05 pe a s e s de língua por

tuguesa será eX1gido apenas prova de 1doneJ.cóoe.

quaisquer outros povos.

O dJ.spositJ.~o expresso na presente Emenda

torna possível a aqu í s r çào ôa nacionall.dade brasileira para

os cJ.dadãos oríg1nárJ.os de países de língua portuguesa inde

pendente da Il r e s i d ê n c J.a " em nos so pais, por um ano, ininter

ruptamente.

tal o pâni

a popula-

JUS'IIFICATIVA

As populaçõee de língua portuguee~

se ligadas ao nosso país por af~nidades que superam

achBm-

as de

Esse clamor é atestado pelo noticiário dos

Jorneís e das emissoras de rádio e televisão, dJ.ariarnente,

ente a crescentp violência cr~m~nosa contra os ciàadeos. vio-

1ência que gera vercadeiro e~tado ce terrorismo,

co e a pressão psicológ~ca coletiva quP submp.tem

ç~o, mormente nos centros urhan~~

Os computadores do Prodasen também atestam

esse clamor: a ~ena de morte está na l1derançõ das sugestões

apresentadas aos constituintes por bras~le~ro5 de todos os

quadrantes. Que seJam, portanto, atendidos!

A uDJ.dade dos povos de líng~a portuguesa

Btende razões sent1.mentaJ.s, poLf t i.ce s e econômicas e pe rnu »

terá êmpliar sua presença internócJ.onal.

EMENDA 150182-8
li]C CUNHA BUENO

~~--------- '1.IENAIlIO/CDNI'siD/IUICONIUio- --,

C01". DA SOBERAflIJl E DOS DIREITOS E GJlRANTIM, DO

HOMFM E DA MULHEP.

EMENDA 150184-4
tJ CUNHA BUENO

...,.., 'U;HAIlIO/CO .. ISsio/cuacDlIlIlssiD ,

COM. DA SOB. E DOS DIP.. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~__----_-_------_T[XTO/JU5TI'ICAÇiD----------------_,

E~mNDJl.

Inclua-::e, no a t em XIX elo art. 32 do Suhs

titutivo õa Com~ssão I ~ seguinte êlíneõ:

E~IFNDF

Dê-se a seguinte> reàeção, a alíJ"lea "b " do

item 111 do art. 52 do suhstJ.tutJ.vo C2 Com1Psào I:

"Ao cié'adão melor de 16

é atrJ.buída a respon5ebilidac'le penal ll
•

(dazasse ae ) anos

TU5TIFICIITIV!'.

lIA restr1çio aos bra~ileJ.ros naturalizados,

Qrigird~riCJs de países ce língua portuguesa limitar-sc-á aos

cargos de PresJ.dente e Vice-PrE.sidente da Repúb11ca. 1I

JUSTIFICATIV!'.

As afJ.nJ.dades que aproximam os povos que

falam 2 língua portuguesa estravôsam o campo l1ngüístJ.CO pa

ra se estender aos costumes e ao comportamento.

O Brasil assumiu, independente de qualquer

idéia de supremacia, posição de liderança das comuni.dades

de língua portugueia.

Nãq há vestígio no relacionamento das comu

nidades de língua portuguesa, de riscos de l.nteresses anta

gônicos.

Ao propormos se)~ atribuída a responsabili

dade penal ao cidadão maJ.or de 16 anos, temos por escopo re

forçar no jovem a consciência de sua responsab~l~dade face

aos seus dire1tos e deveres perante a sociedade, da qual é
partícipe. AcredJ.tamos que, assJ.m, estaremos contribuindo

para reduzJ.r o elevado índice de delinqüência Juvenil.

EMENDA 150185-2 '""" ---,
CtoNSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

--- I'L.EHAI'lIO!CONI55io/5uacONls5io-------- _

tioMIS.oA SOBERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS 00 HOMEM E DA MJLHER

TEXTO/JUSTr'lcAçio---------------O--~

Abrindo os braços àqueles que têm corno

iã entidélde de língua e s t emo s ÕEmeO e xempLo 205 Gema â s povos

de cerno fazer a hurn?nidaêe procurar o ca~inho da Paz.

-----

Suprima-se da alinea "e", do inciso 111, art.3º a parte fi

nal "com a 6nica exceção dos relativos à gestação, ao parto e ao

aleitamento."
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JUS T I F I C A T I V A

t dispor sobre o 6bvio ululante, de que falava Nelson Rodrigues.

MandameQto Constitucional não altera as leis da natureza, o organismo,
a fisiologia e anatomia humanos.

emenda merece acatamento se se deseja escrever uma Constituição em
ez de obra humoristica.

Assim, não há sentldo para a transferência d~

quela inst2tuição para o Brasil, principalmente depois que o Mlnist~

rlO PUblico vê-se fortalecido pelo Constitulnte 87, q~e lhe conf~

rlU, na 111 Comissão, garantias constitucionais, principios institu

cionais e 1ndependência funcional, que o capac1ta ao exercício das

altas funções a ele.atribuidas, tai~ como a titu~aridade das ações

penal e clvil pUblicas, a função de guard2ão da constitui,ão e da or

dem juridlca, além das atribuições especiflcas de órgão tutor dos di
reitos,ind1sponíve~s.

EMENDA 150186-1
e= CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

f:ffi~~nTtDDU
PDS - PI

EMENDA 150189·5
f:J OSMIR LIMA

L ../l ftrloa
- -

PMDB J
,- ..t.EH.....IO/CO".1SSÃo/su.CONISSÃO _

@MIS.OA SOOERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MU.HER
~ TEXTO/.luSTlFICAÇÃO --,

Acrescente-se à alinea "b", inciso XIX, art. 3º a seguinte
frase: Emenda supressiva ao ítem 111 letra E do Capitulo I da

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
individual ou interesses coletivos;

Mulher.

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F 1 C A T 1 V A
emenda objetiva oferecer proteção Constitucional aos chamados "inte

esses difusos". São os interesses do consumidor e da coletivldade, à

utela da saúde social, da ecologia, da informação correta e completa,

o bom funcionamento da administração, da paisagem e das belezas monu

entais e outros. Dentre as Constituições modernas, a da Itália e de

ortugal protegem os "interesses coletivos" e garantem sua tutela juri~

icional.

EMENDA 150187-9
tJ Constituinte PLÍNIO MARTINS trPM"AI'lT100~• Pt~DB

o item 111 do capítulo referente a cidadania em sua le

tra E torna_se desnecessária, pois que a letra ~ atribui condi
ções de igualdade a todos.

EMENDA 150190-9
f:J DEPUTADO JOS~ CARLOS GRECCO

11 I - COMISSÂO DA SoBERA{lIAss~/$DosM'~DÃI=R-=E-=I,...T-O-S-E=--------,
GARANTIAS DO HONEN E DA MULHER

r=-,---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------ _

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem Supr1rna-se a alínea "h ll do lnC1SD II do art. 42.

r.r----------------TEXTOJ,JU5T1fICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA.

criI'A"TIDO~

P M O B J
_. ---- I'LE""AIO/COl.1I5S:iO/SUIlCOMISSÁO- -----

, I - COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

Dê-se à alínea "ali do inciso lIl do art. 52 a seguinte re-

dação:

Não encontra ]ustlf1catlva outorgar a entidades associatlvas, em

geral, legitimldade para representar seus f1liados em Juízo ou [ora

dele, salvo apenas em relação aos s1nd2catos em matérlB de condlção

de trabalho e outras llgadas à relação trabalhista.

Cabe a cada indivíduo decidlr quem deve ou não representá-lo em

juízo ou fora dele, outorgando procuração competente. É uma questão

de relação de ordem C2Vll que não comporta normatlvidade constitucio

nal.

f:J DEPUTADO JOS~ CARLOS GRECCO

EMENDA 150191-7

~-_----__-----_-~TEXTO/JUSTlfIC'ÇÂO----_-_-------
AU'fOIll------------ _

Suprimir o capitulo 111 do Substltutivo.

Com o restabeleclmento do Supremo Trlbunal Federal
provido de uma Seção Constituclonal, não se Justlflca a crlação do

"Tribunal de Garantlas dos Direitos Constituclonais", porquanto as
matérias elencadas na competência do cltado órgão estão contldas na
competência da Supremo Trlbunal Federal.

Por outro lado, à Comissão falecia competênc~a pa

ra deliberar sobre a matérla, imiscuindo-se na tarefa da Subcomissão

do Poder Judiciária, vlnculada à Comissão temática de Organlzação dos
Poderes e Sistema de Governo.

EMENDA 150188-7
~ SIGMARINGA SEIXAS

..,..,c----------------TtxTO/.lIJST"ICl.çio-----------------,

...,, -,,-. 'LUÁ,'llo/c:oWIUio/sUlc:OIil.SSÃo-----------

(C!m.DA SOBER. E DOS DIR. E GARANT. DO HDNEM E DA MULHER

Emenda supressiva do artlgo 40 e parágrafos 1

• 6 da Comlssão I - da Soberania e dos Dlrei
tos e Garantias do Homem e da Mulher

lia) são condlções da candidatura para cargos providOS

por ele~ção: a elegibllldade e a escolha por votação d~

reta dos filiados do partldo".

Suprlma-se o artlgo 40 e par?grafos 1 a 6 do Substltutlvo da Comis _
são. JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A T I V A

A instituição do Defensor do Povo, de origem
escandinava, encontra na trad1ção jurídica brasileara parc1al corre~

pendência no âmbito das atrlbuições do Ministérlo pUblico.

A proposta visa democratizar o processo de indicação de Can
didatura, fortalecendo o sistema partidário com participação dos f~

liados partidários.
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Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constitu~nte, em

de junho de 1987.

os interessados - povo e entidades - podem defender seus
ses, sem a conotação corporativa.

interes-

=-------'----,------n:xTo/JLJ5TIFICAÇAO--------- --.

Supreima-se a alínea Uf" do l.nciso 11 do art. 49.

EMENDA 180192-5PJ AUTOII

~ DEPUTADO aosé CARLOS GRECCO

fG'U TlOO7J4 P M D B

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

de junho de 1987.

tJ DEPUTADO JOst CARLOS GRECCO

EMENDA 180195-0

OMISSÃO DA soB\tR'Ã'Fff'l\"~'/ú'B~·'BfR""E"'Ic;;;T"'O"'S"""E'-------'
GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

, I

~-__-_-_=_--_Pt.fHAII:IO/CONls'.io/$u.cOlllla!lÃo-----------,

I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

JUSTU'ICATIVA
= TEXTO/IIUSTlfICAÇ,iO ,

Não é urna questão de d1reito 1nd1vidual. Trata-se de mera rela

ção entre SÓC10 e sociedáde. Se a pessoa é livre para aSSOC1ar-se,se

não concordar com desconto da contr1bu1ção na folha de remuneração

do tra?alho, deixe a associação.

EMENDA 180193-3
tJ DEPUTADO aosé CARLOS GRECCO

r.1:;:----:::r:::::07.M;:;I:-;S;-;S"Ã,-;O~D;::-A::-:::S:::O::::B:::EÍt~NIÃcOEr~sbõS·cDIllR~I-T-O-S-E-G-A-R-A-N-T-I-A-S--D-O'
DO HOMEM E DA MULHER

.., TEXTO/"lUSTIFICAÇio ,

Suprima-se as alíneas "ali e "b" do inciso XVIII do art. 3~.

Dê-se à alínea "cl! do inciso I do art. 3!! a seguinte redação

e, em conseqüência, suprimam-se as alíneas "d" I lI ell, "g" e "h " do

mesmo inciso:

"c) é dever do Estado coordenar os meios apropriados

para garantir a alimentação, a saúde, o trabalho e sua re

muneração, a moradia, o saneamento básico, a seguridade

social, o transporte coletivo e a educação corno o mínimo

necessárlo ao pleno exercício do dJ.reito à existência

digna. 11

JUSTIFICATIVA

1. A nova redação da alínea II C " importa em suprimir os textos

das alíneas "d", "e", II g " e "h ll do Substitutivo, pelas razões que

expenderemos a segu1r.

2. A alínea nd U do Substitutivo estabelece que dotacão neces

sár1a para o cumprimento do dever previsto na alínea "c ll conste do

orcamento como pr~me~ra orior1dade. Isso significa, se mant1do o

Substitutivo, que é dever do Estado financiar (na verdade, fornecer)

alimentação, trabalho e sua remuneração, moradia, seguridade social,

transporte coletívo, além da saúde, saneamento básico e educação.Não

há orçamento capaz de financ~ar tudo isso. Demais, a existência dig

na não pode ficar na dependência de previdência paternalistas do Es

tado. Nem 1SS0, data venia, corresponde ao modo adequado de promo

ver a ascenção social das populações carentes. O pobre quer é OPOK

tunidade de trabalho, com remuneração digna para adquirir, para si e

sua ~amíiia, e aí sim com dignidade, alimentação, vestuário e os de

mais bens q~e melhor lhe apeteçam. O que o Estado tem que fazer é

JUSTIFICATIVA

1. A alínea "a " dá isenção tributária na trasmissão, por morte,

de bens definidos na alínea "a" do item XVII. Como estamos propondo,

em separado, nova redação a esse texto, f~ca preJudicada a alínea em

causa. Independente disso, sua supressão se faz necessária, prime1ro

porqqe isenção não é matéria de dire~to ind~vidual e está, assim, de~

locada. Segundo, e especialmente, porque o d1Spositivo sequer tem sen

tido social, pois vai beneficiar mais a r1COS do que a pobres (que

nunca têm nada para transm~t~r por herança). Pelo dispositivo, isenta

transmissão causa mortis de um Me~cedes de uso pessoal do morta,a man

são, o palacet~ de moradia do morto e sua família, tanto quanto a c~

s~nhá deixada pelo pobre.

2. O dispositJ.vo da letra "b" também é mQ.térJ.a tributár~a e

deve ser tratada no capítulo própr1o. Merece permanecer no lugar pró

prio, onde se deve estatuir que a transmissão causa mortis deve ser

tributada com alíquotas progressJ.vas (não proporcionais, pOJ.S' eSsa

não é red~stributiva) em relação à distânc~a das vocaÇões hereditár~

as e ao valor do quinhão.

coordenar os me~os necessários para que o povo tenha acesso à
za nacional P9r via de sua redistr~buição e distribuição da

onde o seu trabalho seja valorizado e não dependa de ofertas

tais em tudo que lhe seja necessário.

riqu~

renda,

esta-

=---,--------------TEXTO/.lUSTlFlCAÇÃO-----------------,

JUSTIFICATIVA

Inclua-se em substituição aos textos das alíneas do inciso IV

do art. 4~ o seguinte dispos~tivo:

4. Não parecé, também, pertinente, corno norma constitucional,

o texto dê! aLínea II g " . Isenções e benefícJ.C>s desse teor, precisa

mente porque são conJunturais, devem deixa~ à.le1 ordinária, que po

de graduar pagamentos, como se faz em são Paulo, (água e esgoto), em

função das condições socJ.ais dos consumidore~. Demais deixar no

texto a,possibilidade do não pagamento, dependente da incapacidade

3. Alínea "e" do Substitutivo é, em certo sentido, um comple

mento da alínea "d" .. Ora, planos e programas governamentais são

iQstrumentos de que se serve a polít~ca de governo para realização

de suas propostas em função de programa partidário. Estabelecer suas

prioridades é um problemR àp. natureza pol1tica em face de eX1gências

e necessidades ge cada momento. Transformar sua elaboração e execu

ção'em d~reito subjet~vo (de'sujeitos indeterminados, além do mais),

que pode ser eX1gido em juízo, seroá transferir para o Judiciário o

·exame é o Julgamento d~ mérito, oportunidade e conveniênc1a, da ação

governamental, que devem caber apenas ao Legislativo e Executivo, PQ

deres que emanam do voto popular. Dar ao Juiz ess~ tipo de competên
cia consiste em gerar um tipo de governo dos Juízes, da maior incoQ

veniência, até porque não provém eles de eleição popular, do exerci

cJ.o da soberan~a popular ..

prpPAn'DO~rnD3
PLf.JAIlIO/CONISSÃO/suacOhlI55ÃO- lS]

I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS
no HOMCM E Pl\-MllL..U..,F...R'- __

EMENDA 150194-1
f: DEPUTADO JOst CARLOS GRECCO

1. O SubstJ.tutivo é omisso na prev~são do tradicional de dire1

to de representação e de petição, que são instrumentos pelos quais

Ilt assegurado o direito de representaç~o aos Poderes

Público~ contra ~legalidade ou abuso de poder, e de peti

ção para defesa 'de quaisquer interesses legítimos, J.nde

pendendo a representação e a petição do pagamento de ta

xas ou de garantia de instância."
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absoluta (d~fícil de aferir), é abrir margem a abuso, não do pobre

que este não abusa, mas de inescrupulosos. A água e esgoto nunca d~

veriam poder ser cortados, pois não são benefíc10s só para o consumi

dor, mas da coletividade em geral, Já que são fatores do saneamento

básico. Por ~sso deveriam ser remunerados por V2a de taxas (tribu

tos) e não de tarifas (preço).

's. O texto da alínea "h" do SUbSt2tUtivo Já se encontra em e.§.

sêncJ.B na alínea "c" do SUbstitutivo, e permanece na proposta de e

menda.

A eficácia e estabilidde de norma consm.tuc í.onej. nessa matérl.a pressupõe gen~

r a l.adade que conceda espaço ás novas circunstâncias da polítlca e da. cecnoj.cgre , O

detalhamento liml.ta sua relevância e pet-tanêncf.a a um curto horizante de tempo , o

que lhe retira prestígio e ensaj a a ocorrência de limitações danosas ao interesse

nacional. Dessarte, mais próprio e adequado o texto que se propõe, que repete a

norma geral da atual Constituição , sob a qual elaborou-se um sistema moderno de

propriedade r.ndus t r La L, que pode ser mais eficazmente reformulado em face das mu

danças justamente por ser de natureza enf'ra-consm.rucaonal.,

Sala das Sessões da Assembléia Nacional ConstJ.tuinte, em

de Junho de 1987.

oars , DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO liOMEt4 E DA MULHER

~ ,.1.t:1oARIO/cOI.lI!;si.o/suDeONlssio

EMENDA 180199-2
t"lCONsTITUINTE HI:LIO COSTA -]

,..,., --__ -t:x·O',r ..Sl,fl.:,,';.\:------- - __

tJP:PMTIDOD
P,J1DG

EMENDA 180196-8
~ AUTOIt

~ DEPUTADO JOS~ CARLOS GRECCO

,..,.,----------------Tr;xTo/~uST1F1CAÇÃO------ _

Suprima-se a alínea 1'1
11 do lnclSO 11 do art. 42.

JUSTIFICATIVA

Incluam-seC~)o(s) seguinte(s) dispo
sitivo(s); no Título 11, Capítulo I, do Povo e da Nacionalidade:

Não há razão para a l1mitação de assoc1ação Como pretende o d1s

POSitlvo do SubStltutlVO. Aqui, não ffil11ta as mesmas razões que Just~

f1carn a unldade s~ndical, que é representat1vo de lnteresse específl

co de seus assoclados perante o empresarlado, e constltul, por lS50,

garantla de dlreltos dos trabalhadores.

"Art. ..

I

a)

b) -

São brasileiros:

na-tos:
os nascidos em território nacional, embora de
pais estrangeiros.

os nascidos fora do território nacional, de pai
ou mãe brasileiros.

§ 12 - São privativos de brasileiro nato os car
gos de Presidente da República, Vice-Presidente da Repúbl:ca e de
Primeiro Ministro.

EMENDA 150197-6
f!J DEPUTADO JOS~ CARLOS GRECCO

r;-r------------------ TEXTO/,ruSTlflCAÇ.iO _

Dê-se ao 1nC1S0 XIII do art. 3 2 a segulnte redação:

II -

c) -

naturalizados, pela forma que a lei estabelecer:

OS que por outro modo, adquirirem a nacionalida
de.

, "XIII - A l1VE8 manlfestaçào de pen~amento, d~ prlnc!pios
etlcoS, de CO~vlcçoes re11~10sas e de ldelas f~losof1ca5! poli
t~cas e ld7olo~lCa&,_exCluldas as que ~ncitern a guerra, a Vl0
lencJa e dlscrlmlnaçoes de qualqer especle.'1

JUSTIFICATIVA

§ 22 - Aos estrangeiros orlglnarlos de países de
língua portuguesa co~ resioência per~an8nte no Pais, se houver re

ciprocidade em favor de brasileiros, são atrIbuídos os direitos
ine~entes ao b~as:leiro nato, salvo o de acesso à PreSIdência da

República, a Vice-Presidência da República e do Cargo de Primelro'
~1inist:,o.

E~clulu-se do texto a palavra lndlvidual que qua11flcave map~

festacão, preclsamente para que o texto abranJa também as man~fc3L~

ç6e~ coletivas, d15pensando repetlçio ma15 adlante para admltlr m~

nlfestaçâo coletlva (art. 42, V, a).

Inclul nas exclusões o lncitamento à guerra, que poder1a est~t

compreendido no lncitamento à v~olêncla, mas convém expl~c~tar.

"Art. .:

Ir

Perderá a nacionalidade o brasileiro que:
por naturalização voluntária adquirir outra nacion~

lidade, salvo as exceções definidas em lei;

em virtude de sentença, tiver cancelada a naturali
zação por exe=cer atividade contrária ao interesse'
nac íjma l ,

Parágrafo anico: Na hipótese do artigo anterior, a
lei dlsporá sobre a manutenção da nacionalidade brasileira.

JUSTIFICAÇIlO

EMENDA 180198-4
tJ UEPUTADU UI:lIHATAN ~PIN~LLI
~---------- 'LEN,:,"\Q/CQW\s~iQ/s\,lI\COW.I!J,sio-- ___,

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HONEM E DA HULHER

~------------_-- __ Tt:XTO/JU5TlfleAçio----------------

"Art. .. O Brasil, mediante tratado, poderá admitir a múlti

pla nacionalidade com qualquer país de seu interes
se".

Dê-se às alíneas....4...,;, ,! e ~ do inciso XV do art. 3Q , no subs t i t uc avc do

relator , a seguinte redação:

Art.3Q...

xv -

d) a Le i, assegurará aos autores d~ inventos andus t r i.a as pr rv i Leg i.o temporário

para sua utilização , bem como a propriedade das marcas de indústria e comdrc ro e

a exclusividade do nome comerc raL;

A grande maíoria dos países democráticos, adere a
dois princípios na questão da n~cionalidade.

I - Jus Soli, ou direito ao Solo, que é o princIpio

segundo o qual a pessoa tem a nacionalidade do país onde nasce.
11- Jus Sanguinis, direito de sangue, que é o prin

cípio que reconhece como nacional a pessoa nascida de pais nacionais.

Uma sociedade que se propõe a ser moderna como o
Brasil pode e deve adotar os dois princípios como condições básl

cas de nacionalidade evitando~ assim, a dIscIiminação que surge
com a condIção "quando a serviço do Brasil", especificada na lei
vigente.
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COMIS. DA SOB. E DOS OIR. E GAR. DO HOMEM E ~A MULHER
= TEXTO/Jt.STIF1C,\ÇÃO _

..., I'LUÃIIIO/cONISSÃo/sUICONltsÃO-------------,

EMENDA 150203-4;
tJCONSTITUINTE HELIO COSTA

= -U,-tl/.wS· F :_;~:--- - •• ------

~ I'LEH;"10/cONISsio/suecollllss.i':o-,.----------,

DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150200-0 '"'0.-------
tJ CONSTITUINTE HELIO COSTA

Inclua-se( eABe ae~Q~ o seguinte dispositivoj
no Capítulo lI,' dos Direitos Coletivos:

Inclua-sel eRee ee~be~) o seguinte dispositivo; no
Capítulo 111, dos Direitos Políticos:

Ds crimes contra a economia popular, contra a eCE
logia, contra a Administração Pública e de abuso'
ou desvio de ~oder são INAFIANÇAVEIS e imprescri
tiveis.

O voto é livre, universal, direto e secreto e todo
cidadão, maior de 16 anos, exceto os 'que cumprem '
pena de prisão, terá este direito.

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICAÇAO

Lamentavelmente, nosso país tem uma tradição de '
corrupção no serviço público que atinge todos os níveis. Só um

'dispositivo constitucional, como este, será capaz de conter os
que ainda utilizam o bem público para o seu próprio benefício.

O voto é um direito e não um dever. Uma sociedade'
democrática não pode obrigar os seus cidadãos a exercer um direi
to.

r.r--------- ,.LENÁ..IO/COI.lI:sSÃO/SU.CO.lIssÃO~.-----------_,

P:COMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150204-2
tJCONSTITUINTE HELIO COSTA

h-------------- ':'(1·", __ 5· F:..~i.

~o"'~'o9;06_0!.J• COMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

~ -h.-:: •. H f : ..;:.------ - - - -----:-

,..,, I"LEN""lO/COUlssio/SUllCOltISsio-----------,

EMENDA 150201-8
fl CONSTITUINTE HELIO COSTA

Inclua-se( OReo ee~8o'; o seguinte dispositivoj
Título I, Capítulo I,dos Direitos Individuais:

Inclua-se~eABe ee~8e~ o seguinte dispositivo;
no Capítulo 11, dos Direitos Coletivos:

Toda pessoa de mãe ou pai desconhecido poderá f~

z~r constar em sua certidão de nascimento, como
mãe ou pai, qualquer homem ou mulher que, em do
cumento lavrado em cart6rio, concorde em assumir

esta condição.

Acesso amplo aos atos e documentos do governo e das
entidades controlada~ pelo poder público, relativos à questão dos '
interesses coletivos.

JUSTIFICAÇAQ

JUSTIFICAÇAQ

Um dispositivo desta natureza acabaria com o dr~

ma da mãe solteira e com o estigma social imposto àqueles que tem

especificada em suas certidões de nascimento a filiação "desconhe
cida".

Uma nação civilIzada não pode ter, exceto nos ca
$OS de segurança nacional, o sigilo perpétuo dos atos de seus diri
gentes e autoridades. Passado o mandato ou o exercício de função o
povo deve ter acesso aos documentos oficiais para assegurar o car~

ter e idoneidade aos servidores públicos.

=---------------':E"TO/.....~lIFIC""Ã:.-- •• • r.r TEX-:, •• S•• F.:,l;.:: --

,,- ..Lr;N.&.IIIO/COylssÃO/sullco"ussÃe-----------

tJCOMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

&UTOtI:--------------EMENDA 150205-1
fJ CONSTITUINTE HELIO CDSTAfTPM'~;"O~

tb-;-;~T~7?J
,...,.--------- PLENAtIlO/COUISSÃo/sUIlCOMISSio---- -,

COMIS. DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150202-6
f:J CDNSTITUINTE HELIO COSTA

Inclua-set ORee eo~bor) o seguinte dispositivo;
Título I, Capítulo I,dos Direitos Individuais:

Nenhuma pessoa, no território nacional, poderá'
ser submetida a tratamento injusto e cruel.

JUSTIFICAÇAO

Inclua-se,C~e ee~B~ o seguinte dispositivo;
no Título I, Capítulo I, dos Direitos Individuais:

E crime a coação sexual da mulher e do homem, no â~

bit; de seu trabalho, por superior de qualquer ní
ve l ,

Este dispositivo constitucional asseguraria um tr~

tamento digno a todos e, especialmente, às mulheres e crianças, vítl
mas de brutalidade no lar; aos presos comuns e políticos; aos indef~

sos; aos pobres; aos negros; às minorias, de modo geral; e seria uma
salvaguarda contra a pena de morte que, por si só, é um ·tratamento '
injusto e cruel.

JUSTIFICAÇIlD

E constante o abuso e a coáção sexual no trabalho.
Devemos criar leis .capazes de acabar com esta pr!

tica tão comum em nossa sociedade.
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o primeiro decorre da interpretação judicial restrita,mui
to preocupada em resguardar os atos do governo, porquanto, no nosso
sistema, o Judiciário Jama~s se afirmou como poder político contra~
tâvel com o Executivo. t motivada, a~nda, pelas vezes que o Leg1s1a
tivo cedeu ao Executivo, passando leis que esvaziam o inst2tuto dã
segurança, em face das restrições de tempo, forma ou matéria que i~

puseram ao exercício do d~reito, dentre elas a lei 1.533/51 (art.18),
a lei 4.348/64 (art. 10, b; art. 50 e 70), a lei 4.862/65 (cessação'
de efeitos da l~minar contra a Fazenda Públic~.ale~5.021/66 (art.lQ,
caput e § 40, e art. 20).

O segundo consolida construção Jurisprudenc~al em face da
descentralização administrativa e da delegação de poderes da moderna
administração pública, para que, mesmo aSS1rn, não se perca o contro
le do Executivo, nem quede desproteg~do o indivíduo.

~OA 150206-9
tJ CONSTITUINTE HELIO COSTA

~ t'LCHÁ.1l10IçQI.l"s.iO/SU.CONI'''ÁO-----------

tJCOMIS. DA SOB. E aos DIR. E GAR. DO HDMEM E DA MULHER

~_-_-------- __- __ Tt:lttO/.lI1$Tlfl:.;.ÇÃC-------_-_'__- _r_

Inclua-se, ~ide couber) o seguinte dispositivo;

no Título I, Capítulo I, dós Direitos Individuais:'

O consumidor terá garantida a qualidade dos bens
adquiridos, dos serviços contratados, a fiscaliza
ção dos preços e a veracidade da propaganda em t~

dos os meios de divuigação.

A sugestão faz dois acréscimos: (i) a vedação de
ções de tempo, forma ou matéria e (ii) a extens~o do writ
atos de agente de pessoa Juríd~ca de d~reito pr~vado, quando
rentes do exercício de atribuição do Poder Públ~co.

restri
contrã

dec0l::

JUSTIFICAÇAO

O consumidor, objetivo de toda transação comercial,
tem de ter resguardado o seu direito de obter, media~te pagamento,
um produto de qualidade comprovada e s6 pode ser submetido, pelos
meios de divulgação eletrônicos ou não, as propagandas que repre 
sentam, fielmente, as virtudes ou qualidades dos produtos anuncia
dos,

EMENDA IS020~·3
~c= Dep. Lúcio Alcântara

~_--------_"l.n..."lo/c:Olol.Ssio/suaCOllaISSio-----------,

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

r:'l~--------------- TE:XTO/~USTIFIC ...çio _,

Dê-se à alínea h , inciso XIX do art. 10 do substitutivo do
relator, a seguinte redaçãõ:

Art. lO ..•

Inclua-se,~~ o seguinte dispositivo I no

Título I, no Capítulo I:

Todos tem direito à vida, à integridade física e
mental e a procura da felicidade.

DA IS0207·7
HELIO COSTA

~ l'Luu:1II10/CONISSÃo/SUIlCOI.lIS540-----------,

DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

r:'lr__--------------- TE).-"t~.. $;,FI:~;: ------ -- - ~".-----

~-'m-J'09/ 0 6/ 87

XIX -

h) aos litigantes em qualquer processo Judicial ou adminis
trativo, e aos indic~ados em qualquer sindicãncia ou inquérito, serão
assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo lega~

com todos Os recursos ~nerentes a esses princípios. Não haverá tribu
nais de exceção, nem foro privileg~ado. ~ vedado o pr~vilégio de fo
ro por prerrogativa de função para os crimes comuns. -

JUSTIFICAÇAQ

Condições básicas de uma existência digna e prcdu
tiva, as propostas deste dispositivo são, por si mesmas, perfeit~

mente justificáveis no texto constitucional. Entretanto, é impor
tante estabelecer o princípio da procura da felicidade que tem p~

ra cada cidadão uma interpretação diferente. O que propomos é que

seja respeitado o desejo de ser feliz de uma pessoa desde que ela
respeite as normas da sociedade em que vive.

A ~nterpretação judicial, a prática administrat~va, e mes
mo a construção acadêmica, todos mal or1entados, sem qualquer conhec~
mento h~stórico ou doutrinário das raízes cultura~s dos princípios dã
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, levaram
ao estre~tamento da aplicação desses princípios e mesmO à sua denega
cão. As sindJ.câncias e inquérJ.tos secretos enseJaram a "montagem" de
processos que Já nasceram condenando os acusados, os qua~s, entre sur
presos e atônitos, não só não conheciam, como não tinham corno saber~
da motivação do que se lhes imputava, nem de como foram obtidas as
provas e os testemunhos.

A experiênc~a dita que ta~s mecan~smos constitucionais de
defesa devem ser postos com clareza rninuc~osa, de sorte a imped~r, ou
pelo menos in~b~r, desde que enseJando correção inequívoca, os abusos
e os desvios inerentes ao exercício não fiscal~zado do poder.

r.-r----------------TUTO/JUSTIFII:AÇio---- --,

""',.---------- 'LEHA'UO/CONIU';'o/su.eollr.,;:o-- -,

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
Inclua-se, onde couber, no capítulo 111 do título 111 do

substitutivo do relator.

SOBERANIA DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
~r__--------- I'LUÁIlIO/cONIS,io/SUICOIUS:sio------------,

~~------------ TlEXTO/JU5TII'ICAÇÃO-- -,

AUTOIt------ -,EMENDA 1S0208-5
~c= Dep. Lúcio Alcântara

Art. 33. Conceder-se-á mandado de segurança para prot~

ger direito liquido e certo não amparado por habeas corpus Ou por
habeas data, seJa qual for a autoridade responsavel pela ~legalidade

ou abuso do poder. t vedado à lei impor qualquer restrição de te~

po, forma ou matér~a. O mandado de segurança será admissível contra I
atos de agente de pessoa Juríd~ca de d~re1to pr1vado, quando decOE
rentes de exercício de atribuição do Poder Púb11co.

dação:
Dê-se ao art. 33 do substitutivo do relator a seguinte r~ Art. Na impossibilidade de cumprir ou fazer cumprir man

damento constitucional, em razão da inexistência ou omissão das

normas legislativas necessárias e dar-lhe execução, o Poder Judi
ciário, em cada caso, deverá supri-las, de forma a torna-lo ime
diatamente aplicável.

Parágrafo Unico - Nesta hip6tese, qualquer cidadão ou
entidade da sociedade civil, constituída na forma da lei, poderá
requerer ao Supremo Tribunal Federal o suprimento das normas íne-
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xistentes ou omitidas. A decisão completará o mandamento constitu
cional, sob forma articulada, e terá validade como lel a partir de
cento e vinte aias de sua publicação e comunicação à autoridade~

petente, se nesse·prazo não vier a ser regulamentado o mandamento.

"I ffl fll' r I II fI

A proposta reproduz, no caput, emenda que apresentei
em março de 1984, à Proposta de Emenda à Constituição nQ 11, de
1984, e que terá consubstanciado a primeira iniciativa, entre nós,
de consagração do instituto da inconstitucionalidade por omissão.

Assim justifiquei o caput do artigo:
" A emenda ora proposta viabilizará a efetlva e imediata
executoriedade dos mandamentos constitucionais. Ao deter
minar o suprimento da ausência da norma legislatlva ne
cessária para tanto, impedirá que aqueles mandamentDs

constitucionais subsistam despidos dessa executoriedade,
evitando também a vulneração da hierarquia máxima norma
tiva da Cosntituição, ferida sempre que, persistindo a
ausência daquela norma, se mantivesse praticamente fora
da vigência - por que sem eficácia jurídica - o mandame~

to constitucional."

JT!STI~Ia..'..,:,_tc

~~a Co~:stitui;~o dI) ::s-:~a.o ']e;:,:ocl"á~ico ...:.le Z'" es',( 'J. e::.~"bo

'!'ar ~?rece m0113D. e p8.c{fic:: '?. CO_ :rcer..s~o 2.~ ;.ue Ui} ~.::..,::' ;~Á:,~c ?.: -

r2 r·bir,equià.~stc.;·te dos Poc-crCS,C0T.10 o F:':::c a1 (12. Lei. ,s_ ~ __'..D. :~C9p~2,?

~nis verd~~cil~.C~~~o a I~s~i~ui;r~ q~e ~~~c~:~z~ a u:lic~ç~~ ~~ l~l,

o s et; Ctl."Tl.:::,x2::l)r...to e oboe~~cia :t.ar q....:r-lQ.-.:..ST D.t'.I;:)rí:!:).':~ :,'l';..l ::'od..=.;',:.

t-"l::lr:d.O en élefes:J. da lew-o..li~a0.e a.c;nocr!tica,f.~ ::;o:~stit:.i:5:0,9 P-: "e::'2.,

sa d8. scciefladr: e aos cidc.d5:on COn1;l""3 9....... 'J:TIÂ~T :,':-7; ::-0:-"::; '1<":. ......::....)::;a
cia,J~ress~a ou abusoo

pa{s ,a ni"Tel:'2:.lero.:: e no âr bito ~.:..~ ':."'n:'·~-:.,:les ..1:., Fe ~ G:::''Jç~.: ,-. ,_';.';". ~D

tio:l'J.velr.:ente,cor.'.,:;t o nove p0r.fil,cor: 0.3 r:eios e r cCvi.:.3oe 0 _.... r:_:ti~s

de que se valed,ne!'.h~a ou~::'9 I:J.sti"bJ.i~5c c~-.prir! te::J 1.:"?::.. '= r:sci'J

que se dofcrírío. ao Defensor do Povo,r;.....lC n3:o o ;.~i:!1iottEr1.a fu'J-_:'CO,:18

fo~1lação ~uc,em outru Co~is~ão,j{ se ae~etihou,2p~rfeiyo~~a0-0,fo~

talecendo-o o stlfic1enteo~c~zi3 d~S80,O ~~nistório P1b12co cc~t~ com

cred!biliàsde oedimentada,por seu trab~lho.!asta ao~I'I,~r2r-lce a in

depondê~cia,e,seeu~ente,nãoGerá ~iso inic~a~so ~n~ no'~ expc-

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

~ O I~ciso VL do ~rt. 26 pussa a ~e~ a seCvi~te ~eaa~ão:

Agora, a ele incorporo um parágrafo único, que me foi
sugerido pelo Or. EROS ROBERTO GRAU, ilustre jurista de São Paulo,

que viabiliza o suprimento da omissão legislativa em termos ge
rais --- e não para cada caso.

A proposta se justifica em razão da necessidade de confe
rir-se dignidade às disposições constitucionais, em especial aque
las atinentes aos direitos econômicos e sociais, que não podem pe~

manecer como meros expedientes retóricos no texto da Lei Maior

riência exiP.indo-ce mcis r~curoos ~ s

EMENDA 150213-1
l: JAIRO

[!., ..... oeso

Art.26- o •••• 00 •••••••••••••••••

JAIRO C.\!G~I:(O

VI-o da 5011.1ç5:0 p:?c{:fica dos conflitos i21t ....r~cion ... is e '1r~ ~:~-úncia

à gLlerra de a,...;ressão ou de conquf.sta ,co~o d.:'reito solJsr:T:c da r...'~ j':lO;

o nr~s11 é ~ povo pac{~ico e ~~c~fist~.C =e:~dio à ~~cr~. é
voca~ão e dctc~~ina;ãa do seu rovo.:o~e~te e~ lebÍt~~2 :~~es~ ~ ven

ci10z todos 03 esforços p&r~ a so2u;co 9~r ~e~oc p~C{:1C~S,~J ~~ co~

::-:ito,é que :?~aerá o paIs exercer o a.::"rDi~o r5.'2 d.::='csa e ir,e::: '~nf'csa

à ~...lerra.!1. re::únc:La à gu.erra,e:~?lic~ta3.2. .J. 'J.fir:-:.aç&:> r,o text::> co-ia

titucio~~l,seu~e o exe~p~o a~ Conztitui~2J Ja~o~es~,e r:~lça a a_s~~

sigio de intensificar a decisão ~a nD~ão cD~t~r~~c ~te aos 0~?er~lOS

de p:::.;arngão de õUerra e re'iuljão d08 i!::.ve3~J.~8~tos .. ::s-:;3, .r:rl?p~r_ ..;5:o

J11DTIFI:; ... :XC

AUTOlt---------------

Art.26•••••••• o ••••••••••

Parágrafo ~nico- Os atos suscetíveis de perturbar ~ coex~stêL~i~ ~~

c:!fica entre os povos ,d~ atir..gJ.r os pri:1c{rios de. 2··~O:J.:Jt3r:::..::eÇ20

ou da soberawia estrangeira,ou tendentes a prer~rar ~ L~erra d5 a

c:ressão ou de co!:.q".lista.,se.t:'â'o puna.dos c cz;o C~L7CS ,~l:!. fcr:..!E d:: :ei.

~ Inclua-se ~ará~afo Único ao A~.26,co~ a seGUinte ~aa~:ão:

=----------------rU10/Ju,nIFICAÇ.40------------------,

r.r----=------ P'LEHA'Uo/cQNlssÃQ/suaCOIllJ ••io-----------,

• -Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias,etc.

EMENDA 180211~5

(l

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E

AUTOIll---------------

TITULO I, Capo I

Art. 30, item XVII, alínea "dO.

EMENDA SUPRESSIVA

= TEltTO/Jus.TlnCAçio- ---"'--":.<..L=I.-"J'l-l'<A.~-------.

r:'l---------- 'J.".ENÁ"IO/coWlssio/sU.CO"'ISSIo----=..,.-------.,

EMENDA 150214-0
p1 DEP. SAMIR ACHÔA

nal.

JUSTIFIC:.Ç~O

Coerente com a ordea de idéias expont s e co~tiaas no ~~~.:6 do

Substitutivo,e,coIll o pro:gósito que a.uma yroposi:5:o -le e·::~a.a 0

ferecid.o. pelo autor ezi adição ao t:ez~o do I::cie ... 1'I -1.e::-:e ·"~G:';'O

Art.,é que,parg asseGQrar efetividade ~ det~r.r.i~~>~o Q~ r~v~ G na

ção brasileiros,no ~urtic~a~,~:.screV8-3e0 ~~r~~~~~ ~~~c~ ~~~ic~

do,a WIlOr,e.:l se·;,. c onanão nor-.,:~·"t~";J::' 2. s:-e:.to e v.:'01" :-_'0 '1 ~:9.Cl.2

naJ.ide.d:? D..trib-;.;;.e às questQes aEs;'~pl?>J.~coA :!O~~.. _·':"'::.L:'J3~·~ ~:~_",;0~.

ir..é!.isfo.rc1vel int:.iito de prevsni:r,:;el:.: co,...ce~-v.ê~lcia ~:.17"'''-e:'~ci::l·~,

a c.çao co:~trériatrD.Drov:.d.'J..pe'Lo se~::.ti:·err';o '::'2 co:!.~~iv:' '::-.'::~J ;:~C:'O-

JUSTIFICATIVA:
A alínea "d" do art. 30, item. XVII, concernente à

propriedade, deve ser suprimida. Ela enumera h1p~

teses de exercíc10 do direito de propriedade que
'contrariam a sua função social. Ora, na tradição

de nosso direito, a infração à função social da
propriedade enseja a sua desapropriação por inte
resse social, que é regulada no ponto competente

da Constituição.

AUTOII'---------------

JAIRO CARiTSIRO

Suprinl9.-se o CAPtTT.:LO II - !t\' j~~!7SQRIA no :--0"..-0 J_i.rt. ·tO e ~ § ,I? se r2.

numerem os: seguintes,Cc.p:!tt;lo,B Artigos.

r;, TEXTO/JUSTIP'ICAÇÁO ,

r=-T--------=--- 'L.EN."IO/cOMI5sÁo/suacOllllllsio------------,

• -Co~iss[o d~ Soberan~a e dos Direitos e G~ra~tias,e~c.

'EMENDA 180212~3

tJ



o texto cuja supressão se reclama prevê o confis

co da propriedade, po~s esta é a perda da propr~~

dade sem ~ndenização. Observe-se que esta per
da da propr~edad~ sem inden~zação é, no própr~o

Anteprojeto, considerada pena, em que ~ncide o b~

neficiário lide enriquec1mento J.lícito no exercí

c~o de função pública". (Art. 32, XIX "V"I. Ora,
não se pode equiparar, nas consequênc~asl o "não

usol! de proprJ.edade e o abuso que é O "enr1.quecl.

mento ilícito".
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De outro lado, nestes casos, ao impetrar mandado de segurança,
não encontra gurida na justiça, uma vez que, face ao texto constit!:!.

cional atual, entende o Supremo Tribunal Federal, que não cabe man
dado de segurança contra a lei em tese.

D mandamento constitucional proposto, desencorjaria o abuso de
poder, através da prática de ameaça pela Fazenda Pública, ou quando
esta ocorresse, instrumentalizaria o Poder Judiciário, para socorrer
o contribuinte via mandado de segurança.

EMENDA 180215-8
JOS~ MARIA EYMAEL .j

l PDC

EMENDA 180218-2
JDS~ MARIA EYMAEL

Coml-ssão I 9

POC

6 87

Comissão I J 9 .' 6 ' 87
Substitua-se a redação da letra "h" do item 111 do artigo 3º por:

Aditar ao artigo 32 item V mais uma letra, com a seguinte redação:

"A liberdade de énsino é direito inalienável da família, press!:!.
pondo a livre escolha da escola para os filhos, cabendo ao Estado,
prover as condições materiais para que este direito possa ser exerc!
do".

JUSTIFICATIVA

"Serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cida
dania, assegurando-se também a gratuidade nos registros públicos ao
cidadão que comprovar estado de pobreza, nos termos da lei.

JUSTIFICATIVA

A redação proposta assegura os objetivos iniciais da norma, não
acarretando ao estado o ônus desnecessário do subsídio.

Além de ser mandamento de Direito Natural, a liberdade de ensino,
nos termos propostos, é elemento básico na formação de um povo li
vre e democraticamente organiZado.

EMENDA 180219-1
JDS~ MARIA EYMAEL

Comissão I

PDC

9 ,. 6 , 87

EMENDA 180216-6
JOSt MARIA EYMAEL

Comissão I
..... -u;·o. c" .~i.o:

i J PDC

87

Adite-se ao artigo 3º item 111 mais uma letra com a seguinte
redação:

"A deficiência física, de qualquer tipo ou grau, não será fator
limitante da plena realização do indicíduo como cidadão, devendo a
lei, materializar este princípio .

Adite-se a letra "b" do artigo V a seguinte expressão, após a
palavra "brasileiros": entre 18 (dezoito) e 70 (setenta) anos de

idade.

JUSTIFICATIVA

Evita a possibilidade de interpretação distorcida, possível
mediante texto atual, e que conduziria a intelecção de que uma
criança de 10 anos pudesse votar.

JUSTIFICATIVA

A garantia dado ao deficiente físico, para que atinja sua plen!
tude como cidadão, é muito escassa na redação do ante-projeto.

A forma proposta é mais abrangente ao mesmo tempo que vertical!
za a garantia.

EMENDA 180217·4
JDS~ MARA EYMAEL

Comissão I

Adite-se ao artigo 33 , parágrafo com a seguinte redação:

PDC

9 6 87

EMENDA 180220-4
(:J DEPUTADO JOS~ MA IRA EYMAE:

uTOA

r---------~ Pt.I:"'A"IO/COIolISSi.o/.u.COUIUio-----------,

r:-r TLXTO/.luSTlflCAÇÃO -,

Adite-se ao item 111 art. 23, após a expre:;são "do homem pelo ho
mem" a expressão "do homem pelo Estado".

§ _ ~ admitido ainda o mandado de segurança para previnir o con

tribuinte de ilícita sanção discaI, caracterizada a ameaça pela ma
nifesta interpretação dada pela Fazenda Pública, a determinada no~

ma.

JUSTIFICATIVA

Hoje, a Fazenda Pública, em muitos e muitos casos, coage o contr!
buinte a seguir determinada orientação, ameaçando-o de autuá-lo, c~

so divirja.

JUSTIFICATIVA

Oeve o mandamento constitucional coibir também a exploração do
homem pelo Estado, igualmente odiosa.
OBSERVAÇAO: Embora não constada no texto do substitutivo, foi dada
como aprovada, pelo eminente relator, conforme listagem das emmdas
anexa no substitut1vo.
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'LIENAIIIO/CONI5JÃo/sUICOlfISdo,----------- ...".,--------- 'l.I:HAlllO/cONlssio/sUICOM.SJÂO-- -,

..UTOII--------------

CO:USSÃO DA SOB"G;RANIA ?, DOS DIR"G;ITOg 1<; GARANTIAS

EMENDA 150224-7
tJ BENEDITA DA SILVA

"UTOII--------------EMENDA 150221-2tJ JOSE MARIA EYMAEL

tJ Cpmissão I

r.r---------------TUTO/.luSTlfICAÇio----------------,

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150222-1
1::] JOSE MARIA EYMAEL

Art. 49 ~ ~ concedida anistia ampla, geral e iEDestr~

ta a todos os que, no perfodo co:npreendido entre 18 de setembro de
1946 até a data da pro~ulgação desta Constituição for~m atingidos,
em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, ~

tos de exceção, atos institucionais, atos complenentares ou sanção

disciplinar imposta por ato administrativo.
§12 _ A anistia de que trata este artigo garante aos

anistiados civis e militares a reintegração ao serviço ativo, rece
bimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações, atra
sados, a contar da data da punição ou do afasta~ento do cargo ou do
impedimento de ocupar o cargo público e co~ seus valores corrigidos
pro~oções e cargos" postos, graduações ou funções, a que teriam di
reito como se tivessem permanecido em atividade, computando-se o
tempo de afastamen~o como de efetivo serviço, para todos os efeitos

legais.

Modifica a redação do artigo 49 e de seu parágrafo

JUSTIFICAÇÃO

~ preciso modifJ.car o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS'
uma vez que é mister dar mais abrangência ao artigo. Muitas pessoas
foram atingidoas por ato de exceção, sem terem sido punidas formal

mente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficJ.a aque-

las pessoas que foram impedidas de ocupar algum cargo a que tinham
direito por ato de arbitrariedade e até me~mo com violação de tex
tos constituciona~s ou de leis complementares.

'u::uluo/c:OllI5Sio/tUICOUISsio- _t: Comissão I

Adite-se no artigo 1<1 após a palavra sociedade os adjetivos "justa,
livre e solidaria".

Suprima-se no artigo 33 a expressão "ou privado" e adite-se um
paragrafo com a seguinte redação:

§ - "O Mandado de Segurança é admissível contra atos de agente
de pessoa jurídica de direito privado, quando decorrentes do exer
cício de atribuição do Poder Póblico".

Os adjetivos justa, livre e solidária, conjugados, definem o
tipo de sociedade desejada pelos brasileiros, ou seja, uma soci~

dade na qualm possa prevalecer o ideal de justiça, ,sem abdicar-se
da liberdade, cimentando estes 2 valores a prática social d& so
lidariedade.

Justiça com liberdade, é a essência de um regime democrático
inspirado na solidariedade.

r.I TUTOIJUSTlf'ICAÇio -,

JUSTIFICATIVA

a - .
b - .

~~ 'U:NAl\lotcONlssiotauleOluslÂo----------,

COMISSlID DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E

c - .
d - .
e _ nos serviços póblicos e atividades essenciais executados diret~

mente pelo Estado ou administrados sob regime de permissão ou
concessão, haverá obrigatoriamente uma comissão da qual partic!
parão representantes dos usuários, dos empregados da concesstg
nária e do órgão concedente, para efeitos de fiscalização e pl~

nejamento, na forma da lei. '

Proponho que a presente alínea contenha também no caso de planejamento as
empresas permissionárias ou concessionárias do serviço póblico, devendo ficar

assim a redação:
e _ nos serviços públicos e atividades essenciais executadas diret~

mente pelo Estado ou aáJJinistrados sob regime de permissão ou
concessão haverá obrigatoriamente uma comissão da qual, partic!
parão representantes dos usuários, dos empregados da permissi,e.
nária OU concessionária e do órgão concedente, para efeitos de
fiscalização e planejamento, sendo que para este haverá também
a participação das concessionárias ou permissionárias, na forma

que dispuser a lei.

DA MULHER TUTO!olU'TlfICAÇio,----------------,

NA COMISSlIO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO I-GEM E DA MVLHER DIZ O

IIRT. 4<1 .

VII - A PARTICIPAÇ1l0 DIRETA

COMISSlIO I

OBSERVAÇ1l0: Embora não constada no texto, do substitutivo, foi dada
como aprovada, pelo eminente relator, conforme listagem das emendas
anexa no substitutivo.

JUSTIFICATIVA

O Mandado de Segurança pela sua natureza é remédio dirigido a
conter o abuso de poder do Estado, sua atividade própria ou del~

gada.

Este tema é da maior relevância, A imunidade tributária, é um es
pecialissimo apoio que a sociedade empresta a determinadas entidades
para que melhor cumpram suas funções.

Não pode, portanto ser tolerada a impunidade dos administradores
que utilizarem-se, criminalmente destas entidades, para enriquecime~

to sem causa.

Adite-se a letra "V" do item 19 do art. 3<1, após a expressão:
"ou ainda na condição de administrador que qualquer outra entidade
póblica e privada que goze de imunidades tributais".

EMENDA 150223-9
tJ DEPUTADO JOSE MARIA EYMAEL

r:'l--------------- TL:lr;To/JUSTlfICJ,ÇÃO-----------------,

r.lr--------- 'LtHÁluo/c:ONISSio/su1cow'ssio,-------------,

JUSTIFICATIVA

NlIO 50 A CONSTITUINTE QUE ORA ESTA SENDO ELABORADA, CCMl TAMBEM O NOSSO PA1S,
EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS VEM PAUTANDO PELOS PRINC1PIOS DA DEMJCRACIA. TOOOS OS
PROJETOS ESTIlO SENDO AWLAMENTE DISCUTIDOS ANTES DE SEREM PROMJL.GADOS. PDIS BEM L
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fJ.S EMPRESAS PERMISSION!\RIAS OU CoIICESSION!\RIAS QUE EXPLORAM SERVIÇOS P!JBLICoS OU

ATIVIDADES ESSENCIAIS, SAo AS RESPoNS!\VEIS DIRETAS PELA oPERAÇAo OU EXPLoRAÇAo

OOS MESMOS, PORTANTO, SAo ELAS QUE POSSUEM A VIVENCIA DO DIA A DIA E UMA EXPERIEN

CIA ACLMJLAoA, PODENDO NOS MOMENTOS DE MOoIFICAÇoES OU PLANEJAMENTO DOS PROJETOS

TE:CNlCOS EM FUNCIONAMENTO, DPINAREM,' JUNTAMENTE COM OS SEUS EMPREGADOS, USUARIOS

E ORGJ\O CONCEDENTE, PARA ATINGIREM UM Il-IICO oBJE,IVo, OU SEJA, DA MELHOR EXEC.':!.

ÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇJ\O, mo PREMENTE NA REALIDADE QUE ESTAMOS EN
FRENTANOO. -

JUSTIFICATIVA

Como se configuraria o "excesso de lucro"? Estaria o Sr. Relator pe.':l.

sando em lucro abusivo? De qualquer forma, o assunto é de ordem legal, e não

constitucional.

Se a idéia é apenas cecear o lucro, o que se conseguirá é ~ liquida

ção da possibilidade do fortalecimento e crescimento das empresas, o que contra

ria fundamentalmente a essência do regime da livre iniciativa e da economia de

mercado.

EMENDA 150226-3
tJ Constituinte ANTONIO FERREIRA

r.lr---------- Jll.UAll;lO/ÇO),ll'sio/IUJ;CONUlllio------ --,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS DO HOMEM E DA

MULHER

Ao art. 39 do Substitut~vo inclua-se, após o inc~so XV, alínea

"clt, o seguinte J.nc1so XVI, renumerando-se os seguintes:

De onde virão os recursos para o aprimoramento e a ampliação das

atividades produtivas?

O univelamento por baixo não trará o progresso social, antes o re-
gredirá.

EMENDA 150229-8
DEPUTADO JOSÉ EGREJA

_, I I'LEH,Ul0/ccu,uuio/suaeOUluÃo :r=/"nT:~/

;; - CXlMIS.OO SOBERANIA E DOS DIreITOS E GIIRilNl'IIIS 00 IICMEM EOO§~ os ~P,7 J

Comissão

...,.. TEXTO/..uSTI'tcAÇio----------------~

D
SUPl'llra-se a alínea "e", do inciso VII9, 00 art1.go 49, do Anteprojeto da

da Sober~a e dos Dueitos e Garanhas do H:::Irel11 e da Mulber.

"XVI - Na forma prescr~ta na lei:

d)",

e)" •

f)." "

JUSTIFICAÇÃO

Não há necessadade ele e><J.stênma de eatUssoos, das quais parUcipem representantes

ebs usuános, dos empregados da concessionána e do órgão concedente, para que s~

jam efetuadas, eficazmente, essas funçôes , 00 céntráno, sobretu::l.o no que dJ.z cem

as funções de planejarrento, a existência de ~s conselhos poderá representar i!!

terferênaa andevada, e abusava, em assuntos que têm a ver, isto sam, cem o rel~

ca.cnernent.o entre os usuános dos servaços e o Estado, através dos poderes consti

tuídos, enquanto prestador cbs servJ.ços OU responsável por sua concessão.

Trata-se apenas de consignar que as prescr~çoes das a

líneas "d", "e" e ufu dependem, para a sua eficãc1.a, de regul.§!

mentação legal, como al~ás está prev~sto em outras dispos~ções

do mesmo artigo.

EMENDA 150227-1
tJ Constituinte ANTONIO FERREIRA

r.l---------- "1.f:NAftIO/CONI5SÃO/SU.CONlssio,------------,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS DO HOME~ E DA

Os serviços piibhcos e atividades essencaaí.s executados diletanente pelo

ou adninistrados sob regime de pamuasâo ou concessão, hão de pennanecer

ao controle e fiscalização ebs poderes CCill?"tentes, eleitos pelo povo.

Estado,

suje~tos

Ao art. 39, inciso XIX, do Subst~tut~vo, ~nclua-se a segu~nte

alínea:

A relação direta entre a entidade prestadora dos servaços e os usuários destes P2.
derá esvaziar de sentido os necessários mscaní.srrcs de ccmunaceçâo entre eletores

e eleitos, numa derrocracia que se quer verdade1r8llEl1te representativa.

"z) o povo não responde, em qualquer caso, pelos preJuízos

causados pelos adm~nistradores dos bancos, das empresas e

sociedades de economia mista, federa~s, estaduais ou mun~

cipais. 1I

EMENDA 150230-1l: DEPUTADO JOSt'EGREJA

~ I'l.ENAIlIO/cOIolISSio/sUIlCO"'5.siO

I -ro1IS. DA SOJ3ERI\NIAE DOS DIREITOS E GIIRilNl'IIIS DO HCMEM E DA MULHER

JUSTIFICAÇÃO

Tornou-se hábito recorrer à contr~bu~ção popular ,

sempre que os empreendimentos governamentais fracassam.

=----------------TfXTO'JUSTlfICAÇio------ ---,

suprimam-se as alíneas "b" a "g" do inciso V, do artigo 49, do sübstitutivo da CQ.

nussâo da SoberaniGl e dos D~tos e Garantias do Jbrrem e da Mulher.

Assim, bancos freqüentemente apresentam déf~cits

qualificados de "rombos", convocando-se a população como

um todo a responder pela respectiva cobertura.

Parece-me injusto que ao povo se deb~te as ações

de admin1stradores malsucedidos, e que a r~queza nac10nal

seja desv~ada de aplicações socialmente mais ~mportantes,

para repor os prejuízos causados.

As condições regulaebras da paralisação do trabalho estarão adequadamente daf~das

pela Canissão da Ordem Social e, eventualmente, pela legislação ordinária. I'are~

-nos , pois, que nesta c~são é necessáno apenas o enunci.adc do direto de rrani
festação colehva que se pretende insculpir na carta Magna.

r;"l---------------- Tf:ICTO/JU5TI'ICAÇÃO--- ----,

EGREJA

Suprima-se a alínea "c", do inciso IX9, artigo 49, do Anteprojeto da Canissão da Se

berania e dos Direitos e Garantias do Hanem e da Mulher.

(:J DEPUTAlJD JOSÉ

EMENDA 150231-0

Suprima-se a alínea "f" do inciso I do Art. 32 do Substitutivo da Comissão da

Soberania e dos Direitos do Homem e da Mulher.

EMENDA 150228-0
l:::= Deputaélo JOSÉ EGREJA

r.lr- .L.uAlllo/cON1Ssio/suaco.NlsSÃa ,

Com. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher

õ.1r- TEXTO/"lUSTIFICA;AO. --,
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!J

JUSTIFICAÇIlD

PLENA"IO/CotollSsÃo/sUICOMIMÃO ~-O"'TA.---""l

B!OM SOBER E DOS DIR E GARANTIAS DO HOMEM E DA M!llHE~ em 106! R7)

U
nt es da vigência da referida lei mas vinham pagando suas prestações'

mensais durante sua vigência não puderam depositá-las em cartório, c~

mo prevê a lei n2 6.766/79 (Art. 38), _pelo simples fato de assinatura
do contrato antes da nova lei. Entretando, num mesmo loteamento irre-
gular, aqueles que assinaram seus contratos após a nova lei puderam
depositar as prestações em cartório par~ forçar o loteador a provide~

ciar a regularização do loteamento.
Ora, não se justifica discriminação como esta, que acaba ~a

vorecendo quem descumpre a lei. Neste exemplo deveria ser permitido •
ao adquirente de lote que tivesse assinado seu contrato antes da lei
nova que pudesse se beneficiar da inovação trazida pela lei, deposl
tando em cartório os pagamentos que forem efetuados a partir de sua
vigência. Não se caracterizaria, no caso, a retroatividade da lei no
va porque esta seria medida em relação aos efeitos concreto~ do con
trato e não em relação ao aspecto for~al da assinatura.

Apenas deveriam estar protegidos da lei nova os contratos c~

jos efeitos tenham se produzido totalmente na vigência da lei revoga
da e os efeitos do!> contratos em curSL: de cumprl.1ento que se produzi
ram antes da vigência de lei nova. Este principio deve ser aplicável
aus contratos em geral.

Outro objetivo importante desta emenda consiste em evitar que
se considerem os atos administrativos cujos efeitos não se tenham inl
ciado antes da nova lei como "atos juridicos perfeitos" não alcança
veis por esta. Frequentemente, se contraria o interesse maior da col~

tividade expresso em lei nova, admitindo-se o cumprimento, na vigên
cia desta, de ato administrativo incompativel emitido antes do inicio
desta vigência (exemplos: licença para construção, aprovação de pr~

jetos de loteamento). Os atos administrativos cujos efeitos tenham se
iniciado antes de "ova lei estariam protegidos pela noção de direito'
adquirido, eis que já estariam incorporados ao partimônio pessoal do benefici!
rio do fato.

EMENDA 150234-4
f9 CONSTITUINTE UBIRATAN 5PINEL! I

Suprima-se o inciso IV do artigo 42, do Substitutivo da Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias. do Homem e da Mulher.

D Relator, não só pela extensão do seu Substitutivo,mas, principal
mente, pela abrangência dos temas que incluiu, parece ter. preten
dido sugerir uma "CDNSTITUIÇRO" inteira.

O inciso e suas letras estão absolutamente mal situados,envolvendo
matéri~ disciplinada adequadamente pela Comissão da Ordem Social.
Por essa razão,é oportuna a supressão integral do inciso. Dada a
absoluta correlação de assuntos tratados no inciso, oferece-se ape
nas uma emenda supressiva de todo o seu conteúdo, nos termos do
§ 22 do artigo. 23, do Regimento Interno desta Assembleia NaciOnal
Constituinte.

• 'l.tNA'uo/cONISSic/sUICO}UUÃo---- -,

I. CG4IS.DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H:M:M E DA MULH

Não se pode transfCll:Iler a fis~zaçãQ infonnal, que tcx:1o CCClSurnidor possui, em...fJ.~

calização 15:>1:Illa1 indiscrin1inada.

As entidades rep:resentativas da população, c1evidallente orgaruzaãas, terão, conforme
previsto no préprio Anteprojeto, legitimação para prcpositura de ação civil emp~
teção aos legItiroos di:reJ.tos de =rndc:lores e usuários de bens e serviços.

o poi!er de polícia é préprio da .ilàniniatraçã::> l?ública, e por ela deve ser exercJ.do,

lXlll limites da lei.

Tal serl.a modo de iilstituir a dQsQr&m no nercado, propicianQo a eventual criação
de milícias, pretens5llEltlte fiscalizatéria5l, fazenCb ];erlgar a tran;IUilidade social.

'EMENDA 150232-8
EJ DEPUTADO JOS~ EGREJA

~--------------_TEXTOlolU5T1FICAÇÃO---------------__,

"Art. 3º - ., •••••••••••••••••
I - .. , .

11 - ••••...••••..•..••.

Acrescente-se na alinea "dO "in fini", do
item XVII, do artigo 3º, do anteprojeto do Relator na Comissão da
Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, o segui~

te:

d - ••• , assegurando-se ao desaproprl
ado prévia e justa indenização das letras do Tesouro Nacional e em se
tratando de terras, titolaf da dívida agrária, com cláusula de corre
ção monetária, resgatáveis a partir do 1º ano e prazo máximo de 10
(dez)." •

b -

a -

c -

- . ~ .. ~ .. ~ .XVII

'Lt:HUIO/COUlllio/sUICOMlstÃO ~OAT"~

COMISSIlO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIA DO H.E DA MULH R:au06~

m--------------- TUTO!oIUSTlfteAÇio-------- __,

Emenda Substitutiva à letra C, do inciso XIX "A Segurança Juridica"
do Art. 32 Capitulo I

Art. - A .lei não prejudicará o direito adquirido,o contra-
to cujos efeitos tenham se produzido integralmente
antes de lei nova e a coisa julgada.

Parágrafo Único - Os preceitos de ordem pública em favor da supe
ração ou redução das desigualdades econômicas e
sociais, contidos em lei nova, poderão alcançar

os efeitos contratuais produzidos a partir de
sua vigência.

JUS T I F I C A T I V A .JUSTIFICATIVA

A proposta visa o fortalecimento do principio juridico de
igualdade das partes nos contratos, que não deve ser apenas formal
admitindo-se uma via pela qual o legislador ordinário, sem retroativi
dade, possa abrandar as situações de desigualdade econômica e social.
Pretende-se alcançar os contratos em curso no termo inicial de vigên
cia de lei nova, mas apenas quanto aos efeitos que se produzirem a
partir desta vigência.

Apenas para exemplificar, mostrando o alcance desta proposta
basta lembrar o que ocorreu por ocasião da edição da lei federal n2
6.766, de 20 de dezembro de 1.979 (Lei Lehmann). Nos loteamentos irr~

guIares os compradores de lotes que assinaram seus contratos mensais

Nossa intenção, Senhores Constituintes, é acres
centar na alinea "dO, "in fini", do item XVII, do art. 3º, que trata
da Propriedade, dispositivo assegurando ao desapropriado prévia e jus
ta indenização em letras do Tesouro Nacional e, em se tratando de teE
ras, titulas da divida agrária, com cláusula de correção monetária,

resgatáveis a patir do lº ano até no máximo de 10 (dez) anos de praz
Assim, evitaremos o empobrecimento de cidadão

obrigados a ceder seus bens ao Estado.
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...,., • u:xTo/JUSllrlCAÇio -- --------- -.------

EMENDA 150237-9
tJ Constitu1nte DJENAL GONÇALVES

'LE.N....UO/COI.lISSÃO/SU.COMlsdo J
DA SOBERANIA E IJC6 DIREITOS E GARANTIAS DO llCMEM E DA MULHER

EMENDA 150235-2
tJSENADOR CONSTITUINTE RONA; ;ITO

...,., TEXTO/JUSTlfICAÇio ..,

Incluir no inc1so XIX do Art. 39 a segu1nte alínea:

A lei somente retroagirá quando beneficiar o réu ou t1

ver por objetivo 1mplementar d1spositivo desta Const1tu1çáo".

Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Dire1tos e Garant1as

do Homem e ih .~ _.ler I

dê-se ao inciso II do art. 31 a seguinte redação:

IIArt. 31 

I -
JUSTIFICAÇ1\O

A emenda aditiva está relac10nada com a fundamentação que 1ns

pirou a emenda ao 1tem V: perm1t1r que o legislador possa legislar

para que os preceitos constitucionais sejam aplicados sem a barre1

ra do direito adquirido. O pr1ncípio da irretroatividade das leis

permanece com as duas ún1cas exceções: lei que venha benef1c1ar o

réu ou que venha benef1c1ar a sociedade pela aplicação irrestrita do

preceito constitucional não auto-ap11cável.

O respeito ao direito adqu1r1do com base em lei ilegítima, e

são inúmeras as leis ilegít1mas que vigoraram 00 ainda em v1gor no

País, impedirá a aplicação de inúmeros ordenamentos constitucionais.

O princíp10 da 1rretroat1vidade das 1e1s terá que ceder diante do

interesse social que se presume inserido na vontade dos constituin

tes.

Sala das Sessões,

II nas transgressões disciplinares, por falta

de pressupostos legais da apuração ou da

punição, ressalvada a legislação específ!

ca das Forças Armadas."

JUSTIFICAÇÃO

Os militares se encontram sujeitos a regulamentos dis

cip11nares prÓpr10s. Esses regulamentos não impedem aos militares

subordinados que venham a ser punidos por transgressões discipl!

nares, o dl.rel.to de defesa. Ao contrário, lhes asseguram o direito

de recursos que, obrigator1amente, são apreciados pela cndeia h1e

rárquica, em prazos compatíveis, até o últ1mo escala0 de comando.

EMENDA 150238·7
(!J Constitu1nte NILSON GIBSON

...,., TEltTotJU5T"ICAÇio ..,

Ao anteprojeto da Comissão da Soberan1a e dos Direitos e Garantias

do Homem e da Mulher,

dê-se aos parágrafos 19 e 39 do artigo 49 que trata da An1stia, a

seguinte redação:

r,r----------------TElCTO/,JlJJTIf'IC...çio--------------__~

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se no ítem IV do Capítulo I - DOS DIREITOS IN-

DIVIDUAIS do Título I - DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS do

"Art. 49 -

fi 19 - A anistia de que trata este artigo garante

aos anistiados c1vis e militares o receb!

mento dos vencimentos, salários, vantagens

e gratificações atrasados, com seus va12

res corrig1dos, a contar da data de pun!

ção, promoções a cargos, postos, gradua~

ções ou funções, observada a perspectiva

de carreira de cada um ao maior grau hi~

rãrquico, comp~tando-se o tempo de afast~

mento como de efetivo serviço, para todos

os efeitos lega1s.

9 39 - Na aplicação da anistia de que trata este

artigo, não prevalecerão qua1squer aleg~

ções de prescr1ção, decadência ou renú~

cia de direito."

,/ .-
O te~tó pra apr~sentado 'não vai de encont~o~ír!

to que se quer dar a Anistia, quando-se pretende ~~uzí-la no

texto constitucional. .-'~

Não se está dim1nuindo o di~;ito dos anistiados, mas

dando um tratamento equânime, em relação a todos os que foram pu

nidos com motivação política e os que permaneceram ao longo desse~
anos no desempenho normal de suas funções.

Todos sabem que os critérios de promoção por merec!

mento é conseqüência de uma série de fatores: desempenho de fun

ções, seleção e aprovação em cursos pré-determinados e observação

dos super10res ao longo da carreira, além de outros condicionantes.

A promoção por escolha, corno seu nome 1ndica e corno está regulame~

tada, é uma prerrogativa do Presidente da República.

JUSTIFICAçKO

por ato da adrn1n1stração

a prec1sa 1ndicação dos

Subst1tutivo o seguinte:

~.Oo)Ninguém será obrigado

púb11ca ou jurisdic10nal que não contenha

seus fundamentos legais e de fato.

A proposição desse d1spos1t1vo const1tuc10nal vem em

prestígio da ordem juríd1ca e assegura proteção aos cidadãos contra

a prepotência do poder público e o eventual capricho das autoridades.

Com a obr1gatoriedade da indicação preC1sa dos funda

mentos de fato e de d1reito a cada ato prat1cado, subst1tu1-se a ma

nifestação indiv1dual pela vontade Juríd1ca, tornando-se límp1da a

correspondência ou não entre o ato prat1cado e a realidade que o en

sejou.

Tal proteção, de certa forma, emerge na 1mp11c1tude do

Artigo 153, §s. 19 e 29 da atual Constitu1ção, encontrando-se expres

sa,embora apenas quanto ã sentença, no Art1go 458 do CÓd1g0 de Proce~

so Civ11.

O alto s1gnif1cado e alcance dessa med1d~ que abrange

toda e qualquer man1festação de vontade da adm1n1stração púb11ca e os

atos jurisdic10nais (sentença, dec1são interlocutória e despachos)

pela proteção e amparo que dã ao direito que cada c1dadão tem de ve

rificar a conformidade desses atos com as 1e1s e circunstãnc1as que

autorizam sua prática, Justifica o abrigo do texto const1tuc10nal.

EMENDA 150236-1
f!J SENADOR POMPEU DE SOUSA
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pre!.

e~

constitui

já foram
gente.

não, apenas, a um determinado. Bem como, se espera que se perenize
no tempo, como forma de assegurar a constituição de uma sociedade,
realmente, democrática.

A Constituição deve espelhar és anseios do povo e não
de um grupo de pessoas. Deve ser escrita de forma livre, sem
sões de grupos e sem idéias revanchistas, para que bem possa

pressar o destino a ser dado ã Nação.

Em outro contexto, não se pode negar ã história de um
País o seu passado. Em outras êpocas, tal matêria foi sempre tr~

tada com benevolência, de modo que os benefícios fossem concedidos
~ todos os pun2dos por motivação pol!t2ca.

Os punidos no período previsto no "capu~" do art. 49

beneficiados por leis de amparo e de cunho social abra~

Assim, por entender que a matéria não se

Os anistiados, em 1985, o foram dentro dos critérios
tradkcionaks e estabelecidos. Reparados foram seus direitos. POE

tanto, ao incluir os punidos por atos adminkstrativos, em decorrê~

cia de motivação política, não se deverá querer ultrapassar os li

mites estatuídos e consagrados.
No tocante ãs Forças Armadas, esses critérios são r~

conhecidos e aceitos por todos os seus integrantes. Assim, não 0E
servá-los seria medida de extrema knJustiça, para com aqueles que,
não se enquadrando nos casos de Anistia, mas de skmples continge~

cia de carreira, foram transferidos para a Reserva Remunerada. Tal
situação, não deve ser al~jada por esta Asse~lé~a Nacional Con~

/

Assim, querer ignorar conceitos que se aplicam desde
que tais tipos de promoções foram estatuídas é ir de encontro ao

próprio espírito da Constktuinte. g desorganizar o que está organi

zado.

"Art. 32

I - para assegurar o conhecimento de informa
ções e referencias pessoais, e do fim a
que se destknam, registradas por entkd~

des particulares ou públkcas, ressalvadas
aquelas voltadas ãs knformações mklktares

e ãs vinculadas a segurança do Estado, con

forme estabelecido em lei ordinária."

O texto constante do anteproJeto é discrkminatôrko.
~o estágko em que vive o mundo atual, não se pode deixar de asse

gurar ao Estado o dkrekto de resguardar informações que estejam
afetas à sua segurança, bem como, de também, resguardar os assu~

tos militares.

Não ter, ou não querer ter a visão dessa necessidade
de resguardo, é não querer aceitar o desenvolvimento do País no

cenário knternackonal. Essa evolução deve ser buscada, não só no

desenvolvimento social e tecnológico, mas, também, nas Leis que d~

vem ser o seu sustentáculo.

JUSTIFICAÇÃO

em texto constitucional e com base nos exemplos históricos de nos

so País é que apresento esta Emenda, no sentido de suprimir o a~

sunto Anistia da Carta Magna.

Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direktos e Garantias
do Homem e da Mulher,

dê-se ao inciso I, do art. 32, o seguinte texto~

EMENDA 1.50241-7
f!J Constituinte DJENAL GONÇALVES

_~-----_ "L[H"'uo/cOMISsÃo/soaco"unÃo .4 _

Cornissao da Soberania e dos Direitos e Garantias do

Ao anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Dkreitos e Garantias
do Homem e da Mulher,

dê-se ã alínea ~, item I, do art. 59, do Capitulo referente aos Di
reitos Políticos, a seguinte redação~

JUSTIFICAÇÃO

Incluiu-se nas exceções ao alistamento e ao voto obrk
gatórko, os conscritos durante o período do Servkço Militar Ini
cial.

"b) para os demais brasileiros, salvo os que não sai

bam exprimir-se no idioma nacional, os que est~

jam privados dos direitos polítkcos e os conscri

tos durante o período do Servkço Mklktar Inkckal,
o alistamento e o voto são obr~gatór~os;"

Manteve-se, ass1m, o espírito 1níc1al de se assegurar

aos militares o direito ao voto, excetuando-se um pequeno cont1~

gente que por sua natureza e característkcas não participarkam de

um determinado pleito, mas que, indiretamente, estariam contrkbuin
do para a normalidade do mesmo, através da partic1pação em outra;

atividades. Além do que, esses Jovens, pela peculkarkdade do Serv!

ço Milita~ Inicial, não estariam partickpando do processo políti
co, naquele momento.

...,----------------- TLllro/.lIJSTlfICAÇÃO-- _

EMENDA 150239-5
f= Constituinte DJENAL ;-N~:~;;;;;---- . -------1 t~-;~~;~

...,----------------nXTOIJUSTlfICAÇio--------- --,
r=="A"TltlO~

PMOB---l

A amplitude e o trato das informações e referências

pessoais podem e devem ser assunto de lek ordinária, variando com

os interesses e a situação, e não o aliJamento pr~aturo, através
da Carta Magna.

Ao anteprojeto da Comkssão da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher,

dê-se as alíneas ~ e ~, item V (A MANIFESTAÇAO COLETIVA) do art.
49, referente aos DIREITOS COLETIVOS, a seguinte redação:

"a) - g assegurado a todos o direito de manifestação

coletiva em defesa de seus interesses, kncluída
a 'paralisação do trabalho de qualquer categori~

EMENDA 150242-5

..., TExrO/JUSTI'lCAÇio _

.-,-,,.--:-_,,--,_-,--:-_ ..LlNAIIIOIÇONISsio/.u.ctnu.do-----------,
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

f9 Constituinte DJENAL GONÇALVES

pr9.
di

Vl.sa

abrangente

um Pais e

A Constituição Federal, Lei Magna de uma Nação,
assegurar aos seus cidadãos e poderes constituídos normas de

cedimentos que podem ser traduzkdos, de manekra skmplksta, em

reitos e deveres de caráter duradouro e permanente.

Espera-se que uma constituição seja a mais

possível, alcançando todos os segmentos da sociedade de

JUSTIFICAÇÃO

Ao anteprojeto da Comkssão da Soberanka e dos Direktos e Garantkas

do Homem e da Mulher,
seja suprimido o art. 49 e seus parágrafos.

EMENDA 150240-9
e: Constituknte DJENAL GONÇALVES
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excetuados os servidores públ1cos civ1s, os mi
litares e os empregados em atividades definidas

como essenciais'·.

JUSTIFlCAçKO

EMENDA 150245-0
t: Constitu1nte DJENAL GONÇALVES
"" -=- ..LINAIIIO/COlllISSÃo/IUICOIllISSÃO---------

Comissão da Soberania e dos D1reitos e Garant1as do

possam

trab~

hi~

Consentir que integrantes das Forças Armadas

se manifestar coletivamente, inclusive com paralisação do

lho, é ir de encontro à sua base 1nst1tucional, assentada na
rarquia e disciplina.

A permissividade de manifestação coletiva e paralisa

ção do trabalho aos servidores da União e aos que mantém serviços

essenciais vai de encontro ao espír1to da própria vida democrát1

ca, bem como dos Regulamentos que regem a vida desses 1ntegrantes.

EMENDA 150243-3
tJ Constituinte DJENAL GONÇALVES

J!J
Ao anteprojeto da comissão da Soberania e dos Direitos e Garant1as
do Homem e da Mulher,

dê-se à alínea !' do item VIII do Art. 39, o segu1nte texto:

"a) - :e: assegurado a todos o acesso às referénc1as e

informações que a cada um digam respe1to e o co

nhecimento dos fins a que se dest1nam, registr~

das por entidades públ1cas ou part1culares, re~

salvadas aquelas voltadas às informações milit~

res e às vinculadas a segurança do Estado, p~

dendo-se, naqueles casos, eX1gir a correção e
atualização dos dados, através de processo jud1
cial ou adm1nistrativo."

JUSTIFlCAçKo

A~ anteprojeto da comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher,

iê-se à alínea ~, item IV (O SINDICATO) do art. 49, referente aos
)IREITOS COLETIVOS, a seguinte redação:

"a) :e: plena a liberdade de organização s1nd1cal dos

trabalhadores, excetuados os servidores públ1COS
civis e militares."

JUSTIFICAçKO

A proibição de sindicalizaçáo do servidor público,

justifica-se na prevalência do interesse público sobre o interesse
individual.

O julgamento dos pleitos dos servidores deverá, sem
pre, estar condicionado à possibilidade de atend1mento por parte
da Administração.

O serviço Públ1co por não visar lucro não pode estar
sujeito as mesmas regras de urna empresa pr1vada.

A sindicalização do servidor púb11co militar contra
ria frontalmente os princípios basilares das Instituições M1lita

res que são o da hierarquia e da disciplina. A característica mun
dia I das Forças Armadas ê a de possuir uma estrutura vertical1z~

da, com um dir1gente máximo que representa a sua Força Armada, em
qualquer situação.

caracterizam-se as Forças Armadas, por se constitu1

rem em um bloco monolítico, com uma ún1ca pessoa representando d~

terminada Força Singular, ocasião em que a disciplina passa a ser

observada e garantida a plena observância dos deveres constituci~

nais. Situaçáo desejada num regime democrático.

discriminatório.

bem corno à Segura~

O texto constante do anteprojeto é
As informações voltadas aos assuntos militares,
ça do Estado devem estar resguardadas.

Tal resolução não se contrapõe ao espír1to que

quer dar ao texto constitucional, porém resguarda o Estado de
necer informações que possam V1r a afetar a sua segurança.

se

for-

EMENDA 150246-8
f=l SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

~~'----- n:xToIJUSTI'ICAÇio----------- --,

EMENDA 150244-1
t?constituinte DJENAL GONÇA~~~Ei------------·

~~-------- __- __-_ 1'I.IlfO/.luSfl'lCAÇ,Í,O------ _

Ao AnteproJeto da Comissão da Soberania e dos Dire1tos e Garan

tias do Homem e da Mulher, seja substituído o texto do Art. 69 pelo
seguinte:

"Art. 69 - Os militares, os policiais militares e os

bombe1ros militares, enquanto em serV1ço
ativo, não poderão estar fil1ados a part~

dos pOlíticos."

JUSTIFICAÇJiO

b exercício de qualquer d1re1to político pressupõe entre outros,
o dJ~eito a fil1ação e a part1cipação at1va na vida política naC10

nal. Tal fato é extremamente prejudicial à ordem e à discip11na das
Instituições mil1tares, cUJos 1ntegrantes devem se subordinar a pre
ceitos rígidos de h1erarqu1a e disciplina.

Aos que não ma~s se encontrem em serV2ço at2vo, assegurar-se-2a

uma partic1pação mais efetiva, através da fil1ação a part1dos polí

ticos, sem os prejuízos mencionados.

Emenda ao 1tem XIX do-artigo 59, Alínea C do anteprojeto pro
posto pela Comissão dos Direitos e Garantias Ind1viduais.

"C - A segurança jurídica; a lei não prejud1carã o direito ad
quir1do, o ato Jurídico perfeito e a coisa julgada, salvo se con
trãrios a dispos1t1vo desta Const1tuição. A le1 não poderã excluir
da apreciação do Poder JudiciárJ.o nenhuma lesão do direJ.toi"

JUSTIFICAÇJ\.O

O respeito ao direito adquirido permanece. A inovação suger1da
na emenda é para permitir a aplicação dos d1sposit1vos const1tuci~

nais J.oovadores que porventura venham atíngJ.r direitos adquiridos

com base em legislação anterior 1njusta.

Sem a ressalva da prevalênc1a de d~spositovo consticional so
bre d1re1tos adquir1dos no reg1me anter10r, inúmeros dispos1t1vos

propostos pelos constituintes ficarão, total ou parcialmente, ina
plicados.

Sala das sessões,
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JUSTIF"ICAçAO

Dê-se à letra b) do inciso XIX do artigo 3Q do SUBSTITUTIVO
SENADOR JOSE PAULO BISOL a seguinte redaçno

-Art ..... A le1 010 poderli excluir da .liIpreclaçlo/
cio Poder Judlcl'rl0 qualquer lelS.lio a direito ou interesse 1!!,
dlv.ldual, coletivo ou dItuso-.

A JnclusSlo de feseee a dlre.1tos DU .interesses ./
Individuais, coletivos ou difusos illpOe-se por dever de Jus
tlça e iMperativo dellocrático. a riln de evitar as odiosas I
restrlçllics do S4g do art. 15" da constltulçao de 1969. Impo!.
tas pela Emenda Constitucional nO 7, de 1977 ..

JUSTIFICAÇAlJ

A emenda, de natureza meramente redacional, introduz, coe
rente com a orientação adotada pelo ilustre Relator, discriminação,
ainda que a título simplesmente exemplific~tivo de atos cartoriais e
similares indispensáveis ao pleno exercício da soberania popular que
é a cidadania. Infelizemente, em nosso país, os ofícios e cartórios,
inclusive judiciais, ainda constituem "feudos" hereditários dos apa
niguados do sistema ( "establishment" ), onde os emolumentos e taxas
assumem o caráter de espórtulas ou mesmo honoraria, especialmente no
interior do nosso "pobre país rico".

Introduziu-se, ademais, sutil, ainda que técnica, diferen
ciaçno entre "judicial" e "processual". E não se diga que se trata de
filigrana jurídica ou coisa que o valha, uma vez que, em verdade, pr~

tende-se, congruentemente com o "espírito" ( mens legis ) do excelen
te Substitutivo assegurar ao cidadão mais uma garantia constitucional,
a saber, a isenção total de custas, emolumentos e despesas de qualquer
natureza na propositura de ação judicial no exercício da cidadania.

tç";....~
/YIJ

~ ..'nIOO~

PMl}B - BA

OMIssno DA SOBER. E DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150247-6 a.... ----;

tbONSTITUINTE ULOURICD PINTO
I":'T-------~- ..1.••"""'/CO.. ISIÁOI.u.c:O.I ..io-----------,

EMENDA 180250-6

IV - A liberdade, segundo a qual ninguém será, in
dividual ou coletivamente, obrigado a fazer ou a deixar de /
fazer alguma coisa senno em virtude de lei, a qual punirá os
casos de abu?o de autoridade e desvio de poder.

Acrescente-se
vo do eminente relator,
dará a seguinte redação

in fine do ítem IV do artigo 39 do Substituti
SENADOR JOSE PAULO BISOL, aditamento que lhe /

DMIssnD DA SDBER. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HDMEM E DA

Acrescente-se à letra a) do inciso XVII do artigo 39 do /
SUBSTITUTIVO SENADOR JOSE PAULO BISOL, o aditamento, dando-lhe a se
guinte redação :

XVII - A PRDRPIEOADE
a) de bens de uso particular e familiar, inclusive

de imóvel rural até o limite do módulo da propriedade fami
liar, explorada diretamente pelo trabalhador e sua familia /
que nela resida e não possua outros imóveis rurais, insusce
tível de desapropriação;

JUSTIFICAÇAO
JUSTlFICAÇJW

A inclusão da "piccola proprietà" no rol dos bens abrangidos
pela alínea a) supracitada visa à captação da isenção'tributária e
cartorial ( custas e emolumentos l ínsita na alínea a) do inciso XVIII
do artigo 3º do SUBSTITUTIVD BISOL, cuja tõnica dominante é a elimina
ção gradual da miséria absoluta.

Toda medida de amparo à pequena propriedade rural familiar
contribui para a fixação do rurfcola à terra, para o fortalecimento do

mercado interno e, consequentemente, para aumento do volume de produ
ção e dos índices de produtividade, contribuindo, assim, para melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro.

A norma ideal contém sempre preceito e sanção. A garantia da
sua aplicação reside na própria coerção normativa. A coercibilidade é
característica singular da norma jurídica. Uma norma sem sanção é mero
preceito moral, religioso ou social, cujo conteúdo de coatividade exe~

ce-se somente contra membros de um mesmo grupo social coesionados por
interesses religiosos, sociais "stricto sensu" ou morais ( "inmates"l.
A norma jurídica, todavia, caracteriza-se, também, pela sua "universa
lidade" ( " a norma jurídica é genérica" ), legitimidade e eficácia, /
todos "significados" ou "conteúdos" normativos profundamente imbricado
ao ponto de se confundirem na concepção de EDUARDO GARCIA MAYNEZ.

Entendemos, adotando como diretriz praxeológica a sistemati
zaç~o analítica do excelente Substitutivo, que todo preceito normativo
deve conter uma certa dose de coercibilidade, a fim de que não esgote
o seu conteúdo normativo em mera proclamação de princípio ou postulado
programático. E preciso atribuir-se concreção à norma, a fim de que os
princípios e postulados possam ser auto-executáveis.

EMENDA 150251-4
§ONSTITUINTE ULDURICO PINT~"'o.
...---- ,.1.f:HA"IO/coUlssio/su.COIllIS.io ~

ttOMISSAO DA SDBER. E DIR. E GAR. DD HDMEM E DA MULHER

@I'AltTI00}3Al
PMOB - BA

EMENDA 180249-2 '"'D. --,

t20NSTUlITNIE lILDURICD PINTD
t:;1'.llt<I00-;;J

PMDB - A

Substitua-se a palavra "autor" pelo termo "coator" no dispo
sitivo sob a letra nl do inciso XIX do artigo 3º do SUBSTITUTIVD SENA
DOR JOSE PAULO BISOL. Ao mesmo tempo, suprima-se o adjetivo possessivo
"seu"_ que antecede a expressão "autor".

I":'T---------------TtllTOltlu!TlfICAÇÃO-----------------,

Dê-se à parte final da letra h) do inciso 111 do artigo 3º

do Substitutivo do ilustre relator, Senador JOSE PAULO BISOL, a se 
guinte redaçno :

h) serno gratuitos todos os atos necessários ao exercício

da cidadania, especialmente os de natureza judicial e processual, r~

gistro civil, alistamento eleitoral, militar e afins.

JUSTlFICAÇAQ .

Qualquer comentário, à guisa de fundamentação ou justifica
tiva da emenda proposta, seria despiciendo.



I • Comissão da Soberania e dos DIreitos e Garantias do Homem e da Mulher • 057

=--- TIUlTO/.luSTI'ICAÇÃO -,

EMENDA 150252-2ro AUTOIt

~ONSTITUINTE ULDURICO PINTO
,---- f'I.IEHA.uo/cONISsÃo/sUICOlltSsÃO-- _

~OMISSnO DA SOBER. E DIR. E CAR. DO HOMEM E DA MULHER

~PAftTIOO;;]

MDB - BA

Os desafios da dificil realidade brasileira precisam
ser enfrentados e vencidos.

E hora de ensejarmos os benefícios da liberdade e da
proteção brasileira aos que, regular ou irregularmente, estes por
não terem outra maneira, resolveram viver em nosso Pais.

Dê-se à letra d) do inciso XIX do SUBSTITUTIVO SENADOR JOSE
PAULO BISOL a seguinte redação :

5 "...TIOO;]
PKDB

I,UTOIt _

COI<"TITUn;U ELIEL RODRIGUES

,
omissão da Soberania e <los ~ireitos e Garantias do

EMENDA 150255-7
f=1

I101ucm c na :~llllcr
r.r------------..,.----TUTO/olusTI'rcA;io-- -,

~ nodificàUva

d)' não haverá prisão civil, salvo nos casos de des
cumprimento de obrigação alimentária, de depositário infiel,
de fraude falimentar e de retenção indevida de tributos, co~

tribuições previdenciárias e assemelhadas, taxas e emolumen
tos cobrados ou recebidos de terceiros para serem recolhidos
aos cofres públicos, consoante dispuser a lei ordinária.

JUSTIFICAÇAO.

Evidentemente, não pretende o dispositivo sobrepor-se ou es
vasiar de conteúdo a norma penal ordinária sancionadora da conduta tí
pica.ln casu, a norma constitucional sanciona a prática de ilícito ci
vil, deixando o campo da culpabilidade "lato sensu" à atuação do Direi
Penal.

No artigo 32. inciso V. letra "F.". modifique-se a redação
na forma abaixo

ArtiGo 3Q :- , ••••••

V)

e) A Lei limitaró o número ele dissoluções da soc~ed:!.

de conjusal em apenas um divórcio e um segllntlo cnsemonto ch'il,

JUS T J F I C J T I V ~

A decadência rlc costumes ngravRr-se-ó no inrinito sem
a limitação em maf.a um caeamentc civil após o Divórcio, os C:lSOS de
Dissolução da sociedade conjUGal, As uniões estóveis protesl<las por
Lei jú são uma porta suficientewente ampla para abrnvar u quebra
dos padrões Morais da FanfJia e da ~ociec1nde. com danos irrepnrt. _
veis aos 1'ilhos dos lares desfeito'>,

IAcrescente-se à letra b) do inciso VIII do artigo 32 do
Substitutivo do emérito relator, SENADOR JOSE PAULO BISOL, in fine

J
m::::"''''o~
~r-MOB - BA J~ -.J

EMENDA 150253-1

=---------------TUTO/olUSTlflCAÇio -,

ti!ONSTITUINTE ULDURICO PINT~"'"

e de pesquisa científica.

JUSTIFICAçno

O acréscimo é necessário, uma vez que a sua omissão poderia
significar injusta discriminação contra a pesquisa cientifica, visto I
como a expressão "para fins estatísticos" é menos abrangente do que a
proposta em aditamento, embora não se confunda com ela.

A julgar pela excelente qualidade do trabalho do ilustre re
lator pode-se afirmar sem titubeio não ter ele tido a intenção de com~

ter tamanho "pecado venial".
Restaure-se, pois, a congruência lógico-formal e material do

escorreito Substitutivo.

EMENDA 150256-5fi AUTO"c= DEPUTADO MAURICIO NASSER

r:-r--------- .L~,...'uo/c:OMISsil)/suacO..lssio- .....

• COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS DO HOMEM E DA MULHER

=---------------TtxTO/olUSTIPICAÇÃO -,

EMENDA ADITIVA
.. X~ Acrescenta-se, como alínea Z e números 1,2,3,4,

5,e ~90 32 do Substitutivo da Comissão da Soberania e dos
Direitos do Homem e da Mulher, o que se segue:

Z - Obrigam-se o COTRAN e órgãos subordinados e
a Policia Rodoviária a recorrerem, de imediato, ao bafõmetro e a
outros exames necessários, para apuração de culpa nos acidentes
de trânsito.

EMENDA 150254-9(!J AUTOII

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

r;-r--------- PLlIIAlMO/COlllssio'luaCOlrlll.io--- -,

I-COMISSAO DA SOB. E DOS DIR.E CAR.DO HOMEM E DA MULHER

=--------------TUTO/.luSTI'ICAÇio--------- -,

1) Toda e qualquer pessoa d~ve submeter-se aos
exames exigidos, independentemente de sua posição social, econõm!
ca, política e admimistrativa, em caso de acidente de trânsito.

2) São agravantes o uso de bebidas alcóolicas e
tóxicos, o excesso de velocidade e a desobediência às leis do
trânsito.

NO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 47:
Art. 47 - Fica atribuída a nacionalidade brasileira a

todos os estrangeiros que se encontrem há mais de dois anos ininter
ruptos no Pais, mesmo que irregularmente.

§ 12 - Fará jus ao benefício deste artigo, o intere~

sado que requerer a naturalização, junto ao órgão competente,dentro
de um ano.

§ 22 - No prazo previsto no § 12, não poderá ser pre
so o estrangeiro, com residência fixa no Pais ~ssua documento~
de identificação pessoal, expedidos por governo estrangeiro.

JUS T I F I C A ç A O

A redação do caput do Art. 47 contempla, com
justiça, os estrangeiros com permanência irregular no País, mas e~

quece aqueles que regularmente já estão integrados ao nosso povo.

3) Conforme a gravidade do acidente, o culpado
do mesmo terá definitivamente cassada a carteira de mptorista,não

poderá dirigir veículos, não terá o beneficio do "sursis", e cum
prirá pena celular, além da multa prevista.

4) O culpado do acidente responderá por todas
as despesas de tratamento médico-hospitalar da vítima, aquisição
de aparelhamentos, sepultamento, como pagará indenização de cem
salários mínimos em caso de invalidez temporária, e de duzentos
e cinquenta salários Mínimos em caso de invalidez permanente ou
de morte.

5) Se a vitima em óbito não possuir parentes, a
indenização será recolhida ao Tesouro do Estado, em rubrica pró 
pria destinada à assistên~ia ~ mat\r1idade e à infância.

6)0 proprietário cujo veículo esteja envolvido no
acidente, por ter sido cedido a terceiros, responderá, a processo
criminal como co-autor, e a sua pena será em dobro, inclusive no
pagamento da indenização.
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Ascendem a algl1llas centenas de milhares, a cada ano, as
vítimas de acidentes de trânsito nas ruas e nas estradas ,grande parte delas
morrem ou ficam aleijadas para sempre.

São arrimos de familia que sucumbem, em face da Irres 
ponsabilidade de bêbados, toxicômanos e exibicionistas, que desrespeitam as
leis do trânsito e inutilizam , quando não matam , seres humanos inocentes. O
rigor contra eles precisa aumentar, através da cassação da carteira de moto
rista, proibição definitiva de dirigir veículos, pagamento de indenização à
vitima , ou à sua familia, e imposição de prisão celular, sem "sursãsv. A li
berdade de hoje motiva o alarmante aunerrto no número de acidentes de trânsito,
porque nada acontece a quem aleija ou mata. As corridas, o "ferro" como são
conhecidas, em lugares habitados multiplicam os riscos do transeunte incauto
e do motorista pacato. Quando menos esperam, surge um bólido, desrespeitador
de semáforos, de curvas, de calçadas e de esquinas, e eí-los apanhados, truci
dados, mutilados e mortos, sem que nada de mais grave suceda com o causador
do desastre, acobertado pelo prestigio e pelo dmheí ro da familia.

E precí.so co-responsabilizar Q proprietário do veículo,
por havê-lo entregue a um irresponsável, - menor de j dade , viciado, exibici o 
nista, e, sobretudo, certo da Impunídade. O dono do veículo tem de ser en
quadrado, como co-autor, no processo por ferimentoS ou morte de outrem, e a
sua carga penal tem de ser em dobro, para que se precavenha contra os abusos
alheios, e não ceda veículos a terceiros. A obrigatoriedade da indenização de
duzentos salários mínimos representa compensação ínfima para os que perdem o
chefe de familia, a mãe extremosa ou o jovem promissor.

mo princípio na matéria constitucional e tratado, nas mais modernas
,l>11"'r:c:~democracias, nos Códigos Penal e Civil, objetivando a~ dos

abusos (pe!a legislação penal) e a reparação dos danos causados (na

legislação civil).

A tradição brasileira é pelo tratamento, via lei ordinária, do

chamado direito de imprensa, no qual, sempre, foi incluído o princÍ~

pio da resposta. Entendemos que até pela boa técnica legislativa a

Constituição deve apenas assegurar o direito de resposta, deixando à
legislação ordinária a tarefa de estebelecer a forma da resposta ,

j~ntamente com toda a regulação do exercício da liberdade de impren

sa das punições aos abusos contra o indivíduo e sua dignidade, honra

e reputação.

A Constituição estabelece o princípio. Os Códigos e a Legisla

ção ordinãria detalham-no.

É a proposta.

Sala da Comissão,

E GARANTIAS

"" TlXTOlolUSTI'IC&l;ÃO--------- .,

EMENDA 150259-0 .ÜTO.-------
pu DEPUTADO ROBERTO D'AVILA

er

CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO

• • _ 1't.[H""IO/CONISSÃO/sulcoMrss.io- -,

Conussao da SoberarUa e dos Direitos e Garantias do homem e da

:!..I

Proposta de DEtida ao anteprojeto - t:.enda Modificativa.

Dê-se à alínea "a" do inciso IV do Art. 4 2 a seguinte re- Dos Direitos e Liberdade Fundamentais

dação:

a) É plena a liberdade de organlzação sindical dos traba

lhado~es, inclusive dos servidores públicos civis.

capítulo I

Dos Direitos individuais

JUSTIFICATIVA

A modificação visa permitir que a liberdade de slndicall

zaçao seja concedida lncluslve aos servidores públicos civis. ~oda

via, devem flcar excluídos dessa prerrogativa os servidores milita

res, uma vez que essa liberdade fere à hierarqula e a disciplln~

pilares básicos nos quals se acenta a organização das Forças Arma _

das. Se a Nação deseja que suas Forças Armadas estejam aptas a de _

fendê-la, não poderá permitlr que se tornem indlsciplinadas, ou se

ja, que as deliberações de um slndicato se sobreponham às ordens de
seus comandantes.

EMENDA 150258-1m AUTO"

r- EEPUTAOO ROBERTO D'AVILA

r.-r----------------r-CXTOIJUSTf"CAÇÃO -,

Dos Direitos e Liberdades Fundamentals:

CapÍ tulo I

Dos Direitos Individuais

VI - A Honra, a Dignidade, a Reputação

a) É assegurado o direito de resposta na forma que a Lel estabele-

cer.

Justificatlva

o direito de resposta, já assegurado no relatório aprovado na

Comissão de Comunicação, é conquista do direito moderno e faz parte

de todas as legislações dos países democráticos. Está incluído co-

XIII _ A LIVRE MANIFESTAÇAO DO PENSAMENTO, DE PRINCIPIOS ETICOS, DE
CDNVICÇAO RELIGIOSA E FILOSOFICA, POLITICA E IDEOLOGICA, VEDADO O

ANONIMATO.

a)- Nos meios de comunicação é assegurado o sigilo de fonte, sendo'
responsável pela matéria não assinada o Editor da seção onde for
publicada ou, inexistindo, o Editor do veículo de comunicação.

Justi ficati va:

Há na redação dada ao ítem XIII dos direitoS alguns
inconvenientes, como a pluralização do que é singular - credo filo
sófico, político e ideo16gico. Assusta, também a inclusão de

"EXCLUI DAS AS QUE INCITEM A VIOL~NCIA E DEFENDAM DISCRIMINAÇOES DE
QUALQUER NATUREZA".

Uma Constituição não deve oferecer, para os períodos'
.te crise institucional, princípios aos quais recorrem os fazedores d~

legislação excepcional para justificar as normas restritivas às li
berdades.

Assim foi, por exemplo, ainda recentemente, quando
aproveitou-se da garantia de liberdade de pensamento incluída na
constituIção de 1946 (que fazia a ressalva da punição dos abusos),
para a redação do caput da Lei de Imprensa e de Segurança Naciona~

instrumentos de todos os tipos de abuso.
Da mesma forma, quando é.vedado o anonimato, esqu~

ceu-se de que a livre circulação de informação depende de sigilo '
de fonte, sem o qual não existe liberdade de imprensa. Ainda rece~

temente, no caso do escândalo da concorrência para a construção da
ferrovia Norte-Sul, foi o sigilo de fonte o que permitiu a denun
cia feita pelo repórter Jânio de Freitas, e a rara oportunidade do
congresso Nacional apurar, através de uma CIP' já instalada, o
que de fato ocorreu.

O propósito da emenda é ampliar a liberdade e pr~

servar a efetiva liberdade de pensamento em todos os campos.

Sala da Comissão,
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Ascendem a algl1llas centenas de milhares, a cada ano, as
vítimas de acidentes de trânsito nas ruas e nas estradas ,grande parte delas
morrem ou ficam aleijadas para sempre.

São arrimos de familia que sucumbem, em face da Irres 
ponsabilidade de bêbados, toxicômanos e exibicionistas, que desrespeitam as
leis do trânsito e inutilizam , quando não matam , seres humanos inocentes. O
rigor contra eles precisa aumentar, através da cassação da carteira de moto
rista, proibição definitiva de dirigir veículos, pagamento de indenização à
vitima , ou à sua familia, e imposição de prisão celular, sem "sursãsv. A li
berdade de hoje motiva o alarmante aunerrto no número de acidentes de trânsito,
porque nada acontece a quem aleija ou mata. As corridas, o "ferro" como são
conhecidas, em lugares habitados multiplicam os riscos do transeunte incauto
e do motorista pacato. Quando menos esperam, surge um bólido, desrespeitador
de semáforos, de curvas, de calçadas e de esquinas, e eí-los apanhados, truci
dados, mutilados e mortos, sem que nada de mais grave suceda com o causador
do desastre, acobertado pelo prestigio e pelo dmheí ro da familia.

E precí.so co-responsabilizar Q proprietário do veículo,
por havê-lo entregue a um irresponsável, - menor de j dade , viciado, exibici o 
nista, e, sobretudo, certo da Impunídade. O dono do veículo tem de ser en
quadrado, como co-autor, no processo por ferimentoS ou morte de outrem, e a
sua carga penal tem de ser em dobro, para que se precavenha contra os abusos
alheios, e não ceda veículos a terceiros. A obrigatoriedade da indenização de
duzentos salários mínimos representa compensação ínfima para os que perdem o
chefe de familia, a mãe extremosa ou o jovem promissor.

mo princípio na matéria constitucional e tratado, nas mais modernas
,l>11"'r:c:~democracias, nos Códigos Penal e Civil, objetivando a~ dos

abusos (pe!a legislação penal) e a reparação dos danos causados (na

legislação civil).

A tradição brasileira é pelo tratamento, via lei ordinária, do

chamado direito de imprensa, no qual, sempre, foi incluído o princÍ~

pio da resposta. Entendemos que até pela boa técnica legislativa a

Constituição deve apenas assegurar o direito de resposta, deixando à
legislação ordinária a tarefa de estebelecer a forma da resposta ,

j~ntamente com toda a regulação do exercício da liberdade de impren

sa das punições aos abusos contra o indivíduo e sua dignidade, honra

e reputação.

A Constituição estabelece o princípio. Os Códigos e a Legisla

ção ordinãria detalham-no.

É a proposta.

Sala da Comissão,

E GARANTIAS

"" TlXTOlolUSTI'IC&l;ÃO--------- .,

EMENDA 150259-0 .ÜTO.-------
pu DEPUTADO ROBERTO D'AVILA

er

CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO

• • _ 1't.[H""IO/CONISSÃO/sulcoMrss.io- -,

Conussao da SoberarUa e dos Direitos e Garantias do homem e da

:!..I

Proposta de DEtida ao anteprojeto - t:.enda Modificativa.

Dê-se à alínea "a" do inciso IV do Art. 4 2 a seguinte re- Dos Direitos e Liberdade Fundamentais

dação:

a) É plena a liberdade de organlzação sindical dos traba

lhado~es, inclusive dos servidores públicos civis.

capítulo I

Dos Direitos individuais

JUSTIFICATIVA

A modificação visa permitir que a liberdade de slndicall

zaçao seja concedida lncluslve aos servidores públicos civis. ~oda

via, devem flcar excluídos dessa prerrogativa os servidores milita

res, uma vez que essa liberdade fere à hierarqula e a disciplln~

pilares básicos nos quals se acenta a organização das Forças Arma _

das. Se a Nação deseja que suas Forças Armadas estejam aptas a de _

fendê-la, não poderá permitlr que se tornem indlsciplinadas, ou se

ja, que as deliberações de um slndicato se sobreponham às ordens de
seus comandantes.

EMENDA 150258-1m AUTO"

r- EEPUTAOO ROBERTO D'AVILA

r.-r----------------r-CXTOIJUSTf"CAÇÃO -,

Dos Direitos e Liberdades Fundamentals:

CapÍ tulo I

Dos Direitos Individuais

VI - A Honra, a Dignidade, a Reputação

a) É assegurado o direito de resposta na forma que a Lel estabele-

cer.

Justificatlva

o direito de resposta, já assegurado no relatório aprovado na

Comissão de Comunicação, é conquista do direito moderno e faz parte

de todas as legislações dos países democráticos. Está incluído co-

XIII _ A LIVRE MANIFESTAÇAO DO PENSAMENTO, DE PRINCIPIOS ETICOS, DE
CDNVICÇAO RELIGIOSA E FILOSOFICA, POLITICA E IDEOLOGICA, VEDADO O

ANONIMATO.

a)- Nos meios de comunicação é assegurado o sigilo de fonte, sendo'
responsável pela matéria não assinada o Editor da seção onde for
publicada ou, inexistindo, o Editor do veículo de comunicação.

Justi ficati va:

Há na redação dada ao ítem XIII dos direitoS alguns
inconvenientes, como a pluralização do que é singular - credo filo
sófico, político e ideo16gico. Assusta, também a inclusão de

"EXCLUI DAS AS QUE INCITEM A VIOL~NCIA E DEFENDAM DISCRIMINAÇOES DE
QUALQUER NATUREZA".

Uma Constituição não deve oferecer, para os períodos'
.te crise institucional, princípios aos quais recorrem os fazedores d~

legislação excepcional para justificar as normas restritivas às li
berdades.

Assim foi, por exemplo, ainda recentemente, quando
aproveitou-se da garantia de liberdade de pensamento incluída na
constituIção de 1946 (que fazia a ressalva da punição dos abusos),
para a redação do caput da Lei de Imprensa e de Segurança Naciona~

instrumentos de todos os tipos de abuso.
Da mesma forma, quando é.vedado o anonimato, esqu~

ceu-se de que a livre circulação de informação depende de sigilo '
de fonte, sem o qual não existe liberdade de imprensa. Ainda rece~

temente, no caso do escândalo da concorrência para a construção da
ferrovia Norte-Sul, foi o sigilo de fonte o que permitiu a denun
cia feita pelo repórter Jânio de Freitas, e a rara oportunidade do
congresso Nacional apurar, através de uma CIP' já instalada, o
que de fato ocorreu.

O propósito da emenda é ampliar a liberdade e pr~

servar a efetiva liberdade de pensamento em todos os campos.

Sala da Comissão,
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r.-r----------------TIEXTO/.lUITlfICAÇ;,O-----------------.

EMENDA SUBSTITUTIVA:
Dê-se ao art.29 a seguinte redação:
"Dignidade da pessoa humana ê o princípio funda
"mental da Nação Brasileira, sendo garantidos
"os direitos e as liberdades individuais de seu

"povo. " -

EMENDA 150265·4
f? JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

,.,,---------- Pt.IN.lIUO/COUlssio/sUKOUIUio====-;;--=,..-;..---:::--..,.--,
"DA SOBERANXA ,E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e M.

fTP""I'lTIOOMGl'PMDB-MG

JUSTIFICATIVA:

Se~pre defendi, de público, em campanhas de escl~

recilllento aos jovens, e direito que o "conceptus sed nonnatus", o
ser vivo que existe no útero de uma mulher, tem de vir a ser e a
proteção,da qual é titular, precisa s~_ lhe garantida, por todos
os meios, ~cos, morais e estatais.

g compromisso de consciência e de convicção que,
me levará às últilllas consequencias na defesa da vida, principalme~

te dos indefesos, intra-uterinos, ou já nascidos.

A questão me parece muito mais de " amor ao seme
lhante que já existe, ainda que embrionáriamente" do que um mora
lismo farisáico.

1":"'/----------------TUToIJUSTlfICAÇAO------------------,

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

Sob o ponto de vista político, neste tema, há mu!
t~ hipocrisia e perversidade, praticadas por pessoas que têm
convicções ideológicas completamente opostas. Há quem defenda a
vida intra uterina, mesmo sendo marxista ou cristão, como há os
que defendem o aborto provocado.

~ questão eminentemente de consciência crítica e
dão de orientação politico-ideológica.

A ;1l"Yl-;t;-'n11 r

g uma enorme afronta à sociedade afirmar que "O LIVRE USO DO CORPO'
é um direito do homem e da mulher. Isto é uma racionalização burguesa
do " FAZER O QUE QUERO DO MEU CORPO, inclusive MATAR O GER.'IE DE VI
DA QUE NELE EXISTE".

~ semelhante á concepção errônea do direito de pro
priedade ( jus utendi et abutendi). Assim como o direito de proprie
dade tem intrinsecamente uma FUNÇÃO SOCIAL ( alguns querem que seja
uma OBRIGAÇÃO SOCIAL), o direito sobre o corpo não pode prescindir
de sua NATUREZA SOCIAL - de sua FUNÇÃO SOCIAL - ou de sua OBRIGAÇÃO
SOCIAL. Aqui entra em jogo a questão de aaE~NCIA L6GICA, de que 
tanto nos fala o Relator, em suas colocações em plenário da Comissão.

"Homem algum é uma ilha". ~ verdade. Mulher algu~a

ê uma ilha na sociedade. Não há nada que uma pessoa faça com seu COE
po que não tenha reflexos em seu relacionamento social.

Do ponto de vista trDral e sociológico, não se pode 
aceitar' como DIREITO a autodestruição física, moral ou psicológ!
ca. O suicídio não é um d~reito. Como parte integrante de uma soci
edade, a ela pertenço, na totalidade do meu SER.

Como o "ninho" não faz parte integrante do ovo que
nele é "chocado", ( recíproca é verdade~ra) também o SER EMBRIONJ\.RIO

que está no útero da fêmea (ninho) não faz parte integrante de seu
corpo, tanto que quando dele sai, prematuramente ou no teMpo certo,
não fica faltando nada no corpo de onde saiu.

O corpo alheio ( do feto ou do SER EMBRIONlI.RIO) tB!!!
b~ tem direito de não ser/Fiolado, nem violentado, por ninguém. Nem
pela mãe que o concebeu 0o/iue o rr-cebeu. _ r.ow1r'~,

Tanto sob a ótica do cristianismo, como do marxismo, a dignidade 
de um ser não deriva daquilo que ele é, e SIM DAQUILO QUE PODE VIR
A SER. Por isto, cristianismo e marxismo defendem os direitos inali
enáveis dos que~ituam no último degrau da escala humana e social.

Abrir possibilidades da prática legal do aborto é,
no mínimo, favorecer a legalização das" fábricas de anjinhos",que
fazem a fortuna da "máfia de branco", inclusive legalizando o
fornecimento de fetos humanos às indústrias de cosméticos, para em
belezar faces de muitas e muitos "ab.,.,tistas".

f:PW"UTIOO~• MDB-MG

"Toda pessoa humana, no Brasil, tem direitas, de

"veres e liberdades individuais garantidos por
"esta Constituição," Ei-los: "

SUBSTITUTIVA:

O art. 39 do Substitutivo passa a ter a seguinte

EMENDA

redação:

DA SOBERA1UA E..·DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M

o conceito afirmativo do texto fica mais claro e

retira-se a expressão" primeiro ", já que não se fala em "segll!!.

do", "terceiro", etc. princípio.
Pela boa técnica constitucional, data venia,não

se deve colo'car o ordinal Hprimeiro" I quando não se coloca os sub

sequentes.
A Constituição tem força para GAR&~TIR os d~rei-

tos e as liberdades inerentes à pessoa humana.
O título da Comissão Temática, votado pela maio

ria da A.N.C., (art. lS do Regimento Interno) é explícito quando
denomina cada comissão. Nele está claro o objet~vo da comissão:

SOBERANXA - DIREITOS - GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER.
O Relator não pode, sozinho, revogar o que a ANC

determinou fosse inserido na Constituição.

o texto apresentado não dLz quem ê o sujeito
de direitos e liberdades e não inclui "garantias", previstas no
Regimento Interno e reclamadas pelo povo e explícitas nas Con~

tituições democráticas.

Desejo, com esta redação, tornar mais claro o

texto e mais inteligível o conteudo.

r:-r---------- PL'IJÚNO/co.ISSiG/'\IK'OIIISlÃO----------,.--,

EMENDA 180266-2l!l AUTOIIIt JOS~ MENDONÇA DE !,!ORAIS

r:-r----------------TUTO/.lu'TI',CAÇÁO-- -.

No art. ]9 (39) item I, acrescente-se a expressão "DESDE A CONCEP

"çÃO AT~ A IDRTE NATURAL", ficando assim o texto:

encarecidamente, ao sr. Relator e aos ~embros

façamos uma legislação a favor da vida e
Peço,

desta Constituinte que
não contra ela.

"Que todos tenham vida e que a tenham em abundãncia'
Assinado: JESUS CRISTO.

Limitemos, tanto quanto possivel, nesta constitui

ção, a legalizaçao da matança de inocentes e indefesos SERES que, 
como nós, também desejam ver concretizada a "espectativa do VIR A
SER titulares do DIREITO DE TER coisas, de TER liberdades, de TER
garantias."tpMIP"ftTIC0:-=J• MDB-MG

.. LUA''Uo/cONIS'iotIUacOIlISSio---- ----,

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da

tJ JOS~ MENDONÇA DE IDRAIS"'·--,.-------------.
EMENDA 150267·1

I - A VIDA, DESDE A CONCEPCÃO AT~ A '10RTE NATU

RAL, A EXIST~NCIA DIGNA E A INTEGRIDADE F1sI
CA E MENTAL"
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EMENDA 150268-9o AUTO"ê coss MENDONÇA DE MORAIS

r.;r---------- 'LfN,UIIO/cOlllISSio!IUaCOllluio ----,

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS ~ GARANTIAS DO H. e da M.

!!..I EMENDA ADITIVA.

~PUTIDOQ• PMDB-MG r'AIlTID0;G"]
PMDB-MG

""'r---------------- TlXTO/.JUSTlfIC.AÇio----- ..,

Inclua-se a palavra "PLENA", após a palavra
condição - no art. 39 item I, letra a, ficando o texto assim:

"a) - Adquire-se a condição plena de sujeito de
direitos pelo nascimento com vida.

No texto do item III do art. 39, deve-se corrigir ou melhorar quanto
ã regéncia do verbo "CONSISTIR", a partir da letra ~ até a letra h.
CONSISTIR EM é a regência que se conhece, por ser transitivo indi
reto.

JUSTIFICATIVA

..,---------------- TlE:XTO/.lUSTIf"ICAÇio ,

..,----------------TUTO!oIUITlfICAÇio----- ,

Por estas razões é que assumo a responsabilidade
histórica, como constituinte, de pedir ao Relator que retire esta
expressão do seu anteprojeto substitutivo. E, em não o fazendo o ~
lator, que os membros da Comissão o retirem, por maioria de votos,

como EMENDA SUPRESSIVA, na forma de destaque regimental.

por assim agir.
Devo ser mais explfcito, como cristão que professei

ser. A verdade me fascina. Eu estou a procurá-la, sempre e em todos
os momentos e lugares da minha existência.

Como Constituinte, tenho, como todos devem ter, uma
responsabilidade intr?TIsferivel e inegociavel de buscar e defender
esta verdade imutavel das leis naturais.

Foi S.Paulo, na carta aos Romanos, no capftulo I, 
que tratou explicitamente deste tema, assim: vv.24 a 27:

" Por isso, Deus entregou tais homens à imundicia,
"pelas concupiscencias de seus próprios corações, para desonrarem os

"seus corpos entre Si1 pois eles mudaram a verdade de Deus em menti
"ra, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é 
"bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às pai
"xões infames; porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de

"suas reil.àções fntimas, pOl: outro, contrário à natureza: semelhante
"mente, os homens também/.eixando o contato natural da mulher, se 
"infletmaram mutuamente ~ /lua sEilnsualid~ ho~s com homens, come-

tendo torpezas, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu

erro."
Não posso ser incoerente com aquilo que assumi, li

vre e convictamente; as leis da natureza e pregadas pelo cristiani~

mo.

Ainda apresento EMENDA SUPRESSIVA para excluir do
texto da letra f do item III do art. 39 a expressão "ORIENTAÇAo SE
SUAL".

Todo desvio sexual, quanto ao uso, quanto às formas
e quanto aos locais de sua prática, é uma aberração da natureza, que
foi sábia ao dotar cada membro ou órgão do homem- e da mulher de 
aptidões e capacidades para fins específicos e predeterminados.

Basta à nossa inteligência conhecer um pouco das f~

ções biológicos de cada membro ou órgão, para se saber a que fins se
destinam.

JUSTIFICATIVA:

Invertê-los, subvertê-los e até deles abusar na sua
utilização, pode ser um exercfcio da vontade e da liberdade do SER
HU~O, ao qual corresponde uma RESPONSABILIDADE.

Esta é a fundamental diferença entre o SER HUMANO e
outros animais, os quais só têm INSTINTO e não auto-determinação.
Pelo uso do instinto, predeterminado pela natureza, os animais não 
cometem aberrações, não violam leis éticas, nem morais, nem naturais.

Só o HOMEM (nem precisaria dizer: e a MULHER) come
te aberrações, violando las regras naturais do uso do sexo, em busca
do prazer e da transmi~tão deAnovas Y-rdas.

Entende-se por "ORIENTAÇAo SEXUAL", dada ao texto, a heterosseauali
dade, a bissexualidade e o homossexualismo.

Deixar esta expressão no texto será deixar na CONSTI
TUIÇÃO possibilidades constitucionais para a ampliação da práti
ca de atos e de orientações deformadoras das finalidades naturais 
da sexualidade, que, quando exercida dentro dos padrões naturais, é
tão digna, tão divina, tão realizadora, tão humana, quanto pensar,
quanto dormir, quanto conversar, quanto se alimentar, quanto se eqUi
librar, psicológica,emocional e moralmente.

Assim vejo e assim pratico a sexualidade. Sou feliz,

~PA"TI00;==J
PMDB-MG

fIPMl'AI'ITlOO;--]
PMDB-MG

EMENDA 150269-7
l!l '" AUTOItê JOS", MENDONÇA DE MORAIS

JUSTIFICATIVA

Isto não significa negar que este NOVO SER não pre
cise de proteção, já a partir da concepção. Todo ser humano preci:
sa de proteção, enquanto vida tiver, neste mundo.

O privilégio d~ ser pai e mãe, de ser instrumento
na transroissão da VIDA, é decorrente da liberalidade da NATUREZA,

da FONTE DA VIDA, que desejou,em um momento existencial, repartir
com o SER, feito à image~/e semelhança do CRTADOR, a alegria de
transmitir "ad infinit ", o ma' r bem uée a DA.

EMENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se da letra ~ do item I do art. 39 o ordi
nal "primeiro" e da letra ~ do mesmo item e artigo o ordinal 
"primeira", para melhor redação constitucional, já que o texto sub
sequente não fala em "segunda U ou terceiro 11 etc....

Deixar o texto no sentido amplo e genérico é mais
substancial e mais afirmativo••

O texto da letra ~ do item I do art. 39 passa a ter a seguinte reda
ção:

Desejo excluir a expressão " inseparavel do corpo
que a concebeu ou a recebeu, é responsabilidade da mulher" e acres
centar as expressões contidas no novo texto, porque entendo que a
paternidade responsavel, desejada e exigida, é direito do filho e
obrigação dos pais ( HOMEM E MULHER ).

t um erro cientffico afirmar que a vida do ser
embrionário é inseparavel do corpo que a concebeu ou a recebeu.

Se fosre verdade tal ~frrmação, não se poderia ha
ver o nascimento, que "'uma SEPARACÃO, nem transplante de uma mulhe
para outra. Todo SER HUMANO é uno e indeoendente, como ser, _
desde o momento de sua concepção. Isto é que o faz um SER LIVRE, 
sem cópia xerox, autônomo, único, inigualável a outro ser.

Mesmo antes do nascimento natural, com vida, todo

nascituro vivo já sujeito de direito de VIR A SER entre nós, já
que );l, Já que existe no ventre materno (útero).

A plenitude do SER HUMM~O se realiza, integralmen e
com o nascimento com vida, na ordem existencial.

Na ordem econômica e social, ele vai se realizan
do na medida em que cresce e em que conquista os direitos inere~

tes à pessoa humana.

"b A vida humana e intra-uterina é responsabili
dade dos pais e do Estado e comporta eXpect~

tiva-de direitos, prgtegidos por lei.

fi ,1.IEH.lftlo/COM1Sdo/luaC(Uf/UÃoê DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. à da M.

EMENDA 1$0270-1
tJ JOst MENDONÇA DE MORAIS

....,"'''''''====---;;-;= ..LIENAIIlO/coJ.lISsio/suacoaIlSlio,-o;;==--;::-;:--;;-__::---::-:----,• DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.
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r:;;'UTID0l;J
PMDB-MG

~ Tr:XTO/~USTI ..IC.ÇÃO-----------~-----,

EMENDA 150274-3
p:JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

EMENDA SUPRESSIVA,

,.-, -=-= 'l.UAlllO/coWI.lÂol.uacOMlhio----------~

SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.

Nem lésbicas, nem homossexuais, nem heterossexu
ais têm direito de revogar as leis naturais do uso de seXO.

A beleza e a profundidade do texto que se deseja
ver claro na Constituição, não podem ser aviltadas com a 9010ca
ção de um "corpo estranho" em seu bojo.

Respeito o direito de discordarem do que penso e
afirmo, mas não aBdico do direito de defender o que penso e afirmo.

EMENDA 150272-7
fi] AUTOll

r:JOS~ MENDONÇA DE MORAIS
f:;~UTIOOZJ

PMDB-MG

Da letra ~ do item V do art. 39. retire-se a pala

vra " NÃO", para que o texto fique assim redigido:
c - a lei limitará o número de dissoluções da soci

edade conjugal."

o texto definitivo ficará assim redigido:
V - A CONSTITUIÇ1\O DE FAM1LIA. PELO CASAMENTO,BA

SEADA NA IGUALDADE DE DIREITOS ENTRE O HO
MEM E A MULHER",

~-- P'i.I.NAIIIO/Colollalio/luacoM'••io --,

• DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.

I!J
EMENDA SUPRESSIVA, em parte e ADITIVA, em parte.

Do item V do art. 39 retire-se a êxpressão,

" OU POR 0011\0 ESTAVEL". e acrescente-se
TOS.

DIREI-

JUSTIFICATIVAS
Deixar livre o número de "divórcios" ou de disso

luçoes da sociedade conjugal, na constituição. é institucionalizar
a anarquia na família, tornando-a uma sociedade instavel. entre o 
homem e a mulher, com enorme prejuizos para os filhos do casal, gue
são expostos a terem p~s temporários ou provisórios e até de alu

guel.
O limite legal é importante para reger os destinos

e a formação sociológica dos filhos.
Será um eterno "casa- descasa, casa-descasa".

JUSTIFICATIVA:

FAM1LIA pela

é melhor e conca!

A redação dada para a definição de
comissão específica que tratou do tema "FAMILIA"
tua com clareza a forma de se constituir farnflia.

Não se questiona, aqui. neste texto, as obrigações
do Estado para com a FAMILIA. Somente se afirma o direito e a liber
dade garantidos que homem e mulher têm de constituirem familia.

Somente pelo casamento, que é ato livre entre os 
nubentes e que se aperfeiçoa como contrato bilateral, livre e espon
tâneo, através da manifestação de sua vontade e de sua disposição 
contratual.

Toda união estavel entre um homem e uma mulher ge
ra direitos e deveres, mas, em si mesma, não constitui juridicamen
te nFAMILIA tI

•

'LWJMO/Co....aiD/ ....CO.. '..io I ~IAT"=---::1tJ DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M. Cov06J8?J

..",r---------------- TUTO/~UST'..lcAÇio---------------____,
EMENDA MODIFICATIVA DE REDAÇÃO.

O texto constante da letra ~ do item VI do art. 39

passa a ter a seguinte redação:

" b - a resposta far-se-á nas mesmas condições da
ofensa, acompanhada de retratação, sem pre

juizo da indenização pelos danos sofridos."

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150273-5 AUTO.-------
[:J JOSe MElilDONÇA DE MORAIS

.1.1..""lO/cONISaio/au.COIfINio ItJ DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.

~"AIITIOO~• PMDB-MG

Pela correlação de força entre o item constante 
na letra a deste dispositivo que fala em "ofensas". deve-se usar a
mesma palavra" ofensa" para exercitar o direito à resposta.

Quem terá direito à indenização é quem sofreu as
consequências do dano que lhe foi causado. A obrigação de indeni

zar é de quem causou.
Talvez fosse bom introduzir a expressão: " sem
"prejuizo do direito à indenização pelos danos
"sofridos." -

,-, TIIXTO/olUSTI.. ICAÇlo ,

EMENDA MODIFICATIVA DE REDAÇÃO ( somente) -

Na letra ~ do item V do art. 39 deve-se dar melho
redação parase obter clareza de entendimento na grande justiça que
se implantará, constitucionalmente, neste país de gritantes injust!
ças contra filhos e filhas.

EMENDA 150276-0
[:J JOSe MENDONÇA DE MORAIS

r---------- '1.IlNAlllO/cONIUÃo/.UKOItI.do- _tJ DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.

tJ!i'AIlT'OD~• PMDB-MG

pressão

c - não haverá distinção entre os filhos e filh

concebidos na constância do casamente. ou fo
ra dele e / ou os adotivos."

~ EMENDA SUPRESSIVA -
Exclua-se da letra ~ do item XIV do art. 39 a ex

"QUE NÃO TERXo CARATER DE CENSURA".

JUSTIFICATIVA

Não há diferença entre ser filho, havido na cons
tância do casamento, na união estavel ou passageira de um homem a
uma mulher. Filho é sempre filho. pela lei natural.

Osdireitos de um filho legItimo pelo casamento dos
pais, não são mais fortes ou privilegiados, ném diferentes ou dimi
nuidos, pela forma de sua concepção.

Todos os filhos são iguais perante os direitos e
deveres que têm, tanto na ordem social, econômica, afetiva, ética e
moral,em relação a seus pais.

JUSTIFICATIVA
Não se pode, em uma Constituição, limitar a prote

ção que se garante à sociedade, através de leis ordinárias.
O texto sugerido para a defesa da sociedade, con

tra o excesso nas diversões e nos espetáculos, incluidos 08 progra
mas de televisão e rádiO, é bom e controla os abusos na veiculação

de fatos, de comportamentos, de costumes e de críticas hl.\morrsti -
cas.

Esta proteção tem que limitar, se não. não será ~

fetfva.
A exclusão de expressão é coerente e lógica.
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EMENDA 150280-8EMENDA 150277-8
[? JOSe MENDONÇA DE MORAIS f=TP1PAIITIOO iG""J• PMDB-MG I!J JOS'"l_ "MENPONg:A DE MORAIS

cr=;'."TIDO;]
MPB-

L!J I"LUÁIllo/coaullÃo/.UlCOMIUioCDA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARAN'rIAS DO H. e da M.

~----------------Tl:XTo/~uSTI"'IC"ÇÃO----- ---,

EMENDA MODIFICATIVA DE REDAÇAo '{ apenas}
A redação do texto ,:ontido na letra E do i tem XVI

do art. 39 passa a ser a seguinte:

b - BRASILEIRO ALGUM JAMAIS SE~ EX'rRADI'rADO, SAL
VO O NA'rURALIZADO, E;. SE A NATURALIZAÇXO FOR
POS'rERIOR AO CRIME QUE HOUVER MOTIVADO O PEDIDO

'LINAIIIO/cailluio/.u.COlf.Nlo I ~DAT";-:-;::;-l

DA SOBERANIA E DOS DIREI'rOS E GARAN'rIAS DO H. e da M. to!! 06J87J

r:-l---------------- TUTO/JUSTI'ICAÇÃO-----------------.,

JUS'rIFICATIVAS :

JUSTIFICATIVA:

Salvo melhor entendimento, o texto fica mais claro
e mais facil de se entender e obedece, melhor, as regras da boa CQ

municação.

A conveniência e os interesses da sociedade e de
seus membros falarão mais alto do que os interesses e direitos de
alguns trabalhadores ,que, em serviços de relevante intesse social
e humanitário, terão que estar subordinados às exigências legais,

protetoras da maioria da sociedade.
O fundamento é o da prevalencia do comunitário 

sobre o individual ou particular, defendidocom energia pelos segrne!

tos mais progressistas do nosso PaIs.

EMENDA 150278-6
tJ JOSe MENDONÇA DE MORAIS

W PLlNA,uo/cONISSÃo/'u'COIII"io

cDA SOBERANIA E DOS DIREI'rOS E GARAN'rIAS DO·H. e da M.

tJ"!iP""TIDO~• PMDB-MG

Não há direitos absolutos. Todo direito é relati
vo e só alcança até onde não encontra o direito de outrem.

Esta é a regra do bom senso e da lógica racional.

I!J
EMENDA MODIFICATIVA

Exclua-se do texto inserido na letra ~ do item XIX
do art. 39 a expressão" SEU AUTOR" e no lugar coloque-se "~:

EMENDA 150281-6
(J JOsJ;l MENDONÇA DE MORAIS

tJ!i'AflTIOD«iJ• PMDB-MG

JUSTIFICATIVA

Substitua!llse õ'i palavras" AOS SINDICATOS", conti

das na letra ~ do item VI do art. 49, pelas palavras:
"As ENTIDADES DE REPRESENTAÇXO CLASSISTA ••••••••••

..,------- '1.IIIIÂIUD/cONI~..io/.U.CO.I..io--- ___,fi DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARAN'l'IASDO H. e da M.

r:-lr---------------- TElCTO/ ..USTlfICAÇio------ ~

EMENDA MODIFICA'rIVA e SUBSTITUTIVA

interpr~

contra -tação
autor

O relator quis afirmar que "só terá validade corno
prova, qualquer declaração obtida sob coação, contra o coator" e
não contra o autor da declaração.

A má redação gera confusão e dá margens à
duvidosa, pois parece que está se permitindo coação
de qualquer infraçpo penal.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA DE CONCEITO.

r:-r---------------- TEXTO/JOSTIJ'ICAÇio----- --,

EMENDA 150279-4
(JJose MENDON~A DE MORAIS

=---------- PLI!N""lO/COlll••io/.UICOM••lio------- _
tJÍÍA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARAN'rIAS DO H. e da M.

tJ3'''A''TIOO~• PMDB-MG

Nem todas as " associações em geral" são represen
tativas de classe, como não o são os SINDICATOS, por esclusivida
de.

Na expressão" As ENTIDADES DE REPRESENTAÇl'io CLAS
SISTA" podem estar, SINDICA'rOS, ASSQ..CIAÇélES, CONSELHOS REGIONAIS,
a OAB, etc••• etc••• às quais é reconhecida a faculdade de exigir
do Estado as informações claras sobre fatos e atitudes declara
das no texto proposto.

o texto previsto na letra ~ do item I do art. 49

passa a ter a seguinte redação:
a -Tmdos podem reunir-se,pacificamente, em locais

abertos ao público, mediante aviso prévio à au 
toridade municipal, responsavel pela normatiza 
ção do seu uso."

EMENDA 150282-4t:=JOsg MENDONÇA DE MORAIS rrn'AIlTIDO~• PMDB-MG

JUSTIFICA'rIVA
A intenção liberatória do texto é boa, mas torna-se

necessário comunicar, previamente, à autoridade municipal, encarre 
gado e responsavel pelo controle do tráfego e do tránsito, e da u
tilização dos logradouros pUblicos.

..,---------- ,1.[HA..lolco..l'sio/.u.CD...I••io- ~

DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARAN'rIAS DO H. e da M.

r.r---------------- TfXTO/olUSTIF.l::AÇio--- -,

EMENDA SUPRESSIVA.
Retire-se do texto a expressão "OU SEM", contida

na letra ~ do item VII do art. 49.

g apenas questão de disciplinar o uso, para se evi

tar super-posição de movimentos que reivindiquem, ao mesmo tempo, o
mesmo lacal, para finalidades diferentes e, quem sabe, até opostas,
como, por exemplo, acontece em campanhas políticas.

JUSTIFICATIVA:
Para ser parte leg!t1ma, toda e qualquer entidade

ou associação representativa de interesses sociais e coletivos, em
qualquer ato jurídico, é imperioso que se tenha PERSONALIDADE JUR.!.
DICA, única forma de se conferir força de representação aos seus 
membros, indicados, na forma da lei, para a representação..
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EMENDA 150283·2
[J JOS! MElIOONÇA DE HlJIlAI;oTOO

=---------------TUTO/.lVJTI'tCACio---------- -,

EMENDA SUBSTITUTIVA.

- dizer respeito, ter relação, referir-se, reportar-
- se, concernir, ser devido, ou merecido; caber; -
- ser próprio de ou característico de; ser peculiar
- ser de jurisdição ou obrigação de alguém; competir

- tocar, incumbir ( segundo o nosso AURELIO) •

Não fica bem para nós usar maIos verbos, que trazem no seu bojo o
conceito, o núcleo da mensagem ou do discurso.

Substitua-se no texto da letra c do item IX do 
art. 49 a expressão" ESTAo LEGITIMADOS" pela e~ressão "~_
G!TlMOS".

JUSTIFICATIVA :

A expressão estão leqitimados refere-se aos gru
pos, às associações e sindicatos, atualmente existentes. E só a
estes órgãos.

EMENDA 150286-7 -.OT.O------------,tJ JOst MENDONÇA DE MORAIS
~"A"TIDO~• PMDB-MG

do texto O item III do art. 15, que 
PELO VOTO DESTITUINTE ".

i!J EMENDA SUPRESSIVA
SUPRIMA-se

tem a seguinte redação : "

= =:-:::- TlXTOloluSTIFlcaçÃO -,

.l.lEuItIO/COMI.lio/auKOIIlalio ~OAT"~

DA SOBEIlANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M. f09t O~ J

Esta é uma questão de semântica e força verbal.

Ja- a expressão" sAo LEG~IMOS" é Jlbrangente e _
ilimitada, porquanto é da essência do verbo "SER" (são) a inin
terrupção da condição. Convalida os atuais grupos, sindicatos e

associações, e ainda todos os que, no futuro, se organizarem.

JUSTIFICATIVA : As mesmas constantes na EMENDA SUPRESSIVA do e

nunciado na letra ~ do item IV do art. 59.

A ínovação do VOTO DESTITUINTE é tipicamente engen
drada para perseguições políticas desenfreadas, mormente, no inter!.
or, contra as minorias partidárias.

Esta pOlISibllidade terá o efeito da guilhotina.
Funciona até contra o seu criador.
A melhor cassação, pelo voto destituinte, é a que

se dá em eleições gerais e não por meio de "caça às bruxas", desa
fetas e minoritari~nte eleitas.

Coitado dos PCs da vida e dos PTs periféricos •••
Na defesa deles é que, também, sou contra o voto

destituinte, a destempo.

'LIÚMO/CMtIal./.-c....Io------------,
(bA SOBEIlANIA E DOS DIREITOS E GAIlANTIAS DO H. e da M.

• missão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

JUSTIFICATIVA
O acréscimo apresentado falando sobre os locais

de culto visa dar ao conceito de Liberdade ReligíosS uma apli~

cação ampla, inCluindo como complelpento dessa Liberdade os 19.

cais mais ligados ao seu exerc{cio.

Artigo 42 :- ••••••••••••••••
111:- A Profissã9 de Culto
a) ~, ••••• , ••••••

b) " ••• ,., ••• ",
c) ••••••••••••••
d) A pr~tica religiosa livre comportará assegurar

aos locais d~ culto e suas liturgias a proteção

na forma da Lei.

Emenda Aditiva

Acrescentando o item "D'" ao inciso lI! do artigo 42

do Substitutivo

EMENDA 150287·5
~OSE MEDDNCA DE MORAIS

ornem e a err:-r TIXTO/oJutTII'ICAÇio ,

r:-J--------- ....IWMO/ÇOIII•• l.o/.UICHlNio------------,

prP ~ARTIDOMGJ
• PMDB-MG

todo o enunciado na letra ~ do item IVSuprima-se

JUSTIFICATIVA:

do art.59,

EMENDA 150284.1
~JOSJ;l MENDONÇA DE MOIlAIS

r:-r--------- .LIÚlMO/cOMlllÃo'....CCiljltiO ---,

A SOBEIlANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M-

EMENDA :150285·9w AV"*'L JOS! MENDONÇA DE MOIlAIS

=------------ TIXTO/.lUSTII'ICaçio -,

r.r TUTO/oIVITll'tcAoÇio ,

• MENDA SUBSTITUTIVA 9 esclarecedora)

No caput do art. 99 o anteprojeto substituvo colocou
e empregou maIo ver " pertencer", como provável sinônimo de "com
por", de "formar" •

Proponho que seja !li "expressão" PERTENCEM AO, sub~

tituida pela êxpressão" FORMAM O.

EMENDA 150288·3l!l JOsJ;l MENDONÇA DE MOIlAIS 'OT.O

r-:::-====.,--:---:--::: 'I..NÃMO/cOIUlÃo/auacolttllio;;;;=-;:;-=~;----;--:~tJ da .OBEIlANAA E DOS DIREITOS E GAIlANTIAS DO H. e da M.

pr;;"ftTI00c;--]
PMDB-MG

Ficará, portanto, re~igido o caput do art.99 da se-
guinte jianeira

EMENDA SUPRESSIVA

SUPRlMA- SE
.E do item VII do art. 49 e

do texto :t.1ÕIl O enunciado na letra
ainda o item V do art. 15 -

"art. 99 - FORMAM O POVO DO BRASIL:
JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA:
Precisa?--- Quem sabe ••••

Pertencer é verbo transitivo indireto e vem do la
tim " pertinere" -e significa: ser propriedade de, ser parte de, -

Tanto um texto, quanto o out:z:-o, trata da escolha
direta, por eleições, para preenchimento de cargos de direção por
agentes do Poder público.

Acaba-se com o sistema da escolha livre para os
cargos tidos como "de confiança" do Chefe do Executivo.
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Entendo que a materia merece nossa atenção, mas 
atravjs de legislação ordinária, já que no art. 13 do anteprog~to

estabelece-se esta norma geral.
Se aprovado_o art. 13, estará delineada a nova 

sistemática para exercer os Poderes do Estado, só pelas formas de
manifestação da vontade do povo.

EMENDA 180289-1
[!J JOS~ MENDONÇA DE MORAIS

tJ-pj"IlTIDO~
PMDB-MG

JUSlIFICAlIVA:
Como há reversão obrigatória, as promoções

tam3ém deverão ser.
Em diversas classes de serve~tuários as pr~

moções são bastante complexas, por não serem automáticas, nem
mesmo por antiguida3e. Injusto seria qJe pJr esta razãJ os
atingldJs por atos revolu~ionários,tambémnão fossem promovi
dJS dada a complexidade. das refer~das promoções.

Por isto há de se estabelecer una forma de
equippração de ~rolloçoes ao pessoal qJe tenha sido admitido
na mesma ocasião, e que esteja no mais alto nível da carreira.

_~~ PL'IAI"O/CO., •••I.o/IUKoIfIUio-----------,

A SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. e da M.

I!J
EMENDA SUPRESSIVA -

Com a redação que apresentei para o art. 19 do ante
projeto, deve-se revogar, na sua totalidade, o art. 18

EMENDA 150293-0
eu JOsE MENDONÇA DE MORAIS

""'TOfI----- _
~'..IlTI"~
'pMDB/MG

REVOGI!E- SE O ART: l.e.
..,.,--------- 'l.td'''O/co..IJI~/.UlCO.I.aio- _.

CO~ISSÃO DA SOB~ANIA E DOS DIR~ITOg ~ GARANTIAS

Modifica a redação do artigo 49 e de seu parágrafo

JUSTIFICATIVA :

~ EMENDA SUPRESSIVA -
Suprima-se do art. 22, caput, a expressão "CIVIL"

Não se pode e nem se deve f~zer discriminação, em
hipótese nenhuma. Esta é a regra geral prevista no anteprojeto.

Por que discriminar a sociedade não civil?
Por que discriminar os militares e as polícias?

Art. 49 + t concedida anistia ampla, geral e isDestr=
ta a todos os que, no período compreendido entre 18 de setembro de
1946 até a data da promulgação desta Constituição forem atingidas,
em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, ~

tos de exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta por ato administrativo.

§12 _ A anistia de que trata este artigo garante aos
anistiados civis e militares a reintegração ao serviço ativo, rece+
bimento dos vencimentos, salários, vantagens e gratificações, atra
sados, a contar da data da punição ou do afastamento do cargo ou do
impedimento de ocupar o cargo público e com seus valores corrigidos
promoções e cargos,. postos, graduações ou funções, a que teriam di
reito como se tivessem permanecido em atividade, computando-se o
tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos.
legais.

pry'UTllIOMGJ
PMDB-MG

EMENDA 180290-5 AUTO.-- _

tJ JOsl!1 MENDONÇA DE MORAIS I

I!J
EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se do atexto constante do item V do art.22
a seguinte expressão :

" QUE A FELIDIDADE DE CADA UM NAo CUSTE A INFELI_
CIDADE DE NINGmlM MAS CONTRIBUA PARA" -

JUSTIFICAÇÃO

~ preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS'

uma vez que é mister dar mais abrangência ao artigo. Muitas pessoas
foram atingidoas por ato de exceção, sem terem sido punidas formal

mente.
A modificação do parágrafo primeiro beneficia aque

las pessoas que foram impedidas de ocupar algum cargo a que tinham
direito por ato de arbitrariedad~ e até mesmo com violação de tex
tos constitucionafs ou de leis ~qmplementares.

IIJ'-: .....IITIOO~
L2.MDB-MG

EMENDA 150291-3fi AUTOIlê JOSl!1 MENDONÇA DE OORAIS

JUSTIFICATIVA

Não se deve ser mUito "adjetivo", quando só o "sub§
tantivo é suficiente para expressar o conceito que deseja o povo.

Certos detalhamentos mais refletem urna dose de de
magogia do que uma conscientizacão do DOVO.

Com a supressão deste expressão, o texto ficará
mais genérico e bem elaborado, desta forma:

" V - reger a jUstiça social pela implementação
das condições necessárias para a felicidade
de todos".

'UNÃIllIO/CO"I..io/'UIC~"~a
.~ lt.eto~JZ

EMENDA 180294·8
f? ConstitUinte H~LIO ROSAS

"Art. 49

Redija-se a alínea! do item VIII, do Art. 49, do Ca
pítulo 11 - Dos Direitos Coletivos, do Substitutivo da Comissão da
&oberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, na segui~

te forma:

r.r---------------nxTO/.rullTl'lcaçÃo

tJ"P'Mi'AIlT1DO;]
PMDB IMG

EMENDA 180292-1
fl JOsE MENDONÇA DE MORAIS

~---------,.LI ..Al'lIO/CO .. I••io/.U.C(lIfI..io---------___,
COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

_---------------Tl~TO/olUITlfIC ..~io---------------,

EMENDA ADITIVA

Inclua-se no art. 49, parágrafo 32 após a
palavra "merecimento" a seguinte frase: por mais complexos
que sejam os processos de promoção.

VIII -

a) Todos têm direito a meio ambiente sadio e em
equilíbrio ecológico, ã melhoria da qualidade de vida
e ã preservação da natureza, da memória urbana, da pa!
sagem e da identidade histórica e cultural da coletiv!
dade, das minorias e da pessoa."
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JUSTI FI CAÇÃO

O objetivo desta Emenda e 1nserir no rol dos Direitos
e Liberdades Fundamentais, ao lado daqueles já consagrados no Substi
tutivo,da Comissão, o direito ã preservação da memória urbana, da pa!
sagem e da identidade histórica e cultural das minorias.

,4' -..

EMENDA 180295-6
(J Constituinte H~LIO ROSAS ..'<4(/\"..., <".

E GARANTIAS

m---------------TUTC/.lVSTI'IC,AÇÃO- ,

JUSTIFICAÇAl)

Apesar de anacrônico e burocrático! é. possível que esta ASsentJléia
Nacional Constituinte, mantemae n§o vede o OO.ioso Inquérito Policial, Slbstituio!!
do pelo Juizado de Instrução ou Juizado Distrital Criminal.

Assim sendo, na tiipótese da permanência do instnJnento inquisit6ri~

é justo e salutar que O Ministério Público. funcione ativamente no Inquérito Polic,!
al , defendendo os interesses da sociedade, irr.,edindo a tortura e o "amaque" de io!!
dicados.

Por outro lado a presença e a participaç1!o ativa do Advogado Del'en
sdr ou de integrante da Defensoria Pública, nos Estados-Membros onde existe essa
venerável instituição, permitirá ao indicado a mais ampla defesa, desde a fase in
QUisitorial.

Tal regra constitucional ilTlledirá que o Código de Processo Penal forneça 1'1.11

damento jurídico ao Inquérito Policial, da forma como hoje é utilizado, sem contr,!
ditório e sem nenhuns proteção ao indicado, a nllo ser Deus todo poderoso.

Substitutivo do Relator da Comissão da Soberania
dos Direitos e Garant;as do Homem e da Mulher.

e

problemas
vem impe
servindo

Trata-se de uma alteração histórica e co
rajosa destinada a combater efetivamente a corrupç1!o e a criminali
dade, e que atenderá o clamor o Inquérito Policial e favorável aõ
Juizado de Instrução.

Manifestaram-se pela eXtiflÇiW do Inquérito Policial:
Autoridades Judiciárias; Advogados do Brasil; Juristas de Renome Nacional; Dele
gado de Policia; Polícias Militares do Brasil; Entidades das Polícias Militares
do Brasil.

Inclua-se § 12 ao art. 35 do Substitutivo apresen
tado pelo Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos e
Garantias do Homem e da Mulher:

"Art. 35 •...................................................
§ I" O cidadão, o Ministério Público e

as ~e~soas Jurídicas especificadas em lei são partes
leg1t1ma~ para propor ação civil pública, Yisando
a anulaçao de atús lesivos e a reparação dos danos
causados ao patrimônio público ou de entidades de
que.participe o.Estado. bem assim de privilégios in
dev1dos, conced1dos a pessoas naturais ou Juríd1
ca7, equiparando-se a estas entidades as empresas
pr1va~as que prestem ou ~xecutem serviço público,
ou, a~nda, para a proteçao de interesses sociais
previstos neste artigo."

JUSTIFICAÇ1i.O

Na Constituição em vigor (art. 153, § 31) a ação
civil pública ou ação popular é limitada aos casos de atos 1~

sivos ao patrimônio das entidades públicas. Já o § 12 do a~

tigo proposto no anteprojeto alarga 03 contornos dos pres-
suuosto~ desse tipo de direito subjetivo de natureza pro-

cessual, tendo em vista alcançar os atos da autoridade que

consiste em conceder privilégios indevidos, a pessoas natu

rais ou jurídicas, equiparadas a estas entidades as empre
sas privadas que prestem ou executem serviço público. Toda
via, de qualquer forma, em tal passo, ainda visa a fulminar

atos que impliquem em preJuízo para o patrimônio público.

De nossa parte, buscamos dar maior alcance ao dis
positivo ao prever o cabimento da medida Judicial também quan
do estiverem em jogo interesses sociais outros, que não aque
les de natureza concreta, como os protegidos na Carta Magna

vigente.

r.r TC:lT./oIU.TIf'IC&Clo -,

Acrescente-se onde couber:

"Art.

Inciso .•. O procedimento inquisitório de polícia judiciária só
poderá funcionar com a participação ativa do Ministério Público e
do Advogado Defensor ou da Defensoria Pública. n

= TllTe/.rw1I'IUÇio -,

Inclua-se no Substi tutivo da Comissão da Sobera
e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher: na letra "K" do Item XIX

do art. 31!
Em matéria criminal, ninguem .será ouvido,
senão perante autoridade Judiciâria, ga
rantido o contraditório na forma de lei,e
proibido o procedimento inquisitorial.

JUS T I F I C A ç A O

Esta ~da visa corrigir um dos
mais graves dos sistema de Segurança Pública, que há anos
rando o Poder Judiciário pela morosidade procedimental e
de instrumento da arbitrariedade e da corrupção.

Trata-se do InQuérito policial, superado
pelo tempo e sendo, mera peça informativa, sem nenhum valor legal,
desnecessário, anti-econômipo pela sua repetição em Juízo, lne é
atribuída a responsabilidade pelo alto índice de criminalidade, pe
la impunidade de delinquente, que se vê protegido pelo simulacrõ
Judiciário.

O individuo, acusado, vítima ou testemu
nha terá que ser ouvido pela Promotoria do Juizado de Instrução,na
presença do Advogado de defesa, com amplo contraditório.

A eliminação do Inquérito Policial, leva~

rá a Polícia Judiciária a executar o seu verdadeiro papel na re~

pressão criminal, assistindo ou auxili~ndo, com maior eficiência
ao Poder Judiciário, diminuindo-se os altos indices de criminalld,!
de, contribuindo, assim, a Policia Administrativa, .de forma eficaz
para a Justiça Social a paz e a harmonia coletiva e a distribuição
da justiça.

PELA (ROEM

1) Ex-Hinistro da Justiça, Prof. Vice:'lte Rib, ClX1lO Presidente doi Comissio de Juris
tas, nomea:lo p!!lo G"Jverno em 1933;

2) I-ENCOOTRO D:lS ADVOGAOOS D:l ESTAOJ D! 5AO PAlJ_OlDeze.'ltlro-1982
1 iC<ltiva:-

INQ RITO POLICIAL, nos moldes previstos no Código Vig!!tlte, 010 se ocupa so
Illente da materialidade da infração e sua autoria, mas outorga poderes a Autori
dad~ Policial de empreenjer verdadeira devassa na vida "<lnte acta" do indicia
do, fato que possibilita infU1dáveis arbitrariedades.
Entretanto, esse poder de investigação, sem limites, que na maior parte das ve
zes extrapola a própria pessoa do investigado, para invadir a esfera da famíh
a, com comprometimento de outros direitos, cause eno::mes prejuízos para a ima
ge~ da justiça, e a~ mesmo te~o, retarda a manifestação judiciária sobre deli
tos, pois, del!gênci<ls dispensáveis são realiza:las, quando já presentes os ele
me:)tos essenciais à propositura da ação penal ,

3) 102 CO~SSO BRASILEIRO DE M~GISTR~/Setembro-1996-Recife-PE - c~ a partici-
p3;a~ de 900 JUlzes

Justificativa:-
a) precisa acabar com o hiato e:'ltre a prática do crime e o seu julgamento;
b) 05 suspeitos e as testSllUlhas devem ser ouvidos diretame:'lte por un Juiz, na

presença de u~ Promotor e de un Advogado de defesa, com direito ao r.ontradi
tório.
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Indivi-Inclua-se onde couber;(capítuloI- Dos Direitos

JUS T I F I C A T I V A

E preciso, pois, sempre que assim ocorrer, que o cidadão disponha de
meios legais corretivos, para fazer voltar o estado anterior.

Quase sempre tais atos interessam a determinados grupos poderosos e p~

risso não são questionados. Seus responsáveis agem subrepticiamente e
não desejam a discussão do assunto.

Não se pode mais permitir que o povo assista passivo ao desrespeito à
lei e à sua vontade, pelo Poder Público ou não, muitas vezes de forma
clamorosa, afetando particularmente a vida financeira do cidadão e sua

qualidade de vida.

duais):
Art. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação preventiva
ou anulatória de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade adm!
nistrativa, ao meio ambiente e ao interesse social.

--------- PLI:NA"ID/t:O .. I~lio/5U.CO ..11lIio----------

Ct()olIS. DA SOBERANIA E OOS OIR. E GARANTIAS 00 I'OEM E DA IoULI-€R

• ous. DA SOBERANIA E OOS DIR. E GARANTIAS 00 I'OEM E DA IoULfER

EMENDA 180299-9

EMENDA 180300-6
f: CONSTITUINTE MYRIAM P~RTELLA

~--------------_ TElCTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

[1 CONSTITUINTE MYRIAM PORT~~~A
.) II-C~êSS!) P.:IlJ...ISTA o::: M~~ISTRl\DOSlDezembro-1985

Por votação unãnim!! a:JrovoJU preposição com a s;!9Jinte redação:
"Vedado quaíquer prcceoínentc inquisitorial. Instltuir-se-a, na esfera pe
na1, o Juizado de InstruÇão, para através de MagistradJs, proceder-se a
instruÇão criminal, n:l caso de prisão em flagrante delito, ou q.sandc lhe'
chegue a n:ltícia de haver praticado alguma infração penal comum, em qJe
caiba ação P2nal pública".

5) 12S' O:H;Rõ:SSlJ INTERN~CIONAL O! OIRêITO P~LlHa;rburgo-RF"AI79

R~resentou o Brasil o Or. Laercio Pellegrino, Preside:'lte do Instituto do;; Ad
vogados do Brasil.

6) LU CON:;R~S'SO S.~ASILEIRQ oi P() ICIA MILITAR'S!.D:.verejro-128Z
7) .lI! EN:ONTRO DAS ENTIDADES D:lS SlJBTE~NTES E So.<lG;;:NTOS D~S PCLICIAS MILlTAR:~S 00

8~ASIL/Abril_1987_sP

8) .lI'!.STITUTO OOS AOVJGAOOS BR~SILEIROS - Rio de Ja.,eiro - 1975
9) M<cISTRAOO GIIUCH:l. EMINENTE DESSM'lARGllOO~ MILTON OOS SANTOS M':\.~TIN

Just! ficatIva:-

~d~fencle a criação do juizaóJ de ImitruÇão pua a peqoJ!!n3 criminalldade e os
llícitos criminais qua se entender neeessários à rápida presta;ão jurisdicio
nal em procedimento simpll ficado" •

10) P"C1"ESSlR E JUUSTA 101100-:1. REALE
11) P"O~ESSOR. JIJ'lISTA E EX_S;:CRETAAIO D~ SEG.PU3/SP.OR. MA.'I:EL Põ:QR') PIMENTEL
12) l)'"S;M3i\R~'=l V"LENtIM ~,_v,,:> M sILvA, Ex-J.uz da Vara das Execuçoes Criminais

e Cõrregedoria da pohcIa J3êhcIaria da Comarca de S.p., Ex-Juiz do TribJ"lal
Alça:la Criminal-SP
"O problema da criminalidade atormenta a popula;ã:l brasileira. A stuaçãa doP
der Público, na repressão ao crim~, se ressente da existência de um sistema •
processual inadequad:l, com a manutençã:l d:l IIQ.ERITO PO:"ICIAL, ll1t~ra peça in _
formativa, que, pela sua pró;lria natureza, concorre parà tornar extraordinari
aonente, demorada a ação da Justiça Pe:'lal, prejudica.,d:l sua eficiência. Essa '
prática é, além de excessivamente on~rosa, a tornar inarredável a necessddade
de dJPlas dillgé,cias para a instruÇão do processo, com a ::olheita das provas
na Polícia e, d2pois, suo! re;:letição e'n Juízo} já agJra, em condições desfavo
rávais, da:lo o decurso d:l te11l0 entre o fatp e a realização da prova".

13) lY.:SEK3l\RGADO"l 00 TRIBl\'ol:u.. DE JUSTIço. 03 ESTACO - 5", Or. ALV.:IRO LAZZARINI
••• daí não po:lemos vislunlJrar razão para a exi~':ia :lo!! que o Policial Mi
lUar, assim forma:!J e ha~ilitad'J, oeva 12var a ocorrêxia criminal qJa ã
tendeu a um outro órgão policial, por mais qualificado q,J!! seja, para es:::
te servir de se", intermediário jUl'lto à Justiça Criminal, através de um
trabalho burocrático de documentação, que ve:n a constituir o anacrônico •
INQUERITO PO_ICIA!..
Nã, fossem aqentes públicos adninistrativos as dignas autoridad!!s polici
ais quP. o elaboran, a;;jentes público. aonírust.rat.ívos como o são também os
p:lliciais militares que atende às o:-orré"lcias e'1l geral, e podet'Íam:l;? di
zer qu~ aqueles são verdadeiros "Dt:SP.:ICHANTES JlJJICIAIS", q'J~ se ocupam •
com a gran:le prodJçã:l d2 IlItlJEIUTOS POLICIAIS, naquilo que Vicente Ráo,
cem o brilho qu'~ Ih!! era peculiar, na sua indica:!a "Exp')siçõ,~s de motivoS;
disse eonstst tr "n.lll sill'Ulacro judiciário de eperaçãc de responsabilidade
crimlnal~

r::'T---------------TUTO/,luSTIFICAVio---------------~

Inclua-se onde COUbel;(capítulo I - Dos Direitos Indivi-
duais) :
Art. A Constituição assegura aos brasileiros atingidos por atos ou
omissOes atentatórios ao uso social da propriedade, direitos subjeti
vos individuais, passíveis de exercício pessoal para garanti-los.

AUTOIt--------------

CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA §1º Consideram-se atentatórios aos uso social da propriedade os
atos dos quais resultem o desalojamento de posseiros de terrenos aban
donados ou destinados à especulação imobiliária.

~---------------T~1CToIJU.T1F1t::..t;i.o---------------___,

Inclua-se onde couber;(capítulo I - Dos Direitos Indivi
duais) :
Art. E assegurado aos brasileiros o direito de propor ação anulat~

ria dos atos do Poder Público que importem em violação do princípio
constitucional que assegura a expansão das oportunidades de emprego.

JUS T I F I C A T I V A

§2Q Considera-se omissão atentatória ao uso social da propriedade
a inércia do Poder Público da qual resulte a má utilização do solo.

JUS T I F I C A T I V A

Os atos praticados pelo Poder Público que interferem na ordem econômi
ca e social têm a sua legitimidade condicionada e comprometida com a
realização da justiça social.

Aos brasileiros atingidos por medidas resultantes da adoção de uma
política econômico-financeira direcionada à retração da oferta de em
prego deve assegurar-se a legitimação para postular administativa e
judic~almente a supremacia do princípio constitucional que garante a
expansão das oportunidades de emprego produtivo. A consecução daquele
objetivo só se concretizará se o cidadão estiver instrumentalizado com
pr ocadí mentos hábeiS e" adequados para tornar efetivo o seu direito.

Se a norma constitucional diz que a propriedade deve ter função so
cial, atos que importem negação ou violação desse preceito devem ser
passíveis de desfazimento, por perseguirem um resultado proibido pela
Lei Maior. Tal desfazimento se efetivará através da propositura de ação
anulatória, de iniciativa dos individuos diretamente atingidos. Seria
inócuo e de nada adiantaria se a Constituição, ao assegurar o uso so
cial da propriedade, não garantisse o direito de ação para sua obje

tivação.

Os terrenos baldios, destituídos de quaisquer bemfeitorias, pelo aban
dono em que se encontram, evidenciam a sua utilização e o fim especul~

tivo a que se destinam, uma patente negação ao princípio do uso social
da propriedade.
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r:1---------------- TtXTO' olUSTIf' lCaçÃO- - - - - - - - - - - - - - - - -,
= TlXTO/,lUSTI"ICAÇiQ_~ -,

AUTOJl---------------

fi "LfIUIlIOICOl(ful.o/a""OIl,,,iD ~DA.rA~

tÕMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA tiULHE~ Ô9!06J87J

EMENDA 180303-1
PJDEPUTADO ENOC VIEIRApr=}""IlTlDO~POS-PI

IS. DA SOBERANIA E DOS DIR. E GAAANTIAS 00 tQ.EM E DA 1U.H:R

EMEJID}t 180301-4
~ --AU~A

[- CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

17l,...------~-- ,.LENAltlOlcoAl'..,io/IUlCQ.vIIlÃD------------,

Inclua-se onde couber,(capítulo 11 - Dos ~ireitos Coleti
vos):

Art. O juiz atenderá, na aplicaçfto da Lei, aos princípios da Jus-
tiça Social.

E suprimida a redação da al ínea "i" do inciso II do artigo 4~ •

JUSTIFICATIVA

Visa a inclusfto de tal dispositivo dotar o Poder Judiciário de
mento capaz que lhe faculte nfto julgar o mérito quando da sua
possa resultar grave lesa0 a uma c~letividade merecedora da
do Estado.
I

de In
em se
como no!.

JUS T I F I C A T I V A

Inobstante esteja este princípio, timidamente, inserido na lei
troduçfto ao Código Civil, por esta circunstftncia mesmo e
tratando de lei meramente substantiva, nfto vem sendo aplicado
ma de eficácia plena.

instru
decisfto

proteçfto

O dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar incluído no inciso

IV - O SINDICATO, por dl sc Ipl inar procedimentos e atos a eles inerentes. A sua

conservação regulando o funcionamento das Associações, resultará em graves e

i rrepariveis perdas e descriminações para as Assoc iações de cunho reli gioso,

desportivo, educacional e similares que congregam minorias étnicas, sociais

ou confessionais, pois estas estariam vendo seus direitos fundamental s e in

terêsses proprios submetidos ã orgãos e entidades concorrentes e até mesmo

contrárias a Sua própria subsistência.

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo, se ele fôsse restrito

às Associações comunitárias, de bai r ros e simi lares.

1":""1---------- 'LIÚ....'UllM••lo/.ltIC••I..... --,

tilssAo OA SOBERANIA E DOS DIREITOS ADQUIRIDOS DO HOMEM E DA MULHE

EMENDA 180302-2
[!J DEPUTADO ENOC VIEIRA

AVTH---- _ EMENDA 180304-9
(iJc= DE~UTADO ENOC VIEIRA

r;-r----------------nx'.,oKII"'M:ItCAa--------- .,
Dê-se ao inciso III do Art. 4Y a seguinte redação:

III - A PROFISs1iO DE CULTO

=----------------TUTO/IUaTl'M:A4;b .,

Dê-se ã alínea "b" do ítem XVIII do Art. 3Y do Substitutivo, a seguinte

redação:

a) são invioláveis e garantidas a liberdade de consciência, de crença e de confis-

são religiosa;

b) os direitos de reunião e associação estão compreendidos na liberdade de culto,

cuja profissão por pregações, rituais e cerimõnias públicos ê livre;

c) as igrejas e associações religiosas tem assegurado o direito de se organiza

rem sem a interferência do Es-tado, normatizando sua estrutura eclesiástica, 

administrativa, cl:rgos e funções;

d) ê pro i bi da a profi ssão de cul to que atente contra os fundamentos cons t i tuc i0

nais da Nação e a inviolabilidade dos direitos e liberdades fundamentais;

e) respeitada a liberdade individual de participar, ê livre a 'Ssistência religi

osa nas entidades civis e mi I itares e nos estabelecimentos hospitalares e de

internação coletiva.

" b) os bens que são meios de produção de que cuida a aI ínea "b" do ítem

XVII estão sujeitos aos emolumentos, custas e tributos proporcionais

ao valor do quinhão, segundo o princfpio social da distribuição da

renda e da r iqueza •

JUSTIFICATIVA

A redação proposta visa afastar da tributação os bens

e.numerados na al Inea "a" do item XVi I, quando e se objeto de desapropriação

por utilidade pública e ou interêsse social. A redação do Substitutivo proteje

e imuniza os bens da e l Inea llall do inciso XVII, dos encargos da sucessâo hered.!.

tória, MAS INJUSTAMENTE, os submete ã tributação e encargos se forem objeto de

desapropriação, impondo, no caso, duplo e iníqua restrição a tais bens.

JUSTIFICATIVA

Mantém a emenda as alíneas "A", "6" e"tll do substitutivo ( a l Ineas 11611
,

"OU e "EII acima) introduzindo as aI Ineas fiA" e "C" com nova redação.

As normas sugeridas, que O Substitutivo adota em sua 1inha mest ra , esten

de às Igrejas e Associações Religiosas, os direitos fundamentais enumerados nos

t f tu los protetores das Associações Comunitárias e Sindicatos. Procuram, ademais,

consubstanciar os conceitos expostos na Declaração Universal dos Direitos do Ho

mem, do Pacto Internacional sobre Direltos CIvis e Pl ítlcos e do Pacto Internacio

nal sobre Direitos Econõmlcos, Sociais e Culturais da O.N.U.e na Declaração sobre

El iminação de Todas as Formas de Intolerâncla e Descrimtnaçiio por Causa de ReI igião

ou Crença ( O.N.U. 1981 e disposições constitucionais dos países com regimes lns

pi rados na democracia social, como Itál ia, República Federal da Alemanha, Sulça,

Espanha e Portuga 1.

O espaço da 1iberdade religiosa não se circunscreve ao prõprio indivíduo.

A natureza social hLHTllina leva consigo, incluso, a associaçÃo neste terreno, por

ser o santuário das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Redentor.

A I iberdade rei igiosa surge como a concretização das liberdades de pensamento e

consc l ênc l a nas relações com o Ser Absoluto.

A liberdade re l igiosa expressa subjetivamente - 1iberdade de consciência

e objetivamente na liberdade de culto e profissão, ê inquestionavelmente a base

de todas as demais I iberdades e está inseparavelmente unida a todas as demais.

EMENDA 180305-7m -"urD.e- DEPUTADO ENOC VIEIRA

...,.., ,LINÃ'UO/COMlsslo/lulcoMlnio-----------,

ti ISSIlO DA SOBERAN IA E DOS DIRE !TOS ADQU IRIDOS DO HOMEM E DA MULM

= TUTO/,lUITlftcAÇÃO ..,

Ao alínea IIh" do inciso II do artigo- 4~, dê-se a seguinte redação:

" h) as ent i dades assoei at ivas possuem Iegl t imi dade para representar seus

filiados em juizo ou fora dele, quando por estes expressamente auto

rizados.

JUSTIFICATIVA

O direito coletivo nascido pela associação e filiação ã

determinada sociedade, não poderá resultar em violação da vontade e dos direi

tos Individuais fundamentais.

( necessário não conceder ã sociedade maiores poderes e

direitos de representação do que os conferidos e ou desejados pelo associado.

A simples filiação não poderá Ser o condão de constituir-se em outorga de man

dato pelo associado, de caráter amplo e sem restrições.
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Título I - Capítulo I - (Emenda Aditiva)

As desapropriações visam a promover obras sociais e reforma

agrária, empreendlmentos que interessam a estabilidade da pró--

pria classe detentora dos bens imóveis.

Subordiná-las à prévia indenização em dinheiro como até a

qui, na maioria dos casos, importa em impedir os efeitos benéfi

cos da obra social em tempo hábil, salvo se o poder desaproprian

te ceder a extorsões imorais que tal requisito estimula e ampli

ando os desniveis sociais.

Na Alemanha, Espanha, Estadas Unidos, Inglaterra. Itália

Japão,. México e Portugal, para citar apenas alguns, não é exigi

da a préVia indenização, mas a justa indenização.

No Brasil em que a propriedade vem sendo ameaçada juntam~

te com a vida nos assaltos à mão armada cada vez mais frequ~ntes

é tempo de ter classe de proprietários mais inteligentes e menos

egoistas.

Art. A violaç~o ou a protelaç~o dolosa do cumprimento de di
reitos ou deveres contidos nesta.Constituiç~o será punido por
além de o~tras sanções consignadas em lei, com a perda do cargo'
ou funç~o e inab!liteçãc pera exer~er outro, por cinco anos,qua~

do a infraçgo for autorizada, ou diretamente executada por servi
dor público, civil'ou militar.

Quando tratar-se de infrator de fora do serviço público,
será puni co com a interdição do estabelecimento comercial ou in
dustrial de sua propriedade ou perda do emprego e inabilita~~o '
para exercer outro L em igual atividade, pelo mesmo periodo de
cinco anos.

Paragráfo único - Quando a disposição constitucional n~o

estiver expressamente condicionada a uma lei regulamentar para I

viger, o texto é auto-aplicável e o juiz guiar-se-á pelo princí_
pio de omissão da lei, no caso de insuficiência de regulamenta-'
ç!io.

'LI: ..l.lo/c;eVllSLo/'Ll'C~"I"i.:) [!]r;:;:'f't.",..~
'COIHSSÃO DA SOBERANIA E DOS'DIREITOS EGARANTIAS DO HOi.1E:.l(-V7/0{Y<LJ

1':T nnolo1un ';1,;1"----- _

EMENDA 180308-1
~ILSON SOUZA

auTOll-- _

-- AUTOIll--- _

Art.3R

VIr-

c) -

- substituir a redação do inciso VII, letra c) do artigo 32 do ante
projeto do Relator:

- o inciso XVII do art. 3 2 do anteprojeto do llustre Relator deve
ter a seguinte redação:

------ Tt.JlTO/Justl... :.a.:l,, • _

t inviolável o sigilo da correspondência e das comunica
ções em geral, em quaisquer clrcunstâ~cias.

Justificação

O artigo proposto apresenta redação destinada_a preservar a
inviolabilicade da correspondência e das comunicaçces, como, all
ás, consta da própria Constituição autoritária de 1969. no artl=
go 153, § 92,

Como bem esclarece o ilustre Osny Duarte Pereira, em Comen~

tários ao Anteprojeto da Comissão Afonso ArlnO&, 'All, não se au
toriza a violação do sigilo em nehhuma hipótese. A pe rnu s sjio pa:
ra violar o sigilo, mesmo mediante autorlzação judicial, para «

investigar crimes, s i gn í f'Lca porta aberta para abusos ele I"Jtorl
dades, sobretudo no interior, onde os Juizes são vítimús de pres
sões ele toda natureza. É preferivel dlflcultar a descoberta de
autoria de um crime, muitas vezes suposto, do que ensejar a prá
tica abusiva de outoos e favorecer o autoritarismo, as persegui
ções e as violações da liberdade.

I Os militares mostraram-se mais precavidos em sua Consti 
tuição de 1969. Sabem que o Serviço Nacional de Informaçno (SNI)
munido dessa chave, poderá transformar suas vidas num inferno de
perseguições e chantagens.

I As constituições dos paises socialistas não abr í r-am essa"
oportunidade a seus serviços de segurança e, no Ocidente, onde "
ainda exista, há uma pr'eocupáçjio dos partidos democráticos em
anular tão perigoso privilégio.'

= tCXTO/"VSTI'·';.a.;i~--------•.. . _

EMENDA 180306-5
{:JVILSOil SOUZA

EMENDA 180307-3
[J "". ~"" souz».LL. ....~.. ..J ~r\

l":"T--------- nI:N"JiIIO'C="'ISS;'o/:'\o":~"I$~.i.O • wo-..., • "--I&r...-

CO:.JISSÃO DA SOBERAllIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOIol/lI~Ll~l0'3 106 /j}]

'------------------,-----

JUSTIFICAÇIlO

XVII - É asseburado o àirei:o de prcpriec&de, subo~d:naâa a fu~

ção social.
Procura-se, aqui, corrigir a insuficiência do

do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos.
art. 10

Parágra~o ún~co - Nos cases ce àesa~roprlãç~c po~ necessldade ou

utilidade pública, ou por interesse social, é assegurada aos dc

sapropr~adosr sem preJuízo da trans~erêncla lmediata da posse ao

poder desapropriante, justa indenlzação, segundo critérlos que

a lei es~abelecer, ~m titulos esp~ciais da dívlda públlca, com *

cláusula de atualização, negociávels e resg~távels, no prazo de

vinte a,os, em parcelas anuais e sucessivas.

Justificacão

A proposição pretende corrigir um indefensável prlvilégio *

nos tempos atuais de gravissima crise social provocada pelos de~

níveis entre urna pequena parcela de proprietáriOS e mul\.idões de

assalariados que pcrcebem um~ das mais baixas remuneraçõcs do

mundo.

o presente dispositivo é a comprovação da seriedade com'
que os constituintes est~o redigindo a presente cartp de direitos.
Se é para ser cumprida e todos se encotra~ imbuídos da vontade '
de efetivamente proporcionar à Nação instituições duradouras de'

democracia e de justiça social, ninguém terá dúvidas em dotar a
Constituição de instrumentos eficezes para assegurar a vigência
de suas prescrições.

Por outro lado, se os executores das normas da Constitui
ç~o juram cumpri-la, ou são obrigados a isto, pel8 natureza da
vida em sociedade organizada e civilicada e dispõem-se,n~o impor
ta aos cidadãos que sanções tenham sido estabelecidas para tor
ná-la viva.

De que serviu à Nação cosntarem das cosntituições baixa
das durante o regime autoritário os Postulados da Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem, se nela se incluíram sanções as 
transgressões e foram letra morta mais de vinte anos ?
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EMENDA MODIFICATIVA

=---------------Tt:XTO/,IUSTlrICAçio---- ~

AUTOIt--------- _

JUSTIF;J:CATIVA

As anistias concedidas pela Lei 6683/79 e pela Emenda Constitu
cional n9 26/85 já se encontram reguladas~ tendo estes textos le
gais fixado as oondições de execução de forma coerente com o momento
de conciliação vivido, com a oportunidade em que as punições foram
aplicadas e com outros fatores de ordem téonica e econômioa.

A legislação especifica estabelece os requisitos indispensá~

à permanencia ou readmissão na carreira. posto, graduação. oargo ou
emprego, e por esta razão deve ser respeitada.

O per!odo de abrangênoia ~ ~nis~ia como propomos é o cons!

derado pela Lei 6683/79. uma vez que a Emenda Constitucional n9 11/
78 revogou os Atos Institucionais e Complementares.

~ importante ressaltar que a anistia no àmbito disciplinar não
é de nossa tradição e abala de forma irremediável a imprescind!ve1
hierarquia que deve sustentar as instituições de serviço pUblico.
particularmente as Forças Armadas.

Por oportuno, é bom lembrar o que pode significar para o erá
rio o pagamento de atrasados aos anistiadoB.

Não se pode partir da presunção segundo a qual todos os anis
tiados teriam satisfeitos as exigências da legislação que regulam
as carreiras militar e civil. tais como cursos, concursos, idade I!
mite e outras.

Conceder reintegração e promoção aos anistiados. até o último
posto. cujo ~so é feito por escolha, seria o mesmo que punir com
rigor todos aqueles cumprindo suas obrigações, sem se envolverem em
atos delituosos ou disputas políticas ideológicas, tiveram suas caE

reiras interrompidas por falta de aproveitamento em curso, reprova
ção em concursos ou atingimento de idades limites.

Seria também ferir toda a nossa legislação tributária admitir
qualquer privilêgio fiscal quanto ao imposto de renda a incidir so
bre os ganhos dos anistiados, corno pretende o texto do substitutiv~

Os demais parágrafos do substitutivo também apresentam reda _
ção pouco clara, de dif!cil comprovação prática ou já considerada no
Regulamento da Lei da Anistia de 1979.

tJ loU:N.,IlO/CONlllio/'u,COIIUllio

m SCBERANIA E tos DIREI'IOS E G\RANI'I1\S 00 lJ:HM E m }lJ[llER

EMENDA 150311-1
tJ SADIE HAUACHE

ções de preparar a sua campanha ele::cral.

Visa-se com isto ampliar o espec~~o êa represen~a;ã~ p~lí~ico .p~

ra que,a representa;ão aprox~~e-se êa ~luraliêa=e ~~~ marca a di 

versidade da organizaç~o social. cr.a~anco à vida ~cl~~ico uw enor

me contingente soc1al que nao poss~: re~resent~ç~: c~gân:ca em fal

ta não só de organlzaçào, mas prin=ipalmente de c=r.êi;oes e liber

dade de expressão política.

Ó õnus que todos os empregadores passam a arcar. t~,to na inici~

tiva privada quanto no setor público, oonverte-se em dever civico+

a ser suportado como obrigação social. As férias concedidas ao tr~

balhador lhe permitirá organizar a oampanha, sem prejuizo da sua I

subsistência.

De outro lado, a estabilidade no emprego, no caso de eleição, +

destina-se a preservar o trabalhador das pressões do seu emprega

dor e de possíveis perseguições polítlcas em razao da candidatura

(que poderia ~nibir o exerciclo da cidadania), bem como da eleição

e do livre exercício do mandato em favor daqueles que representa.

vremente dos plei~cs elei~~ra:s, t~~ C~~Ot de :g~a:=a:e =e CO~dl -

A sugestão des~ina-se a garan~l~'a~ê ~~abálha~~~~E ~ a ~od~s aqu!

les que mantém vin:ulo e~?reg~~:c~~, a liberda=e =~ ;a~~~cipar li-

Justifica.~ã:;

Se as~anções aqui proposta constassem da primeira constl

tuição, provavelamente ainda estariamos na vigência dela, com

breves alterações e muitas conspirações de golpes de Estado e am

bições irreprimidas, peculatos, corrupç~o e montagem imoral de

fortunas, que geraram a atual explosiva desigualdade social, te

riam sido evitados.

_--------------- T[.·o/.•n,!s·r:.t;.a.'; --_-~

~- inclulr no anteproJeto e relatoria da - CuW1S&~O a seguinte dispo
§itivo: Emenda aditiva ao Capo IH - dos Direitos Pol~ticos

ArtX O Candidatõ a qualquer cargo eletivo tera é:re~to a.pelo
menos 60 (sessenta) dlaS de férias no períoDc l"-ediata 
mente anterior à data das el~i~õ;St não po~~n=~ ser d~mi

tido em razão da sua filia9à~ politico-~ar::~~ria. e &0:
zará de estabilidade no e~pr=g~ enqua~~o d~~~~ ~ seu ma~

dato.

EMENDA 150310-3
t!J SADIE HAUACHE

tk 'LIMiOlO/CON'"io/,u'CON,nio

SCflERl\NIA E tos DIRElTCS E GW\Nl'IAS 00 lJ:HM E m~
~------- TEXTo/,IUSTlrICAçio----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Soberania e dos D!
reitos e Garantias do Homem e da Mulher, o Art. 49 e seus §§ 19, 29
e 39, que passam a ter a seguinte redação:

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher a redação do Art. 12 que
passa a ser a seguinte:

"Art. 12 A Língua Nacional à:> Brasil é o Português

e são seus SinOOlos Nacionais a Bandeira, O Hino e as

Anuas da República, vigorantes na data da pra!lÜgllÇ1O

desta Constituição."

JUSTIFICATIVA

A modificação se faz absolutamente necessária por dois moti-

vos:

"Art. 49 ~ ooncedida anistia a toébs que, 00 períocb

~do entre 02 de setsrbro de 1961 e 15 de agosto

de 1979, forlSll punidos em deoorrência de notivação pol!

tioa, por atos institucionais 00 a:Ilp1elrentares.

p..rágrafo únioo. A readmissão 00 a reversãO ao serv!
ço ativo ébs servidores civis ou lnilitares anistiaâ:>s f!
eerâ cx:n:li.cionada ao preendrlIoonto de reguisitos de sua

carreira, posto. gnlduaç10 00 enprego. previstos na le

gis1llç1O especIfica."

19) Não existe "Escudo" corno Símbolo Nacional. Não conhec~

mos o Escudo de qu~ tratou o nobre relator.
29) Os S!mbolos Naciona~s existem e devem ser preservados e

por tal, a expressão "adotados na data da promulgação da Consti
tuição", não nos parece adequada. Preferimos, para maior clareza,
a expressão "vigorantes na data da promulgação ••• "

Ademais. o nobre relator. provavelménte equivocou-se em seu

relatório aO consignar como aprovada a emenda de n9 100385-2. apr~

sentada pelo nobre Deputado HOMERO SANTOS, mantendo os "enganos"
que a referida emenda visava a corrigir.
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SADIE HAUACHE

Suprima-se do art. 2 9 a expressão "Nação br as i Le i r a"

acrescentando-se em seu lugar a palavra "nacionalidade",

Além do cacófato "da Nação". que queremos evitar é

indispensável "brasileira". po í s não ex í s t en dúvidas de que a Cons

tituição que estamos elaborando é para vigorar no Brasil.

JUS T I F I C AC Ã O

longos enos no ex11io.Em Peíses estrBn~eiro~.estRs li~erpneps contri

buirem pere a Previdencia Sociel locel e nÃo co~tribuirpm na~p a Pre

videncia Social brpsilaira.Com e I!lniatip e o regresso ao ~r~sil. estp

liderençea perderem o tempo de contribuiçÃo no estrangeiro e n~o con

tem ~estp. período com nenhum tempo ~e contribuiç~o nTevi~enci"ria no

~rBsil.Algumes destes liderençes beiram ou ultrapssam os 7~ I!lnos e
não d6ipõem de nenhuma proteçeo previdenciarie.Outros cessedos, ner

manecerem no ~resil e .mar~arem ~rendes dificuldl!lAea de sobrevi.en~1e

Quem ere atingido pele sus~enseo de direitos politicoa ficRva

automsticamente impedido de trebalhar nl!l I!l~ministrpç~o publica e

:t'unçeo ds;represaeo política, e empreae priva~a também negeva trebe

lho s que portesse o estigma de ser caasedo.Por estes rerões mu·tas

11derençs8 pOl{tic8S neo tiyeram oportuni~~de durante Rouel~ ~~oce

de contribuirem pera e Previdencis Social. A situeçÃo preTi~enci·Tie

dos cssssdos SÓ veio e se normelizer ppoe e anistie de apoato ~e 19~~.

Pere que o processo de anistia seje completo é nece~sRrio oue ele

também atinje,no que se refere e direitos de aposentsdorie e nenseo

equeles que forem caasedos pelos Atos Inetitucionl!lis.

m~rrSSAD DA SOB, OOS VIR. E G~RI\.\1'f

EMENDA 150314-6
tJ Const i tuinte SOTERO CUNHA

A

•

TOR

..... ~ TtXTO/..U5TI ..ICAÇÃO---------------__,

AUTOl't--------------

1IAr"t. 39 ••••••••••

Modifique-se do substitutivo da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a redação da alInea "i"
do inciso I do Art. 39, que passa a ser a seguinte:

EMENDA MODIP'ICAi'IVA

JUSTIFICATIVA

I - ••••••.••••••

i - as mais graves ofensas ã vida, ã existência

digna e ã integridade fIsica e manta! são a tortura e
00 atos de terrorism::> de etmho poUtico-!deo1ÓgiCX) ,
crimes de lesi!t'"humanidade, insuscetIveis de fiarça ,
prescrição e anistia, respondenCb por eles os mandan

tes, os executores, os que, ,];tileIXlo evitâ-los, se ~
tiran e os que, tanando CX)nheci1nento deles, não o co
municaren na fonna da lei."

Que se queira mudar o que precisa ser mudado é extremamente
louvável, mas que se queira introduzir simbolos inexistentes e po~

sibilitar inova~es neste par~~ular, não nos parece conveniente.

• Concordamos plenamente com o eminente relator ao registrar
o repúdio ao hediondo crime da tortura. Valendo-nos do mesmo ra
ciocInio, somos obrigados a reconhecer que neste PaIs vários ate~

tados terroristas, de cunho polItico-ideológico foram praticados
com a mesma torpeza da tortura.

Muitas vItimas inocentes, ainda guardam seqüelas fIsicas e
mentais, decorrentes ae ações de grupos fanáticos e armados que
tentaram implantar o terrorismo seletivo e sistemático em nossas
grandes cidades. Estes fanáticos não hesitaram sequer em "justi-

çar"seus próprios integrantes, como agora a imprensa vem tornando p§
blico. Muitos padeceram nos cárceres dos repressores e nos porões
dos terroristas. Incêndios criminosos em estações de televisão, a~

sassinatos de policiais, cárceres privados, seq~estros de embaixado
res, bombas em consulados e aeroportos, apenas para citar alguns a
tos de terrorismo que abalaram nosso PaIs.

f:J ,.......!co.'...oll... " ......
Dl'!. &IlERl\NJA E OOS DIRErr08 E G!\RANl'IAS 00 ID!EM E Dl'!. l«JLHER

EMENDA 150312-0
tJ

~ TUTOJ.Jun"lc.-;Ão------------ -,

EMENDA 150313-8
tJ U1d~ico PP'TO .
~ 'I.t:HA"IO/COulsslo/auacOulllio------------,

Oomi.sBo de Soberania e dos Direitos
omem e de Mulher•

EMENDA 150315-4 AUTOR-------

l:J CC1n6.tUu.[n:te SOTERO CUNfiA

~ TlXTO/JUSTIP'lCAÇio-----------------,

ACJLe6cen:te-6e aC1 X.:tem I, dC1 aJL.:t. 3lJ, o 6egu.[n.:te:

.Acrescente-se ae TÍtulo IV,Cep:!tulo 11 o seg12inte uerlgrefo:

§- Todos os que tiverem direi tos políticos s"spensos pe' o

Atos Institucioneus,no exercício de mllniletos eletivos,conterê'o pl!l~

efeito de penlão junto aos Institutos de Pensões ~"S ceses legiel~ti

vas a que pertenciam ou junto aos Institutos de Pensões dos Est"~os

.onde exercism mandetoe executivoe,o período compreendido entre" ile.
t. da euspefteeo de direitos políticos e cllssBção de ml!lnill!lto e 2~ ~e

agosto de 1979, deta em oue e Lei 6683 extinguiu os efeitos ~P inele

gibiligade provoceda pelos Atos Institucion~is.

" O cU.JLe.[.:tC1 ã. v'[da, ã. 6aüde e ã. a.Ul'len.ta~ãC1 e M6~

gUJLadC1 âes de. a concep~ãC1, devendo o E6.tado plte6.:talt

a66.L6.:tenc.[a ã.quele6 eu jos paú não .:tenham cOltd.[ 

~õe6 de óaze-lo".

JUS T I F I'C A ç Ã O

En.tendem06 que e6.ta JLeda~ã.o melhoJL a.tende a06 pJL.[n

CXP.[C16 de d.[lte.[.:tC1 ã. v'[da, ã. 6aüde e a al.[men.:ta~ãC1, bem comC1 a~on-~

:ta a:tê C1nde va..i. a. JLeópC1n6abU.'[darie do Eóta.dC1 60bJLe C1 Móun:to.

Justifica ção.

Muitas das liderençes pol1ticQs que ~iverem seus man~etoQ

eletivos ceseedos pelos Atoe Institucio~pis forsm o~riga'es p vivere
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JUS T I F IC A ç Ã O

do !!cmem A descontrolada utilização das experiências tem le-
d''''''.m<''------- TEXTO/.,lUITlf'ICAÇio -----,

vado muitos estudiosos a vaticinarem a possibilidade de termos, no

Inclua-se, orXI.. couber, o seguinte dispositivo: futuro, verdadeiros monstros humanos. Xão podemos admitir que tal

"Art. A l ..~ não preJudicará o direito adquirido, o ato jurfdaco

perfeito e a ccasa Julgada."

ocorra, uma vez que.dispomos, nesse momento, pelo menos no BraSll.

dos meios para impedir tais experiências, quando elaboramos a futu

ra Constituição do País.

SUprima-se a alínea "d" do iten I do art. 59 do Anteprojeto da

missâ:> da SOberania e dos Direitos e Garantias do Hanan e da MIlher.

-::T"-------------AUTOIt--------------

r:-r TEXTO/.lUSTII'ICAçlo -,

EMENDA 150320-1
[= SENAOOR ALFREOO CAMPOs

sala de sessões, 9 de Junho de 1987.

EMENDA 150317-1
(l ConU.Uu.i.nte SOTERO CUNHA L·;;~·~

tJ COMISSÃO DA SOB ••;~;,.;;.;~i.I;"'~.:;...'. DO HOHEH E DA HULHER! t3LJ'(;Jm

Enterrlaoc>s que a discriminacão feita aos estrangeiros, 00 disp:>si~

vo que ora se preterrle supramíz, atentaria ao conceito de cadedama, mternacicxa.:!:.

mente consaqredo, além de revelar grave incoerência lógica cem o restante do ~

to, haja vista que este facilit04 o. exercício de cargos e mandatos até o nIvel fe

deral.
r:-r--------- TIXTO/"USTII'ICAÇÃO -,

SupJtlma.-6 e a. expJte66 ã.o "da. 1Ia.C;ã.o" da. f.e tJta. "6", do

Ztem 111, do aJtt. 4Q.

J U S T 1 F 1 C A ç Ã O

Além da. expJte66ã.o 6eJt de6nece66ãJé.i.a., a. emenda eR.lml

na o cacõ6a.to, o que enJtlquece o texto con6tltuclona.R..

Portanto, ac estrangeiro que aqui reside e é danJ.cüiado há mais

de cinco anos e que ten ambições J;OlIticas cabe sohcitar a sua naturahzação,

poí.s , obtida esta, pcderâ ele não SÓ concorrer às eleiciíes mumcãpaas , mas, ~

bém, às es~s e federais.

can a supressão da alinea "d" do itan I do art. 59 do Antenrojeto

da soberaru.a e dos nireí.tos e Garant~ do Hanan.e da ».ilher, preterrleros ressa.!.

var o princípJ.O da cidadanla única, abraçado ",,10 rosso sastsma juridiro.

"EMENDA 150318-9
~ AUTOIl

Constituinte SOTERO CUNHA

=---------------Tt:XTO/olUSTIPICA.ÇÃO- -,

No título II onde lê-se "da Nação" leia-se "nacionais'

EMENDA 150321-9
f= SENAOOR l!LFFEDO CI\MroS

=---------------TEXTO!.lUnlI"ICAçio---- -,

SUprima-se da alinea "a" do item II do art. 59 do AnteproJeto da ~
mi.ssâo da sccerarua e dos Direitos e Garantias do !Ianan e da MIlher a seguinte ~

pressão: " ••• can a ressalva da alínea "d", do ãncaso I deste artigo ••• "

JUS T I F I C A ç Ã O

Nosso oDJetivo é eliminar o cacófato enriquecendo ,
assim, o texto da futura Carta Magna.

A supressão ora sugenda decorre da anerila anterior, que tivaros

cpJrtunidade de oferecer a essa canissão, mediante a qual preterrlel1DS suprimir a

alínea "d" do iten I do art. 59 do mesro Anteprojeto.

'LI"Á'llO/c:OUISSÃO/.utCOIilI.JÁO-----------,

.."., Tl::nO/.tUSTI'ICAÇio -----,

=---------------TlXTO/.lUSTII'ICAÇio--- -,

EMENDA 150322-7
[:J SENAOOR AU'REDO CI\MI?OS

MULno HO\tE\f F D;\

EMENDA 150319-7
AUTOIt--------------] r;y-..'P"D"C'~

PJ Constituinte SOTERO CUXHA . C- J

Acrescente-se ao ítem I, do art. 39 , o seguinte:

" g crime a manutenção de embriões humanos Ell, v í d a ,

para fins experimentais e comerciais".

Dê-se ao art. 10 do Anteprojeto da canissão da Soberania e dos D!

reitos e Garantias do Iktten e da M.1lher a seguinte redação:

"Art. 10 - A lei nãopoderá estabelecer dd.stincãO entre brasile.!
ros natos e naturaliza:los.
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parágrafo ümco - são privatJ.vos dos brasileiros natos os cargos e
marrlatos de Presidente e V~ce-Pres~dente da Repíblica, de Presidente da cânara
dos Def'.ltados, de Presidente do senedo Federal e de Presidente do Suor€mj Tril::unal
Federal" •

JUsrIFI~

A presente Elnerrla visa a transplantar, da alínea "b" do ~tem IH
do art. 59 desse Anteprojeto, para o artigo 10, a prevasâo do exercício de de~
nados cargos 00 rnarrlatos -de d1.reçâo do oaIs, por braaí.Iearos natos.

1>D ensejo, ac:rescentarros o cargo de PresIDente do SUpr€mj Tr1.bunal
Federal, por estar este na linha sucessória.

Por ootro Ledo, alteranos a previsão de "cani1.datura" para "cargos
ou mandatos" por enterxler que estes subentendeu a can:lidatura.

JUST IF ICAÇIlO

Muitas argüições tenho lido na imprensa escrita nacio-

nal, insistindo na tese de que, uma vez aprovada esta propositura, no

texto da futura Constituição, a discriminação do ahorto, mesmo em ca

sos de concepção resultante de estupro e de enfermidade grave que aco

metesse a gestante ou o feto, tornar-se-ia impossivel. Dai estarem os

defensores do aborto fazendo gestões para impedirem a sua aprovação.

E lamentável que uma mecida de alcance tão extraordin~

rio, no sentido de levar a sociedade e o Estado a proteger o maior p~

trimânio do ser humano, que é a vida, em toda a sua amplitude, venha,

agor:, a sofrer tão duras restrições de parte de aborteiros e abortel

ras, como se tudo se resumisse ao maniqueismo do "pode~ não pod~~ "de

ve, não deve"; "é crime, não é crime".

Discriminalizando ou não, o aborto vai continuar sendo

No entanto, a proteção do direito humano à vida, tran~

cede a essas indagações tão mesquinhas, tornando-se o maior dever que

possa ser conferido à sociedade e ao Estado, de tal modo que chega a

ser achincalhante que a propositura, como redigida, isto é, contendo

a expressão "desde a concepção", represente retrocesso, notadamente ao

que se convencionou chamaJ;! "conquistas das mulheres". Como se sabe, I

tais conquistas se referem à discriminalização do aborto nos casos ci

tados: "estupro é enfermidade grave".

Com a aprovação da medida, nada impedirá que a mulher,

ou casal, procure seu médico, dentro da particularidade de cada ca

so, para decidirem por realizar ou não o ato abortivo. E certo, tam-

realizado por uns e condenados por outros. E assim há que ser, pois

este assunto está muito mais nos dominios da ét1ca do que da lei.

, SUpr:una-se a alínea "b" do item HI do art. 59 do Anteprojeto da ce.
missão da Sd:>erania e dos Direitos e Garantias do Ilanan e da lolllOOr.

Esta El:nenda de=rre de una outra, que tiVE!IIDS oportunidme de of~

recer a essa O:rnissão, na qual acreseent:am::>s parágrafo único ao artigo 10 desse A:!:!
teprojeto, transcrevendo a oonna contida na alínea ora oojeto de sul%"essão.

EMENDA 180323-5
f:J SENAlXlR A1EREOO C1IMPOS

r:-r--------- Tl:lCTO!olUSTlf.ÇAQÃO -,

bém, como ocorre hoje, abortos continuar~o â ser feitos, fora dos

dois casos citados. E era de se esperar que os aborte iros e abortei _

r:-r TUTO/olUlTlflCA/fio -,

ras se ativessem ao que prescreve o C6digo Penal, que, violado, nin

guém está indo para a cadeia.

EMENDA 180326-0

SUpr:una-se da alínea na" do item V do art. 59 do Anteprojeto da ce.
missão da SOberania e dos Direitos e Garantias do Ranan e da lolllher a seguinte ~

pressão: "••• carqx>stas de brasileiros e de estrangeiros no caso da alínea "d",
inciso I, deste artigo." [J CONSTITUINTE NELSON AGUIAR

~"T'~'ov06/87

Dê-se ao Arlt'. 13 a segu í nt.e redação,

Art.J3"D PODER pOLíTICO PERTENCE AD POVD QUE O EXERCE
ATRAVÉS DE SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇOES CIVIS E PDLfTICnS.

PARÁGRAFO ÚNICO - NDS NíVEIS MUNICIPAL, ESTADUAL E FE
DERAL, O ESTADO ASSEGURA AO POVO O DIREITO A CO-GESTAO ADMINISTRATIVA

DA COISA PÚBLICA."

= T[XTO/~lISTI'IC"io----- ...,

A presente Elnenda dá seq!lência a duas outras, que tivenos ocartImi

élade de oferecer a essa cemissão, vis~ a 51J!lt"imir.!lotexto ronstitucional a ~
visão que confere aos estrarY;Jeiros uma cidadania parcial, a nlvel miní.capal.,

Entendanos que essa disposição nonnativa wcentiva a rnanuten;:ão do
"status" de estrangeiro, o que conflita can o incentivo à naturalização, o:nstante
na alínea "b" do item IH do ITesro artJ.qo 59 do Anteprojeto. Destarte, ao el~

00-10, eHde-se, também, im eventual oonf~to de normas.

JUS T I F I C A ç ~ O

EMENDA 180325-1
t§ONSTITUINTE NELSON AGUIAR

r:-r---------------Tl:no/..ISTlnca;io----------------,

Inserir como inciso IV do Art. 23:
Art?~~I~A SOCIEDADE E AO ESTAOO INCUMBE PROTEGER O

, DIREITO HUMANO A VIDA, OESDE A CONCEPçAo ATÉ A MORTE MATUR_L."

Não passa de mera presunção jurídiéo-constitucional o princípio

segundo o qual "todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido".

A construção de um Estado moderno e democrático, com o povo ver

dadeiramente participando das decisões polIticas e administrativas, exige que ele

não seja, apenas, a fonte do poder politi~o, exercido por delegações eletivas, não

lhe fujam inteiramente, como ocorre hoje. A proposta altera o principio e os con-

cei tos de representação.



Õ74 • I· Comissão da~ e.:AIos-.EMreltos e ~rântiu do Homem e daMulher

~'AItTlaO~• PMDB-PR

li 'LIEN.luo/c.:OMI.tlo/.UKCtMlHio ~.~----~

OH ISSIIO DA SOBERAN IA E DOS DIRE ITOS ADQU IRIDOS DO HOHEH E DA HULH

~~--------------- TIXTO"'U.TI'lCAClo- ~

EMENDA 150329-4L!l AUTOftC: DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

COMISSXO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

~ 'LIIfAft'O/COlil•••lo/.UKOMlllio------------,

,EMENDA 150327·8
~ AUTOIt _

tJ Constituinte LYSANEAS MACIEL

Ao art. 49, inciso lI, alInea "c", acrescente-se, depois de

"associações;", O seguinte:

"mas as sociedades civis de qualquer natureza, mantidas ou

subvencionadas pelo Estado, terão a sua administração reno
vada a cada dois anos, vedada a reeleição para o perIodo s~

guinte. "

JUSTIFICAÇÃO

O que se pretende com esse adendo ê impedir que se

eternizem na d~reção de associações mant~das ou subvencion~

das pelo Estado dirigentes muitas vezes encanecidos nos ca!
gos administrativos, que impedem, na prãt~ca, o desenvolvi

mento natural da ent~dade.

A ai ínea "h" do inciso I1 do artigo 4~, dê-se a segui!',te' redação:

u h) as entidades associativas possuem legitimidade para representar seus

fi I iados em juizo ou fora dele, quando por estes expressamente auto

ri zados.

JUSTIFICATIVA

o direito coletivo nascido pela ..sociação e filiação ã

determinada sociedade, nio poderá resultar em vlolaçio da vontade e dos direi

tos individuais fundamentais.

E necessário não conceder i sociedade maiores poderes e

di rei tos de representação do que 05 conferidos e ou desejados pelo ..sociado.

A simples filiação não p:,derá ser o condio de constituir-se em outorga de mall.

dato peio associado, de caráter amplo e sem restrições.

EMENDA 15033'(f.8

~'AT47ã;l~06J87

E suprimida a redação da aI fnea "i" do Inciso I1 do artigo 4~ ,

JUSTIFICATIVA

,
OMISSJl:a OA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOHEH E DA HULHE

t: DEPUTADO FEDERAL MATHEUS IENSEN

=---------------- TltllTO/olUI"lfK:AÇio- .:.,~'AltTUI0R:J• PMDB-PRDEPUTADO FEDERAL

EMENDA 150328-6

'"""~---------'l.I:ICAilIUO/c:Il ...II.io/.u.GDIII..ÁO' ~

MISSI\O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS ADQUIRIDOS DO HOHEH E DA HULHE

r;-r-------------- ..\lTO"--- ...,

MATHEUS IENSEN

l-:-,~------------- __ TUTOlolu.T1'ICAÇio, ~

Oi-se ao inc.iso 'I \ do Art. 4~ a seguinte redação:

III - A PROFISslIo DE CULTO

a) são invioláveis e garantidas a 1iberdade de ccnsc l ênc l a , de crença e de confis-

são religiosa,

b) os direitos de reunião e associação estão compreendidos na I iberdade de culto,

cuja profissão por pregações, rituais e cerimônias públicos é livre;

c) as igrejas e associações rei igiosas tem assegurado o direito de se organiza

rem sem a interferência do Estado, normatizando sua estrutura eclesiástica, 

administrativa, cargos e funções;

d) é proi b r da a profissão de cul to que atente contra 05 fundamentos consti rue lo

nais da Nação e a inviolabilidade dos direitos e liberdades fundamentais;

e) respeitada a liberdade individual de participar, é livre a assistência religi

osa nas ent i dades civis e militares e nos estabelecimentos hospitalares e de

internação coletiva.

O dispositivo que se propõe eliminar mereceria estar Inclufdo no inciso

IV - O SINDICATO, por discipl inar procedimentos e atos a eles inerentes, A sua

conservação regulando a funcionamento das Associações, resul tilrá em graves e

i rreparáveis perdas e descriminações para as Associações de cunho rei igioso,

desportivo, educacional e similares que congregam minorias étnicas, sociais

ou confessionais, pois estas estariam vendo seus direitos fundamentais e in

terêsses proprios submetidos ã orgãas e entidades concorrentes e até mesmo

contrárias a sua própria subsistência.

Poderia admitir-se a permanência do dispositivo, se ele fõsse restrito

às Associações comunitárias, de bairros ~ simil~re~.

JUSTIFICATIVA

r"·"TIDD=PR]• PMDB-PR

Dê-se à e l Inea "b" do [tem XVIII do Art. 3~ do Substitutivo, a seguinte

redação:

A redação proposta vi sa afastar da tri butação os bens

enumerados na al Inea "a" do f tem XVII, quando e se objeto de desapropriação

por utilidade pública e ou interêsse social. A redaçio do Substitutivo proteje

e imuniza os bens da ai ínea lia" do inciso XVII, dos eJlcargos da sucessão hered..!.

tária, MAS INJUSTAMENTE, os submete ã tributação e encargos se forem objeto de

desapropriação, impondo, no caso, duplo e infqua restrição a tais bens,

" b] os bens que são meios de ~rodução de que cuida a aHnea "b" do f tem

XVII estão sujeitos aos emolumentos, custas e tributos proporcionais

ao valor do quinhão, segundo o prindpio social da distribuição da

renda e da r iqueza .

~---~------ I'1.U.,UO/CO.. I..lo/IUICOIlH ..1l)' ~

COHISslIo DA SOBERANlADA ~B~HR~REITOS E GARANTIAS DO HOHEH

r;"1~--------------- TUTO/oHllTl'tCAÇi-o ..,

Mantém a emenda as 111 íneas "A", lIa" ellCIl do substitutivo ( aI Ineas "811,

"D" e IIE" acima) Introduzindo as a l Ineas IIA" e "t" com nova redação.

As normas sugeridas, que o Substitutivo adota em sua 1lnha mest ré , es ten

de às Igrejas e Asso~iações Religiosas, Os direitos fundamentais enumerados nos

tftulos protetores das Associações Comunitãrias e Sindicatos. Procuram, ademais,

consubstanciar os conce i tos expostos na Declaração Universal dos Di re l tos do Ho

mem, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Pl It lcos e do Pacto Internacio

nal sobre Direitos Econõmicos, Sociais e Culturais da O.N.U.e na Declaração sobre

El iminação de Todas as Formas de Intolerância e Descrlminação por Causa de Rei igião

ou Crença ( O.N.U. 1981 e disposições constitucionais dos paIses com regimes ins

pirados ntl democracia soc l a l , corno Itália, República Federal da Alemanha, Sul çe ,

Espanha e Portuga I.

O espaço da liberdade re l igiosa não se circunscreve ao prõprio lnd l vf'duo ,

A natureza social humana leva consigo, incluso, a associação neste terreno, por

ser o santuário das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Redentor.

A I iberdade re l igiosa surge como a concretização das I iberdades de pensamento e

consc i ênc le nas relações com o Ser Absoluto.

A I iberdade rei igtosa expressa subjetivamente - I iberdade de consciência

e objetivamente na liberdade de culto e profissão, é inquestionavelmente a base

de todas as demais I iberdades e está inseparavelmente unida a todas as demais.

JUSTIFICATIVA.
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EMENDA 150332-4
flCDNSTITIIINTE I roICE DA MATA

r:-r-- TE .... OI11US'TlflC. ..l;io -,

EMENDA 150335-9e:t AUTOIl

~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

lJ:OM. DA SOB. E DOS ~~.~O~O.~~;~~;;;; DO HOMEM E DA MULHERl g;y~~
r:-r

TU
,TO/ IIUS'1'm c Jt.ç i o ""1"

EMENDA EMENDA

Suprima-se a alInea "i" de inciso 11 do art. 4Q do ante-
projeto. Suprima-se no inciso 111 do art. 22 a expressão "desde a

concepção".

JUSTIFICAÇIlO
JUSTIEICAçllo

A associação é um direito de todo cidadão. A associação'
representa o segmento social que B ela se associa direta ou indireta
mente. Não deve haver, portanto, restrição à representação perante o
Poder Público.

Não é de boa técnica a redação proposta pelo relator. A
vida começa com o nascimento, daí não ser cabivel falar em erradicação
da pobreza de uma expectativa de vida, mas apenas da mãe que gera esta
expectativa.

EMENDA

m PLuÁltlo/COMI.lÃo/.UlCOMlnio ~DATA--:l

[=COM. DA S08. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MUlHEd êJ?3!061Se~J

~""IlTIOO---'

PC DO B J

r:-r--------------- TU TO! IIUIT IP'ICAÇl o - - - - - -,

EMENDA 150336-7f!l AIJltllll

~CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

~'.IIlTIPCl;]

PC 00 8

EMENDA 150333-2
fi AUTOIl

C-CONSTITUINTE LIDICE DA MATa

EMENDA

Dê-se a seguinte redação a alInea "a" do inciso 11 do ar Dê-se ao inciso XIII do art. 3Q do anteprojeto a redação

"a" - É plena e liberdade de associação.

JUSTIFICAÇllo

seguinte:

"XIII - A livre manifestação individual de pensamentos,
de princípios éticos, de convicções religiosas e
de idéias filos6ficas, politices e ideo16gicas."

É um direito assegurado utilizarmos o princIpio geral '
que - a liberdade de associação.

A formulação genérica do relator pode ser utilizada como
restrição à liberdade. É matéria a ser disciplinada em lei ordinária.

JUSTIFICAÇIlD

A livre manifestação individual é um direito constituci~

nal que não pode sofrer restrições com tipos penais em branco. Cabe à

lei penal a tipificação objetiva dos ilicitos.

r.r----------- nXTO/.lulliTI"CAOio ..,

r.t--------- .1.I:N,llIUO/COAUlJio/IUlcoMlnio- --,

~,.AltTIOO~

PC DO 8
AUTOIll--------- --,

MATA

EMENDA 150337-5
tJCONSTITUINTE LIDICE DA

ty;'AIlTIOO;]
PC 00 8

EMENDA

m--------- PLllÚltIO/cCl.. llalotIUlcOlUl.io -t

EMENDA 150334-1
fi ' AUTOIl

C-CONSTITUINTE LIOICE DA MATA

EMENDA

D~-se a alinea "c" do inciso XIV do art. 32 do anteproj~

to a seguinte redação:

"c" - é vedada a supressão, ainda que parcial, de espet!
cu lo ou programa.

::>uprima-se a alínea "g" do inciso VII do Art. 3Q do ant~

projeto.

JUSTIFICAÇIlO

JUSTÍFICAÇIlO

A redação proposta é mais democrática. Não deve haver re
tri~ão a espetáculos ou programas, o que não impede a classificação'
pbf faixa etária.

Os serviços de informações de caráter policial e mili _
tar levam sempre a abusos contra os cidadãos pela sua natureza sigil~

sa e fora de controle do poder político.
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EMENDA 180338-3
B80NSTITUINTE LIDICE DA MAT;u~,

~PARTIOO;]

PC DO B

EMENDA 180341-3w AUTott

~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

'Lld~/COlllI ••ie/.uecO.I..io ) cn:::-DAT.~

G?OM. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER rp5IO~

EMENDA EMENDA

Suprima-se o inciso 111 do art. 15 do anteprojeto. Dê-se ao inciso VI do art. 21 do anteprojeto a seguinte '
redação:

JUSTIFICAÇllo
VI - o pluralismo político como garantia da plena liberd~

de de associação de ideologias e formação de partido

O voto destituinte é uma ameaça ao pleno exercício do
mandato parlamentar. ~ passível de manipulaçOes perigosa~ pelo poder '
econômico. Não é possível no sistema proporcional aferir a vontade pr~

porcional do eleitorado.

JUSTIFICAÇllo

A presente emenda retira da proposta do relator as restrl
çOes genéricas, que podem levar a interpretações parciais que impeça o
exercício do enunciado no caput.

aUTOItI---- _

Deputado Inocêncio de 011ve1ra

EMENDA 180342-1
tJ

EMENDA

PLllU.NO/tOM11.lo/.UHOII'lIio J
B!OM. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E nA MULHER

EMENDA 180339-1
l!J AV10fl

[CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

Dá-se a seguJ.nte redação à J.etra.!, :inciso VII t do artJ.go 4~ do subsb.tub.vo do

Relator da Comissão da Soberlmia e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.Suprima-se a alínea "e" do inciso IV do art. 52 do ante -
projeto.

JUSTIFICAÇ1iO

ti e) nos servJ.ços pÚblicos e atividades essenciais executados diretamente
pelo Estado ou adminiatr:ados sob regJ.me de pernu.ssão ou concessão.ha
verá obrigatoriamente uma COIDJ.ssão da qual participarão representai
tes dos usuários, dos empregados da concessJ.onária e do órgão conce-=
dente, para efeitos de fiscalização, na forma da lei".

o voto destituinte é uma formulação imcompatível com o si
tema proporcional, e Que em sendo aplicado pode levar a manipulações'
pelo poder econômico e oligarquias regionais. É uma insegurança ao
pleno exercício do mandato parlamentar.

JUSTIFICATIVA: É BUprimida a expressão "planejamento", tienôc em V1sta ser esta

uma atividade executiva. portanto de responsabilidade da conce,!

sionár1a.

É uma atividade continua. que exige AJustamentos constantes de

acordo com as necessidades e os recursos.

EMENDA 180340-5
~----------------AUTOft--------------

G?ONSTITUINTE LIDICE DA MATA
~'AflTIDO;=]

P DO

Esta nova redação permit1rá à Comissão manter seu dJ.re1to de

fiecall-zação.

OEPUTADO cASSIO CUNHA LIMA

'LI:MÁlItlo/cQIlII..lo/....COIlI..io J
E[OH. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER EMENDA 180343-0

~
aUTOfl:- _

tJ!!"Afl:TIOO~• PMDB

EMENDA DO H
r;-r---------------TUTO/.tuSTlFte:AÇão -,

Suprima-se a alínea "c" do inciso IV do art. 52. do ante -
projeto.

Modifique-se no art. 52 do Capítulo dos Direitos Políticos
do Anteprojeto, adotando-se a seguinte redaç§o:

I - O ALISTAMENTO E O VOTO.

JUSTIFICAÇ1iO

A impugnação de mandato parlamentar só pode ser feita por
motivos relevantes e de interesse público. Daí não ser possível - como
pretende o relator - a tramitação em segredo de justiça.

a) Têm direitoa'voto os maiores de idade na data da elei.
ç§o, alistados na forma da lei.

b) O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros,
salvo as excessões previstas em lei.

e) O sufrágio popular é universal e direto, e o voto, s~

creto e facultativo.

JUSTIFICAÇI\O

A presente emenda ao pretender modificar a redação do An
teprojeto visa preservar a Constituição de avanços sociais, delega~_



do ao legislador ordinário à competência pa,a fixar a idade minima
para se ter direito a voto.

O alistamento deverá ser obrigatório, vez que o Estado pre
cisa ter o controle do número oe eleitores existentes no pais.Cont~

do, deixamos novamente a critério da legislaç~o ordinária os limites
etários para o alistamento.

E por fim, tornamos o voto facultativo por acreditarmos
que o cidad§o n§o deve estar obrigado a ter participaç§o política, '
dando-se o direito de escolha de participar ou n§o do pleito eleito
ral.
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JUSTIFICATIVA

O aliciamento de menores tem sido o sortilé
gio utilizado por contraventores contumazes para g~

rantir a impunibilidade do crime. Por outro lado, os
adolescentes, em formação de caracteres, e, portan
to, fáceis de se envolverem, são portadores de uma
consr;~-" _ação Que lhes garante o cometimento de que!
quer tipo de infração, pois são incaoazes perante a
lei.

A diminuição do limite mínimo de idade para
16 anos visa a frear, a bem dizer no seu nascedouro,
a onda de violência Que ora campeia em todo o País.

AGASSIZ ALMEIDA

AU1'OIt----------------,
DEPUTADO CASSIO CUNHA LIMA

EMENDA 150347-2
[J ~"AItTIOO~

PMDB
=r- Tr:XTOIJUSTII"ICAÇi,O ..,

Modifique-se no art. )Q, Inciso XIX, do Capítulo dos Di
reitos Individuais do Anteprojeto, adotando-se a seguinte redaç~o:

h) A instruç§o criminal terá início em juizado sumariante
e será desde logo, contraditória.

JUSTIFICAÇAO

A presente emenda visa garantir no futuro texto consti
tucional o lnsti~ut9 do Juizado Sumariante na Instruç§o Criminal.
Desta forma, estaremos concedendo ampla defesa ao acusado e também
teremos uma maior celeridade na fase preliminar da instruç~o.

EMENDA 150345-6PJ AUTOR

~DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA

r.:-r--------------- T!XTot.lIJITIFICAÇÃO----------------

ART. 39

XIX

M - ••• nas audiências será preservada a integrid~

de da vitima, não expondo-a diante do cri~inoso.

l!J 'LiENA'lID/co"ISlio/IU'COM'''io ~llAT"'~CCDMISSAD DA SOBERANIA E 005 DIREITOS E GARANT. 00 H:M:M E DA MULJ (-ov06j8?J

Inclua-se no substitutivo do Relator no Título I Capítulo I

I:: livre a manifestação de pensamento. de convicção política ou filosofica.
bem COIIIll a prestação de .infomação independentemente de censura. respondendo

cada um. nos tereos da lei. pelos abusos ~ cometer. A publicação De livros.
jornais e periódicos nfto dependem de licença da autoridade.

JUSTIFICATIVA

o papel dos meios de comunicação é de funda
mental importância para o desenvolvimento social. econômico. po
lítico e cultural de um povo. Especificamente. no que diz respei
to à liberdade de imprensa. é essencial que a prestação de info;
mação. pelo rádio. televisão. jornais. revistas. etc .• se dê co;
inteira liberdade. Atualmente isto vem acontecendo. e a Consti
tuição em vigor prevê com exatidão essa matéria.

O fato de prevermos que os abusos serão puni
dos pela Lei permite o exercício da liberdade com responsabili:
dade. E natural que excessos ocorram no desempenho de todas as
profissões. mas a Lei tem que ser aplicada com rigor sempre que
isso se registrar. O convívio democrático é muito difícil e re
quer um esforço diário dos envolvidos neste processo.

Temos toda certeza que a presente sugestão •
traduz o pensamento da maioria esmagadora da população brasilei
ra e será acatada pelos nobres Constituintes.

JUSTIF"ICIlTIVA
EMENDA 150348-1
~DNSTITUINTE HAROLDO LIMA

tr;;;'AItTIDD;;]
PC DO B

Nas audiências cri_inais, _ui tas viti_as o_!
tem fatos probatórios, inti~idados pela presença do
criminoso.

EMENDA 150346-4
t: DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA

r::-r-------------- iEXTO/ol\lS1'lf\e.çi.o--------- ~

ART. 39

XIX -

A idade minima para a imputabilidade penal s~

rá de 16 anos.

.....---------------TEXTO!.rUSTlfICAÇic--------------_"""

EMENDA

Inclua-se no Capítulo IV(Oo Estado e de Suas Relações

om os demais Estados) do Título 11 (Dos Fundamentos da Nação) o segui~

"Art. - Na salvaguarda da sua independência e da sua sobe
ania, o Brasil não admite nenhuma ingerência externa em sua economia, politica, or.!.
ntação e produção."

JUSTlrrCAç1l0

A perda da soberania nacional se dá exatamente quando as
potências imperialistas dominam a economia, a política, a orientação e
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a produção cultural de um pais. Para um desenvolvimento naiconal inde
endente é necessário resguardar esses setores.

A República Brasileira tem seus alicerces históricos di-
retamente ligados ao espirito de Federação que marcou as Repúblicas emer-

gentes na América, a partir do flnal do século XIX e inicio do século XX,da!!

do origem à unitiade nacional que possibilitou a formação histórica do nosso

povo.

EMENDA 150349·9
tJ WlGUITO VILELA

Ao incluir essa nova Redação estaremos preservando os pre

ceitos politicos que fundamentam nossa organização social.

"Art. - É proibido o estabelecimento de bases militares
estrangeiras em Territ6rio Nacional."

EMENDA

Inclua-se no Capitulo IV (Do Estado e de suas Relações com
9S demais Estados) do Titulo II (Dos Fundamentos da Nação) o seguinte artigo:

1":"1--------------- nxTo!oIUITI'ICaçÃO'-------- --,

Acrescente-se ao item XVIl-a(Propriedade), Capo I, a

seguinte ressalva:
•.• salvo em caso de desapropriação por necessidade ou

utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e jus

ta indenização em dinheiro •
.:MJ5TIFICAÇAO

Apesar da excelente redação dada pelo Relator, proponho

essa ressalva, na tentativa de valorizar o interesse público,pre

servando, contudo, as garantias individuais.

EMENDA 150352.9
~NSTITUINTE HAROLDO LIMA

AUTOIt,----------- _

EMENDA 150350-2
ti90NSTITUINTE HAROLDO LIMA

~"AIlTIDO;=]
PC DD B

JUSTIFICAÇllO

r:-r--------- 'LIUNO/COfllllllo/luaCO.'uio -,

M. DA SOB. E DO DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
O estabelecimento de bases estrangeiras em nosso Territ6

rio fere o princípio básico de soberania da Pátria.

EMENDA EMENDA 150353-7
Dê-se ao artigo 28 a seguinte redação:

"Art. 28 - Os pactos, tratados e acordos internacionais de
pendem da ratificação do Congresso Nacional. Os pactos, tratados e aco
dos militares, além de ratificação, s6 terão vigência ap6s submetidos:
plebiscito nacional."

tJ MAGUlTO VILELA

fi 'LUAItIO/COMIUi.o/IUlCOIfI..io

L _COolISSAO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO fO.EM MJLHER) ~J!7J

..,--------------- TI:XTO/tlUITIFltAltlo,---- --,

Dá-se uma nova redação ao Cap. I, Art. 32 , item I-b:

- A vida, desde a sua concepção até a morte natural, nos

JUSTIFICAÇllo
termos da lei.

A ratificação dos pactos, tratados e acordos internacionais
por parte do Congresso Nacional é fundamental para a democratização des

sas decisões, bem como para o fortalecimento do Poder Legislativo. Nc

caso dos acordos, pactos e tratados militares, por se tratar de deci

sões de grande relevância para a segurança e soberania da Pátria, deven
passar por plebiscito nacional.

.:MJ5TIFICAÇAO

A redação apresentada pelo Relator possibilita a liberação
do aborto no pais.

Ao meu ver, não cabe aos Constituintes decidirem sobre a

questão, sem ima consulta prévia à população, pela sua complexidade.

Assim, proponho seja mantida a redação inicial apresentada

pela Subcomissão, onde o aborto é possivel, nos termos da lei.

L!I PLIlNÂIIIO/cOM•••io/luaCOII••• io ~O"TA~

ioM. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER) (-0vCf;tDJ

EMENDA 150354=5
~NSTITUINTE HAROLDO LIMA

EMENDA

EMENDA 150351-1
(!l Maguito Vilela

r:"Ir--------- pLINAllfO/cOfllII.io!I\*COiU"io-------------,

Comissão da Soberania e dos Oireitos e Garantias do Homem/Mulher

1":"1,---------------TUTO!olU.TII"ICAÇÃO-----------------,

Inclua-se no Capitulo I, art.~, dos DIREITOS II'VIVlDUAIS, a

seguinte redação:
-O Brasil é uma Nação Republicana,Federalista, fundada na

comunhão dos brasileiros, irmanados num povo independente e livre, que cons

tr6i sua sociedade segundo a indole e a determinação de sua vontade.

Inclua-se no Capitulo IV (Do Estado e de suas Relações com os
~emais Estados) .do Titulo II (Dos Fundamentos da nação) o segunte artigo:

"Art. - A venda de armas far-se-á exclusivamente a paises

delas necessitados para a defesa da sua independência nacional. É veda

da a países que adotem regime político fascista, segregacionista ou
que sejam promotores de guerra de agressão."

JUSTIFICAÇAO

Apesar do avanço proporcionado pelo Relator na elaboração '
desse substitutivo, alguns detalhes foram omitidos, talvez devido a falta
de tempo para uma lapidação das emendas apresentadas pelos Constituintes.

Assim, na redação do Art. 12 do Cap. I, o Relator ao fun-

damentar as bases dos Direitos Individuais não incorporou a essência federa
lista que inspira a organização politica do nosso pais.

JUSTIFICAÇllo

A defesa do principio da soberania e da autodeterminação'

de povos é incompatível com a venda de armas a países que visem fomen

tar a guerra de agressão e que adotem regime de caráter fascista ou
,seoreoacionista.
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EMENDA 150355-3
tJ WlGUITO VILELA

Assim, minha proposta de emenda vem c~letar o caso em

que se estabelece o não acesso do naturalizado aos cargos políitcos que a lei d!.

termina.
li '1.IIilA~/CONISlio/'U-C:O"I"ÃO ~OAT"-::lê ro.1ISsJ.IO OA SOOERANIA E DOS DIR. E GARANTIAS DO fO.EM E DA 1oU.~ ) (-o9fJ6J8"7J

A inclusão desse novo ítem valorizará ainda mais o trabalho
apresentado por essa Comissão.

-Direito à vida num ecossistema em equilíbrio que garanta
ao cidadão pleno desenvolvimento físico-mental.

JUSTIFICAÇAO
As Con"LlLul",ü"" PiulkWd" IIdU podem se omitir em incluir

nos Direitos Individuais garantias de um ambiente sadío onde os indiví

duos possam desenvolver-se, físico e mentalmente, em plena harmonia com a

natureza.

T<XTO/'","'''~'~

Inclua-se no Capo I,Art.32;vo-item j, com a seguinte
AUTOI't--------------

Artigo 52, item I, alínea b, passa a ter a seguin-

b - para os demais brasileiros, salvo os que não

saibam exprimir-se no idioma nacional e os que estejam privados dos direitos polí

ticos, o alistamento é obrigatório e o voto facultativo.

te redação:

JUSTIFICATIVA

El-ENOA KllJIFICATIVA

,..,,- 'LINAlIllO/cONJ'sio/.UICOMI••io----------,

ro.1ISSIIO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO f-nEM E DA lU.

= TEXTotolUITI'ICAÇÃO----- -,

EMENDA 150358-8
tJ NYDER BARBOSÃ

re-

~'AftTID0:J
p DO

AUTOIl------- _

dação:

EMENDA 150356.1
("CONSTITUINTE HAROLDO LIMA

W PLINA"'O/COM"lioIIUICONllllo

[-COM. DA SOB. E DOS DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHEJ ~~~

Inclua-se no Capítulo IV (Do Estado e de Suas Relações com os

~emais Estados) do Título II (DosFundamentos da Nação) o seguinte artigo:

"Art. - O Brasil rege-se, nas suas relações internaciE

nais, pelos seguintes princípios:

I - defesa e promoção dos direitos humanos;

11 - manutenção de relações amistosas com todos os go 

vernos e povos amantes da paz e da liberdade;

111 - não reconhecimento de governos que pratiquem dis 

criminação racial ou adotem regime político fasciJ

ta;

IV - apoio à conquista da independência nacional de to

dos os povos, em obediência aos princípios da auto

determinação e do respeito às minorias nacionais e

étinicas; e

V - }ntercêmbio das conquistas tecnológicas, do patri-

mônio científico e cultural da humanidade.

A obrigatoriedade do voto é instrumento próprio

de regimes autoritários. Isso se verifica em países onde a ditadura ilTplle leis

cerceando a vontace do indivíduo.

No momento em que o Brasil atravessa um processo

de redemocratização, não se concebe a obrigatoriedade do voto, por ser ele a von

tade o cidadão - um direito alcançado e não um dever.

Preceitos autoritários, neste momento, devem ser

definitivamente banidos da legislação brasileira, que caminha rumo a plena liberda
de e aperfeiçoamento das instituições politicas.

~~fl
NYDER BARBOSA

Deputado Constituinte

EMENDA 150359-6
f: NYOER BARBOSA

Suprima-se a expressão "orientação sexual ti da letra

" item III, artigo 32, da Comissão daSoberania e dos Direitos e Garantias do Homem

e da Mulher.

JUSTIFICAClI.o

A explicitação dos princípios que devem nortear as rela 

çi5es internacionais é fundamental. Não podemos atrelar estes princípi

os a resoluções de organismos internaiconais sob pena de restringir a
nossa soberania.

r-r-r I'LEN.."'O/cOllll':lÁo/IUICOW."io----------,

COMISSIIO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO f-nEM E DA

MlJLH::R

EI-ENOA SlFRESSIVA

rç'ATA;-;.;J
O lO

JUSTIFICATIVA

... salvo no que estabelece o artigo 52 do Capítulo In

no ítem In, letra b.

JUSTIFICATIVA

A expressão incluída na letra f, do item III,

artigo 32, abre perigoso precedente , pois pode estimular lJIIB sãtuação de preocupaç

para famílias e choca a sociedade brasileira.
Propostas de interpretações excessivamente bené

volas da condição de homossexual, qualificando essa condição de maneira indiferente

ou até mesmo boa para a sociedade, é expressar o problema de maneãra muito simplis

ta. Aqueles brasileiros que se encontram em tal situação deveriam, portanto, ser

objeto de particular atenção por parte do governo; nãb através de urna possível lega

lização da condiçao de homossexual. Do ponto de vista moral o comortaeento homos
sexual pode ser considerado como um comportamento desordenado e, consequentemente,

ruim para o desenvolvimento normal da sociedade.

Un grupo de pessoas dentro da sociedade está con

seguindo exercer fortíssima pressão junto a esta Assembléia Constituinte, em detri

rnento dos anseios da sociedade brasileira , levando a incluir no Anteprojeto de

AU...-------- _

Apesar da boa redação presente neste artigo, é necessá_'

rio que ela contenha, em seu texto, a relação que proponho para que não venha criar
nenhuma má interpretação.

Inclua-se no Titulo lI, dos Fundamentos da Nação, no

t:apítulo I, em seu artigo 10, a seguinte redação:

EMENDA 150357-0
tJDEPUTADO WlGUIOT VILELA

L!J I"LINAIlIO/cOIilI,do/lueCOM...io IIr::"""DATA~ê COM. DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOVEM E DA IU.H::R\ tov 06J87J
r.:-r--------------- TuTot.lUlTlf.c:AÇÃO--- -,
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""' TEXTO/,lUSTlI'ICAÇio -,

EMENDA SUPRESSIVA DA LETRA "O" 00 INCISO XVI I do ART. 39 DO SUBS
TITUTIVO DO RELATOR.

r='~I'lTIOO~

PMDB

tiva privada. Trata-se de norma, no mínimo, irrealista e insensa
ta. A sociedade brasileira espera dos seus representantes inicia
tivas mais originais e adequadas à nossa realidade atual. Inicia
tivas que venham a sanear uma economia a muitos anos atrofiada. e,
com isso, certamente, o povo podería vislum~rar, finalmente, uma
real melhoria na distribuiç~o da renda nacional sem ferir nossos
principios democráticos.

, OM IsslIo DA SOBERAN't'Á··'E"''DoS'·'6'r'REI't'ôS E GARANT IAS DO

EMENDA 180362·6
~ DEPUTADO NYDER BARBOSA

Constituiç~o uma norma que pode dar total amparo aos homossexuais, legitimando
seus atos. Estes grupos que se consideram "progressistas" são movidos por uma
vísão demasiadamente materialista da natureza humana.

tma das táticas usadas por esses grupos é a de afir
geralmente em tom de protesto, que qualquer crítica ou reserva às pessoas homos

exuais, à sua atitude ou ao seu estilo de vida, é sinplesmente uma forma de injusta
ãscrímínação. A finalidade dessas naníf'estações é a de ajustar a legislaç~o à condi
ão pr6pria de tais grupos ele pressão, para o qualo homossexualismo é, tão somente,

realidade perfeitamente in6cua.

Os ilustres Constituintes não podem se deixar influe!!
iar por pressões da moda do momento. A família brasileira, emasada nos conceitos rí
idos da moral e do bom costume, n~o pode ser absolutamente ignorada neste momento.

Portanto, no momento em que a nossa Carta Magna garan
e a liberdade particular e concede justos direitos e garantias a dignidade da pessoa

na, já se pode entender como inplícito a inpossibilidade de uma dãscr ímínação pura
simples de grupos homossexuais. Estes serão respeitados, porém jamais estimulados
muito menos suas cp;;fes disseminadas no seio da família brasileira.

Art. 39 - .

SUPRIMIR

NYDER BARBOSA
Deputado Constituinte

XVI I -

a) .
b)
c)
d)

JUS T I F I C A T I V A

EM:NlA SU'RESSIVA

r:T TUTO/olUITI'IC.lÇÃO --,

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇ/lO

Propõe-se a supressão das alíneas "f" e "g", atuais do
item XV, Capítulo 1, Título I, do relatório.

De fato, as matérias ali versadas dizem respeito à le
gislação ordinária e já são objeto dos arts. 49 e 99 do Código "de
Propriedade Industrial em vigor, (lei 5772, de 21/12/71).

Não há razão, portanto, para que estas matérias fiquem
rigidamente fixadas no texto constitucional pois o Que, com el.s se
pretende depende das circunstâncias conjunturais do desenvolvimento
industrial e tecnológico do País que pode e tem variado rapidamente.

Acresce que o princípio fundámental de patenteabilid~

de é a unidade de invenção, ou seja, que ele não tenha sido divulgada
em data anterior ao seu requerimento (art. 6 9 • do Código de Propried~

de Industrial). Assim, exigir-se que a concessão da patente fique su

A norma constitucional em elaboração, em nenhum momento
estabelece ou prevê que lei .comele~entar ou o~d/,nária o fará"del/ar
mas de"uso ap r op r t.edo" ou "lmproprloll, o que e uso e s pe c u l a t i vo /7
nem mu i t o menos, a " potencial idade de USOll de quaisquer bens, salvo
a p~opriedade rural cuja desapropri~ção já é objeto específico de m~
nifestação na Comissão da Ordem Econômica.

Ora, o príncfpio de que ninguém será obrigado a fazer I
ou deixar de fazer qualquer coisa, sem que lei anterior o de~ina,pe!

-man e c e imutável, eis que incorporado àquelas regras que compoem o fi
gurino do Estado de Direito. ..

Assim, a permanência do dispositivo suprimido, contra-/
ria o Estado de Direito, Estado este que é o objetivo primordial da
Constituição que ora se elabora.

Suprima-se as alíneas "f" e "g" do inciso XV, do art. 39, dando-se no
va redação à alinea "f", assim:

f) a propriedade das marcas de industria, comércio e
serviço e a exclusividade do nome comerciai, são as

segurados na forma da lei;

.,.,.---------------TlXTOIJUSTI'ICAçio----------- .....

0"7T--------- 'LUAJUO/COYlllio/IUKOtNldo lATA

tfã'iISSIlD DA SOBERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 I-DEM E DA l'UJfR (ITõ9J 06"""J!7J

mar

O texto Constitucional n~o pode garantir o
inexequível numa democracia. Ingerências de tal monta na atividade
econOmica e financeira, mesmo a titulo de "supostamente" erradi 
car a pobreza, somente resultaria num grave retrocesso na inici!

JUSTIFICAÇ/lO

A rigor, a consideração prioritária às patentes que in
texessem ao desenvolviemnto científico e tecnológico do País, é maté
ria a ser versada na lei ordinária, de acordo com os planos de deseE!
volvimento que venham a ser aprovados peio Congresso Nacional. Assim,
melhor seria que a linea "e" do dispositivo em causa fosse suprimida.
Contudo, o princípio ali expresso, por ter apenas um conteúdo progr~

mático, poderia figurar na nova Constituição como uma recomendação ao
legislador ordinário.

Não se jsutifica, porém, a inclusão no dispositivo, de
referências às marcas pois estes não têm a ver com o interesse nacio
nal já Que não representam Qualquer exclusividade de fabricação. Daí
propor-se a supressãb das palavras "e marcas", na allnea "e l ' , do item
XV, Capítulo I, Título I, do Substitutivo.

t!I:: 'l.tIUND/COII.sdo/.u-CQMIMio ~OATA::--::-l

~ISSAO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS [)() I-GEM E DAM.JI.Jij M 06J87 J

Suprima-se a letra "f" do ite~ I do artigo 32 ,

do Capitulo dos Direitos Individuais.

EMENDA 180360-0
tJJOIlO AGRIPINO

1;-r---------------TUTO/..UtTl'M:~io-------------__.,

.!.Suprima-se na alíena "e" do inciso XV, do art. 39 a expressão "e
castl~

"LlilCÂ~/cO"lllio/'U'COMI.do N:lJ'ERJtJ lDIISSOO DA sailERANIA E OOS DIREITOS E GARANTIAS 00 I-GEM E

EMENDA 180361-8
l: NYDER BAAOOSA



•comJ:}rar
marca já

legislador ordinário em cami
adotar outros critérios, se

jeita ao seu uso, importaria na quebra da novidade, essencial para a
sua concessão. Além disso, e exigência de uso efetivo, tanto da marca
quanto da patente, depois de registradas, são também de ser reguladas
pela lei ordinária como de resto já ocorreCarts. 49 e 9P do Código
de .Propriedade Industrial).'

Por outro lado, quanto à alínea g, também prende- se a
circunstâncias conjunturais~que pode~riar ao extremo, em virtude
do desenvolvimento tecnológico do País. A matéria já é tratada, com
vantagem, pelo art. 9P do Código de Propriedade Industrial, que proi
be a concessão de patentes seletivas a invenções atentatórias à saúd~

à vida e à melhor alimentação.
Assim, não se colocaria o

sa de força que o impeça futuramente de
aconselhável pelas circunstâncias.

A propriedade das marcas de indústria, comércio e ser
viço e a exclusividade do n~ comercial não estavam asseguradas no
relatório da Comissão, deixando um vácuo na proteçãd necessária con
tra a concorrência desleal e aos interesses dos consumidores, facil
mente levados a enganos e a prejuízos resultados da desenfreada avi
dez de sucesso dos que se prevalecem de meios e métodos ilícitos para
conseguir vender seus produtos e serviços, quer fazendo-os passar c~

mo os produtos e serviços dos seus concorrentes quer inculcando que
t~m eles a mesma quaiidade daqueles.

De um modo ou de outro, além. ou mais do que o indu~

trial ou comerciante, o lesado será o consu~idor, levado a
produto de qualidade inferior ou conduzido pela atração da
co~hecida ou do nome da empresa de projeção no mercado.

Daí a nova redação proposta para alínea f do item XV,
Capítulo I, Título I, do Substitutivo.

I ~ Comlssio da SoberaniII e dos DIreItos e GarantIas do Homeme da~r e 081

JUS T I F I C A C Ã O

l! preciso modificar o termo "PUNIDOS" por "ATIN
GIDO", uma vez que é mister dar mais abrangência ao art~go. Muitas
pessoas foram atingidas por ato de exceção, sem terem sido punidas
formalmente.

A modificação do parágrafo primeiro beneficia
aquelas pessoas que foram impedidas de ocupar algum cargo a que ti
nham direito por ato de arbitrariedade e até mesmo com violação d
textos constitucionais ou de leis complementares.

Sala da Comissão, em

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

EMENDA 150365-1
e: DEP. ROBERTO JEFFERSON
.---------- I"LIN""W/COMIlIiO'IUlCOMJ...io _

~ - COMISSAO DA SOBERANIA ETC•••
r.T---------------TlXTOfolU.TlfICAÇ;,CO--- --,

Emenda Aditiva ao art. IR do Parecer e Substitutivo.

"Acrescente-se ao final do art. IR:
•••• que se identifica com os preceitos da

Declaração Universal dos Direitos do Ho.e••••

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150364-2
tJ CONSTITUINTE FRANCISCO AMAj;~
~ ..LlNI,'uoltoul:llsÃo/lulco.rJlio-----------

PUCOMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

tJ!MDB"'--J

Torna-se necessário co.pletar o enunciado do artigo
que não definira a qualidade da "indole" que passa a se identificar
com a defesa dos direito~ humanos de for.a expressa e categórica.
Por outro Angulo não erB louvável que, nas relaçfies internacionais,
se explicitasse a pugna pela ·intocabiIidade dos direitos hu.anos"
ex vi do inciso 11 do art. 26 do Parecer e Substitutivo e, não
houvesse a inclusão dos referidos direitos no artigo IR do texto.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

~ TtXTol"uSTI'IC"~io---------------__.

EMENDA ao Parecer e substitutivo ao Relator
EMENDA 150366-9

tJ
AUTO"-------------- tI=P'.lJl'TJIO=]

-PMDB-

Modifica a redação do artigo 49 e de seu pará-
grafo 19 :

Art. 49 - ~ concedida anistia ampla, geral e i~

restrita a todos os que, no período •
compreendido entre 18 de setembro de 1946 até a data
da promu~gação desta Constituição forem atingidos, em
decorrência de motivação pOlítica, por qualquer dipl~

ma legal, atos de exceção, atos institucionais, atos
complementares ou sanção disciplinar imposta por ato
administrativo.

§lQ - A anistla de que trata este artigo garan-
te aos anistiados civis e militares a

reintegração ao serviço ativo, recebimento dos venci
mentos, salários, vantagens e gratificações, atrasa 
dos, a contar da data da punição ou do afastamento do
cargo ou do impedimento de ocupar o cargo público e
com seus valores corrigidos, promoções e cargos, pos
tos, graduações ou funções, a que teriam direito como
se tivessem permanecido em atividade, computando-se o
tempo de afastamento como de efetivo serviço, para t~

dos os efeitos legais.

~---------------TlXTO' ..UIfI'IC'ClCl----------------,

EMENDA AO PAllECER E SUBSTITllTIVO DO RELATOR.
AcresCente-se onde couber: Titulo lI! Das Garantias Constitucionais

·Art.40- AlI entidadell da adlIliniatração direta e indireta respon
derão pel~ danos que causarem, tanto por CIII1ssão culposa, quan
to pela atuação de seUl! agentes, independente"de culpa.

Parágrafo único - t obrigatória a Bção regrell81va contra o agI!!!.
te que hOUV1JJ; atuado com dolo ou culpa.-

JUSTIFICATIVA

O Estado Democrático de Direito caracteriza-se pela submsaão l
l.i e ã jurisdição, pela periodicidade dos mandatos e pela respçnub!
lidade d~ agentes e órgãos pÚblicos.

No direito constitucional positivo braaileiro jã ~igura, desde '
19'6, a previsão expressa da responsabilidade objetiva da Administr~

ção PÚblica.
Na Constituição em vigor tal previsão figura, erradamente ( por

que delllocada) no art. 107, com uma redação bastante insatisfatória,
que, na prática, f-oi·- corrigida" pela jurisprudência.

No novo texto não pode faltar um dispositivo análogo, porém reC!!
gido de maneira a acolher os melhores ensinamentos da doutrina e a p.!
cI:fica jurisprudência dos Tribunais.

Por tal motivo é que se estipula a responsabilidade objetiva,por
atos comiBsivos e a responsabilidade subjetiva (dep!ndente da p!ova '
de culpa) por atos comisllivos, preservando-se, por ultimo, a aç80 re
gressiva cdntra o agente cauaador do dano.
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EMENDA 150367-7
f? DEP. ROBERTO JEFFERSON

é auspicioso, porauanto signif~ca sua completa i~tegração na comuni_
dade nacional.

JlLI[IIIAI\IO/c:OMII.AO'IUlc:Ollllllio-------------.j ~OAT"-

[!J1..·....:I::.....:-~CD~M:::I::::S.:::SIi:.::O~D~A....:S::::O:::B:::E::.:;RA:.::N.:.::I~A:....E::.T.:..::C::..:.~.~. --' r 09' 06/87

E~enda Aditiva ao art. IR do Parecer e Substitutivo.

Acrescente-se uma a1inea J) no inciso I do art. 3R
do Parecer e Substitutivo do seguinte teor:

De outro lado, a aguis1ção, por vontade orópria, de outra

nacionalidade, traz, corno consequência, a perda da nacionalidade bra
sileira. Da mesma forma, a aceitação, sem a devida autorização, de

com~ssão, emnrego, ou outro favor de governo estranqeiro, constitui t

motivo suficiente para a Perda da nacionalidade.

Sala da Comissão, em

RJ) E indissociável do direito a integridade
fIsica o relativo a segurança pessoal e a autodefesa. CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

JUSTIFICATIVA

da.b.

art. (••• ) sio dlrdt.oa _ gUlUlU.. J.ndivl-

~....~'au06J87

pr-;;"..."fID0;:J
PFL-RJ

"I.ITO"---------------

DOS DIREITOS E GARANTIA$ 00

SANDRA CAVALCANTI

%V • a liberdade individual, a1:lgub ..ri-

ClbI:11ado .. fazer ou .. d.ixar a. fazu alguaa ooba, .aAão

_ Yirtu4. d. lal,

IX - .. cidal!anhl aio ....gur.do. iguais; 41

r.1to& e deveres aoa hOllens • mulheres, no Estado. na fa

.11111., no t.rahalbo _ nas ativIdad•• polItlc••,aconc.iCAsI

ItOCh.ia • cultura1a: aio gratuitos todos oa atoa nee•••!
rioa &0 &"(u:c1010 d. cidadania, incluIdoa 0& re!Jiatroa

cs.Yl&; todo. tia o 41relt.o de parUcl,.PU' 4.R.!I decJ,.õe. do

~.t.tto e do contribuir para o continuo aperlelço.-ntQ

das instituiçõe•• do regirae dellocrit!co,

% - ~t deade .. 8U& concepçio _ti

JIOrt••atural, DOa tOx-DS c!& 1el1

111 - .. igualdade perante" lei, será punida

COfIO criM inafiançável qudquer tipo ali discrizl,inaçio;

ninguém ••ri prejudlc.do ou prlvllcgiol.do _ razig de ra

ça •••xo, cor, eslndo civil, idad., trabnlho rural O'G

urbano, credo religioso, conviclfio polItic" ou fUosófi

ee , 4efJciêncla fI.ica ou _ntal • qualquer part1cul~

dda4e ou condição social;

DEPUTADA
,..---- PLUÃIUO/COUISsiO!5UICOM'UÃO _

f":"I.J.JJ",,"'-"'-'::;-'"=--=~~.u...----__ tlXTO/.USTlfll:AÇio~_-------=----------_.,

1\.~~. l~ ~ s.&.tí~\"'''.::r "<€DAC."'''

EMENDA 150369-3
[!1

A vida, a 8~bosubsistência e a segurança pessoal con~

tituem os mais ancestrais direitos do cidad§o. S§o també~ chamados
de direitos fisiologicos ou capitais. O Art. 3 da Oeclaração Univer
sal dos Direitos do Homem diz: RTodo o homem tem direito à vida, à I!
berdade e à segurança pessoal. (o grifo não é do texto). O art. 153
da atual Constitúição reproduz o artigo 3 ~as menciona apenas Rsegu_
rançaR de forma inco~pleta ••

A alInea sugerida, outrossim, vem também ao encontro
da constataç§o do Ilustre Relator que execra o Rquadro de sofrimen
to, de ~iséria e de violência ( o grifo não é do texto), que hoje
presenciamos neste PaIs" estimulado pela impunidade.

\~pesar de toda a ineficiência da policia, do impura
aente do Poder judiciário, apenas no chamado Rtringulo das Bermudas"
170.000 aandados de prisão espera~ espaço nas penitênciárias para
serea cumpridos. São 60.000 no Rio de Janeiro, 70.000 em São Paulo e
40.000 em Belo Horizonte. E a mesma impunidade de que falou o Ex
ministro FUNARO e sobre a qual alerta o Procurador Geral da Repúbli
ca, em entrevista ao jornal "O globo" de 03/05/87. Se cada um dos
170.ÜOO iapunes aliciar, por seu exemplo, pelo menos mais dois de
liquentes teremos no centro sul o contigente de 500.000 assassinos,
assaltantes e estupradores em ação ampla coa potencialidades para
assu~ir posição ainda Mais catastrarica que a atual,cuja ação ja
mais sera contida sem a proteção do cidad§o.

Por isso o direito à segurança pessoal de que trata
a "Declaração dos Direitos do Homem" explicitado, para evitar dúvi
das, que ela abrande inclusive a autodefesa tem por objetivo prese~

var o cidadão COaum contra os atentados, sequestros e assaltos le
tais.

EMENDA 150368-5
r;r-.M'O"BTID0--=-tt= CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL C- p~__ ____J

r=-r---------------- Tl:llTO/JI.ISTl'Il:Al;iD- -,

Emenda ao Parecer e Substitutivo ao Relator.

Acrescente-se ao ítem 11 do art. 39 a seguinte alínea .nA:

nA) A União poderá celebrar tratados de dupla

nacionalidade com aaueles países que t~

nham tido esp~cial vinculação com o Br~

silo Nesses países, embora não reconheçam

aos seus cidadãos o dire~to recíproco, p~

derão naturalizar-se os brasileiros sem

a oerda da sua nacionalidade de orLcem",

JUSTIFICACJíO

A celebração de tratados de dupla nacionalidade tem sido
adotada Dela maioria dos países modernos. Além de as nações, com

isso, estr~itarem seus laços de amizade, para o estrangeiro, o fato

•• L '.FAnea jurIdlc&1 a leI não prejud,!

eu' O 4ireito adquirido, o ato jurldico perfeito e .. co!.

.. ,ulgada • nio poderi excluir da apreciação 40 Podar ol!,

'1ellrJo neDbuaa l.sio d. direito,

VI - • dign!dad. da pesso~.,. pr•.::~

.,açio de sua honra, privacidade, I;aputaçao • 1JUg_ ....

bUca; I. ..sogurado a todos o direito da risposta. ofen.

... ou a lnforruaçôes 1l'u:orretas, a d1Wlg"çio faJ:-sa-i

nas AeUl&S condições do aVZ'avo sofrido, acollpanhada de

rttrat.çio, se. pre-juIzo da indenizalJio pelos danos cau

sado.;

VIi - • in.t.egddade f1s1c!& ct ~nt'.l _. .Xi.
tine1.&. d1.g-nJU ... tort.u:ta.... produção * o trifieo de tóxi

cos constituCll crlUs inaf1ançive1s • insuscetíveis d.

aniatla, .ubstituiçrão ou suspensio a. pene, ou ll-yr.-n

to condiclon.l, ou prescriçio, na for.. da 1.1.;

VIII - Q con.Mciaento d~s inforfUçêe. «' refe

rincia. paa.oa!s, • do fiM ... que ela. se dest.inaJl, X'1lfl!'!

tradu po~ entidades públicas ou particulares; i Ye4ado

o reghtro de cony!cçõc. ps.soals, at!v,idad.. pol.ttico

partidirl••, ou acere.. da vid. privada; • gar.nt1.cJQ""'v-ri

,110 da informação prestada para tins .atattaticoa, que

8QlMnt. poder••'1' l1iY'UIgada ou repas..c1a se- idcnt1f1e!.

vão J.ncUvidualf i ....gurada • aupr.sslo ou. r.tificação

.. ~s incorreto., -.diante proee41..nto .-dIl1rd.tra

tiYO eMa jueUc!.l, 4e carlt.r .J.,110.0; , Foib14a ...tJ:1-
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XXI -..s .xercIdo da gunlgurr tlllbalho.oCtcJo

O'ol prof1s::c50. observadas 11' condiçõcs de- eapac1.sade que

• 1.L eS't.abeleça, p.r. I proteç-io ~...egurDnç., di s.úde

ou d. l1berdade pGbHca; a leI. nio poderi lWlpCdlr o l1vre

~çi~ d... n6aaro nacloul Inico ao cl'4aaioJ r ••pende

e1rii, pe"al • ac!a1nbtraUv&lNmta todo aquel. que «.tu

..., naU•• cu te UUllH de reg'18uo d. 4adoa pessoaL.

S*uatoa ou fala0., clar-M-l habaa. data ao 1.,tt.Pa

tater....da, ...para ....,urar-llM: ô direito de oonbecer ••

bfcm.açõe.~.!~~1"~.aoab &xbttlnt.ea a. ... ZI:lIPltQ'

.xercIeio da profissõos vincul.d•• i expressão

do penc&Jtento e di. arteS';

4ireta

...~ d. pes, • &htrada cc-. ••ua bena no tala,. peJ:.

MnlAcia ou ...d4a, .. Loraa d. leh

u-· )
. , .

cio D.O Urt::1tisio us.19Q\1 _,
XXII - • livro sinIUca.l1aaçio, na for"

1'1,

da

.XXll:X - & ,toltVe, nos terZlO' da Lei,

x - .. Une Nnifetsuçio do penfUif:nto. y.!.

c.do na fon.a cla lei, o MOnlzu.to, • livre.. aan1feata

çio do ccnv1crrÕC::. poltticas .. filosóficas, as c!1ver.ões

• oa espetÁculos pl1bUcos f1Cd su;eitos b ld. d. pret!,

fão •• aoeJ.ecSacl., haveri .erviço p6bl1co cbss1flcat§

2'10 • indlcaUvo para oa ••peticult1'a públicos. prograraas

.. ulecolluhlcaç:ÕItB. vis.ndo ao& ~)Cpect.dor....nor.. da

Idade. Este .e~lyo nio teri o cariter da: censura 11 nio

pcd:cd 1.pl1car na proibiçáo ou -eeeee-ee '.pe't1&'(,u.lo -0:. -uc

pl'ogrUlA, n.. forld da le1;

XI.- • pyblic.eão de livros. :'ornai •• po:r1ó

fico" • ra4a9Ão, ...illprcssio, • d1vulgaç:lo,. o rccc:b!

..nto de inforau:u;cu corretas, opIniões e idéias, dbpen

fada a l1ccnç. prévia; i .sseglJrada & pluraHdade d. fon

U •• ved.do o rroonopõlio estatal ou privado dos .eios de

DClMU'icaç:iol o••busos coaoUdoc .orio punido. e indenia.!

doi; '" foraa d. l,J., MO .,·rio toleorada•• propAganda de

....rr., de preeonce1i:c. do rl:11,1io, d. r-.ç., d. el•••••

MUo, pa:.Y1sto. n••ta ConsUtu1çãol

.XXIV - • propriedade, subordinnda i. lunção .g,

ei'}1 no eese de de»apropriaçio por necessidade cu uti

lldade pübli~, ou por 1nteress~ social; i assegurada aes

desapropriados prévia e jusb. indenhaçiio er.l dinheiro,

f'eultando-se ao cxproprilldo ace1tar o pagamento etl dt.!!,

los e.peciai. da dívida pública, com as rassalv.s prcvi.!

U. M.ta C~n.tltuiçio; s.rã nulo o ato pratic.do

abuso de podn ou duvl0 de f1n.lld~de; é as..gurado

ti.%'e1. to d. berança, vedod. • 1neJ.dinc~. de qualquer trib.!!,

~, custas ou 1JIQ1waentos relaUvos 40S bens do ••pólio

que .inata de JDOradla ao cônjuge sobrev1vcznte ou. hee

Il1elroa,

xxv - .. etlucaçio, co:sc lnlcbti"a da ccw.un!

~lIdc • dovar do E.tado, e o livr~ eeesse '0 patriMÔnio

CUltural; i livre o ensino a o aprendizado. n. forma da

lei, nio .e .ujeJ.tando a nenhull\ll diretrb l:e119io", f112

aôUca, polIdco-putidiiria cu ldeolôr.Jic,; i livre a escg,

1ha do estabelClciNnto ••colar,

2:tII - a !l.sacão d. i.peraUvo de consciincia

para ex1Jl1r".e 4a obrigação dô .erviço aUitar, salvo em

Xtv - & expressão d. atividade l.1terirb, ,ar

tlatic. IC c!cnU!1ca; aos autores ~crttnce o direito ex-

XVI .... reunião paciUca, nio intervindo

autoridade sen.o para M.nter • orde_ • assegurar o. di

reitos e ganntiu lncUvidu'1a;

·XVIJ ... luoelacio par.- fins ltcltos~ nl:1lhuea

asaoelaçio pode ser .uspensa ou dil'solvida. ~~nio elD v1r

tude de decisio judici.l; ningu'. pode ser COftpolido , •

.~soeJu"cel

iudiciir1tXXXI - a Justiça e & tlssistência

do o paqamonto de peritos, Sdy~gados e outros profissio

1)&1. que .tu•• no processo por designaiiio judicial,

XXXII' - .. 1ncUvidual1::.Jx5o da pena .c de sua

.xtcuçio; nenhwu pena passará da pc.soa do responsivel;

• obrigaçio dI! reparar o dano e o pe:rdlrlllmto de bens podo!

rio .er decretados. exec:ut.ldos- contra oa sucessores, .ti

Q lill1t. 40 valor do p.tril'lÕnlo transferido. de .euS f X!,

toa,

XXIX - I uprenntac5'o _ a petição aos Pode

res Pübl1cos, era defef;a de direito ou para coibir .buso

Ae poder, 1nC!epcndentcJllente dc taxas, emolUl:1entos ou d.

cu.t.s;

XXVI - • saúdeJ: co-o lniciativa d3 coaunidade

• 4ever l!o :r:stado; a p"rttcip3.çio do carente noa progr.

.... d., COIllpl~nt.çi.oda dieta ..U~nta.r'

púb~ic.s. para os necessitados, na forJ:la da lei. .briJ:ngen

xxvrt - o al!'10 al:1bJcnte sadio e t!1I'I cquilIbrio

eCOlógico•• qualidade de vid. e a preservaç50 da nature

.a • d'a 1dl!ntldade histórica da coletivid.llde e da pessoa;

]QCX _ o IlJIlparo '0 idoEo, li criança r. ao. dc

f:1ci.ntcs; • lei definiri a.elos que promovan. a C:OPpleta

integração dos deficiente. na cQJlun"1dade. acdiant. pro

ograA:1s eSPl!cJ,ais de educação gratuita e a pocs:1bUldade

de .cesso a edl!icios e logradouros públicos;

XXXIII. - t. inviolabilidade d. casa; ncla nin-

XXVIII .. a fbcaluaç50 d.. condiçõêD gerais da

ofQrta, do •• pesoll e Jledldas' dos preços, da veracidade

da propag~nd.. e d. QualJdade dos 1>1'1)$ e sex-vJços PO$tos

I disposição do consuraldor, na fortf!& d. leiõ' .s.agur.!

d... le9iUaidade do H.tnbtirio Público, da peasóa ~ur!

CUCA in4J.c.l4a e1.I lei • de qualquê'r do povo. par"" açio

civil pública. que buaque protegc::t' os lnteresses do consu

.idor,

alterpa-

xv - o prlvU62io teWlporirio para a utlli~

São '. cDnQrclaUncio do invl'nto, .ssegurar-ac-i. 19ual

_ntt:, a; proprJedad. de .arCAS de indústria,'da comárcio

... ..d._.crv!so., das expr(!uões e .1nal. 4e propaganda, • a

exclusividade do uso do nome C:OMercial. nos tereoa da

1.1, ás patent•• considerada. prioritiria. para o de.en

volvimento cieptlf1eo • tecnolóqlco, do l'ab '; r.ceberio

proteçio especial, n. foraa d. lei; o reg1atro de pat,n

te. ou de ..;c•••strangeir.s .uj.it..... a ..u u.o .tet!

ve, ftO prazo 'l'Je • lei detenú.n,.r, sob pena 4.. aduQda'e I

XII - • pd.Ucll d. culto •• aanlfe.t.cão de

eranç.:a religiosa que nio contrarJertl ,. :-oral., o. bOns

coatu••s; '.ri pr.st.da, no. termos d. lei, ••sistinci.

bU,io" na. rorça. Araadu e .~xUl.ra. o, no•••tllbB;l.~

cJ...nto.. de .internaçio colctJv.. , ...sslstinel. aos quo

• eol1citar••, ~.sp.1t.do o credo de cada a,

clus1vo de utlliur suas obras. "tr.nsferbcl aos }1erdci

cos pelo t.~po que .. lei de.terRl.in.rt • lei di.por5 sobre

...eprodução da iMa.ge,. hU1l'lana, lnclu.iv. os jogo. e.parti

-,

teapo d. vuerr~, iapondo-sc .. prcat.ção c:1vll

·t!va. ne forma da lel,

de JIlOrador, • nã.? aer ela. caso de crime ou desastre. na.

foma que a lei estabelecer,

xvIII; - • f ..t11a, rcCon}1edda no seu llaI.---- .
p10 .ent140 social, nos uraG& ~••ta. COnstit.u1.ljio .. da

loel,

guéa poderJ penetrar ou per.anccer sem o consent:ilrlCnto

ux - .lhabUação cond1IJfta;', daverê!b Zstado'

proaovar Os ••10. nocessirio, p.ra .tend1Jletnto i. papul,!

ps d. baix. J'e'nc!I" na foraa da 1e1,

xxx:tV -a inviolabilidade do sigilo da

pondenci•• das cOlllunicaçõcs ~ gereI, .alve l1edianto,

autor1:r..ção judicial.

U" • v.'l.tttnçio crUdO%.-aa-~ .s.sponl

..1 'a6. trlbalho OUao 111I'1"

S 19 O elaadio, o Mlnistido PübUeo _

penoas juridicls especificada. em lei são parte legJ:t!
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N para pro?Or açio popular. vlJulndo ... Anubç:5o de atos

lesivos e ... reparAção dos danos CAusados ao patJ.1Jaõ"lio

púbUcõ ou de entidade de que participe o Estado,

S 15 .Ao lei asngurari ao cld~dão ar.opla de"

fe•••• qualquer processo,. co. todos 0$ .10s e recursos

a e1. inerentes•

•••L- de prlv.uigios ind~vJ.dos, conccdld9s .. pclllSO••

naturah ou juddlC.;', equIparando-se ... csta. entidades

as eollPre••• privada. que preste. ou eXecuteI' .erv1ço 'pú-

S l' ,. instruçDo, nos pl'ocesso.

ciosos, scri contr:Jditórla.

eemea-

f 1'7 t ••ntida .. J.nsUtuJ.çio do júri, COIl

I ,U' A leti ....gurará o rJipldo anda.ento

tios p1:ocesso.s nu repar.t.!:çÕfl" Fübl1cas 4_ ~inbtraç.to

5 3q Ser' justlficado form«lSlOnt. todo ato

ftOrJUIt1VO na adainbtraçic püblica diretA 11: indirat..., bem

...si_ aquele. que se rl!firah! 1 r:ontr..taçio e -pagaJllCntos

relativos a obra" a I adlllssC:o 4e pcsso_la

1 29 leri punido ';0-, o perdlDCnto de bens,

~ p1'e;u!so·dai' deaàb sanções prc.vht,1S ea ld;"'o"iditl

alatra40r ou servidor re.ponsabl1iudo por enriqueci"'!!

to lltcito no exercIcl0 c$. funçio pública, eM 4uetlpCnho

direto ou delegado, ou na condição 40 adrdnlstral!or de

eepres. concesdonlrla d. aervlço públ1co, entidad. d.

repr~.en~açicrtfr'õC!niõnãl, aocle4ade d. econOJl1a .ista

ou. lnrtltulçio financeira d••c.onoca1a popubra

cUreta • indireta, faeultari c:lêncla .os .interessados

• organbaçÃo que lhe der a l'i, Jlsscgur.cSo o

d.. votações, • plenitude d. deresa 40 riu • JI soberanl.

40s vered.it.o&, coa 0& reC\lrsos previsto... lei, • ele

COIIpetinlSo o julga..nto doa crl... dol~ contra & vlda a

I li IUnph 8Iltri pre.o. -;g e. flaqrA!!.

te .e11to. ou por ordeM ••crita • detcl" f'un"....-nta4.

•• autoridade eO"'P*tcnte. O preao OU d.tido t .. "'. .'r
infot_ao .corea "':e a.u. cUr.J.toa e das raawa 11. pr1a.o

" deten.iQ. Minguém ••rl preso ou a&n"t.l" na prisão, ••

prestar fiança pcr.S tida •• bl•

t l' A prbão d. qualqut\!r pe ..\)•••rã 1••

dlat~Mnte CD:lunlcada ao juiz cO"lIPf:tente•• t&.~SI •

:-.-IUa cu pessoa indicada pelo pretso Ou detido;" juiz

relaxari a prisão, se for 111:9al e, nos casos pr.vistos

•• lel. proaoveri a r(u:pons.bU.ldAde da a..toridadQ coa-

I ~ Concoder-se-i Nndndo .. segurança

para proLCI;cr dir41to 1Iquhlo • certo nio .-.parado por

habeas -corpu» ou RPr 'hllbe_ data, ••ja qoa1 for a autor.!

.s.d. r.sponslve:l pela ilegaUdade ou attu.õ.. podar.

podanl5o a ..414a aer 1IIpctrad.a contra ...tor1da4a ou

dos dltspac:hos I! da .. ln(orw.nçõo.. quet .. eles se yo'f1:z:....

garantirá .. oxpcdiç:iio dQ "rtidÕt:. requeridas para .. de

fe.a de direitos e para o esc:larecl~nto de: n!gúcios ad-:

alnistratlvo.s, xcss::I.lva\Sos, quanto ao .. últlJaOs. os c:a$OS

e. que o lntercUI:.e público i_pus2r .:lgi10~ c:onforae docl

sio judiebJ,a A lei fixarÁ o peaee para a ccssaçjo do

carit.or ..1911050 dos 'docwaen.t.os p~bl1co, ou e. podor de

enUdaáu .piiblié:aSa

eoatr.a o ttr,io ou pe5SO. juddic:a da que eaanoll o

tapu....40.

ato

t.o:'''a

I 20 O preso provisório ·ou o .aUdo to. f!
re1to I .s• .tst*..eia do advogado de sua escolha. antq.

dtl' ser inquirido. a sar ouvido pelo juiZ. e 1 1dent1f!

caçio dos rlltspon.sõvais plZlo interrogatórJ.o palieiala

f 21 O preso provisórl0 ou condenado t ••

• 1t:clt.o .ao respeita à S'Uõl d19n1dade, i lnt.~ddill1e ib!

c:a li: JIOnt.al, Ü .asslctênc1. eAplrStual e jur!diCII, ã

c1abl1i~lId.: conuniellçio e ao tn1N.lho produtivo 11 r«~

nft'IIdo, na fora. da 1.ia Será &ini5trada ao preso Itd.uc,!

çio, & n • .ta reabUlt.l-10 pua o convIv!o .cx:-lal
a

S 22 '" lei rey.1.bri. ~ d1re!.ta .~ presa I"r2

yj.sór1& ou condemlda. que tenh. filho bc:t.ntea I; dever

.., E.t.ao .ant.r loc.. i. aprcpz:iad05. nos .st&bc1ec1-.nt.os"

ponala. para possIbilitaz: ... all&!lcnt.açioa

f ,,, O aandacSo d. $e,uranç'a • a4aiad.vol

coatra ato.. 4e: ag.nte de pessoa jur!dlca de dlrc.lto pr!

yado. quando decorrentea·do .xare:.tc1o de atr1buiçÕ4ta

do P<>c1.r .,6bl1eoa

f 2) o.r-se-I bal?eas corpu.JJ ...,re lpt

allJu'- .ofra cu. a. ache __aç'do de soh'ltr Yiolêncla

COiiç'io •• sua 1t'bcrdade •• 1oc0ll0Çi0, por ,U.,aU4.d.

CHl abllso d. pod.ra

tuJçioa

I 10 A 1.1 .-ente retroagir' quando bene-

conc!a:na-

••trangdro per cri... polttlco ou de op1niio,..... lIpaMO

Jaou.y.r zo&sõ«. para presuair-ac. na. circ.stÃneIas, que

o jb19~nto do extradItando ••rS 1nfluencl&do por .u•.
çonvJcçõeaa

lagal. d. apl.lr~çio ou 4. puniç:iio, ress:sly,aGa • legislAção

especIfica das J"orç"s Araad"a

do, Cbapr14a a pena, ~rt. criMe de rospo1JSIIbl11dade cA
r

...11 40 ZstadO,f assC9ur&da a rep.1lraçio, paio EstOcJo. <lo

d,ano caus.ao.

1 2' lIio haveri prisão eiv.tl pol" divida,

salvo 1I0S casos do obrlgaçio .lJJ:lCnhr CI! 40 aeposltirio

Infiel, inclUsive de: tributos rC'c:olhidcs ou descontados

ae tcrcclroa

, 2' "io Nri concedida a extradição

i 27 Os c:eJa1tér1os terio .caritar secular .

lItrao'..(]a1nlstrados pela autorl~ade .unteipal, perJIlt.1.e.

~n b eonUss:êe:: religIosas neles praUcar nus rltos-a

As associaçõ.s religiosa. poderio .anter ca.lt.êrJ.o. part,!

eulares. na fOrlN. d4 le1" proibida a recusa de .eptaltura

onde nio· houVar eeM!tirio uculara

ri habe•• torpus .ortent. por falta da

I

j

..

prisão

sll..nel0I 12 Mio scri 1ncrl1Únl.t.llrl0 o

I 79 .Ao leI -tdb\ltá.ria levarA SR-JIlPre

f u' lIio haver. -pena de ~rt.e·, de

S ., !fio b' crll1M: ••• lcJ anterior .que

cSctElna. nca pena~ ••• prévia ccxainaçÃo le9.1.

conta a capacidade -40 contrlbulntea Ifenhua tributo s.rl

axi,lc!o ou a:mant:ado s.- 1.1 'lua o il!$tabeleça. n.. ~.!

do ea eada .xerdcio~ ... que a l-ei que o hou"ll'r insti-
o

tuIdo OU .\Dentado esteja c- vigor Jlntes: do lnIc10 do

exereleio finar.c.iro, r ••sa1vado o dis"POsto "esta -canat!

do indlc1ado. acusado ou réu. 4 ".aada .. realbaçio de in

Quirições ou de .1nter»OlJ_t6rio, •••• & prescmça do .advoga

ao ou Ae representante do MinistiErlo !'úb11co.

laçio apl1elvel p easo ao 'Pena .. "'terna•• os. criMs

...stupro ou s.qf1cstro, H!J\11dos d.- aortoa

Jlflrpétua... de trabalhos ~fljlldO$' do »&nll1Cnto .. de cena

f.tsco" 1:••s.lv&4os, quanto i prisão perpitua, a • 1~1.-

I 11 eon.ldora-sc inocente todo cldadio.

.t' (I uwito e. julgado c!e .acrttanç.a penal ocMonató-

zo1a.

S 13 Nlngui:D. será processado nen sentenci.!.

do. s~n;o pcla autoridade cODPctent. _ na ~onaa da 1.1

anterior a 1flnguitll sui idenUf1cado eriRlnalmente s.

o for cblllRnte.

ji

S 2' Nio .era concedlda a eJttradlçio lI5e

br.sl1clro, .alvo. q,uanto &0 nat:urali:ado. •• .. naturA

l1nçio for posterior &0 f_to ql,Je houver .ativAdo o ped!

do.

i 14 11&0 haverá. foro pr1Y1.1egiadO, M. ;Sut

••• ou Tribunais da: exceçioa
I )0 'fi.. dlreito de ••110 o. perseguidos

•• razio de sua. atividades t c():'I\1'lcçõ.a polItlc:••• filo-
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~o.cóficas ou ro11910sa5, bem como CIIl razão da defesa

41te1t.os connA'Jtados ne.ta Constttuição.:

rctugt.do ou cstrafl~ciro que o tenha plC'1tl!üdo

nar-,::c-i'io ....pIo controle jU11sdiciona.l.

I 32" o .. cUnHo. li: "V3.ranUa. deUnldoa ne,!

ta Co"st1lulçio nS~ ex=lul!N catrce direHa'õ~e "g.r antlõls

"acorrentes do regima e üce princIpios que ela adota,

ou da. declarac;óe= e dos TrAtAdos 1nternacicn.i. de que

O ~.h .ej.. dgnAt,srl0.

Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator

Acrescente-se ao item 11 do art.5~, a seguinte ali
nea rb", renumerada a atual e as suseqUentes:

t 33 a cr1ada-.. -Defensoria do Povo, lnculllb!

a., na for:aa d. toei cCCIlplcacntar, do .elar pelo efetivo

u •••ssegurados nesta Const!tu1çio, apurando .buaca

o.l1uões de qualquer autorldDda: e indtcando .~ 6r9ip.

cc*pctcntea as JlCcS!d•• neces.iria. i cor.r.:!çio ., punlç50.

" - "b" - Aos naturais de países 'de língua 'portu 
guêsa, será facultado o acesso, sob con

dição de reciprocid~de, ao mandato de Deputado Federal, sendo-lhes
todavia vedado o exercício da 'presidência da Mesa".

I 34 O Defensor do :Povo pode:r1

a responsabilidAde dA autoridilde, no ca.o c1e

abusiva na ado.=io das raac1ldas requeridas.

prOMOvor

ca.U••o
JUS T I F I C A ç Ã ü

I 35 Le1 conpleD.t).nt.ar disporá sobra.. ctl!!

~t&neia, .. organi2açio e o funcion&%:lanto dA befensoria

As vinculações históricas, culturáis e de língua
entre brasileiros e po r tugueaes , e po si só, justificariam diferencia
ção de tratamento por parte do legislador constitucional.

citaara. 4~s Dcputa4os, entre candi6a.tos 1~d1Ç.dcs pela J.2,

cS.edade, n IQ.ulato- não rendviv'!l -de ,. (quA~roJ anos, os

ll1ptdlac.ntos e as prerrogativAs proces&uaiS 40s r-a';'ros

00 Congrl:s:oo Nacional Q os vem:1=cn't:os tJos MiniStros·· ee
lupreao Tribunal Federal.

f " Os direitos: c 1J.r,ant1<lls constantCts dct!.

u Constituição telll APlicaçSo iae4hta.

f 37 COneodcr-se-i ..ndado do .:lnjunçio,

Obst:rvAdo o rlto proeeuual astabclocido para o undadl)

de Hg')rança, a fl. de V.ran'tlr direlto assegurado lIasta

con::otU:.ulção, nio apl1c:adO ec razio da aus&nc:la liSe nor...

",\I1::.nontadora, podon4o Nr req.eddo .a qualquer Jubo

.. S'r1bÚnal, DbJC%Vadas ,li. r~r.. de ~ti"cJa 4. lAi

• .rocc...v.al.

Com Taras exceções, as Constituições brasileiras
e a legislação ordinária sempre contemplaram tratamento preferencial '
aos portugueses, até que, pelo Decreto n~ 70.391/72, foi promulgada a
Convenção sobre igualdade de Direitus e Deveres entre braSileiros e

portugueses, no âmbito civil e pOlítico, com as limitações constituci~

nais vi Rentes.

Em abril de 1976, passou a viger.. a nova Cosntitu!.
ção portuguesa onde, no artigo 15 9 , 3, embora vedando o acesso aos "o!.
gãos de s oberenâ.a" ( Presidente da República, da Assembléia da Repúbli
ca, do Governo e dos Tribunais) at ribui " aos ci dadãos dos países -de
lín?,Ull ?ortuguesa"••• "mediante convenção Internacional e em condições'
de reciprocidade"•.• " direitos não conferidos a estl'angeiros"•

..õ--------- .~&.."""'cMl'dO/6MC...io- __,

Coaiesão da Soberania e dos Direitos do Roasa •

Emenda ao Parecer e Substitutivo do Relator

Acrescente-se ao ite. 11 do art. 51, a

seguute ,alínea "b", ren~erada a atual e a••ub••qllent••:

.. - "b" - aos natu.rais de paíse.. d. l~

gua pgrtuguêsa, será facultado o ace ..eo,Bob condição de

reciprocidade, ao aandato d. Deputado J.deral, ••ndo-lh8&

todavia vedado o .xercício d. presidência da X......

Assim, por uma questão de ~to e de direito, a nbs
sa Constituição deve permitir aos originarios desses países, na forma
de Emenda ora proposta, o acesso a cargos pOlíticos, nos limites da
reciprocidade de tratamento.

A próibição ao exerC1C10 da Presidência da Câmara
Federal, como na Constituição Portuguesa, justifica-se, por estar

Acrescenta-se o seguinte art. 40, renumerando-se o e~ste~

Emflnda' ao Parecer e Substitutivo do Relator.

Nesse sentido, com as instituições e a estrutura
polit~ca portuguesa diferem das nossas, a reciprocidad~ de que fala o
citado artigo lusitano só pode abrigar o acesso ao cargo de Deputado •
Federal no Brasil, visto ser o único no nível dos q~e compõem a Assem
bléia da República em Portugal.

Esse dispositivo evidencia o tratlllJlento diferencia
do aos povos de língua portuguesa, ao tratar da possibilidade de aces
so a cargos 'po]Jtieos que não selam o da Presidência da República e

aos. demais dessa linha ~"essória.

EMENDA 150372-3
J ~. =~f:J CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL . C 1:.=~ --.J

""r------------------ 'r:UCl/JU$1lrtCA;;,O------------------,

'umlrancisco

Jlulher

.JUS!IJIC1Çlo

As vincul.çõ... hietóricae,culturai.. d.

língua entre brasileiros e portugu.s•• , por aí eó,justiticariam dit~

r.noiação ~e tratamento por parte do legielador constitucional.

Coa raras excegÕeS,Bs Const~tuições bra.i

leiras e a legisIaçio ordinária sempre contanplaram trata.ento pre

terencial aos portugueses, até que~pel0 Decreto nR70 391/72,toi pro

mulgada a convenção scbre igualdade d. Dire~tos e Deveree entre br;!

.ile~ros e portu~eses, no aabito civil e pel!tico, com as liaita

çõee const~tucionais vigentes.

te:
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"Art. 40 - Não haverá foro privilegiado, nem juí:zes ou tribu.

nais de·exceção. A lei assegurará as partes envolvidas, em

qualquer processo, a mesma proteção e igualdade de tratamento~

tal asserção. se a obviedade de um fato fosse empecilho para que
ele constasse em lei, na lei não poderiam estar citados, também,os
direitos óbvios do ser humano, tais como os direitos à vida, em
qualquer época, ã alimentação, a existência digna, a integridade
física e mental.

r;-r---------------TUTO/ólUIT1'tcaqi.o-------- .....

AUTOIt--------------..
J

r:r=~..POS"T't10~
Coostituinte ANTONlO CARLOS l«NJER REIS _ C- --.-J

"s - O sistema penitenciário será estruturado em três ní
veis I regional e l1U1icipal de responsabilidade dos l1U1ic!
pios, estadual e federal; a pena será c~rida em LITl dos
três níveis de acordo com a natureza do delito, sua graviC!!
de, condições em que foi praticado e idade e antecedentes
criminais do apenado na forma de lei complementar".

Acrescente-se ao artigo 32 , i tem XIX, mais lJIla alínea com 8

letra 2., alterando-se as demais, com a seguinte redaçãc:

Ao SUbstitutivo do Anteprojeto do Relator da Coodss~o da s0
berania e dos Direi tos e Garentias do Homem e da ~lher:

EMENDA 150374·0
tJFazenda Pública.

A aprovação da Emenda ora proposta é medida de in 
teira justiça aos nossos irmãos de língua portuguesa e corolário à
Convenção sobre Igualdade de Direitos há muito em vigor entre Bra 
sil e Portugal, mas que necessita da ordem constitucional para se

tornar prática e efetiva.

A Le~ das Execuções é um triste exemplo I

de arbítr~o e tratamentos diferenciados. Os Procuradores da Uni

ão, o Ministério Públ~co tem prazos em dobro, em quádruplo,etc.

Para o contribuinte a prescr~ção co=e, '

para o Estado não, tudo enfim é desigual e discT1IDinatÓrio •••

Em um re~ime democrático as partes tem

que ter igual tratamento e respeito. Os dire~tos de ambas as

esse cargo, entre os situados na linha de sucessão do Presidente da
República, reservado somente a brasileiros natos e vinculados à .ti

tulariedade da nossa soberania.

Last~velmente temos leis, editadas nos

Últimos vinte .anoa em que ae concedem inúmeros privilégios à

JUSTIFICATIVA

Sãla das Sessões, em

Dep. Francisco Amaral

O sistema penitenciário, em razão de sua atual estrutura, é
.fator de coaprometimento grave da recuperação do apenado.

partee têm 'que ser i:guaie: a balança da justiça não pode pendez

mais para o lado do poderll

SALA DA COMISSÃO, em

A convivência de presos condenados por delitos menos graves,
cometidos em condiçlles singulares, decorrentes de fatores anbientais, com presos re.!
pensáveis por crimes hedioodos,é fato que responde pela reincidência e elevação do

índice de criminalidade.

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL A emenda visa corrigir essa distorção.

r=T TItItTO/"UIlTU.1CAc;io --,

fOO~"ItTIDD;=J
MDB/ MG

AUTOIt--------------

W rU.""lO/cOIillllio/au.tOIl,aaio I
E:~ M SCIlERANlA E IlOO DIREl'ltS E Gl'.R. 00 lDlIiM E DA K1UlER

EMENDA 150375·8
êJ CONSTITUIN~~ RONAN TITO

~ ...JtTtDl)Q
PMDB-MG

e Garantias do

=--------- TIllTOloluIfIPtcAqÃO --,

SubBtitu~ivo do Relator
Artigo 39:

- acrescentem-se termos ao item I

- eliminem-se as alíneas "a" e "b" do item I, reorde-
nando as demais alíneas

No item I do art. 39, suprima-se a alínea ã e dê-se ã alínea ~ a s~

guinte redação:

a) Todos têm direito à vida, desde a concepção.

Art. 39
I

e mental, d~sde o

São direitos e liberdades individuais invioláveis
A vida, a existência digna e a integridade ftsica
instante da concepção.

JUSTIFICAÇli;o

JUSTIFICA('Jío

Deve-se deixar cla~o, no Artigo, os direitos do indivIduo
à vida, à dignidade e à integridade desde o primeiro momento da e
xistência.

Em nossos dias, a ciência já deixa clara a certeza de que
a vida inicia-se no instante da concepção. Entretanto, não ê de
mais insistir na afirmação de que os dire~tos do ser humano devem
existir desde aquele primeiro momento, por mais óbvia que pareça

O texto, tal como se encontra, suprime " a proteção
jurídica dos seres humanos, antes do nascimento, o que constitui ,
no mínimo, uma inigUidade, quando o Direito se fez principalmente
para defender os que não são capazes de ~uto-defesa.
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r;'r--------------- TUTO""'UITIP'ICAÇÃO------ ..,

JUSTIFICATIVA

o Min1st~rio Público, na sua fun~ão de fiscal da
1~1, para ~ue possa exercê-la em'sua plenitude ,
nec~ssita estar também legit1mado para propor a,ão
n9pular, ~ue tem como obj-ta a tutela de interes~e

Dub11CO, ~ue sempre lhe i~cumbe def~nder. A c,ror.ó
sito, cabe l-m~rar ~ue a ~OUtr1na ma18 rpcenTe vem
~roconizanJo a legitirniJnde do rllni~t~rio ~~bllCO
para a pr~rositura dessa a~ED, notad8r~nte relo ln
tpr~ss- nublico tutela~o. -

AUTO"---------- j ~p..IIlPDSTlao~

Constituinte ANT()jIO CARLOS KCNlER REIS . ~ _J

Ao SUbstitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão da So
berania e dos Direitos e Garantias do Hoo1em e da Itllher.

--- -.J] Mí";j;fiIJl!J,...--------- PL.UÁINO/COMltdolIUN.ulo

i

,EMENDA 150376-6
@

AUTOIt--------------j ~ ..A"POT"S.~
Constituinte ANT()jIO CARLOS KCNlER REIS . C.- --l

Ao SUbstitutivo do Anteprojeto do Relator da Comissão da So

berania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Itllher.

= TIEltTO'.lUITI'ICItqÃO ..,

EMENDA 150378-2

tJ
Dê-se ao Art. 12 a seguinte redação:

"Art. 12 - A Pátria é a comunhão dos sentimentos, legados,
aspirações e realizações que, na base do territó

rio nacional, o povo brasileiro desenvolve, promovendo o
bem de todos e de .cada un, com o objetivo de cunprir livre,
solidária e soberanamente seu destino, segundo a índole e a
determinaç!!o de sua vontade".

JUSTIFICATIVA Qê-sli à letra .f! do i tem I do artigo 32 a seguinte redação:

Desprezada pelo Relator a inclusão na Constituição, como Di~

posição Preliminar, de una definição de Pátria, busca-se, com a presente emenda,
atender a esse Objetivo, dando-se nova redação ao artigo 12 do SUbstitutivo.

A proposição leva em consideração o caráter pluralista da ~
çllo e do Povo brasileiro, quanto aos aspectos 'étnicos, culturais, anbientais, so-
c1ais e econOmicos.

"d - as ações, serviços e obras necessárias ao c~rimento

do dever previsto na alínea anterior constarão dos pla
I"\OS e programas dos diversos nIveis do Poder, consigna
das, obrigatoriamente, as dotações necessárias, nos re~

pectivos orçamentos e conpreenderllo, prioritariamente,
medidas que assegurem a todos a capacidade de prever p,!!
ra prover, através da educação, da saúde e da ação coo!:!
nitária".

Por outro lado, a formulação do artigo 12 do SUbstitutivo i~

.,.re nun pleonasmo ao dizer que o Brasil "é una nação fundada na comunhão dos brasl
leiros" e, em seguida acrescentar "irmanados nun povo". Ora, se o Brasil, segundo o
tistitutivo, "é una nação fundada na comunhlio dos brasileiros", a declaraçlio que a
segue, "os brasileiros irmanados nun povo" afirma rigorosamente a mesma coisa.

Há que observar, ainda, que pela redação do SUbstitutivo, s.!:!
prillida a oração intercalada repetitiva, chega-se à seguinte expressão: "O Brasil é
lJlI8 naçllo fundada na comunhllo dos brasileiros •.. que constrói sua sociedade segundo
8 Indole e a determinaçllo de sua vontade". A construçllo da frase inplle, dest •arte,
lVls indagaç!Ses:

JUSTIFICATIVA

A redação do SUbstitutivo, no que se refere às alíneas E. e .f!
do item I, do artigo 32, é incompleta, pois que não alude ao pressuposto básico para
que se assegure o mínimo necessário ao pleno exercício do direito à existência dig
na. Esse pressuposto é o nível de civilização, isto é, a capacidade de prever para
prover.

A pessoa hunana é senhora de três atributos essenciais: o
ser, o pertencer e o ter.

- Iô o Brasil que constrói sua sociedade ou o povo?

- A índole e a determinação de sua vontade referem-se ao Br,!!
sil como naçllo ou ao povo orasileiro?

Todos somos. Com alma, inteligência e coração somos un s6
e o destino do nosso ser é s6 nosso. Ainda que lllJito parecidos com os nossos seme
lhantes, nenhun deles é igual a qualquer un de n6s. Todo e qualquer un, nos limi
tes de sua capacidade mental e física, é.

A análise gramatical da oração inpõe a conclusão que é o Br,!!
,sil como nação que constr6i e tem vontade, o que configura claramente una tendência
de se atribuir supremacia ao Estado em detrimento do povo.

o que nos distingue dos outros é a individualidade bio169l
ca e psico16gica. As nossas evidentes semelhanças pronunciam a grande diferença, a
de jamais atingirmos a identidade.

Finalmente, a norma do SUbstitutivo omite a referência ao

territ6rio que é elemento essencial ao conceito de naçllo.

Por todas essas razões, solicito seja considerada a emenda.

A natureza do atributo do ser é a matriz do caráter, da in
teligência e da aptid!!o. No exercício desse atributo se desenvolvem a vocação, a
capacidade e o temperamento de cada un. Nuna palavra, o modo de ser.

EMENDA 150377-4
~ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

~'.T.~"ov06J67
r..-r Tll:XTO/olUITIFICAÇio .,

O fenômeno cultural é decorrência do exercício desse atri
buto. O acervo de experiências, convicções, padrões de procedimento que, através
.da fé, da arte e da ciência, caracteriza una civilização, configura o fenômeno cu.!.
tural , Esse fenômeno é função do exercício do atributo do ser.

Manifestação marcante do fenômeno cultural é a palavra. Na
Academia Catarinense de Letras ocorreu-me dizer:

Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:

Qualquer cidadão~ o Ministério P~blico, partido po
l{tico, associaçao ou s1ndicato é parte legItima pa
ra propor ação popular que vise anular ato 11egal 
ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade admi
n~strativa, à comunidade! à sociedade em geral, ao
meio ambiente, ao patrimonio histórico e cultural e
80 consumi dor.

" Tlio forte é a palavra, em todos os campos e, especialmente
no da arte, que ela, a palavra, nlio raro, adquire força e expressão próprias, além e
acima do significado corrente. Aí está o seu sortilégi~ I

Carlos Drurrnond de Andrade, em página saborosa, trabalha es
se sortilégio quando conta a hist6ria do destino caprichoso da palavra: sua aurora,
seu meio-dia e seu ocaso.
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A palavra é como a montaria: fogosa, passarinheira, exigente
no se tratar com ela.

Aquele QUe fala. e escreve tem que conhecer o sortilégio da
palavra para o fim de domá-la, curti-la, contê-la, soltá-la, fazê-la sua a serviço

; de todos.

EMENDA 150379-1 A._ I rrr=:p"'MDTO:~C_ DEPUTADO IVO MA lli\RDI . c....1 "...-J
HoIÚlttl/COl&&l.1AI........ I J:!:]-;:'NT4;--;;::)t: ,otlIsaro D1 SOBliBJfIA DOS DlllEIroB B GU1Uf'fl1S DO EC- r!9t06JS7J

:.- MP! ! 1)\ Mm·HEB TIXTO/.UIIT"lCacio- - - - - - - - - - - - - - ...,

A palavra tem que ser com!da, saboreada, digerida e assimili!.
da, para não surgir, na boca ou na pena, corpo estranho, manifestação falsa, elemen
to postiço. JUSTIFICATIYA

A palavra vive em constante busca de renovação.

A fonte de sua juventude é o povo. Na linguagem das ruas
mais distantes, das casas mais modestas, dos bares mais tresnoitados, da gente mais
sill'Pes surge o milagre da palavra: no vocabulário, na pros6dia, na semântica. Os op.!!.

rários, os que têm por oficio falar e escrever, dllo o verniz e ela se consagra para
a glória dos livros, dos discursos, das preces".

Em síntese, a cultura é produto mais nobre do exercício do
atributo do ser posto a serviço da coletividade.

A pessoa hunana também pertence.

Só os santos e os loucos prescindem do exercício do perten-
cer.

Todos pertencemos. Da família à sociedade lIU'ldial, a cada
dia pertencemos mais. Em maior ntínero e com maior intensidade face ao miraculoso
progresso dos meios de conunicação.

o dispositivo acaba introduzindo no sistellli jur!d1co brs
sileiro a possibilidade do particular promover ação penal, ..mo
quando o Ministério Público tenha requerido e o IlIigistrado defe
rido o arqUivameato-

Trata-se, pois, da chameda ação penal popular, atestada
das legislações modernas e repelida pela moderna doutr:in/l proce.a
sual penal brasileira e estrangeira.

Tal ação trará, com certellB, para a Justiça Criminal,
a vingança privada, provavelmente desencadeando perseguições por
rPzões pessoais ( inc~usive políticas).

Quem milita no Forum sabe que às véspens de eleições,
e pocuo após, os conf'litos pol;Íticoll·t€lrminam em acusações aprej!
sr ds s e infundadas - que o dispositivo em questão permite trens
for~r-se em ação penal - cujo in!cio prejudica o homem de bem,

talvez até mesmo mais que o seu desfecho.
Ao cOLtrário do dispositivo, todos devem ter direito a

uma acusação feita por órgão imparcial, tecnicamente adestrado
e sem interesse pelsoal no litígio. Somente assim, Mverá lecu
rança de processos que tenham realmente algUJllA pOlSib ilidade de

êxito e nEo de ações temerárias.

I Em raz~o desse atributo essencial exj,stem as instituições
da família, da igreja, di! escola, da conu1idade em seus variados graus e do seu
grau maior que é a Pátria.

Nascemos e vivemos e, até, IlIOrremos para pertencer. A._'------- _

O exercício do atributo do pertencer é responsável pelo f.!!.
nOmeno do direito e da política. O tripé se cOll'pleta com o atributo do ter. De tu

do queremos ter. Do patrimOnio afetivo 80 ético. Do ético 80 cultural. Do cultu
ral 80 material. E da natureza hunana o desejo de possuir - possuir legitimamente,
sem as cOll'pUlsi5es QUe desnaturlMll a posse. Nem por outra razão, a negaç!io da proprie
dade ou propriedade conun é utopia noc~ teórico e escravidllo no lIUldo dos fatos.

Dê-se à alínea "C", do inciso XIV do Capítulo I,
do Título I, da Comissllo da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher:(Substitutivo do Relator)

A necessidade de bens imateriais e mater!!!is é o que caract.!!.
riza esse atributo.

A seguinte redaç!io:

O ter é t!io presente QUanto o ser e o pertencer.

Duas expressêSes marcantes o revestem: o poder e a riqueza.

o exercício do atributo do ter é responsável pelo fenOmeno

XIV ..•

C) E vedada a supress!io, ainda que parcial, de
espetáculo ou programa, ressalvados os casos de incitaçlo à

violência, defesa de discriminaçOes de qualquer natureza, ou

promoçlo explícita de valores ou posiçOes institucionais e
políticas de país estrangeiro.

econOmico.
JUSTIFICATIVA

o pleno e correto exercício desses atributos dá sentido e vi!.
A grande penetração de programas de televisão e

cinema de origem estrangeira em nossa país, têm contribuído,
direta e indiretamente, na formação da opinillo pública nacional,
e na sua manipulação, dentro de uma abordagem ditada do exterior.

ELIEZER MOR~fRA' !dig~ELIEZER MOREIRA

r;-r--------- 'LINAlllIO/COlilII.ifJ/aUKoMlldo----------

tHA SOBERANI'A E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
MULHER

~"T.~'ov06j87

AUTOft---------------,EMENDA 150381·2
f:J

lar à vida.

Os atributos essenciais da pessoa hunana são inerentes à
sua personalidade. seu pleno e correto exercício, exige, necessariamente, formação,
treinamento e conscientização, numa palavra civilização, isto é, capacidade de pre
ver para prover.

Assegurar na Constituiçllo o direito sagrado à alimentação,
ao trabaltio e sua remmeração, à moradia, ao saneamento básico, ao transporte colet.!.
vo, à seguridade social, sem atribuir prioridade aos mecanismos de acesso à civilizi!.
çllo, isto é, à capacidade de prever para prover, é construção vã, ainda que repleta
das mais nobres Intenções,

Dar conseqü~cia ao direito estabelecido no Substitutivo é
a razllo da presente emenda.

o artigo 39 do Substitutivo da ComissÃo l, da Assem
bléia Nacional Constituinte paasa a incluir em seu inciso IX o a~

guinte Item:
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Art. 39 - .•••.••••••...•••••••.•.•.•••••••••••••••••

IX - A INFORMAÇKo

espelha privilégios ou discriminação injustificável. O mercado
de trabalho deve ser reservado, em principio, ao brasileiro nato,
salvo quando o cidadão brasileiro goze dos mesmos direitos de
emigração no país de origem do caso analisadu.

DEPUTADO PERCIVAL MUNIZ

.",--------- 't.l'lUoll(oteOMI1IÃol.uacO.. ,UÃO- -,

OM. DA SOB. E DOS DIREITOS E GARAN. HOMEM E DA MULHER

cl A Lei garante o sigilo da informação p~
tada para fins estatísticos, a qual so
pode ser divulgada ou repassada em bloco
e sem identificação indiv1dual.

JUSTIFICAÇÃ?

EMENDA 150384-T

l!J
AUTOlt _ r'AftTlll0:J• PMDB

eç:1AT0~'ov 06/87

A par da perm1ssão confer1da pelo 1tem "b" do inciso
VIII do referido artigo 39, há jurisprudência firmada, que deve
ficar assegurada, sobre a garantia do sigilo e da intransferibil!

dade da informação prestada com fins estatísticos.

Acrescente-se no capítulo IV o seguinte dispositivo:

ART .•• O Brasil não manterá relações diplomáticas ou comerciais
com qualquer nação que mantenha regime de segreção raciaL

JUSTIFICATIVA

Arrica
hoje o r.!!!,

veemência, que a
aqui no Brasil p.!!!,

AUTOfIl-------- _

O respeito a pessoa humana é sem dúvida a base da nossa
proposta pois o fim da segregação racial no mundo é ponto funda
mental para esta premissa.

Neste sentido, é importante, que o Novo texto Constitucio
nal deixe claro e transparente, que a nação Brasileira não apro
va esta prática fraticida e torpe, que já assassinou milhares de
seres humanos e infelizmente ainda mata, oprime e degrada a pessoa
em todo o mundo.

Um exemplo, triste para nós, é o que acontece na
do Sul, Pais que por seu regime segregacionista, recebe
púdio de todo o mundo civilizado.

A nossa história nos ensinou, com muita
segregação racial, representada historicamente
la escravidão, não se justifica.

[scravizamos os negros que tanto contribuiram e hoje co~

tribuem muito mais, para a afirmação do Brasil como nação cultu
ralmente, economicamente e socialmente rica e independente.

Nós, de todas as raças, em qualquer lugar do mundo, temos
alguma contribuição a dar para o progresso da humanidade e de
vemos ter o direito e o dever de viver harmoniosamente.

• Soberania e dos Direitos e Garant. do Homem e da Mulher

JUSTIFICAÇAO

r::-r---------------tuTol"u.TI'IUçio------~- ..,

EMENDA 150385-5
[:J MARIA DE LOURDES ABADIA

pe~

dos
em

rr!'AIITIIlO--
• PMDB

capitulo I,
e Garantias

0._--------------

Não se trata somente de permit1r registro de dados
mas também de garantir o sigilo e intransferibilidade
fornecidos, que só poderão ser divulgados ou repassados

CONSTITUINTE RAUL BELEM

A seguinte redaçãO:

Dê-se à alinea "nO, do inciso XIX do
titulo I, da comissão da Soberania e dos Direitos
do Homem e da Mulher: (Substitutivo do Relator)

bloco, vedada qualquer identificação individual.

soais
dados

XIX ...
n) qualquer declaração obtida sob coação não terá

validade como prova.

A emenda se destina a proporcionar. além da garantia
do sigilo, a credibilidade do sistema estatístico nacional.

A redação anterior da alínea comporta interpreta
ção dúbia, não preservando, de forma clara, a figura do coagi
do.

MULH::R.

~ pJ.,aulWO/cDN".JD/aUHDIf'• .ia·----------
t§!.4ISSAO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO IDEM E DA

EMENDA 150382-1
l!J

CONSTITUINTE RAUL BELEM

HOMEM E DA MULHER T"TO"••T''''O'.o---------------...,

~ PLUANO/COtllla1o/lU.COMIUio----------..,

'COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

EMENDA N2 - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA
Seja incluida a alInea "i" no Inciso XIX, Art. 32, Capo I

dos Direitos Individuais.
Art. - Constitui crime inanfiançável, passível de

comprometer inclusive os direitos políticos do cidadão, perceber,
negociar ou intermediar vantagens em espécie ou moeda corrente no
trato das fioanç~s dos recursos, dos serviços ou de quaisquer o~

tros interesses públicos.

0.Tl>O--------------EMENDA 150383-9
l!J

Dê-se ao inciso 11, do Capítulo I, do Título 11, da
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher: (Substitutivo do Relator)

JUSTIFICATIVA

A impunidade, a corrupção, a incompetência, o clientelismo,
a irresposabilidade afetando e vergonhosamente comprometendo o cará~

ter, a dignidade, as gerações futuras da sociedade brasileira.

= TExTot.lUlTlfICAÇio__..... ...,

• Soberania e dos Direitos e Garant. do Homen e da Mulher

A seguinte redação:

M,t;lg_ ".
11 ...

Os brasileiros naturalizados: os que, na forma da lei,
adquirirem nacionalidade brasileira, observada, no processo de en
trada e de naturalização, a reciprocidade de tratamento oferecido
a brasileiros, no país de origem.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150386-3
(:J MARIA DE LOURDES ABADIA

'"UTOIt--------------

A reda~ão anterior do inciso, sendo o Brasil país
multirracial e de emigração recente, das mais diversas origens,

EMENDA N2 - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA
Seja incluida a alínea "21", no Inciso XIX, Artigo 32 , Capf

tulo I - Dos Direitos Individuais.
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A impunidade por dano de qualquer monta ou tipo em relaçdo
ao bem comum, às finanças públicas, aos interesses nacionais e po
pulares, ao patrimônio cultural natural ou edificado poderá ser rep~

rado, a qualquer tempo, por ação popular ou livre iniciativa do MI
nistério Público.

A garantia dos direitos do cidadão enquanto consumidor,na
Constituição tem seu objetivo básico na melhoria da qualidade de
vida da população: acesso ao consumo - cesta básica de alimentos

e této condigno para abrigo de seus filhos.

JUSTIFICATIVA

A impunidade, a corrupção, a incompet~ncia, o client~

lismo, a irresponsabilidade afetando e vergonhosamente compromete~

do o caráter, a dignidade, as gerações futuras da sociedade brasi
leira.

EMENDA 180389·8
tJ MARIA DE LOURDES ABADIA
171---------- 't.IN.i.ftID/coWIS.i.ol.uacD..I••io ~

Sob. e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher
r;"I---------------- TUTO/.Ju'nF1C4ÇÃO----- -t

Que seja modificada a redação da alínea "e", do Inciso IV,
do Artigo 52 - dos Direitos Políticos:

,..,..,..- 'Ll.kÂk~/co..lllSio/.uacOIf.tuio----------___,

Soberania e dos D. e Garantidas do Homem e da Mulher
1:"1----------------TUTOliUaTlFtCAÇio----------- -j

Será garantido ao eleitor o direito de cassar o mandato dos
eleitos pelo voto, que perderem a confiança do eleitorado, na forma '
da Lei complement~r.

JUSTIFICATIVA

Hoje de um modo geral o político brasileiro sofore grande
desgaste e uma crise de credibilidade muito grande. Muitos não cum
prem com as promessas feitas durante a campanha comprometendo a cTa~
se.

Temos que assegurar ao eleitor o direito de cassar o manda
to, através de mecanismos estabelecidos na legislaçãeordinária e as=
segurar a credibilidade dos políticos.

AUTOIt'---------------

EMENDA Nº - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA
Seja incluido a alínea "j" no Inciso I, Artigo 3 2 , Capítulo

I - dos Direitos Individuais.
Art. - f garantido ao cidadão o direito de exigir da União

8 prestação de contas da arrecadação e aplicação dos impostos cobra
dos.

EMENDA 150387·1
~MARIA DE LOURDES ABADIA

JUSTIFICATIVA

Os frequentes desvios de recursos dos cofres da União, bem
como o descaso na prestação de contas à sociedade, gera em nosso •
Pais uma desorganização em todos setores e impossibilidade de con
trole.

EMENDA 150390·1
~ • Aloltclll

ONSTITUINTE ULDURICO PINTO
m---------- 'L.. ItAIUO/co.. IS.io/.~cO.. IU1o. _,

OMISS~O DA SOBER. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

tç;PUTI00-;;J
PMOB - AI\

EMENTA
Ass~gura liberdade de 85soc~lo e

t.plle critério da propo~cionalidade naS
ele.lçlles para os quadros de dlreç.o..

o cidadão não dispõe de instrumentos legais para exigir que
tal prestação de c?ntas se efetue. ~ hora de avançarmos nesta cami
nhada democrática de fazer valer direitos e deveres e dar ao contrl
buinte oportunidade de conhecer onde o seu dinheiro está sendo em 
pregado.

D.r. 4<.. ..o-c
.Jl..C.do.~etC:

EMENDA 150388-0
e? MARIA DE LOURDES ABADIA

,..,..,---------- PLElfAftIO/cOM."ÃO/IU.COIllIIIÃO- --,

Da Soberania e dos Direitos e G. do Homem e da Mulher
=----------------TUTOI.HJSTIFICAÇio- _

EMENDA N2 - Deputada MARIA DE LOURDES ABADIA
Incluir a alínea "C" no Inciso IX, Art. 32 , Capo I-Dqs Direitos Ind.

Art. Os cónsumidores têm o direito à informação verd~

deira, a educação ,para o consumo, a proteção da saúde, a ser
ouvido, à livre escolha e a reparação de danos.

Inclua-se no anteDrojeto c:fe texto constitucional
na parte relatIva l Direitos Coletivos. o seguinte dlsposlt!
vo:

-Art .... t assegurada a liberdade de assoclaç:lo I

para fins pocHicos e lIcitas, considerondo-se ilegoi. os de
car;lter 5ecr~to e paramilitar; nenhuma assoclaçlo,slndic.to.
socIedade ou agremiaçlo será c:o~pulsori.mente suspensôil cc, ,
dissolvida, nem sof'l:el'á qualQuer constriçlo, sento e_ vlttu

da de .cntença Judicial trilnsito e.. Julgado.
Par'grara único .. [li todas as assoclaçOes, slnd!

catos e organizaçOes sociais, classistas ou não, os quadras
da dlreçllo e arJ.ns sejam preenchidas por surr~gio democráti
co. direto e Universal e escrutínio secre tc entre os seus I
.e.bras, adotando_se sempre o crItério da proporcionalidade,
-cre t.l sorte que todos os concorrentes ao prOCesSO eleitoral
poss•• integrar aqueles quadros, ainda que mlnarj.tarlallent.~

JUSTIFICATIVA

Duas das mais avançadas Constituições, a Portuguesa (Art.
110) e a Espanhola (Art. 51) consagram expressamente dispositivos
de defesa do consumidor. E como sabemos o consumidor é o maior
segmento social e que tem menor poder de influência nas decisões'
governamentais, empresáriais e legislativas.

A O.N.U. através da resolução n2 39/248 de 09.04.85 faz
recomendações e sugere diretrizes internacionais reconhecendo os
direitos universais e fundamentais do consumidor.

Cumpre enfatizar que o ,direito à defesa do consumidor, de
verá fig~rar na futura Constituição com amplitude e rigor para re~

guardar ao cidadão o "direito ao consumo, à escolha, a informação,
8 segurança, a ser ouvido, a indenização, a educação para o consu
1110". '

Temos Que assegurar, através da organização, participação
popular, a luta para alcançar a justiça social concreta.

o1ÜSTIf'SCIIÇIlo

:tA se tornou lUUin-coeu.. arha01l:-Se Que -dcftl.ocr!,

el. , o governo da lIlalorlõ1, ececcr t.eece ce dIreitos da 1II1na-
ri.... Jn:;lsl1r-sc na llIleról fOl.lnuJaç.Jo retórica pcue , cntrct.o,!!

to, condutlr • adôçDo da Convenç:lo nV 87 da Organlzaçlo Inte!
naclonal do lrõlbalho (0 ..1 ..T.), cuja lng~nua aplicaçft.o ela sua
exegese liberal predominante l época da sua rorMulaç:io (pós-/
guerra) eoncuz , ela última inst4ncia, à atolnizaç:lo sindical e
.fla. com sensível dil'A1nuiç~o do poder de barganha dos trabll
lh.dores e correspondente (correlativo) rortalecilrlento dos /
sindicatos e associ.çOes profissionais financiados pela so
cial-democracia e pela democracia-cristã, através de organiz!
çDes internacionais a serviço do neocolonialis..o e. conseQue!!
te, -aparelhamento" dos sindicatos de tra~lIlhildore5 ..

A tórlnula proposta é UIII verdadeiro "ovo de Colonl
bo· pela simplicidade e ericácia. consagrando o princípio da
dellloeracia participativa e pluralista dentro da unicidade da
estrutura sIndical.
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..1.~N.'"o/eo.lIt1io/.useOlllISSio ~~"u--l

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREXTOS DO HOMEM E DA MU! Cwt>6 /87
LHER

SAnIR HAunCHE

EMENDA 150391-0
(!J AUTOfl--------------- rr;""ItTIDO--~J

PFL/AM

- g obrigatór1a a ação regressiva contra
O aqente que houver atuado com dolo ou
cul~a" •

JUSTIFlCAr:ÃO

EMENDA' SUPRESSIVA

Suprima-se do substitutivo da Comissão da Soberania e dos

Direitos e Garantias do Homem e da Mulher o Art. 44 e seus itens
I e rr,

O Estàdo Democrático
missão ã le± e à jurisdição, pela
la responsabilidade dos agentes e

de Direito caracteriza-se pela

periodicidade dos mandatos e
órgãos públicos.

sub

p~

J"USTIFJ:CATIVA

O artigo ora suprimido não virá contribuir para a tão al

mejada transição para a plena democracia e completa paz social.

o te~to se constitui na plena negação de todo o processo
de transição pacf~ica que conduziram e respaldaram juridicamente

a própria convocação desta Assembléia Nacional Constituinte.

Reacender ódios e excessos, cometidos por todos os lados,

é atitude pouco salutar para os elevados fins a que se propõe o
novo ordenamento jurídico desta Nação e incoerente com o espIrito

conciliador do povo brasileiro.

No direito constitucional oositivo brasileiro já figura,
desde 1946, a previsão expressa da resoosabilidade objetiva da
Administração Pública.

No novo texto não pode faltar um disoos'itivo análoqo,oorém
redigido de maneira a acolher os melhores ensinamentos da doutrina e a
pacIfica jurisprudência dos ~ribunais.

Por tal motivo é que se estipula a resoonsabilidade ob~et!

va, por atos comissivos e a resoonsabilidade subjetiva (deoendente da
prova de culoa) por atos omissivos, preservando-se, por último, a ayão
regressiva contra o agente causador do dano.

Na Constituição em vigor tal previsão figura, erradamente

(ooroue deslocada) no art. 107, com uma redação bastante insatisfató~'

ria, que, na prática, foi "corr1gida" nela jurisprudência.momento histórico, voltarmos os olhos
O momento é de construção do futuro

Nlio podemos, neste
com ódio para o passado.

com esperança.

Sala da Comissão, em

~...,...-
';,l/f n;? )

CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

,.,-,---------- 'L~N..IlID/CQ .. llSSÃD/SU.CD.. IS.ao ~

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher.1'":"1----------------TElCTO/.lUSTI'k:...ÇÃD----..:.::::=:.::::.:.... ~

EMENDA 150394-4
tJ CONSTITUINTE PAES LANDIM

Dê-se a seguinte redação à alínea mencionada:

EMENDA M:lDIFICATIVA à alínea "e", do item VII do art. 4".

, .......' ••••1. .... 1
ti!<J.jíSSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H:JMEM E DA MUlHEt

---------------,--...'----------------.

"c) nos serviços pÚblicos .! atividades essenciais executados
diretamente pelo Estado ou aàninistrados sob regime de
pennissão ou concessão,haverá'obrigatoriedade de una cani.s
são da qual participarão represenrantes dos usuários 
dos errpregados da concessionária ou permissionária, do
órgão concedente ou pennitente e da errpresa concessioná
ria ou permtsaíonar-ra, para efeitos de fiscalização e
planejanento.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o Capítulo 111 do Título 111 - "Do
Tribunal de Garantias dos Direitos Constit~

cionais" e as remissões a ele feitas.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Item XIX no art. 39, a seguinte alín~a

~ TU:TCl/.,lUSTI',CAlflD------------- ,

Emenda ao Parecer e Substitutivo ao Relator.

Por questão de técnica jurídica, parece-me
que qualquer órgão de natureza jurisdicional deva ser incluído nDcapi.

tulo adequado de uma Constituição, que é o do Poder Executivo.

Até porque o Poder Judiciário no Brasil,
de acordo com a nossa tradição republicana é um Poder independente,
autõnom~, e não mero órgão de outros Poderes, como o é, inclusive,
em algumas democracias ocidentais.

Além do mais, qualquer Tribunal, seja de
que natureza for, tem de ser constituído como o saber jurídico pr~

fundo e notório, para a garantia dos jurisdicionados.
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal

na sua veneranda tradição centenária, tem sido o guardião das g~

rantias constitucionais. As suas vicissitudes no controle da cons
titucionalidade têm sido as da República, cujos responsáveis, as

elites políticas, não têm sido capazes, ao longo da centúria repu
blicana, de evitar as descontinuidades do processo democrático.

~ .. ""o---"]
PMDB---!

Inclui-se, na comissão, tMlbém un representante dos conces
sionárioo ou pennissionários, ao lado dos demais. A empresa é sujeito e Obj!

to de planejamento e não pode ser ignorada.

EMENDA 150393-6
e? CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

- As entidades da administracão direta e
indireta responderão nelas danos oue

causarem, tanto nor omissão culnosa,aua~

to pela atuacão de seus agentes, indeoe~

dente ..de culpa.

Claro que o controle da constitucional ida
de precisa ser aperfeiçoado, ampliando a legitimação para a prov~

cação do chamado controle concentrado, nas representações de in
constitucionalidade, hoje submetidas à exclusiva competência do
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JUSTIFICATIVA

AUTOft- ~

KOYU IHA

CoMrSB1i"()l)7\SOB'Él'tA:FIi~"~Offl'ô~·'Hh\EITOS E GARANTI~
DO HOMEM E DA MULHER ----l

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

Suprima-se o texto do art. 17.

1. Aí se declara que o Estado é o instrumento e a mediação da
soberania do povo. É tese perigosa, data venia, tanto quanto aquela
que dominou no fascimo de conceber eleitor como órgão do Estado.

2. Se o Estado é instrumento da soberania do povo ele pode 'fA
zer o que bem entender no exercício dessa instrumentação. Se ele é
medi~ão da soberania do povo, ele fala pelo poyo, age pelo povo,dg
cide pelo povo, e então fica fácil sustentar teses ditariais de. os
Poderes Estatais agir em substituição ao povo, nessa mediação.

3~ Ora, instrumento da soberania do povo é a própria vontade
pppular. Nem os partidos são propriamente instrumentos da sobera

nia do povo, mas instrumentos de coordenação da vontade popular, p~

ra a execução de um programa partidário de, governo, quando o povo,
no exerC1C1~ por sí sem mediação, lhe confere, por via do mandato

partidário, maioria para assumir o governo. Instrumento da sobera
nia do povo é a Constituição, quando emanada do exercício do poder
constituinte originário, que pertence ao povo.

4. O Estado é o titular do poder de autodeterminação por von
tade de seu povo, nas relações internacionais. Aí é que se diz que

O Estado é soberano. É coisa diferente. Aí o Estado encarna a sobg
rania externa nos termos da Constituição que emana da soberania do

povo.

tJ I -

~DA 150396·1
tJ

EMENDA 150397.9
tJ KOYU IHA

r::-I---------------- TElCTotJU:ITlfICAQÃO-----------------,

Para justificar a imanência da sua existê~

cia, e a sua vinculação com o sagrado princípio federativo, são
oportunas as palavras de ROSAH RUSSOMANO:

"Havendo em nosso Estado, justiças fede
rais e justiç~s estaduais locais, a unidade poderia ser lesada ou
fragmentada, em face de interpretações dissonantes das normas f~

derais, o que seria inelu~áve1, com o desdobr~mentp dos tempos.
Tal não sucede, precisamente, porque, no

ápice do organismo judiciário do país, como 6rgão de última ins

tância, se erige o Supremo Tribunal Federal, que, através do r~

curso extraordinário, assegura a supremacia da Constituição, a
aplicação das leis federais e a uniformidade de interpretação de
todos êstes preceitos."

Mutilar o papel constitucional do Supremo
Tribunal Federal é enfraquecer a Federação, cujo revigoramento é

condição indispensável para a verdadeira garantia das institul
ções democráticas no Brasil.

Além do mais é nosso dever preservar a Fe
deração, que tem no Supremo Tribunal Federal a sua maior razão hi~

t6rica.

Procurador Geral da República, mero funcionário, demissível ad
nutum, do Poder Executivo.

Além do mais, existe ainda no Brasil o co~

trole~ da constitucionalidàfie, exercido por todos os juízes
e Tribunais do País, ao examinar concretamente um texto normativo
ou ato administrativo contrários ao texto constitucional.

Entendo a preocupação do ilustre Relator
em criar mecanismos de garantias constitucionais sedimentadas na
consciência do povo brasileiro. Acho, contudo, que realçar o papel
constitucional e político do Supremo Tribunal Federal, como sentl
nela das instituições democráticas, seria a melhor contribuição
que os constituintes poderiam oferecer ao País.

Não basta contudo que as justas preocupa
ções do ilustre Relator extr~polem para o texto constitucional, de
maneira como o fez} e automaticamente a garantia das 'instituições
democráticas e da nossa soberania ficasse assegurada.

O importante é que no Brasil as elites PQ
líticas consigam induzir e ampliar o sentimento constitucional da

sociedade brasileira, dando exemplo através da elaboração do pr~

prio processo legislativo, dentro do princípio firmado por Rui Bar
bosa de que não existe questão que não contenha matéria constit~

cional.

EMENDA 150395-2
l: KOYU IHA

r:-r---------------- TU TO/ .IUSTIFICAÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - - ,

Dê-se ao art. 10 a seguinte r~dação:

.. "Art. 10 - A lei não poderá estabelecer distinção entre brA
s11e1ros natos e naturalizados, observado o seguinte:

,"I - são pri-;ativos de brasileiro nato apenas os cargos de
Pres1dente

Ada
Republica e Vice-Presidente da Repúb11ca de Presi

dente d~ Camara dos Deputados, de Presidente do senado'Federal 
de.Pres1dente do Conselho de Ministros, de Presidente do Supre~o
Tr1bunal Federal e de Defensor do Povo.

Suprima-se o parágrafo único do art. 38.

JUSTIFICATIVA

"11 -.Aos J?ortugueses com residência permanente no País, se
h~uv~r re91proc1dade em favor de bras11eiros, são atribuídos os
d=re1tos 1nerentes ao brasileiro nato, salvo o de acesso à Pres~
deneia da República e à Presidência do Conselho de Ministros.1I

Esse parágrafo confere ao Judiciário o poder de estabelecer

programa de erradicação de impossibilidade de atender a execução

de atos administrativos que satisfaçam exigências de ,interessados,
dando-lhe poder para estabelecer prioridade, fixar prazos limites

das etapas de execução. Isso não é função jurisdicional que ca1ba
ao Judiciário. De que adianta estabelecer o princípio de divisão
dos poderes se a todo instante se está conferindo ao Judiciário fun

ções de governo próprias do Poder Executivo. Isso tudo leva ao es
tabelecimento do governo dos juízes, que não provém do exercício do

voto popular.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
de junho de 1987.

JUSTIFICATIVA

Visa a proposta apenas admitir distinção entre brasileiros natos
e naturalizados tão-só quanto à investidura nos cargos de Presidente
da República e dos seus substitutos. A suprema magistratura do País
deve ser reservada a brasileiro nato.

Também se reconhece aos portugueses, mesmo sem naturalização,de§

de que residentes permanentes, os mesmos direitos dos brasileiros na

tos~ salvo acesso à Presidência da República e do Conselho de Minis
tros.
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AUTOft---------------EMENDA 150401·1
f? KOYU IHA

_~-__-_----------n.TO/.lu.Tlf'ICAÇio-----------------,

E

.UTOft---------------
EMENDA 150398-7
tJ KOYU IHA

Suprima-se o inciso VII do art. 15.

Suprima-se a alínea "h" do inciso 11 do art. 52.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Aí se diz que o povo exerce a soberania pela obrigatoriedade de
concurso de provas nas funções de Jurisdição e administração. Data yg

DiA, não é correta essa doutrina. Sustentá-la é até perigoso, porque
serve de fundamento a tese (já sustentada por alguns) de provimento de

cargos de senadores por via de concurso público, tese direit1sta, que,

por todos os títulos, há que ser repelida. Concurso é uma técnica de

inve~tidura em cargos públicos, técnica legítima desde que não se refk
ra a provimento de funções polít1cas seletivas, por isso mesmo subordi

nadas à vontade popular periodícamente conferida.

Cria-se aí uma inelegibilidade absoluta. Isso é inconcebí~

velo O texto, aliás, está em contradição com o § 12 do art. 7e.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
de junho de 1987.

.EMENDA 150399-5
f? KOYU IHA

.-. T1EXTO/..USTlFIC...ÇÃO ....,

Suprima-se o texto do art. 8e•

EMENDA 150402·9
eu KOYU IHA

Suprima-se os textos das alíneas "ali e t1btl do inciso I do art.32:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

1. o texto da alínea tla" já está consagrado no ordenamento ju

ríd1co brasileiro em dispositivo do Código Civil. Constitucionalizá
-lo parece inteiramente desnecessário, salvo se quer adotar ou proi
bir o aborto.

Data venia, não tem sentido const1tuc1onal d1zer que o povo

brasileiro é o sujeito da vida política e da h1stória da Nação. Is

so não tem o menor significado normativo, nem mesmo afirmativo 'de

situação nacionalista.

Pode ser uma idéia aproveitável no Preâmbulo.

2. O texto da alínea "b" possibilitará interpretações desencon

tradas, quanto a saber se proibe ou não o aborto. A questão do aborto

hoje se prende a manter ou não a sua criminalização. Problema, p01S,
da prdem juríd1ca ordinária relacionada com o Direito Penal.

'UTO"--------~------

JUSTIFICATIVA

Suprima-se a alínea "b" do inciso VIII do art. 4e.

EMENDA 150403-7
f: KOYU IHA

r::-r Tlf:XTol.Ju.Tfnc~ÃO_-------- ...

Suprima-se a alínea "d" do inciso I do art. 52.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
de Junho de 1987.

EMENDA 150400-2f? KOYU IHA' 0'-

JUSTIFICATIVA

Não se justifica a liberalidade de da direito de voto e e1egibk

lidade a estrangeiro com mais de cinco anos no Brasil. A cidadania é

algo vinculado à nacionalidade, e o estrangeiro que queira participar
dela deve naturalizar-se.

Não se alegue que a liberalidade se restringe a eleições munick
pais, pois há Municípios, como o de s. Paulo, de importância não me

nor que alguns Estados. Dando a estrangeiro a elegibilidade, é possí

vel ver a Câmara Municipal de são Paulo composta em algum momento só

de estrangeiros, com ápenas poucos anos de Brasil.

Se for depender de plebiscito a instalação de usinas nuclea

res, de indústrias poluentes, e outras obras de grande porte, susce

tíveis de causar danos à vida e ao meio ambiente, tais obras nunca

serão realizadas. E as grandes usinas hidroelétricas (obras de gran

de porte) não mais serão feitas, se o plebiscito for negativo. O in
teresse nacional fica subordinado a alguns votos contrários. ~ de
mocrático?

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
de junho de 1987.
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EMENDA 180404-5

tJ

~~--------------- Tf;XTo/olUITII"'CAÇÃO -"

dos dos direitos de votar e ser votados. Ou seja, reconhecem-se a

eles os direitos políticos ativos e passivosa Logo, só por aí,

qualquer lei que d1spuser em contrário ou rest~ngindo Já é incon~

titucional e inválida.

Significa dizer que, depois dessas normas, não tem cabimento

a norma do arta 62 a

Suprima-se a alínea "b" do inciso IX do art. 4'. Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

de junho de 1987.

JUSTIFICATIVA

Em separado, estamos sugerindo emenda modificando o texto

das alíneas "d", fleU e "f" do ~nciso I do art. 32, em termos que

justifica, a supressão da alínea "b" em tela.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
de junho de 1987.

EMENDA 150407-0
f!J KOYU IHA

r;,---------------- TlXTOI,/USTIf'ICAÇio------ -,

Dê-se à alínea "o " do inciso VII do art. 32 a seguinte redaçã=>:

~~--_-~_-__ 'LUA!lIO/COIolISsio/SUtlCOMIUÃO '

. . " S.O..B.. E._.R_ANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO [JY;i;üe?w
EMENDA 180405-3
~ KOYU IHA

AUTOIll-------- _

"c} do 5 rg i l O da correspondência e das comunicações

em geral. 1I

JUSTIFICATIVA

Suprimam-se os ars. l' e 2'

L Esses dispositivos não contemplam direitos individuais. Seu
conteúdo proclamatório não tem propriamente natureza programática, no

sentido de que estabeleçam fins a serem atingidos por ação governa
mental no curso da aplicação das normas const~tucionais.

2. Não se nega valor a esses princípios proclamatórios ligados
à formação histórica de um povo, às lutas para a construção de uma
Nação livre e independente, ao espírito e índole de um povo que d1S

so dimana ou aos princíp10s da Nação. Esta não é moldável por via
de normas constitucionais, que se dirigem à organização do Estado

(não da Nação), à positivação e subjetivação dos direitos fundamen

tais do Homem e Suas garantias contra o arbítrio (que não é da Na
ção, formação histórico-cultural e sociológica) dos poderes estataisa

/ JUSTIFICATIVA

A redação proposta exclui a ressalva contida no texto do Subs

titutivoa É que a ressalva "salvo autorização Judicial, nos casos

previstos em lei, por necessidade de invest1gação criminal 11 acaba

por suprimir a garantia a Primeiro porque a lei fica sem parâmetro

limitador e, por isso, pode abranger tudo. Segundo porque a ressa~

va abrange tudo, inclusive nossa correspondência particular, que fi

ca sujeita à devassà, pois sempre se pode alegar que isso se tornard

necessária para a i~vestigação cr1minal de um determinado casoa

O que, às vez~s, se tem protendido são as interceptações telG

fônicas, especialmente n~s casos de seqUestrosa Se é isso quP se

quer, a norma de exceção precisa ser específica, assim, por exemplo:

"o sigilo da correspondência e das comunicações em geral, salvo as

interceptações telefônicas, autorizadas pelo Juiz, em caso de seqücÊ

tro. 1l Assim mesmo com as devidas cautelas, pois não é admissível um
pliação.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

3a Reduzir a norma constitucional a proclamação corno as dos

artsa 12 e 2 2 , COm a devida vênia, é empobrecê-la a Sua importânc18

se ressaltará se o seu conteúdo, com redação apropriada, constar do
Preâmbulo da Constituição. Aí seu valor se eleva no permear tpdo o

texto da Constituição daquele sentido profundo da nacionalidade. Por

isso é que se propõe sejam suprimidos como dispositivo constituc1o
nal e seJam aproveitadas as idéias aí tradUZ1das no Preâmbuloa.

EMENDA 180408-8
(l KOYU IHA

r.~I-_-C.,.O.,..--M.,.I-S-S.,Ã,..0-D,...A:-S=OBERAÂI;{IAI5~O/ÔÕSNIÕiR-E-I-T-O-S-E-G-A-R-A-N-T-I-A-S-D~

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em
l ~ TEXTO/JUi!ITIFICAÇio------------------,

Suprima-se o inciso 11 do art. 3 2 , renumerando os demaisa

JUSTIFICATIVA

Uma Constituição não deve ser repetit1va, porque isso aumenta

o número de seus dispositivos sem acrescer nada ao seu conteúdo, e

porque a torna prolixa coma prejuízo de sua compreensão popular e da

interpretação e aplicação de suas normas.

AUTOIt'----- -,

~--------__ I'LENA"IO/CONISSio/IUICOlflllio---- ---,
SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

"".----------------TEXTO/olUITI'ICAÇio-- -- -f

EMENDA 180406-1
~ KOYU IHA

Suprima-se o texto do art. 6'.

JUSTIFICATIVA

Ora o capítulo I do Titulo II (arts. 8' e segs.) cuida da na

cionalidade com o conteúdo desenvolvido desee mesmo inciso 11, que

assim se afigura desnecessário.

Pelos textos al.ínea "b" do inciso r do art. 52 e das alí

neas do inciso 11 do mesmo artigo, os militares não foram excluí-

Sala das Sessões da Assemb~éia Nacional Constituinte,' em
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JUSTIFICATIVA

PI.F"..."IO/cON15SÃo/sUIICOMISSÃO ~o"'T,l~

'I - COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO ~U~J

direito

revind.!.

relações

isso é
básJ.cil

1. A rigor, aqui não se trata de direJ.to individual. O

ind1v1dual, nessa matéria, é a igualdade do sexo. Aqul., na

cação das mulheres é a igualdade entre homem e mulher nas

de família, Portanto, é tema de capítulo da família. Mas

questão da Comissão de Sistematização, até porque sua idéia

já está no inciso V desse mesmo art. 3 e •

2. O obJetivo da redação proposta é retirar do texto a exceção

dos direitos e obrigações relativos à gestação, ao parto e ao alel.

tamento. Essa exceção afe1a o texto sem lhe acrescentar nada. De fa

to, o prJ.nc!pJ.o da igualdade só se aplica nas hipóteses de sJ.tuações

pertinentes a ambos os sexos, ele pressupõe confronto de fatores e

xistentes nos dos elementos de comparação. Se alguma coisa, como é o

caso, só pertine a uma das partes, não há confronto, não há termo de

comparação, e não há que falar em J.gualdade. Não há J.gualdade na u

nidade. É evidente que, se a lei trabalhista (com base na ConstJ.tu~

ção) confere algum dJ.reito à mulher em razão da gestação, do parto e

do ale1tamento, homem algum pode reivindicar o mesmo tratamento,po~s

ele nunca estará na mesma situação para pedir tratamento igual.,
Sala das Sessões'na Assemblé1a Nacional constituinte, em

EMENDA 180412-6
tJ KOYU IHA

o DA SOBE\tÃ~i'Â""t'°ó'o'sO"3'tREITOS E GARANTIAS DO WJM

Suprimam-se as alíneas lIe " , "fll e " 9" do inciso VII do art. 3º.

1. A alínea ne" vJ.sa proibir hipótese muito excepcional no Br51

sil, d atividade dos detetives particulares. A sJ.tuação não merece

norma constitucJ.onal. É gastar tiro de canhão com moaquaco , É mui

to fácil acabar com esse tipo de atividade. t só não reconhecê-lo

legalmente. Para que proibir na via constJ.tucJ.onal uma atJ.vidade

que para existir depende de autorização legal? É só não dar a autQ

rização.

2. As situaç5~s previstas nas alíneas 11fll e Ilgll Já estão con

templadas nos dispositivos das alíneas "a", "b" e Il e u do J.ncJ.so VIII

do mesmo art. 3!:!:. para que proibir na letra uf", para excepcionar na

letra "g " , se tudo 'isso Ja está resguardado adequadamente nas mencl.Q

nadas alíneas do inciso VIII?

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

JUSTIFICATIVA

1":"1----------------TEXTO/JUITIFICAÇÃO----------------,

EMENDA 180409-6
l? KOYU IHA

~---------- --TEXTO/olU5TIFIC...ÇÃO------_---------~

EMENDA 180410-0
1: KOYU IHA

~~ I"LI:N..."IO/CONISSÃO/SUICONI5SÃO-------------,

'I COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

....,.... TIEXTO/olUSTIFIC...ÇÃO -,

Dê-se à alínea IId" do inciso XIX do art. 32 a segul.nte redação:

"d) não raverá prisão cl.vl.l, salvo nos casos de obri

gação alimentar e de deposJ.tárJ.o J.nfiel, inclusive de tri

butos recolhidos ou descontados de terceiros."

ção:

Dê-se à alínea " a" do l.nciso III do art. 3 2 a seguinte reda-
JUSTIFICATIVA

na) na igualdade de todos perante a Constituição e a

lei."

JUSTIFICATIVA

A J.gualdade perante a leJ. é expressão que por si bastava, co

mo é tradicional. Todavia, a igualdade perante a Constituição e a

lei completa o sentido do direito fundamental a! J.nscrito. Igualda

de perante o Estado Já torna a norma l.ncompreensível. Que Estado?

Na concepção política, na concepção sociológica, na concepção antro

pológica? Certamente que não. O Estado na concepção jur!dica já se

manifesta na Constituição e na lei. Aí já se caracteriza o Estado

corno ordenamento Juridico, portanto desnecessário acrescentar igua~

dade perante o Estado.

o prínc1p1o é de que não deverá haver prl.sao civil, mas as

duas ressalvas trad1cionais devem permanecer, especialmente no caso

de depositário infiel de tributos recolh1dos ou descontados de ter

cel.ros. Quantas vezes só se receberam as contr1buições de prev1dên

cia social dos empregadores, que as recolhem de empregados, pela a

meaça de prisão corno depositário ~nfiel, já que nem sempre é fácil

caracter1zar a apropriação indébita.

Se não houver a possJ.bilidade de prisão por descumprimento de

obrigação alimentar, os obrigados (geralmente os ricos) não pagarão

a11mento. Se a pessoa é pobre, não pode absolutamente pagar, há mo

tivos Justos para o descumprimento da obrJ.gação que deve ~sentá-lo

da prisão.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

,~NDA 180411-8
. EU KOYU IHA

,.,..,-I-_-C-O-M-I-S-S-~;:-O--D-A-SÓBE~"Ã~IÃss~/·D·OSlsr;I-R-E-I-T-O-S-E--G-A-R-A-N"'T"'I=-A=-SC:---'
DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 180413-4
[1 KOYU IHA

PLIEN"'''IO/CONllJSÃo/:UICONISSÃO ~DATA--;-l

- COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO ~UGI; rJ
= TlEXTO/...uSTIFIC...ÇÃO-----------------,

Suprima-se o texto da alínea " a ll do inc1so V do art. 3 2•

...._--------------- TEXTO/olUSTIFIC...ÇÃO-- -,

Dê-se à alínea "eU do incl.so III do art. 39: a seguinte redação:
JUSTIFICATIVA

t1e) O homem e a mulher são iguais em direitos e obriga

ções, inclusive de natureza doméstica e familiar ll
•

1. Uma ConstituJ.ção, mesma abrangente, deve ter redação enxuta,

êvitando-se repetições e superposições das mesmas normas conf~guradQ

ras de direitos e situações.
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2. Quando, na cabeça do inciso V, garante a constituição da fa-I
mí11a pelo casamento ou por união estável, baseada na 19ualdade entre

o homem e a mulher, já se contemplou a ~gualdade de dire~tos e deve
res dos consortes durante a união e após a sua dissolução. Aliás, o

acréscimo da alínea "a ll enfraquece a 1mperatividade da norma do 1ncJ.

so, porque acrescenta unos termos da lei"; então Já não será maJ.s u

rna igualdade derivada da constituição, mas dos "termos da lei ll
•

3. Não é só isso, a letra "e" do inciso lI! do mesmo art. 3e: Já
contempla a igualdade de direitos e obrigações entre homem e mulher,
inclusive os de natureza doméstica e familiar, sem dependÊncia da 181

E;M.ENDA 150415-1
[l KOYU IHA

• I ~ COMISS~O DA SOáERAN~AMlsEÃ°f)O'soMD~R-E-I-T-O-S,----E--------,
GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

1'":""1----------------TEXTO/olulSTlrlCAçio----------------...,

Suprima-se o ínciso VI do art. 4~ com suas alíneas e, como conse

qüência, suprima-se também o inc1so VIII do art. 15.

4. Nesse esgarçamento normativo, a Constituição se torna incom

pulsável, incompreensível, difícil de interpretar e aplícar. Há como

que um temor de não contemplar os direitos e obrigações em normas lím
pidas e escarreitas, enxutas, porque, não raro, encontramos um d1spo

sitivo lapidar contemplando, em forma normativa abrangente, um d~rei

to fundamental, e logo, a cada passo, encontramos o mesmo d~reito cOll

templado em situações específicas, com redação d~ferenciada, que en

fraquece a norma mãis abrangente.

Sala das Sessões da Assembléia Nac~onal Constituinte, em

JUSTIFICATIVA

1. O texto sob a r?brica de v1sibilidade e corregedor~a social
dos poderes do Estado prevê que sindicatos e associações em geral po~

sam ~xigir do Estado a informação II c l a r a , atual e precisa do que fez,

do que faz e do que programou fazer, bem como a eXibição dos dócumen
tos correlatos", e ainda ex~ge mais que os documentos que relatam as

ações dos Poderes Estatais sejam vazados em linguagem s~mples e aceS

sível ao povo em geral, quando nem é ao povo que se dá o direito de

pedir informação, mas sindicatos e assoc~ações.

AUTOIt---------------

~__---~---- I'L.EHA"'O/cONISSÃo/sUICOMISlJÀo' --,

- COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

Dê-se ao art. 9~ a seguinte redação:

"Art. 92 - são brasileiros:

2. Na base do dispos~tivo, data venia, prima uma idéia corpora

tiva. Não é o povo, titular da soberania, que tem o direito às infor
mações, mas corporações, que vão agir, não autorizadas em cada caso

pela maioria de seus associados (que sequer vão ser consultados), mas

pelas diretorias ou simplesmente pelo presidente. Demais, não é fun
ção de sindicato esse tipo de intervenção. t deformar a natureza des

se tipo de associação profissional. Os direitos de representação, que
o Substitutivo não mantém, é que são os instrumentos apropr1ados, seu

caráter corporativo, para o exercício da participação sugerida.

AUTOIt---------------

3. E mais, sequer está prevista para que se exige a informação.

Pedir informação pela informação, Quando existem órQãos de representa
ção popular para requerer as informações com vista ao controle da ad
ministração e há os partidos políticos de oposição para exigir e cri

ticar o que fez e vai ser feito, é substituir o papel de instituições

políticas por intere~se corporativos, com evidente preJuízo à demo

cracia.

1. Sob a rubrica de participação direta, O texto assume em tQ

das as suas alíneas idéias francamente corporativas, garantindo a

participação lidos movimentos sociais organizados na Administração Pú

blica ... visando a defesa dos interesses da população, a desburocra

tização e o bom atendimento público". Como que os movimentos vão par

ticipar na Administração Publica? Administrando?

JUSTIFICATIVA

15.

Suprima-se o inciso VII do art. 42 com suas alíneas e,
corno consequência, suprima-se também o inciso V do art.

= TEXTO/olUSTI,.K:AÇAO -,

EMENDA 150416-9
l:J KOYU IHA

I - natos:
a) os nascidos em território nacional, embora de pais estraa

geiros, desde que estes não esteJam a serviço de seu país;

b) os nascidos fora do território nacional, de pai ou mãe br~

6i1eiros, desde que qualquer deles esteJa a serviço do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiros, em

bora não estejam estes a serviço do Brasil, desde que registrados em

repartição brasile1ra competente no exterior ou, não registrados, vg

nham a residir no território nacional antes de atingir a maioridade,

neste cao, alcançada esta,. deverão , dentro de quatro anos, optar pe

la nacionalidade brasileira;

I JUSTIFICATIVA

11 - naturalizados:
a) os nascidos no estrangeiro que hajam sido admitidos no Br~

I sil durante os primeiros cinco anos de vida, estabelecidos definitiv~

mente no território nacional. Para preservar a nacionalidade bras11ei

ra, deverão manifestar-se por ela, inequivocamente, até dois anos

após atingir a maioridade;

b) os nacidos no estrangeiro que, vindo residir no País antes

de atingida a maioridade, façam curso superior em estabelecimento na

cinal e requeiram a nacionalida~ até um ano depois da formatura;
c) os originários de países de língua portuguesa de comprova

da idoneidade moral e senidade fíSica, com um ano de residência inin

terrupta no País;

d) Pela forma que a lei estabelecer, os que, por outro modo,

adquirirem a nacionalidade brasileira. 1I

1. Primeiro, trata-se mudar a forma adotada no substitutivo:

"Pertence ao povo do Brasil: os brasileiros ... I1
, quando a forma tra

dicional é mais simples e mais clara: são brasileiros: ... natos .... lI

Não h~ razão para alterar norma tradicional que sempre foi bastante e
suficiente.

2. Segundo, trata-se de manter as formas da naturalização ex

traordinária por radicação precoce e por conclusão de curso superior

que o Substitutivo não acolheu.

2. A letra "b" do dispositivo dá legitimidade a associações,

com ou ~ persona1i~ade Jurídica própria, para requerer informações

ao Poder Público e promover as ações que visam à defesa dos interes

ses que representam. Outra vez, como no inciso VI do mesmo artigo,
não é ao povo que s~ reconhece o direito, mas a corporações, e aqui

até a agrupamentos organizados adrede, pois sem personalidade jurídi
ca própria.

3. A alínea "c" prevê o direito de serviàores e comunidade de

eleger agentes do Poder Público em cargos de direção de setores dire

tamente relacionados com a vida cotidiana da comunidade. primeiro, iA

so não é participação direta, é participação representativa, como tam

bém na alínea "d". Segundo, aí em verdade se realiza um tipo de comPA



tivi~mo grupal, servidor elegendo seus superiores hieráquicos, no in

teresse de quem? Dos servidores, evidentemente, do grupo. Vale dizer

elege-se um Prefeito, Governador, Presidente da República, para rea

lizar um programa governamental, o que requer agentes em cargos de
direção de sua confiança, e no entanto estes devem ser submetidos à
eleição, para que candidatos de oposição eventualmente se elejam e

boicotem a execução do programa governamental. De sentido.semelhante

são, enfim, as alíneas "e" e "fll do mesmo inciso.

4. Ora, o Pais se tornará absolutamente ingovernável, se fQ

rem "provadas n01:mas como essas do inciso VII e as de inciso VI. E

O pior é que não se trata de normas democratizantes, mas de teor CO~

porativo. O povo, como tal, fica ausente, porque as corporações tem

interesses específicos, e vão atuar não por seus membros, mas por

sua elite dirigente.

5. Não é democracia participativa, sequer, mas regime corpors

tivo, não como o corporativismo orgânico do fascismo, do franquismo e

do salazarismo. Mas de um.corporativismo grupal, que será mais danoso
doq ue o outro, com todas venias ao autor do Substitutivo.

EMENDA 150417-7
tJ KOYU IHA

E

""'c----------------TIXTO!oIUSTIFICAÇÃO--------------__-,

Dê-se ao inc~so III do art. 42 a seguinte redação:

"III - LIBERDADE DE CULTO

a) é livrJ a prática de culto religioso, respeitada a digni
dade da pessoa.

b) respeitado o credo de cada um, é livre a assistência ,eli
giosa nas entidades civis e militares e nos estabelecimentos de
internação coletiva."

JUSTIFICATIVA

1. A redação proposta baseia-se na da Comissão Provisória de Es

tudos Constitucionais, quase 19ual ao enunciado tradicional no Dire1to
Constitucional brasileiro, que foi sempre eficaz e respeitado. Se há,

neste País, algum direito respeitado, esse direito é o das liberdades
religiosas. Não há, pois, necessidade de complicar seu enunciado.

2. De fato, a alíneÇl lia" do Substitutivo inovou para pior, data

venia. Torna-se até incompreensível, quando diz que lias direitos de

reunião e associação estão compreendidos na liberdade de culto ••• " O

contrário ainda seria admissível: liberdade de culto compreendida 'nos

direitos de reunião e associação. Há diferenças fundamentais, por is

so é que é necessário norma específica para garantir a l1berdade de

culto. Quando se declara, na Constituição, que é livre a prática de
culto religioso, isso envolve todos os meios necessar10S à sua efetivª

: ção, não sendo preciso acrescentar, tautoJogicamente, '''liberdade de

culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimoniais públicos é

livre ... "

3. A redação proposta, por outro lado, suprime a alínea Ub" do

inciso III do mesmo art. 42,"que proibe a profissão de culto que atell
ta contra os fundamentos constitucionais da Nação e a inviolabilidade

dos direitos e liberdades fundamentais". Um culto desse tipo não se

ria re11gioso, e porquanto não estaria amparado pela liberdade de cu~

to. Demais, se ressalvar o respeito à dignidade da pessoa, Ja basta

para i~pedir cultos que pudessem atentar contra direitos e liberdades
fundamentais.

4. Mudamos também a rubrica do inciso, porque o substantivo."prQ
fissão ll não tem mais na: língua portuguesa corrente o· sentido derivado

do verbo "professar ll•
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EMENDA 150418·5
[J KOYU IHA

~~_~~_~~ f'LENAPUo/cONI'sio/cUBCOMlssio-----------,

• I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS D

~-__- __----------TIEXTOIJUSTI"lCAÇio,----_-----------__,

Dê-se à alínea "clt do inciso XIX do art. 3e a seguinte reda-

ção:

"c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a C01.sa julgada. I!.

JUSTIFICATIVA

1. Data venia, a redação do Subst1.tuvo mistura conceitos 1ncom

patíveis. Ou se estabelece a irretroatividade geral da lei, corno se

faz no final do dispositivo emendado "a lei '" não poderá ter efei
to retroativo", ou se mantém apenas a garantia do direito adquirido,

do ato jurídico perfeito e da coisa Julgada. É que a irretroativid~

de geral já contém essas garantias.

2. Não se sabe bem o que é que se quer dizer com "se (a lei)
for restritiva de direitos e liberdades, não comportará exceções".

Talvez, o nobre Relator não tenha apercebido o perigo de norma cons

titucional desse tipo, porque está admitindo, sem lim1tação, que se

ja restritiva de liberdades, de direitos também (isso é normal), mas

quando diz "não comporta exceções" gera uma situação pior, p01.S que

exceções a norma restrit1vas de liberdades são em favor de amplia
ção da liberdade.

3. Por outro lado, ficou sem contemplar a retroatividade penal
benéfica. Por isso estamos também propondo nova redação à alínea
"gll para ficar expressa a retroatividade penal benéfica.

continuação

4. A cláusUla, lia lei ... só terá v1.gencia após a publicação" é

princípio geral de dire1to, que sempre constou da Lei de Introdução

ao Código Civil com as gradações convenientes: "entra em vigor na
data de sua publicação, ou no dia tal ou qual, ou tantos dias após
a publicação." Nunca houve problema a esse respeito. A introdução

da norma na Constituição não se Justifica, e até atrapalha.

5. A emenda repõe a garantia de segurança jurídica (garantia
da estabilidade dos negócios jurídicos) no seu sentido tradicional.

A irretroatividade da lei .(salvo a penal, quando não benéfica) só d~

ve ser princ1p1.o para a garantia do direito adquirido, do ato juríd~

co perfeito e da c~1sa julgada. Não é mau que a lei retroaJa, quando
beneficia, qualquer que seJa ela (não só a penal).

Sala das Sessões d~ Assembléia Nacional constituinte, em

.".,.. -=--=--.:...:--=---='--_ AIJTOII:---------------

"LEN,I.IIHO/CONISsio!suaCOMIlUlio ~OATA=-:-:-l

- COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO ~uG?JJ:J

~c---------------- TlXTO!JUstlfIÇAÇio-------------------,

Dê-se ao inciso XVII do art. 32 a seguinte redação:

"XVII - A PROPRIEDADE:

"a) A propriedade privada é reconhecida e garantida
pela lei, que prescreverá os seus modos de aquisição e

de gozo e os limites a que está sUJeita, a fim de reali
zar a sua função social e se tornar acessível a todos.

"b) a lei estabelecerá o procedimento de desapro

priação por utilidade pública e por interesse social, mg
diante justa indenização em dinheiro, re~alvados os ca

sos previstos nesta Constituição.
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(3.~)
Dê-se à alínea lI a " do inciso XIX do artigoJa seguinte redação:

"a) Todos os necessitados têm direito à justiça e à assis
tência judiciária gratuita."

r::-r----------------TUTO/olU.Tlf"ICaçÃO---------------_,

EMENDA 150421-5
tJ DEPUTADO ROBSON MARINHO

~~------,=---- PLUAluo/cOilISJÃo/sUICOMISlÃO'-----_._-------,
• I - COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS

JUSTIFICATIVA

"c) quando a desapropriação incidir sobre ~móvel de
residência do proprietário, não ficará ele obrigado a d~

socupá-lo, enquanto não receber a totalidade da indeniz~

ção, salvo acordo formalizado em juízo.

tld) o não uso, o uso impróprio, O meramente especQ

lativo e o manifestamento abaixo da potencialidade ,dos
bens que são meios de produção importam perda da propr~~

dade em favor do Estado."

JUSTIFICATIVA
1. A proposta de emenda reformula o texto mantendo sua inten

ção básica. A classificação do SUbstitutivo não é exaustiva. Há ~ns
.... continuação

que não são nem de uso particular ou familiar nem meio de produção.
Pense-se, por exemplo, num quadro de Picasse ou nas obras de arte em
geral.

2. Não deve haver bem algum insuscetível de desapropriação. O
que deve garantir é a reposição adequada, e antes da desocupação, de
meios para que o desapropriado obtenha cond~ção de uso do bem idên

tico ao de que foi despejado. ~ o que a emenda assegura em relação

ao bem mais suscetível de desapropriação nas grandes cidades (espe
cialmente), importando grande dificuldade ao proprietário da sua ú

nica casa de residência~ quando perde a posse (por imissão início

litisl sem pagamento que lhe permita adquirjr outra e, às vezes, até
sem possibilidade de locar outra nas mesmas condições.

3. A rigor, essa matéria deveria ser disciplinada no capítulo

da Ordem Econômica, como ocorre mas Constituições mode~nasl desde

que 'se concebe a propriedade com função social. ~ que a propriedade
funcionalizada deixou de ser direito individual~

1. A referida alínea "a" do Sub&titutivo diz que a lei e o EstA
do grarantirão a-todos acesso à Justiça. Primeiro, não é necessário

dizer a ~ e o Estado; basta um; se a lei garante é o Estado que es

tá garantindo_ Segundo, nos termos em que o texto está redigida: Ja

está consignado no princípio da acessibilidade à jurisdição que se en
contra traduzido, na forma tradicional límpida, na alínea "b" do mes

mo inciso. O que falta mesmo no SUbstitutivo é prever a assistência

judiciária gratuita e a garantia do direito de acesso à justiça dos
necessitados. ~ o que a emenda visa estabelcer.

2. A segunda, parte da alínea "a" do Substitutivo é. data Venia,

despicienda. Ora, a Constituição deve estabelecer as condições e re
quisitos do exercício do controle Jurisdicional na constitucionalida

de, e o Substituto o faz, instituindo o Tribunal de Garantias Consti

tucionais. Se a Constituição estabelece regras sobre esse controle, é
porque ele se exercd dentro de certos limites (de certas restrições),

como qualquer instituto regrado. Logo, não tem éabimento estatuir ou
tra"norma ve?ando restrições ao controle. Pois, se houver restrições
que limitem o exercício mais do que as regras estabelecidas na Const~

tuição. tais restrições são in~onstituc~nais, independetemente de
do dispositivo vedatório.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Const~tuinte, em

Aditiva)

Acrescente-se, ao item XIX do artigo 3" do SUbstitutk
vo do Relatorlda Comissao da Soberania e dos Direitos e Garan

tias do Homem e da Mulher, a seguinte alínea:

fiZ) a instrução criminal será contraditória, observa

da a lei anterior, salvo quando agravar a situação do réu, v~

dado procedimento inquisitorial em qualquer instância, juris

dição ou atividade de polícia judiciária".

EMENDA 150422-3
~-------------"UTOIt---------------

I!J CONSTITUINTE H~LIO ROSAS

E

na tortura, a qualquer título, const1.tui crime inafiançá
vel e insuscetível de anistia, graça, indulto e prescrição."

JUSTIFICATIVA

Dê-se à alínea "i" do inciso I do art. 3" a seguinte redação:

EMENDA 150420-7
(J DEPUTADO ROBSON MARINHO

Essa nova redação da alínea "ilt, visa dar-lhe um tratamento ma~s

técnico. A justificativa, contida no corpo do dispos~tivo ("a mais

grave ofensa à v1da, à existência digna e à 1ntegridade física e men

tal", IIcrime de lesa-majestade") não acrescenta nada a ~mperatividade

das normas, e na verdade ~ntroduz elementos SUbJetivos na tipic~dade

do crime. A técnica legislativa de normas de natureza penal, mais en

xuta, é mais incisiva e mais precisa. A indicação de agentes e co

-agentes da ação criminosa deve ficar para a lei ord~nária. Além do

mais, envolver no crime "OS que, tomando conhecimento dele, não o co

mun~carem na forma da 1e1", é dar uma extensão muito grande ao conce~

to de co-autoria. Ora, só se pune a omissão nos casos em que o om1SSO

tem o dever, em razão de ofíció, de comunicar o crime, e isso consta

do direito penal. E o texto do Substitut~vo vai muito além disso, com
a agravante 9ue pode levar a pun~r, na mesma med~da, pessoas também

vítimas da opressão.

JUSTIFICAÇÃO

o acréscimo da vedação do procedimento inquis~

torial visa tornar substantiva a garantia dada pelo Estado aos
direitos individuais, permitindo ao cidadão da "persecutio cri.

minis" contar' com a efetiva participação de seu defensor- con

tratado, dativo ou membro da defensoria pública - desde o mQ

mento inicial do procedimento apuratório, condição essencial
ao exercício do mais amplo direito de defesa, tal como ocorre

nas democracias modernas.

EMENDA 150423·1
PU CONSTITUINTE H~LIO ROSAS

~Dm~. " ,P°c07
r.;"f---------------- TEXTO/olUSTIf"ICAÇÃO'----------------,

Substitua-se, no SUbstitutivo do Relator da Comissão

da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher,

a alínea a) do item I do artigo 3", p~la seguinte:
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" a) É garantido o direito à vida desde a concepção".

JUSTIFICAÇÃO

A boa doutrina cristã defende o princípio de que de~

de o ato da concepção já existe vida.
No oriente, de igual maneira, tanto na China quanto

no Japão, a despeito de regimes políticos, econômicos e filos~

ficos distintos, ambos os países admitem que a vida se dá com

a concepção.

EMENDA 150426-6
f? FRANCISCD IDLLEMBERG

""'------------ TEXTO/.lUSTlfIC.çio------ --,

No Art. 39, VII, ~:

Excluir esse dispositivo.

JUSTIFlCACÃO

Se tal ocorre, a vida tem que ser preservada.

Assim sendo, a doutrina espírita cristã, fundamentan
do-se, dentre outros princípios, na reencarnação, tem por obr~

gação proteger a vida em todos os seus estágiós. Daí a presen
te proposta recomendada pelo II Encontro Nacional Sobre o A~

pecto Social da Doutrina Esp{rita, que adotamos.

A atividade de informação, de modo geral, é fundamental para
as decisões a serem tornadas na esfera do Poder Executivo.

Restr2ngi-la às hipóteses previstas nos dispositivo é compro
meter a formação do convencimento do Presidente da RepÚblica, no
uso de sua competência constituc~onal.

.UTOIt---- _

Senador FRANCISCO ROLLEMBERG

EMENDA 150424-0
~ FRANCISCD IDI.LEMI3E:ffi
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Por outro lado, a matéria
administração federal, devendo

cional mas de lei a ser votada

EMENDA 150427-4
[!J

d~z respeito a atividadffiligadas à
ser obJeto não de norma const~tu

pelo Congresso Nacional.

r"'''''~'FMDB-~

No Art. 39, VII, E:

Excluir a expressão "•••••por necessidade de investigaçoo cr:i.nuna.l".

r.1,-----::----- "-EHÁlllolcoNI~s.io/suacoMlss.io ~

COMISSÃO DA SOBERAfflA E DOS OIREtTQS E GARAffTtAS DO

HOMEM E DA MULHER

JUSTIFICI\ÇÍÍO: PROPPSTA DE EMENDA AO ANTEPROJETO - EMENDA ~UPRE~S~VA

O dispositivo constií.tucnonal. ao fazer deperrler a quebra do "sig:tlo da
rorresp:mdência e das comunicações em geral" de previsão legal, defere ao legi§.
lador a cx:npetênc~a para estabelecer os casos excepcãonai.s em que essa medida
possa ser admitida.

- Art. 3~, IX, a e 1:l:

- ExcluIr.

Noo deveraa, poãs , o texto oonstitucional circunscrever essas exceções à
necessidade de investigação cramínal, limitando a cx:npetência do Poder Leg~sla1:i

"10 que, melhor IredJ.tando scbre tão l111pOrtante questão, pode vir a identihcar
outras circunstâncias em que essa providência se Justifique, como, por exenplo,
a da existência de elementos estrangeiros dentro do território nacional, que
atentem contra a Segurança do Estado.

JUSTIFICAClIO

O direito de acesso a Informação não pode ser a~

p l o , irrestrito, il imitado, devendo r e s t r l n q I r e l he o e xe r c I c Lo , r~

zão de interesse públ ico, que tornam inacessfveis as informações t

pertinehtes ã segurança e defesa do Estado.

DA MULHER

Senador FRANCISCO ROLLEMBERG

DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E DA MULHERSOBERANIA

Acresce que o direito como assegurado no texto
em questão poderia vtr a ser exercido por ato de mero capricho,
em detrimento dos superiores interesses da Administração Públ ica
e de forma tão generalizada que tornaria inviável e desproposita
do O seu atendimento. -

Ademais a matéria já está presvista em outros I

dispositIvos do Parecer.

.., TElCTO/olUSTltIC.çio------------ -,

r:r---------- "'-ENAlllo/c:oaussio/luleoM'ssio-----------,

EMENDA 150428-2
[J Dep. Lúcio Alcântara

~"AI'ITIDO~

MOB-S

inclusive as po l iciais e as mi I l rare su por

PROPOSTA DE EMENDA AO ANTEPROJETO - EMENDA SUBSTITUTIVA

- Art. 32, I:
- Subs t 1tu i r a expressão ti

Una forma da lei".

r:r---------- PL.U""10/cONlsdo/suacoNlssÃO --,

COM ISSÃO DA SOBERAN IA E DOS OIRE ITOS E GARANTI AS DO HOMEM E

JUSTI FICAcM Inclua-se, onde couber, no substitutivo do relator, na parte
relativa dos Direitos e Garantias.

A expressão" entidades particulares ou públ icas" alcançaria os
órgãos públicos emr geral.

Por outro lado, ao Poder Legislativo deveria competir a indica--
ção dos casos em que O acesso a informação possa ocorren, para que

ele não seja entendido c.omo l l imi tado, i sto é, podendo ocorrer até
mesmo em detrimento do interesse pÜbJico.

Art. - ~ assegurado o direito de alegar imperativo de cons
ciência para eximir-se da obrigação do serviço militar, salvo em tem
po de guerra.

Parágrafo un~co. O exercício desse direito impõe a seu titu
lar a realização de prestação civil alternativa.

Acolho, nesta sugestão, proposta que me foi enviada pelo SeE
viço Nacional Justiça e Não Violência, sob o título "Serviço Civil

Patriótico - Uma proposta de modificação constitucional".
Essa norma é justificada com declarações da C.N.B.S. e que

dizem:
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H A Igreja reconhece o direito à objeção de consciência, assim
como o direito que o Estado tem de impor serviços alternativos.

Com re1aç§0 ao serviço militar obrigatório, nos países com tra
dição de respeito aos direitos humanos e liberdades fundame~

tais, B alternativa é a prestaç§o de um serviço civil.

Esse serviço substitutivo é geralmente um trabalho de caráter
não militar, em benefício da comunidade, tendo uma dimensão social e
humana e contribuindo para a paz e a cooperação internacional".

ÊMENDA 180431-2
LiJc= Dep. Lúcio Alcântara

~----------..Lt:HA'uo/c:ONI..io/.u.COMlldo----------~

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

~---------------- TIXTO/olUITl'ICAÇÃO------------------,

Inclua-se, onde couber, no substitutivo do relator:

.... TI:JCTO/tfUITI'ICAÇAO •

~---------IfILI...:NO/çOIfI..loI.ulCo.r...io-----------
~ SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

Inc1ua-se,onde couber, no substitutivo do relator, na par
te relativa dos Direitos e Garantias.

A lei tributária terá em conta a capacidade econêmica do
contribuinte. Nenhum tributo ou ônus de qualquer natureza sobre a
renda, os bens, o patrimônio, os serviços e a produção econômica se
rão instituídos ou aumentados sem lei que o estabeleça, nem cob~
dos em cada exercício, sem que a lei que os houver instituído ou a~

mentado esteja em vigor trezentos e sessenta dias antes do início
do exercício financeiro. Lei do Congresso Nacional poderá excetuar
o imposto lançado por motivo de guerra externa e o emprést~mo co~

pulsório para atender calamidade pública. A base de cálculo dos tr~

butos ou dos ônus de qualquer natureza sobre a renda, os' bens, o p~

trimônio, os serviços e a produção econômica não poderá ser alter~

da, nem as respectivas alíquotas aumentadas, sem que lei autor~zat~

va do Congresso Nacional esteja em vigor trezentos e sessenta dias
antes do exercício financeiro, ressalvados os impostos de import~
ção e exportação.

AUTCIIl---------------rEMENDA 180429-1
mc: Dep. Lúcio Alcântara

Art. - A menoridade civil cessará aos dezoito anos comple
tos e a respo~sabilidade penal terá início aos dezesseis anos com
pletos.

A emenda introduz o conceito da anualidade econõmica do
tributo, ao invés do atual sistema gregoriano formal. O obJet~vo é
permitir um planejamento fiscal estável para o indivíduo e a empr~

sa, frequentemente sobressaltados pelas modificações do fisco em
fim de ano, para vigência poucas semanas ou dias após. visa, ta~

bém, obrigar o Executivo a uma previsão orçamentária mais cuidadosa
e melhor controlada, em face da impossibilidade de gerar receita a
curto prazo.

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
~_--- I't.EItAllllO/cOMISlio!IUleOIf'uio,------------,

= TEXTotolusTIF1CAÇÃO -,

AUTOJl---------------

Dep. Lúcio Alcântara

EMENDA 180432-1
[!J

Creio que o texto constitucional deve fixar as idades em
que cessa a menoridade civil e tem início a responsabilidade penal.

Hoje, com a evolução das técnicas e dos meios de comunic~,

o jovem de dezoito anos já se pode guiar, com certeza, pois já a
prendeu bem mais do qU~ aquele, em 1916, quando da edição do Códi
go Civil, possuía vinte e um anos.

No mesmo sentido, a redução da responsabi1ida?e penal dos

atuais dezoito para dezesseis: esse posicionamento permitirá, inc1~

sive, que se combate a delinqüência juvenil com mais êxito pois .é
grande a incidência de crimes praticados por quem se situa na faixa

etária entre dezesseis e dezoito anos.
Acrescente-se, onde couber, no subs~tutivo do relator.

SOBERANIA, DIREITOS E GARANTIA DO HOMEM E DA MULHER
~r---------- "LllIfÂIMCl/COllfltsiQ/auKoMf••io, --,

EMENDA 180430-4
I!lc= Dep. Lúcio Alcântara

I.UTOII--------- _

r:s:;:'ArA~. ,'-
?-JI,'i{;0=

Todo aquele que, por dolo ou culpa, der causa a que ce~

se, fique reduzida ou limitada, permanente ou temporariamente, a c~

pac~dade de sustentação econômica de terceiro, ou de sua famí1ia,p~

gará inden~zação civil, mediante dinheiro ou trabalho, pelo tempd
necessário ao reequilíbrio da vítima, ou de seus dependentes, sem
prejuízo da sanção penal. Caberá ao juiz ditar a indenização qua~

do da fixação da pena.

0=.---------------- TUTO/tlUITIF5CAÇio--- -,

Inclua-se, onde couber, no substitutivo do relator.

Art. Todo ato normativo da administração será previa
~nte publicado para ciência dos interessados, os quais apresentarãõ
~~efesa de seus interesses em audiéncia púb~ica obrigatória.

Justificativa

A administração das ~ publica impõe a transparência do
processo decisório e a publicidade dos atos adm~nistrativos. o princi
pio representativo, por seu turno, exige a prestação de contas e a co
municação permanente entre o delegado e os de1egantes do poder po1ítI
co. Da soberania popular, por fim, decorre que a sede do poder deve
ser consultada, tão a miúde quanto viável, para se conhecer sua opi
nião e tê-la corno co-partícipe do processo decisório. -

Posta essa ordem principiológica, é de todo justificável
que se conheça previamente o que o Poder Público quer exigir dos adroi
nistrados. Cria-se, dessarte, mecanismo sadio de controle prév~o da
,legalidade e do interesse público. Tem-se, por fim, a integração
mais completa entre goverpo e povo.

A sociedade tem preocupação justa com a dignidade e a r~

cuperação social do preso. IstQ, contudo, não deve en~Jar, como
até agora, total descuido pela vrt~ma ou seus dependentes ou óE
fãos. são milhares as famíl~as agredidas permanentemente pela v~~

1ência decorrente da perda, total ou parcial, da capacidade de tr~
balho do seu pai ou mãe; ou as crianças órfãs ou m~heres viúvas
que perderam no pai ou marido, vítimas da violência, suas espera~

ças de vida digna, de educação e de ascenção social. Cumpre seja f~

xada reparação civil proporcional, sem prejuízo da sanção penal.
Não deve bastar que o criminoso seJa punido; ele deve, igualmente ,
contr1buir para amenizar as consequências do mal que causou.

PMENDA 180433-9
'[!J l-4ÂRIO "AIA

~ CO'!ISS1\O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS~ l:?i76JW
DO HOME~ E DA ~ULHER I

t o que ora se propôe à consideração da Assembléia
nal Constituinte.

Naci,!?
No Anteprojeto da Soberan~a e dos D~reitos e Garantias

do Homem e da Mulher. capítulo IV, Do Éstado e Suas Relações com
os Demais Estados, inclua-se o segu~nte:



I. ConuiO dl8obe1'8llla e~~ e <àrInIIlIs do Homem e di~ • 'OiOII

e fé em Deua!",Acrescenta ao art. 1 2 a expressão: "

Vale lembrar que há quase duas dezenas de milhões de crian

ças no Brasil, abandonadas nos lixos e sargetas das grandes cida

des, pelos seus pais. E as centenas de-milhares de criminoso~ que

superlotam os cárceres e outras centenas de milhares'que estão

soltos e perambulando pelas ruas foram, na sua maioria, menores

abandonados.

Esse ~~,- je abandono não exime a sociedade e O Gov~rno ~o,

dever assistencial, cabendo a nós fixar essa responsabilidade na

nova Constituição.

rrr---------- PJ.IIUNo/CO»l.do/luecOIlHMÁO--------__-,

OM. DA SOBER. DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

""r----------------Tl:XTO/"u.TI'~AÇiD---------------- .....

Art. - Nas rela~ões internacionais, o Brasil rege-se.,
pelos princípios de defesa da paz, repúd~o à guerra, condenação de
toda forma de discrimina,ão rac~al e colonialismo, e preservação
e promoção dos direitos humanos.

§ - Na defesa desses postulados, a nação brasileira abster
se-ã de manter relações diplomáticas com países que não adotem

ou que flagrantemente os violem."

No mundo atual, ganham cada vez ma~s força os pr~ncípios

de igualdade e _da_l~betdade, consubstanciados e revestidos em di-

versas formas de expressão: da palavra , de reun~ão, de crença,
de convic~ões polít~cas e f~losóficas.

As diversas minor~as e até mesmo a certas maiorias, não
só eSses dire~tos vêm sendo postergados corno sofrem as conseqüên

cias de certos preconceitos, como os de cor, de raça, de religião,
até mesmo de língua e de conv~cções filosóf~ca-religiosas.

O Brasil, como vanguardeiro da luta contra esses precon
ceitos, não pode negar seu apoio às nações que lutam pela extir
pação dessas nódoas sociais, inadmissíveis nos dias atuais.

Por isso mesmo, não só devemos erigir em preceito consti
tucional ê síntese desse ideário, corno necessitamos exprimir nosso
repúdio a esses usos e práticas que repugnem a <XXIvivência internacional.

JUSTIFlCArJi.o

JUSTIFICAÇÃO

m TUTO/olUUll"teAÇio ..,

e 111.

AUTOIt--------------

É preciso que haja uma consciência nacional de que nin

guém é senhor absoluto de direitos. Nossos direitos cessam quando

começam os direitos do nosso próximo.

Todos são muito ageis quando se trata de defende.; seus di

reitos, porém, muito lentos e até displicentes quando se faz ne

cessário assumir obrigações.

O Homem, de um modo geral tem autopiedade, quando deveria

ter autocritica. Essa autopiedade é um processo inteligente de

JUSTIFICAÇÃO

chantagem emocional.

Poucas vezes nos lembramos de assumir nossa culpa pelas

nossas trangressões e dividas, individuais e sociais. Eis porque

devemos lembrar no texto constitucional que somos sujeitos de di

reitos e obrigações.

Inclui a palavra"Obt:igaçÕes" no Titulo I e capitulos I, 11

A al1nea "a" do Item VIII do art. 4 2 do Substitutivo des

ta Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

Mulher, dispõe que é direito e, consequentemente, obrigação do t~

dos os brasileiros defender a identidade histórica e oultural da

coletividade e da pessoa.

Logo, nada identifica melhor nosso povo do que o deusismo,

expressão no catolicismo, evangelismo, espiritismo, em suas múlt!

plas formas denominacionais.

........:.::=;:,:.:::.::...==:.:.-- ] U~;··=l;
' ....ÁMO/;Olt'..lo/UKOtI'lIio-----------] ~...T..~i

ttOM. DA SOBER. DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER WtJ~i

'EMENDA 150436=3-
'~ MILTON BARBOSA

da SOB. DIR. GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
f':"lr---------- PLINAIUO/COtl•• lÃo/.UICOMI..io- --,

Segundo o principio de direitos e obrigações é relevante

institucionalizarmos a paternidade responsável.

O Mundo já tem uma Declaração dos Direitos do Homem e das

Crianças mas, não consta que haja declarações semelhantes a res

peito das Obrigações dos Homens e dos Pais.

Essas obrigações têm inicio desde o momento em que o casal

delibera manter relações sesuais, com ou sem o desejo de procriar.

Modifica a redação das alineas a, b, c, d, e, f, do Item I

do Art. 32 •

JUSTIFICAÇÃO

r=1----------------TUTO/-.lunL'K:,ll;io-----...--- -,

Modifica a redação das alineas a, b, c, d, e, f, do Item I do

art. 32

I - A vida e a existência dignas;

a) adquire-se a condição de sUJeito de direitos pela vida

intra-uterina, inseparável do corpo que a co~cebeuJ cuja responsa

bilidade é dos pais e será protegida por lei;

b) a alimentação,a saúde, o trabalho, a remuneração, a moradia,

o saneamento básiCO, a seguridade social, o transporte, a educação

consubstanciam o direito à existência digna e garanti-los é dever

dos pais.

c) na impossibilidade comprovada dos pais de exercerem imedia

ta e eficazmente a garantia prev~sta na alinea anterior, o Estado

tem o dever de assumir tal garantia.

d) por absolúta incapacidade de pagamento, ninguém poderá ser

privado dos serviços públicos de justiça, educação, saúde, água,

esgotos e energia elétrica.

e) a dotação necessária para o cumprimento dos deveres previs

tos nas alineas anteriores, constará do orçamento da União, dos

Estados e dos Municipios como primeira prioridade.

f) os pais que abandonarem seus filhos menores, estarão sujei

tos as sanções penais e civis, por crime de abandono do menor, na

forma da lei.

-EMENDA 150434:7

~ MILTON BARBOSA
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:ÉMENDA 150437-1
'(!1 MILTON BARBOSA
rrt '1.INAIW/<:O.. lllio/.UKO....io---- -,

COMISSÃO DA SOBERANIA, DIR. GARANTIAS DO HOMEM/MULHER
"" TtJ(TOIJUnl"/l:~i.o-- ...,

Dá nova redação ao item V do art. 3 2 :

h) ser~o gratuitos todos os atos neces
sários ao exercicio da cidadania, incluidos os de natureza
processu~l ~ os de registros civis relativos às pessoas po
bre. -

V - A constituição d~ familia pelo cas~

mento civil, religioso com efeito civil, baseada na igual
dade entre o homem e a mulher.

ape
haja

V - a constituição de familia se faz pelo casamento

civil, baseada na igualdade entre o homem e a mulher.

JUSTIFICAÇÃO

e) o casamento pode ser dissolvido
n~~.uma vez, de conformidade com a lei, e desde que
prévia separaç~o judicial por mais de 2 anos.

r) a lei protegerá a fidelidade conjugal
enquanto esta n~o for dissolvida.

A familia, por razões antropológicas e religiosas é a

célula vital de uma nação, qualquer que seja seu regime politico

ou sistema econômico ou social. Desconheço o registro da existêg

c~a de algum povo, em qualquer tempo que tenha vivido ou v~va em

completa promiscuidade, sem hierarquia famil~ar, sem falar dos

periodos longos em que viveram certas gentes sob o sistema de ma

triarcado ou patr~arcado.

Consiste em uma das caracterist~cas da identidade histó-

rica e cultural brasileiras o ordenamento'juridico, fixando direi

tos e obrigações civis e penais dos pais e dos cônJuges entre si,

embora m~norias ~nsistam na tese do amor livre, que poderá resul

tar em um aventureirismo sexual com repercursões insanáveis no

futuro, em que as principais vitimas serão os filhos.

Sr. Presidente:
Achamos por bem a supressão da palavra

orientaç~o sexual por vonsiderarmos desnecessária, haja vis
ta já existir a parte concernente ao sexo. O~trossim, colo
car orientaç~o sexual no texto contitucional seria uma aber
raç~o, isto porque em constituiç~o nenhuma do mundo, mesmo
nos paises mais liberais como a Suécia, etc., n~o consta es
te termo em suas constituições.

A dissoluç~o do casamento através do
divórcio é um ato que presume-se benéfico para regularizar
situaç~o alheia à vontade dos cOnjugues. Entretanto, a sua

•.realizaç~o mais de uma vez implicaria em sérios prejuízos pa
ra a própria sociedade, tanto para pais como filhos. Sugiro,
portanto, que a instituição do divórcio,seja por uma unica
vez.

Propugna-se por intermédio desta emen
da a inclusão no texto aprovado da expressão "relativos às
pessoas pobres" .

A pretensão tem fulcro nos postulados
da justiça social, porquanto não pode ser dada gratuitamente
às camadas sociais mais aquinhoadas financeira e economica _
mente, para a obtenç~o de qualquer registro civil inerente
à cidadania.

'--~=-==- -ll cP~~'oo~

EMENDA 150438-0
(!l MARIO MAIA

~C!)IIISSi'l:n DA SOBE~;~·;·t;"~~~"·~;';~ITOS E GAIlANTIAS'
DO HO~EM E DA MULHEq I

""---------------TUTO/olUSTlf'ltAÇAO'-- -,

No Anteprojeto da Soberania e dos Direitos e Garant~as

do Homem e da Mulher, substitua-se o ~tem ~, do inciso III,
art. 39, pelo seguinte:

"O homem e a mulher são iguais em direitos e obr~gações

pessoa~s e profissiona~s, inclusive os de naturez~ domestica e

famihar

JUSTIFICAÇ1i.O

Exclu~-se a narte final do item, a excessão apresentada,
pela redundânc~a aue configura.

ftLI.""lO/cOMI••io/IUlCOIIIINio DATA

CCJoIISSAO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 IDEM E DA~~ 06JY7]
= T!JlTO/..USTI,.IC ....çio ~

CONSTITUINTE

EMENDA 150439-8
l: COSTA FERREIRA

capitulo
Suprima-se as alíneas a e bl~? inciso I do artigo 32 do

I dos direitos individuais efi/Íova redação ao inciso I.

Art. 32 - São direitos e liberdade individuais inviolá
veis.
l-a vida, desde a sua concepção até a morte natural,e
será punido como crime o aborto. exceto os previstos em

lei.
r:T------- TUTO/JUITIFICAÇio -,

Dê-se às alíneas f e h do inciso IrI, do
artigo 32, e ao inciso 52 e a a1inea ~ nova redaç~o, acre~

centando-Ihe mais a alinea com as seguinte redaç~o:

Art. 32.••.•.•••.....•••.....•..•••••..

IrI .........•...............•..........

f) ninguém será privilegiado ou prejudl
cado em raz~o de náscimento, etnia, raça, cor, idade, se
xo, estado civil, natureza de trabalho, re1igi~o, convi c 

---~~s Po1iticas ou filosóficas, deficiência fisica ou mental
ou qualquer condiç~o social ou individual.

JUS T I F I C A T I V A:

Para que fique melhor caracterizado o direito à vida, '
convém preservar esta a partir da sua concepção , cuja medida evi
denciará o direito em foco e dará maior respaldo à punição ao abo.!'.
to como crime contra !l vida.
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"F/rt'lENDA 150441-0
t:bEPUTADO JORGE HAGE

= 'LlflÁIlIO/cONlllÃo/luacOlllIUio----------,

ISSAO DA SOBERANIA E !)OS DIREITOS E GAR. 00 IDEM E DA toU.HER

p:r-P''''''TtQ0'B'U'?MDB/BA
JUSTIFICATIVA

A capitulação dos crimes de violência sexual como "con
tra a vida, a pessoa, a integridade" é elemento essencial à nossa I

ordem jurídica' que se pretende digna de uma nação civilizada.

1.10

inafiançáveis.

I.EMENDA 150444-4"
e:§EPUTADO JORGE'HAGE

AUTOIl-------- _ (T!'UTI00BA"]
PMDB/BA

§ Único - A Lei estabelecerá para os crimes de pecul~

to, corrupção e outros contra a Administração Pública, penalidades •
rigorosas, que incluirão a responsabilidade patrimonial dos Crimino

sos.

~ 'LllIÁAIO/tOllilll.io/aUKOMluio

~ISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GAR. 00 IDEM E DA toU.HER

JUSTIFICATIVA
Inclua-se, onde couber, o seguinte Artigo:

A realidade brasileira está a exigir mudanças radicais

neste particular.

Art. - A Política Tributária Nacional privilegiará a
cobrança de tributos diretos, que guardem proporcionalidade e pro
gressividade em relação ao patrimônio e à renda do contribuinte.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150442·8
f:§EPUTAOO JORGE HAGE (T!"AIlTID0BA]

PMDB/BA

É preciso ae reordenar a polítca Tributária Nacional
de modo que a tributação seja proporcional'à renda e patrimônio. do
Contribuinte. E isto é matéria de garantias individuais.

rr;AI1I";J
MOR/

....... I'UM.ÚllO/COllISdo/lU.COllluio----------
L!J I'

C cnnssAo M CjCFERANTA E MS pIS E rJ1RAN! m tflFM E DA M I f=FB

do a garantir:
I - a sua efetiva publicidade, desde a fase de edi

tal até a fase de julgamento, que será aberto ao público, inclusive
à Imprensa;

11 - a ausência de critérios subjetivos na atribui
ção de notas e procedimentos similares;

111- a punição exemplar e rigorosa da autoridade, e
das partes envolvidas em acordo com a finalidade de neutralizar a I

competição.

r:T---------------TUTOlolUI"fte.çio----------- ,

Acrescente-se o seguinte item VI ao Art.22 do Substitut!

vo da:

"VI- Promover o desenvolvimento harmônico do Pais de foI.

ma a eliminar as disparidades de renda entre as suas diversas re 

gUies".

JUSTIFICATIVA JUSTIF ICAÇIl:O

Devido a necessidade de.se.moralizar a administra
ção pública tendo em vista os escândalos que se sucedem, necessário
se faz matéria Constitucional disciplinando o assunto.

O presente dispositivo visa a incluir, dentre as finali-

dades internas fundamentais do Estado brasileiro mencionadas no

Art.22 do Substitutivo, a promoção do desenvolvimento harmônico do

País, especialmente da correção das atuais dIsparidades regionais.

m 'LI.o/co....do/....cO.II..io

~ISSAO DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GAR. DOS IDEM E DA toU.HER
r:T -:- n:XTO/..u.TI'~..çio---------------....

1.10 Co..p.::r - Do::. :D!N.Lt-e-> Ind.J. udu.-Giv:.
Inclua-se, onde couber, o seguinte Artigo:

I
A inclusão de forma expressa deste item tem o objetivo de

tornar bem nítido o compromisso da Nação para com milhões de bras!

leiros que habitam as regiões de menor índice de desenvolvimento e

de fixar a responsabilidade do setor público na solução deste gra

víssimo problema nacional.

rer TEXTO/olUSTlfICAÇio ,

'-...=.:::....::..:..:=:.....:...=.:.::..:::.....:=-===::- .-J1 rr;;~;;~"ZJ

Acrescente-se o seguinte item IV ao Art. 23,do Substitutivo:

Item IV - Assegurar a participação de todas as regiões no de-

I'LlENAJUO/CON•• sio/.uaCOM"'io ~DAT"------,

tJCOMISS. DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00~ E DA toU.HjR Cov 06J87 J

EMENDA 150446·1f!J AUTOIl

~ DEPUTADO FIRMO DE CASTRO

Art. - Os cltmes sexuais serão considerados como crime
contra a pessoa humana, e sujeitos às penas mais rigorosas aplicadas
aos d1tmes violentos, contra a vida e a integridade física, não sen
do admititda, sob nenhum pretexto, a sua capitulação penal como sim
ples c1rmes contra os costumes.

§ Único - No tratamento legal dos crimes referidos nes
te artigo não será admitida qualquer distinção por motivo do sexo,
orientação sexual, raça, idade, estado civil, ocupação, religião, •
condição mental, física ou convicções políticas.



".T<Hl--------- _EMeriI)Ã :l.S:~.7
[JcrnSTIlUIJIITE iVO CERSQSOO

~---------------Tl'UDIJunl,.IC.&;Ão---------------_.

JUS T I F I C A ç A O

senvolvimento nacional mediante a execuçfto de Planos Regionais de

Desenvolvimento aprovados pelo Congresso Nacional.

A presente emenda visa a acrescentar ao Art. 23 do Subs

titutivo ma~s um item,de forma a incluir também dentre as tarefas

fundamentais do Estado,a de assegurar a participaçfto das diversas

regiões do País no desenvolvimento nacional.

A redaçfto proposta inclui ainda,a indicaçfto ~e que esse

objetivo se efetive atràvés de Planos Regionais de Desenvolvimento

a serem submetidos e' aprovados pelo Congresso Nacional.

EMENDA 5IPRESSIVA e MODIFICATIVA

SUPRIMA-SE a alínea C do inciso 11 do art. S9 do Sub~

titutivo.

Modifique-se a alínea ~ do inciso 11 do mesmo artig~

que passará a ser alínea ,f, e assim sucessivamente.
c - para concorrerem á reeleição ,permitida uma única'

recondução, o Presidente e o Vice Presidente da República,Gover

nadores e Vice-Governadores de Estado,Prefeitos e Vice-Prefeitos
devem renunciar 6 (seis) meses antes do pleito.

JUSTIFICATIVA:

r=T--------------T~.To/"ulTl'..&;10--- ...J

Di-se ao inciso III do Art. 4~ a saguinte redação:

,~À iSMli~~ "rM- _
f: Constituinte Eunice Michiles

A condição de reeleição é um elo obrigatorio de bem ~

iministrar o que lhe for confiado.

Aqpi se de't.e'rmânaj aânda , que a relegibilidade seja per
mitida uma única vez.

Não há nenhum inconveniente que esta permis~vidade p
corra, muito pelo contrário, servirá de estímUlo, pois as urnas

são verdadeiros 'testes de satisfação do cumprimento do dever, des

de que a máquina não seja utilizada indevidamente.

DO HOMEM E DA MULHE
IkLINi./;OMII11eI

~MISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS A

~rima-se a alínea SLi'ra citada.

JUSTIFICATIVA

o projeto, nesse passo, p~-se a modificar apraxe inte~

nacion&1 00 direito de greve, 00 seja, a de que a paralização~ o con 
trato de trllbalho, 00 seja, 00 lado 00 er,pregado, a obrigação de prestar o se,!:
viço, e 00 lado do enpregador, a obrigação de rem..nerar o trabalho prestado. A
nonna, ee aprovada, provocaria graves distorções no exercício da greve e até
poderia est1.nular greves sem justificação razoável, já que estss psssaril!rll a
lIBr lIllll paralização rem..nerada, Dei, a propostl!- de so..;>ressão.

:~ 1Sõ449·5
__ 'F:!: lEPUTAIXl .xJSÉ SANTANA DE VASC=LLOS ) p:r=;:-:J

"'....,. li'. ... ~ ~..~

~SSÃD DA OOBERANIA E OOS DIREITOS E lWlANTIAS 00 lDlEM E DA l:lJI1lIfl foo, 061ªZJ

DlEMlA SUPRESSIVA à letra "c" do :::-=--ar-t-.-4-2- .- - - - - - - - - - - - - ,

I

JUSTIFICATIVA

III - A PROFISSAo DE CULTO

a) são Invioláveis e garantidas a liberdade de consc lênc la, de crença e de confis·
são religiosa;

b) os direitos de r"Cunião e associação estão compreendidos na liberdade de culto,

cuja profissão por pregações, ritu.is e cerimônias públicos e livre;

I
C) as igrejas e associações religiosas tem assegurado o direito de se organiza

rem sem a lnrerferênef a do Estado, normatizando sua estrutura eeles l ãs t l ca, -

, administrativa, cargos e funções;

rd) é proibida a proflssio de culto que nente contra es fundamentos constitucio

nais d. Nação e a inviolabilidade dos direitos e liberdades fundamentais;

e) respeitada a liberdade individual de p.rticipar, é livre a assistencla religi

osa nas entidades civis e militares e nos estabelecimentos hcspt calares e de

i nternaç~o co 1et i Vil.

Mantém a emenda as al Ineas "A", "B" e"C" do substitutivo (alfneas IIB II ,

"DH e "Eu acima) introduzindo as aI Ineas "A" e IIC" com nova redação.

As normas sugeridas, que o Substitutivo .dota em sua linha meH~•.esten

de às Igrejas e Associações Rei igiosas, os di reltos fundamentais enumerad~s nos

t Itulos protetores das Associações Comunitárias e Sindicatos. Procuram, tdemals,

consubstanciar os conceitos expostos na Declaração Universal dos Direitos do Ho·
mem, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Pl rtlcos e do Pacto Internacio

nal sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da O.N.U.e n. Decl.raçio sobre

Ellminaç;;o de Todas as Formas de Intolerância e Descr.l1ltjn.ção por Causa de Rei I.glão
ou Crença ( D.N.U. 1981 e disposições constitucionais dos parses com regimes Ins

pirados na democracia social, como Itália, República Federal da Alellllnha, Suiça,
Espanha e Portuga 1•

O espaço da liberdade reli~iosa não se circunscreve aO próprio Indivfduo.

A natureza social humana leva consigo, incluso, ••ssoclação neste terreno, por

ser o santuârio das relações pessoais do homem com seu Deus, Criador e Redentor.
A I iberdade religiosa surge como a concretização das liberdades de pensamento e

consciência nas relações com o Ser Absoluto.

A 1iberdade religiosa expressa subjetivamente - 1iberdade de consciênéia

e objettvamente ~na I iberdade de culto e profissão, é Inquestlonavelmente a base

ele tod.s as demais liberdades e está insepar.velmente unida a todas as demais.

i:IIG'NDA lsõ4sõ'::G; . _....,:"!!i'1 " __

~ DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCO~ELLOS ]

.......'"""... I
~SSÃO Dt\ SOBERANIA E DlREIg E r,e,RWU§ 00 tfWM E IlA MIIHER

_------------...........'------------1
E10IEIm M:lDIFICATIVA 00 ART. 42 ,IV, "b".

" É reeort>eeioo o direito de greve em decorrência da t'rus 
tração de negociação coletiva".

JUSTIFICATIVA

A greve deve ser o instrunento utilizável pelos trabalhado 
res di&nte 00 fracasso da negociação. Vale dizer: a negociação tem de ser obri
gatória, cano reconhece a eamssã<J da Ordem Social, no item XXIII do ,art. 21
00 a.iletitutivo, e, por isso mesno, fase prel1minar à greve. A fómula pro 
poeta é a ma1s consentânea com os interesses da sociedade e empatibil1za o
direito dos trsbalhadores com os da e<m.nidade. a quem a paralização atinge
por via reflexa. Ademais, a negociação tem de ser est1.nulada e protegida.
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,eMENDA 150453-3 ,_--------..
PJ DEPUTADO.JJSE SANTANA DE VASa:Jt-CELLOS J ~-:-~

........ S' ... J ~-----,
f!"Ç;ísSAefllA SOBERANIA E DIRElTóS E GARANTIAS 00 fDlE1.l E DA MUl1IER QAO§.JJ:1J

r:T"-------:-----...........----------........~--
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EMENDA 150451.7--------------PJ DEPUTADO .JJSE SANTANA DE VASCONCELLOS
i

......r...__..,.......'_......-----------

r&iSSÃO DA SOBERANIA E OOS or;;ITOS E GA;;If\S 00 fW7:l F: De M!uHEBI

r:T------------ .....,-.oIo-------------
EMENDA M:lDIFlCATIVA à letra "c", do item V, do art. 4":

E1>lENDA M:lDIFICATIVA

Dê-se à alinea !: do i tem IV do artigo 42 a seguinte redação:
"a) É plena a liberdade de organização sincl1cal".

Dê-ae a letra "c", do item V, do art. 4", a ;seguinte redação:

" Na hipÓtese de paralisação do trabalho , as organizações de
classe adotarão providências e garantias necessária.;; que~
gurem a manutenção dos serviços essenciais à caJUlidade".

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

• O sistema sindical brasileiro tern-se caracterizado pela exis-
teneia de sindicatos de enpregados e de empregadores, em correspondência.

Deste modo, a liberdade de organlZação sindical deve abran _
ger a IIltlos, e não apenas as entidades de trabalhadores, cano consta do texto
da canissão.

Desnecessária, e até contrária à tracllção sindical, é refe _
rir_ à organização de sindicatos só de trabalhadores, não pennltindo a organi
zaçao de entidades patronais.

O ora proposto, além de mais democrático , é o sistema que
mais se adapta à realidade brasf Ierr-a,

pÚblicos.
Ademais, a forma ora proposta abrang~ tanbém OS servidores

Trata-se de ftI'ldi r a proposta do Sl.t>stitutivo da Canissão can
• do estudo MCI'lSO Arinos (§ II do art. 345). O exercicio do direito de greve
tem de ter alguna contraP,artida quando se trata de serviços essenciais, cano
égua, energia elétrica. tr'll18porte coletivo, saúde e abastecimento de gêneros.
O Sistema Juridico coooena os direitos absolutos. O direito de greve, tal co
lllO o de propriedade, tem de ser subordinado, tanbém, aos superiores interesses
da sociedade cano un todo.

I
EMENDA 150454·1

PJ DEP\JTAlXl JOSE SANTANA DE YAS~N; OS

f!§IssilJ DA SOBERANIA E=-;;RE~:Ds E ~IAS 00 lDlEM E DA~ tJ;i;-;J
...... -.oIo-----------~

EMENDA MODIFICATIVA à alinea "a" do item XVII, do art. 32.

Dê-se à alinea "a", do item XVII, art. 32 , a seguinte redação:

~~-
00 J!:!:lEI:l E DA f:UI.lJEtl W 96' az

~ Y:1(lIFlCATIVA à alínea lt do Item VII do artigo 42

o;-se à alín~a~-~~ ite!Jl VII dõartigo 42 a seguinte redação:

" As entidades e-~"OCJações representativas, de interesses
sociais e coletivos, ..drn,;,;:~ ou não a órgãos pÚblicos,
can personalidade própria, serão ~t~ legitima para re 
querer informações ào Poder PÚblico e pro;;;:>~r as ações
que visem à defesa dos interesses que represento,;;; !lã f0l:
ma da lel".

"O 1mÓve1 destinado à resil:lência do proprietário constitui
bem de fanilia e só responde por dividas decorrentes de
irrpostos sobre ele incidentes ou financianento de sua
construção" •

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A emenda visa excluir a expressão "ou eem", que eq..Jivale
no caso, a excluir as entidades sem personalidade, ficando apenas as que a
têm.

Embora se aàni ta a existência dessas entidades de fato, não
se deve aceitá-las expressanente através de texto consti tucional, colocando _
-as em igualdade de condições can as entidades de direito.

Pretende-se restabelecer a idéia original da Sweanissão da
~ Urbana e Transporte no sentido de proteger a organização faD1liar.

Can esse objetivo, nada mais irrportante, cano forma de pro
teção faniliar, do que considerar cano "bem de familia" o imóvel que, pelo
proprietário, for destinado à residêncIa fanlliar, independente da situação
ecooânica do pai ou responsável.

A isenção de expropriação por dividas é anerente à insti 
tuiçã:> do bem de fanilia.

Todavia, faz-se mrster- esclarecer que a Isenção não alcan 
ça as dividas decorrentes de inpostos mcrdentes sobre o imóvel e as decorren
tes do financianento do próprio imóvel, eIS que, neste último caso, daria ma:;::
gens à fraude e não é possivel rrcar- isento do paganento do valor fInanciado":"

Po" outro lado, dizer, cano está no texto que ora se preten
de substituir, qui,"OS bens de uso particular ou faniliar são insuscetíveis de
desapropriação, inporta, mií tas vezes, em emperrar ou impedir o desenvolvimen
to regional em virtude de interesses individuais. -

Can a redação ora proposta , atende-se ao interesse da f tini
lia e do Estado, simJltaneanente. -

EMENDA 150455-0
L!J AUTO"t DEPUTADO JOSé SANTANA DE VASCOt-CELLOS

r:-r-------------~"- TIXTCl/JulTl,.CAÇio- ~

Na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garanti,s cio Homem e fi Mulher, propo 

nho incluir o seguinte artigo no título IH Capftuln J.

Art. - A lei assegurará às vítimas de acidentes de tr~,,~ : c , ocorr ír-ct com a

prestação de serviços de transporte coletivo, e, em caso de morte, aos

seus beneficiários, pronta e justa reparação pelos danos, em consequência,

sofridos, fixando-lhe valor e cobertura securitária que, em te"l'o útil,

lhe permita liquidação.
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.JJSTIFICATIVA

Atrelada & esta proposição, considero que também devem ser revistas as legisla
ções de trânsito no que tange a maior responsabilidade por parte dos m'otoristas, em
determinadas circunstâncias, com realação às infrações que cometem g5rando aciden
tes graves, tendo em v.i.sta que hoje é muito grande f) "úmero de acidentes com víti
mas.

Mesmo adotadas as mencionadas, eles ainda continuarão a ocorrer, constituindo
em grave problema social, que precisa ser saneado através do fornecfmerrto à~ ví
timas de uma coroensação às Iesões físicas e morais causadas.

MARIZ
,.,,--------- PLIlrtÂ.UO/COlf1ulo/luacolflIlÃo----- -,

• COMISSAO DA SOB.E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MÚLHER
=---------------TUTO/.lUITlflCAÇio---- ,

Acrescente-se à alínea "v", do inciso
XIX, do art. 32 , "in fine":

" Art. 39 •••

XIX -

v) não haverá penas perpétuas".

JUSTIPICATIVA:

~DA 1S~56-8' _,--- _
~ I:E:PUTADel JOSÉ SANTANA I:E: VASCOt-CELLOS J tr=~=:J

. ..-.-..--: ~ ~-~L'ssre Qet SO!lERANIA E oos mRE;; & r,UNUA§ m trIIDrl B !lA tv!1íllR Coe/ÇJ§.1aLJ..... --.a.-------------,

Há mais de cinqüenta anos aboliu-se da
lei' brasileira a pena perpétua. A Constituição de 1934 já prescr~

via: "Art. 113 - Não haverá pena de banimento, morte, confisco ou
de caráter perpétuo ••• "~ Desde então, as Constituiçôes mantiveram
o preceito. O texto adotado no ante-projeto, representaria, sob
esse aspecto, lamentável retrocesso •

EMEMlA SUPRESSIVA ao item VIII do art. 15

~r.trna-ee o item referido

JUSTIFICATIVA

&';'011--------------
MARIZ

ÊMENDA 150459-2
tJ CONSTITUINT: ANTO~I.~J..::~~=~ __

'J.lMÁA10/cOlill••io/IIJlCOMlllio----------

P?CoMISSAo ~Á SoB.E DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

A disposição confere mais poderes a pessoas detenninadas
que 80 próprio Det'enoor do Povo. Este, como se vê do art. 58, In, do substi
tutivo de. Canissão IV, tem carpetência para "reccxnendar" medidas de correçãÕ
e ~r.feiçom>ento dos serviços pÚblicos. A proposição SLPl'imida dá a qual 
(J.Ier 00 povo mais carpetência que as do"adJusànan"e,..lllrIdo assegura "livre ação
corregedora" sobre os serviços. A disposição, se aprovada, ~nte poderia
gerar tuIlJ1tos, razão pela qual deve ser suprimida desde já.

"'-----_------..-...lI
';-;.- TUTO'''UI1'If'lCaçlo----------------,

Dê-se à'alínea "b", ~o inciso XVI, do
art. 32 a seguinte redação:

§ 29 - Não será concedida, em caso ne

nhum, a extradição de brasileiro.

Cumpre, pois, manter Q princípio lo~

gamente sedimentado, segundo o qual se assegura tratamento idêntico
-a brasileiros natos e naturalizados, em matéria de extradição.

JUSTIFICAÇAo:

Não há porque discriminar o brasilei
ro naturaliz~do. Nenhuma Constituição o fez, nem mesmo a Carta o~

torgada pelos Ministros militares, em 1969.

U,..uTIDO--
PMDB ;

Suprima-se no inciso VII, c , do artigo

32 , o seguinte trecho, " in fine ":
" salvo autorização judicial , nos fasos

previstos em lei , por necessidade de investigação criminal "

,- TUTO/olUlTIFK:AÇio----------------,

F

J:MENIjA 150457.6_....... _
~ CONSTITUINTE ANTONIO ~ARIZ

CDMISSAD DA SDB.E DOS DIR.E GAR.DD HOMEM E DA MULHER
1":""1,-- 'l.IHulo/eoNIIIÃol.U.COllll..Ão-------------,

JUSTIFICAÇAo:

Pretende-se com a emenda assegurar o c~

ráter absoluto da inviolabilidade do sigilo da correspondência e das
comunicaç~es em geral.

As Constitu~çõ:s anteriores, desde 1824,
não previram exceçees, mantendo-se intacto o princípio geral da não
ingerência da autoridade ne&sa área. A brecha aberta contribuirá, com
certeza, para a prática de toda sorte de abusos, sob a máscara da le
galidade.

EMeNDA 180460-61

tJ CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

=--------------- TlXTDIJUSTI'H:AÇAO- -,

Suprima-se a alínea "e", do inciso IV,
do art. 59 ~, como conseqüência, nos termos do art. 23 § 29 do regi
mento da A.N.C., suprimam-se igualmente, o inciso 111 do art.15 e,
no art. 43, a expressão" alínea- "e" do inciso IV do art. 59".
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JUSTIFlCAÇAO : nxv. A expressão da atividade literária, artistica,
cientifica e tecnolõqica:

Basta de cassações. Revogação de man
datos e cassação significam uma única e mesma coisa. O País já foi"
suficientemente traumatizado pelas cassações decorrentes dos atos
institucionais e promovidas pelo regime militar, para aceitar agE
ra a "desconstituição" de mandatos, seja ainda por iniciativa pop.!:!
lar.

Ora, vereadores, deputados estaduais
e federais elegem-se por voto proporcional, inviabilizando-se, pOE
tanto, toda e qualquer forma de identificação e retomada desse vE
to, para efeito de cassação. A menos que se admitisse a deliberação
de uma maioria qualquer na· circunscrição eleitoral própria, com o
iníquo e anti-democrático esmagamento da minOria interessada.

a) ••••••••••••••••••••••

b) Aos autores de obras literárias, artisticas
e ~ientificas pertence o direito exclusivo
de utilizá-las, transmissivel aos herdeiros
pelo tempo que a lei estabelecer;

c) suprimir

d) •••••• , •••••••••••••••

e) ••••••••••••••••••••••

f) ••••••••••••• '" '" '"

g) .

deve

utilizar encerra conceito econômico, da
relação patrimonial entre autores e usuáríos

o termo "atividade intelectual" é genérico e

JUSTJFICATIVA

ser substituido por "atividade literária" que é espécie, aO lado
das expressões "artlst:icas e c1.entl~1calln, consagradas não só no
atual texto constituci~nal como na Convenção de Berna, relativa ã
proteção das obras literárias e artísticas e ã Convenção Univer
sal, sobre direito de autor das obras literárias, artísticas e
cientificas.

A expressão "uti11zagão, reprodução f!" puh11cação
comerciais" encerra dois graves equivocos: Primeiro; tanto a " re
produção" quanto "publicação" são espécies de utilização, termo
qenérico em que se inserem aqueles e que, portanto, dá maior
der aos autores sobre suas criações.

o verbo
maior import~ncia,·na

de suas obras.

A sua existência no texto constitucional vigente
tem perm~tido aos autores fixarem livremente o valor pel~_~~~lora

ção patrimonial de suas obras , Egt'l ~éoiiq1!ist';:-~-um ~ar;~- do dire~

--- tq~-~~~C~~~-ênt~~nós e deve ser absorvida na redação da nova Ca=:,Oswaldo Trigueiro, consagrado t::Q:i;titiJ- - --- : I
cionalista, trata do assunto em " O Regime ~~~-["(aâo~-'~~ União Ame- ta.

Quanto aos mandatos constituídos por ~

leição majoritária, como ocorre com os senadores, certamente não ha
veria maiores dificuldades para revogá:lo~, mediante novo escrutínio
geral. ~ óbvio, contudo, não ser.esta a forma democrática para o co~

trole da fidelidade dos mandatários para com seus eleitores. Melhor,
pura e simplesmente, reduzir a duração dos mandatos. Na verdade, o
"recall" como o chamam os norte-americanos, só no início do século '
foi introduzido no direito constitucional dos Estados Unidos. E, as
sim mesmo, somente no direito constitucional estadual, de uma dúzia
de Estados, para ser mais preciso.

Note-se o caráter partidário da represe~

tação nas assembléias políticas. A mobilização popular para a rev~

gação de mandatos seria, pois, necessáriamente, partidária. Fácil é
verificar, por conseguinte, os riscos a que se submeteriam os peque
nos partidos, se aos grandes fosse outorgado o poder de questionar a
legitimidade dos mandatos atribuídos àqueles em eleições livres.

Ainda admitindo pudesse a iniciativa po
pular fazer-se fora do quadro partidário, caberia ponderar a ameaça
representada pelo poder econômico, sempre capaz de articular-se p~

ra eliminar da vida pública quem quer que pusesse em risco seus int~

resses.

ricana". Dele a afirrn~Ç~~, ;;Õ -':;50 do "recall" tem sido pouco freqüe~

te e ~~ ~éicria' dos casos tem operado limitadamente, no campo do 9E
verno local". E ainda: "A estatística referente aos "recalls" é de
fato insignificante". "Em um período de 25 anos, registram-se apenas
29 casos, e destes somente um fora do ambiente municipal". Aqui ref~

re-se o autor à cassação do Governador de North Dakota, "afastado do
cargo em 1921, após pronunciamento desfavorável do eleitorado est~

dual".

o segundo, diz respeito à palavra "comerciais". Ela
é restritiva, pois retira do autor a garantia da plena utilização

da sua criação. Caso seja mantida, equivale dizer que toda ex
ploração de uma obra sem a finalidade comercial poderá ser pret~

rida sem que este fato signifique a violação autoral. A obra P2
de ser utilizada sem.fina1idade comercial, sim, desde que seja
autorizada pe~o seu criador. Este é O pilar de sustentação do di
reito autoral entre nós (Lei 5.988 de 14 de dezembro de 1973).

Essa, portanto, a limitada experiência'
americana . Antes assim. Não conheceram eles as listas de cassações,
nem a abusiva ingerência militar para invalidar a manifestação das

urnas.

A manutenção da redação~ proposta, significa um
retrocesso de conseqnências irreparáveis. Acresça-se que ela
fulmina também o dire~to moral, reconhecido internacionalmente,
como inalienável e irrenunciável.

Não se justifica, portanto, anular os r~

sultados eleitorais, ainda que em nome do pr6prio povo.

Mais vale preservar em toda sua integri
dade a intangibilidade dos mandatos populares.

o texto proposto inova ao estabelecer que .' "a 1e1
disporá sobre a proteção aos autores de obras de criação coleti
va e à reprodução da imagem humana, inclusive jogos esportivos".

=----- TE:XTO/JUSnf"rCAçÃO -=-,

Dê-se ao inciso XV do art. 39 do Capitulo r, Titulo I, do Antepr2
jeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do H2
lnem e da Mulher a sequinte Redação •

EMEl'iDA 150461-4

f? DEPUTADO ANTONIO MIIRr z
•uto/t------ _

privilegiar no texto constitucional as obras de cria
ção coletiva, assunto especificô de lei ord~nária, r~legando as
dema~s espécies de obras de criação intelectual (orfqinais, deri
vadas, póstumas, inéditas, anônimas, pseudônimas e em colabora 
çãoJ é um equívoco •

A rigor o texto constitucional deve proteger a obra
intelectual de maneira ampla, sem priviléaios, cabendo ã lei o=:,
dinâria tratar das obras coletivas e das demais espécies de
obras como já ocorre (Lei 5.988, de 14/12/73).

Criação coletiva distinguida no texto constitucional
das demais criações do espirito, gera distorções na realidade,
urna vez qu~ essa modalidade de criação só ocorre em concurso, em
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inalistáveiS'

, b , a parte
ficando o

COMISSAO DA SOB.E DOS DIR.E GAR. DO HOMEM E DA MULHéR

Suprima-se no art. 52 , 11
final - " os menores de dezoito anos e os analfabetos n

dispositivo citado com a seguinte redação :
n Art. 52 .••••••..•

11 .....••...

bl"são inelegíveis os

JUSTIFICAÇAO:

Ou bem se reconhece a capacidade de vo
t~r_ dos maiores de 16 anos e dos analfabetos, ou nada feito. Discri;i
ná-los não encuntra-funoamento de qualquer ordem. Se podem votar, ob
viamente podem ser votados, do mesmo modo qu~-os demais capazes pollti
camente. -

~ preciso, quanto aos analfabetos, abQ
lir de uma vez por todas a discriminação.

= TI:XTO/.lUSTlfICAÇiCl-----------------,

EMENDA 150463·1 AUTOIl'--------------r: CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ

r-:-r--------- I'LlHÁlIIIO/CONIUÃO/IU.COIllII.io----------..,

comunhão, onde vários autores criam uma obra que quase sempre é
explorada economicamente por empresas.

o texto proposto incorporou a ~nclusão da reprodução
da imagem humana, inclusive jogos esportivos, no item "c".

,Por último, não se nos afigura de boa técnica legis
lativa estender ao Canítulo das qarant~as indiv~dua~s proteção
de caráter coletivo.

o texto Constitucional não deve conferir o grau de
autoria às empreSas (pessoas jurídicasl em oposição aos autores
(pessoas físicas), legítimos criadores de uma obra intelectual.
Titularidade para a exploração econômica de obra de criação ar
tlstica não pode ser confundida com autoria de trabalho de cria
ção artística.

o direito de imagem não se confunde com direito auto
ral, criação intelectual~

A imagem da pessoa humana é um prolongamento de .sua
personalidade, é um atributo i?erente ao ser humano, e de forma
adequada já encontra-se tratada na letra "D" do inciso VII, do

art. 39 do CapItulo I, Título l.

lUTOtt-- _EMENDA 180464·9
f9 FARAeULINI JUNIOR

[!] 'LlJUAtO/GOM,"io/IUICOIll"io

C:COMISS!O DA SOBERANIA E DOS DIR~ITOS E ~ARJL~I~S
Quanto a expressão "jogos esportivos", o chamado

direito de arena, é matéria de lei ordinária já protegida pelos
artigos 10Q e 101 da Lei 5.988/73.

"d - a bDaqem pessoal be:lII 001lIO a vida lntÚla e a
familiar não podea ser divulgadas, publica 
das ou ~vadldas i sem a autorização do in~

ressado. fI

AUTOIt ~ ---.

FARABULINI JUNIOR

• - o julgamento será sempre fundamentado, sob pena de

nulidade, a ele podendo assistir o interessado; e, toda

Inclua·se a segqinte alínea no inciso XIX do art. 3R

Art. 49 • t concedida anistia ampla, geral e i.Bestr~

ta a todos os que, no período compreendido entre 18 de setembro de
1946 até a data da promulgação desta Constituição forem atingid98,
em decorrência de motivação política, por qualquer diploma legal, ~

tos de exceção, atos i~stitucionais, atos complementares ou sanção
uib~i~lln~r imposta por ato administrativo.

§i~ ~ A anistia de que trata este artigo garante aos
anistiados civis e militares a rei~~~5ração ao serviço ativo, rece+
bimento dos vencimentos, salários, vantagens e g~~~~ficações, atra
sados, a contar da data da puniçio ou do afastamento do cargo õü d~

impedimento de ocupar o cargo público e com seus valores corrigidos
promoções e cargos, postos, graduações ou funções, a que teriam di
reito como se tivessem permanecido em atividade, computando-se o
tempo de afastamento como de efetivo serviço, para todos os efeitos

legais.
JUSTIFIéAQÃO

t pr-ecz ao modificar o termo "PUNIDOS" por "ATINGIDOS'
uma vez que é mister dar mais abrangência ao artigo. Muitas pessoas
foram atingidoas por ato de exceção, sem terem sido punidas formal

mente.
A mod~ficação do parágrafo pr~meir~eneficiaaque-

las pessoas que foram impedidas de ocupar alg~rto a que tinham
direito por ato de arbitrariedade i até me~9Óm fiolação de tex
tos constitucionats ou de leis com lemen~re~

Constituinte F RA~INI~UNIOR

'EME~DA 180465·7

f9

=--------------- TlltTO/"'USTl'IC"Ç..O-- ~

Suprimam-se as alíneas "a" e "b" do í
tem Xl , do Art. 32 , do Capítulo I .

Emenda supressiva ao Substitutivo da
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mu
Ihe'r .

JUSTIFICAÇIlO

A inclusão,no texto constitucional l do
disposto nas referidas alíneas revogaria a regulamentação profissiQ
nal de diversas categorias , extingüindo inúmeras conquistas de ca
ráter trabalhista já consolidadas .

Como o substitutivo desce a especifici

dades nesse tema ). ele deve ser tratado na legislação ordinária .
Cumpre salientar que não é a regulamen

tação profissional a causa da visão corporativista que caracteriza
determinados segmentos da classe trabalhadora , especialmente no ca~

po das profissões liberais . Essa é uma questão política e , como
tal , deve também receber tratamento político , o que exige um deba
te mais profundo a partir da pr6pria classe trabalhadora e suas en
tidades representativas

Trata-se aliás , de uma preocupação cre~

cente no meio sindical , que , no entanto , não admite so~uções ar
tificiais e discriminat6rias a esta ou aquela categoria ou profissão.
como está proposto nos termos do substitutivo do Exmo . Sr. Relator.

..,,;- -;- TlXTO/tlUITI'ICAÇio,-----------------,

..,;- ' ..INÁ~/cO»taaio/.UKO'IIIIUio, _,

(~DA 180462·2 AOT.'-~----""'"
1(1 CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ
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1':"I--------- TEXTO/..ulTl'IC.ção. -, JUSTIFICAÇ.1\O

"Fica instituído o dia 2l de novembro como o "Dia da Cid.!
dania" , Titulo I , Capítulo I , Item 111.

motivação política , por qualquer diploma legal, atos de ex>eção,
atos institucionais , atos complementares , incapacitação ou sanção
disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.

JUSTIFICAÇIlD

Achamos que os ex-militares , com passado político compr~

vado , que não foram excluidos por suposta indisciplina , mas que
foram internados por supostas razões psiquiatricas e outras , tive
ram a dura punição de incapacitação física ( incapacidade podendo
prover meios de subsistencia ) , com interrupção da carreira e con
sequente exclusão das fileiras das Forças Armadas.

Como mBdi-da de Justiça , ao texto do "caput" da Anistia
solicitamos que seja acrescentada a palavra incapacit~ .

r.r--------------- TlXTO/..U'TiF1CAÇio--- -,

J

...UTOJt---- -'~_

MARIZ

Çorystituint~ FARABULLNI ~NIOR

decisão que tiver como motivação o interesse público de

verá explicitá-lo objet1vamente.

JUSTIFICAÇXO

~ preciso acabar com os julgamentos imotivados e os jul

secretos até mesmo para o interessado. Se este vier a per~

ar a ordem, deve ser previsto um meio de seu afastamento, não consti

hipótese uma regra geral.

Da mesma forma, muita decisão tomada, tendo como base o

públ1co, -não passa de um ard1l para COnfundir as pessoas.

ilhares de pessoas são prejudicadas e~ seus-direitos por atos pratica

os em nome do interesse público, mas que na verdade constituem inte

privado.

Doutrinadores do D~reito Administrat~vo da estirpe de

ZE, DIGUIT, IlILAC PINTO, CRETELLA JUNIOR e outros delllOnstram que há
ecess1dade de motivar os atos públicos.

pt.nÁlUO/co.,llllo/aUKOMIUio ~"'TA

tJ COMISSI\O OA SOB. E OOS OIR. E GAR. DO HOMEM E DA MIl! HE~ ê09I od;;J

EMENDA 150466-5
tJ CONSTITUINTE ANTONIO

l

Suprima-se no art. SQ, inciso I, alínea
"b" o seguinte trecho:

" salvo os que não saibam exprimir-se f

no idioma nacional".

JUSTIFICATIVA:

Presta-se desta forma constitucional , homenagem a TeotÔ
nio Vilela - o defensor do Povo e da Pátria - falecido nessa data.

TeotÔnio Vilela é a chama ardente da cidadania , que bus
ca para o Brasil uma Pátria altiva.

"A Nação somos nós , não eies" , setenciava o imortal lí

der. Evidemos todos os esforços para que esta Constituinte seja pr2
mulgada nesse dia , de histórica coincidência.

A alínea "a" desse mesmo inciso I expli
cita os cidadãos a quem é facultativo o alistamento e o voto e não
inclui entre esses os brasileiros que não saibam exprimir-se em
português. Já a alínea "b", que aqui emendamos supressivamente, ex
clui esses mesmos brasileiros do voto obrigatório.

A,conclusão é de que se não podem votar
facultativamente, nem S~C ebri~ados a votar, simplesmente estarão'
excluídos do direito do voto.

A exceção pretendida no ante-projeto é
tanto mais iníq~a, quanto, na alínea "dO seguinte, se reconhece
"aos estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil há mais de
cinco anos contínuos" o direito do voto e até o direito à elegibi
lidade.J Isso no município "em que tenham domicílio eleitoral". Sem
exigir que se expressem no idioma nacional.

EMENDA 1Só469-0-AUTOR----------,

• DEPUTADO Jollo PAULO PIRES VASCONCELOS

= TZ.TOIJIJSTIFICAt;ÃO -,

EMENDA SUBSTITUTIVA DE EXPRESSIIO "APENAS ANISTIA"
Titulo IV - Capítulo 11 • Artigo 49 ,Parágrafo SQ.

sários
tuadas
do.

§ 8Q - Caberá à União assumir os encargos financeiros neces
à aplicação da anistia de que trata o presente artigo , exc~ -,

as indenizações pertinentes aos trabalhadores do setor priva-

JUSTIFICAÇIlO

A expressão "assumir os encargos" torna o dispositivo mais
eficaz • a fim de atingir os objetivos a que se propõe.(

,1.UA'UO/ COM.lli o' au. coM.lai O- - - - - - - - - -

J

tiJ;J;J
=EMENDA 150467-3
t:

1':"1 TtlCTO/.lU'TIFICAÇio--- -,

Acresça-se ao Artigo 49 a seguinte palavra :
Artigo 49. ~ concedida anistia ampla , geral e irrestri

ta a todos os que , no período compreendido entre 2 de setembro de
1961 a lQ de fevereiro de 1987 , foram punidos , em decorrência de
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~A ls047Õ-3:
ROBERTO F~IRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA pr==.~~~==:J

Comissão da Sober~~1~t;·~~~·~,~~rtos e Garantias do H ~.~~

r.1---------------'fIXTo/olulTlnc~io--_:,......--_:_-----'---_,

t~
Suprima-se, no Inciso XI~~ressão "ficam s~jei-

tos hs leis de proteção da sociedade."

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

W ComissÔ"o "da soberáH.i:~"~'"8õ'~'·B'i';~fioseGarantIas do Hoi I!JW/"'068íl/8
~ mém e da Mulher - I.C . ~ ~ J
=--------------- Tf:XTotJUSTIFlCAÇÃO--- -,

Acrescenta-se, na letra ~, Inciso XIX, Art. )2, ap6s
a palavra "direito", as expressões "individual, coletivo e difuso".

JUSTIFICAÇJlO JUSTIFICAÇJlO

AUTO. _

ROBERTO FREIRE. AUGUSTO 'CARVALHO E FERNANDO 5ANTANA

Substitua-se a redação da letra ~, Inciso XV, Art.
)2, pela seguinte forma:

o acréscimo se justifica como forma de ampliar o di_
reito, permitindo a defesa dos interesses indefinidos de todo o povo
ou de parcela do mesmo, e atribuindo letimidade às associações de
classe, aos sindicatos, às comunidades de bairro, etc.

,EMENDA 180474·6
~
1":""1-----:------ 'LIJeÃItIO/GOMI'l1o/IUlcotuuio------ -,

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do H

Insistimos na nossa posição de Que não devemos dei
xar que as diversões e espetáculos. públicos fiquem sujeitos às leis
de proteção da sociedade. Sabemos que essas leis são elaboradas de
acordo com os interesses de quem detém o poder e, os detentores nem
sempre,agem d~ forma democrática, dando prioridade aos ãns~os na 
cionais. Por outro lado, a nossa sociedade é bastante conservadora,
e as suas leis irão refletir esse caráter, limitando o direito à i~

formação.

~-",,----__---,l
tEMENI5A 15047T:l
r:T-~-----------'UTlltl,-;::':-:-:::-::-==:::::::::::::-::===_-,ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

comí ssão da Sobera'~li~IO~C4ld'~~/oi~~i~-o-s-e-;:;G:-a-::r-a-n"'t-=i-a-s-d"'o-""H"'0'"

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

"Art. )2 •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

g) Por necessidade social, a autoridade pública pod~

rá determinar a imediata utilização de obras cientí
ficas,.assegurando-se a justa indenização."

JUSTIFICAÇJlO

( •.. ) Todo e qualquer cidadão tem o direito de resi2
tir hs violações, praticadas por qualquer pessoa físl
ca ou jurídica, entidade ou instituições públicas ou
privadas, h Constituição brasileira."

Acreditamos que dessa forma adotamos o dispositivo
em sua essência, mas asseguramos a indenização, o que é justo fazê
lo.

JUSTIFICAÇ/lO

A nova Carta Magna deverá representar um importante
passo para a construção política de um Brasil inteiramente novo e d~

mocrático. E precisp cumprí-la e defendê-la. O Substitutivo represe~

tou um avanço em q~ase todos os seus aspectos, merecendo nosso apoio.
Entretanto, a inçlusão deste dispositivo constituir-se-á em um instr~

mento eficaz para o cumprimento da Constituição e resguardo dos di 
rei tos fundamentais, da pessoa humana.

:EMENDA 150475-4
ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO e FERNANDO SANTANA

~ ..... UIAIIIO/cONI!lSÃO/SU.COIlISSÃO ífI r;r-DATA-~_

t~~~hg~ ~o~~rania e dos Direi tos e Garantias do HOfll~ i r ú9/ 06/87 J
Tê:XTO/,lUSTlrlCAÇÃO---- _,

Suprima-se, na letra ~, inciso VII do art. )2, o dis
positivo "salvo autorização judicial, nos casos previstos em lei, por
necessidade de investigação criminal".

JUSTIFICAÇJlO

~NDA 150472·0
ROBERTO FREIRE, AUGUSTO'CARVALHO E FERNANDO SANTANA

r=T--=---:--:;--:--=-~ 'LIJtÁltlO/co"ISllo/'~co ....ulo .,----7'"--~--:----:.,
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do H

r=T- TllTo/oHJITIPtcAÇio -"

Acrescenta-se, na letra ~ , Inciso I, Art. 42, ap6s
a palavra "paramilltar", a expressão "ou secreto".

O sigilo da correspondência e das comunicações em ge
ral é inviolável.Nenhuma restrição deve ser imposta a este direito.

Acrescenta-se, na letra! , Inciso I, Art.
"anistia", as expr~ssões "indulto ou graça".

JUSTIFICAÇ/lO

Defendemos que também devem ser indadmitidas as as
sociações de caráter secreto, o que é perfeitamente compatível com
O Estado de Direito democrático.

"EMENDA 150476·2
ROBERTO FREIRE, AUGUSTO êARVALHD E FERNANDO SANTANA

------------TEXTO/olUSTlFICAÇiCl

r=PêB"=:J
tJ 09 ;'li6~NJ
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Q"""TID0;p=]
PMDB/AP

AUTOlt --.

RAQUEL CAPIBERIBE
I'U.:ICÃ.llO/cO...lSsÁOI.uacOMls..O _

HQMEM E QA MIl! HER
CDMISslIo DA SOBERANIA ,E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

EMENDA 150479-7
[!;'.'
L.·_""D"'e=u'"'t"'a"'d"'a'-'=C:.:o""n!.:s'-'t:..:i'-'t~u!.:i~n'-'t~e'_===~=...t..!~_'=.!= .J

f--:::.==~=~~~~=~~

mandantes, e/ou omissos, não devem,em
l

tipo de benefício civil ou penal ..

JUSTlFICAÇ1\O

Os praticantes,
crime como esse, receber nenhum

EMENDA SUPRESSIVA

m':-=-=:'::"=-'::"'="'::""::":""::"''::'''_- AUTO.'- --.

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

=--------- ..1.1:••"IO/CO.. "llo/.u.CO.I..Io ....

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho

r.T---------------TnTo/"UITI'lelo{io ~

Substitua-se a redaç~o da letra Q, do Inciso ~, do
Art. 3 9 , pela seguinte forma:

Supri~a-se a alínea b, do inciso I, do art. 32 do capítulo I dos
Direitos Indi~iduais da Comissão I - Comissão da Soberania e do~

Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

JUSTIFICAÇJ\D

- P 5upres!ão da alínea se faz em função, de não ser ma
téria constituicional a definição da questão.

Àmulher, e tão somente à mulher, cabe decidir em Lei
Ordinária, quanto as responsabilidades ou não da maternidade.

"Art. 39 ........................................
......... .
o; a vida intra-uterina é responsabilidade da mulher
e de seu parceiro na concepção, comporta expectativa
de direitos e será protegida pelo Estado e pela lei; ,

JUSTIFICAÇIlD

EMENDA 150480-1
(tONSTITUINTE ULDURICO PINT~uT.'

fll,uÂ"ro/cCllillSsio/.tt.CClM ...40---- - í ~O"T.~
ffiOMI.SS!\D DA SOBER. E DOS OIR. E GARAN'!'í:AS DO HOMEM E OA JluiHrnwvI!87J

1

I

O princípio de igualdade de direitos e deveres entre
o homem e a mulher .estará sendo ferido se colocarmos a mulher como '
única respons~el pela vida intra-uterina. A responsabilidade é tam
bém do seu parceiro, cabendo à lei e ao Estado proporcionarem prote
ção especial.

Acrescente-se à letra a) do inciso XVII do artigo 3~ do I
SUBSTITUTIVO 5~MADDR JOSE PAULO BISOL, o aditamento, dando-lhe a se
guinte .edaç~o :

XVII - A PRORPIEDAOE
a~ de bens de uso particular e familiar, inclusive

de imóvel rural até o limite do m6dulo da propriedade fami
liar, explorada diretamente pelo trabalhador e C~ã fam!lia I
que nela resida e não possua outros im6veis rurais, insusce
t!vel de desapropriação;

Constituinte ROBERTO FREIRE
~---- '~.Ki"lO/ço"\'si.o/.u.co.\nio ..,

'Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

Art. 32 .
a) de imóvel de moradia, bens de uso pessoal e instrumen

tos de trabalho, suscetível de desapropriaç~o, mediante pagamento
de prévia e justa indenização em dinheiro.

JUSTIFICAÇ1\O

A inclusl'io da "piccola pr opr í et à" no rol dos bens abrangi.dos
pela alínea a) supracitada visa à captação da isenção tributária e
cartorial ( custas ~ emolumentos ) ínsita na alínea a) do inciso XVIII
do artigo 32 do SUBSTITUTIVO BISOL, cuja tônica dominante é a elimina
ção gradual da mi~éria absoluta.

Toda medida de amparo à pequena propriedade rural familiar
contribui para a fixação do rurícola à' terra, para o fortalecimento do
mercado interno e, consequentemente, para aumento do volume de produ
ç~o e dos índices de produtividade, contribuindo, assim, para melhorar
a qualidade de vida do povo brasileiro.

AUTOR--------- _

Altera a redação da letra "a", inciso XVII; acrescenta-se, na letra
"b", após a palavra "desapropriação" a expressão "mediante pagamen
to de indenizaç~o em títulos da dívida pública" e, em consequência,
suprima-se a letra "c", do mesmo inciso, no art. 32 do substitutivo:

EMENDA 150478-9
tJ

Justi ficati va

~DATA~
091 06187

Art. 32 - Inciso XIV _ Alínea "C"

Sugere-se a seguinte redação para a menci.!!

MALRICIO FRUET

da Soberania

nada Alínea "C".

r.T----.!:M!:L!J<L----------TI:lITO/olUITI'ICAOio ~

No capítulo das Garantias e Direitos Individuais deve
ser mantid~ a proteção e o incentivo à propriedade familiar, não
enquanto direito de propriedade, mas sim como um direito imperativo
à vida, visando ga~antir a sobrevivência do trabalhador e de sua
família.

É preciso prever aqueles casos em que o Governo p~a cons
truir usinas hidroelétricas, barragens, etc., seja forçado a desa
propriar a moradia dos habitantes dos municípios que se encontram
na área de interesse e deve-se prever também, que recebam justa e
prévia indenização em dinheiro.

cial de espetáculos ou programas.
c) - E vedada a supressão, ainda que pa!
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nea "A", do Art. 3Q , Inciso XIV:

j

W
canis! .ão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

••TD>---------- ~

MAtRICIO FRUET

Considerando-se que todas as formas de
manif'estação estão :ujeitas às Leis de proteção da sociedade, não se dev~

rá dar destaque nessa quest!lo, quando se faz referência aos espetáculos de

diversões.

JUSTIFICAÇAD

a) - As diversões e os espetáculos PQ
blicos, incluídos os programas de televisão e rádio, nllo ficarão sujeitos
à censura. Cada un responderá, na forma da Lei, pelos abusos que cometer.

Sugere-se a seguinte redação para a aI!

Justifica-se; ainda, a sugestão da red!!.
ção acima, levando-se em conta a proposta da Comissão da Família, da Educ!

ção, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e 'da COOllnicaçãu, "elaU

va a criação de Conselhos de Etica, integrados por representantes da so
ciedade civil organizada.

~·!\IIENDA 150483·5

Considerando que a censura proibitiva, de~
de a sua oficializa.ç!lo através do DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda,

do Estado Novo, provocou uma perda inestimável da cultura brasileira;

Consideranr:lo que DÓs 64 a Policia Federal

assuniu pera si a responsabilidade da censura, tornanr:lo a cultura e o artista
como "casos de policia" e, em nome da ordem promoveu una verdadeira caça àqu~

les que, por' seu direito inalienável, expressavam seu pensamento;

Consideranr:lo que a Nova Constituição, que
ora se escreve, tende a una maior valorizaç!lo e fortalecimento da sociedade /

civil e, consequentemente, ao aprofundamento e real garantia das instituições
democráticas;

Considerando-se, ainda, que qualquer te,!!

tativa de. impedimento da I1lllnifestaç!lo do pensamento vem ferir frontalmente a

DEO-ARAÇOO I.JIllVERSAL DOS DlREITOO tU4AJ',(JS, da qual o Brasil é um dos signát!

rios;

JUSTIFICAÇAD

Justifica-se, tal emenda sunressfva par

cial, por considerar que sua manutenç!!o fere os princípios de liberdade con
tir:los no mesmo ix! <;0 e em artigos de várias outras Comissões Temáticas.

Considerando-se, por fim, que a manUtenç!lo

"in totun" do referido artigo abre um precedente à censura proibitiva por e,!!

tender que incitamento e discriminação s!lo expressões altamente subjetivas;

Esses conselhos terão como atribuição,
informar e esclarecer ao público no que se refere à natureza, conteúdo e

faixa etária dos espetáculos de diversões, bem como classificar por faixa

etária e horário os progréVll!ls das empresas de tele::OlIUlicações.

MALRICID FRLET
AUTOft--------------

MALRICIO FRUET

t-\Jlhe TUTO/olUST1P'K:AÇio----------------,

~---------PLINÁIUO/COMI••i.4/luICOMllllo----------..,

Comiss!io da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da

EMENDA 150484-3.
tJ

lhe lIXTO/olUSTlP'tuçio---------------,

'LIaA~/tOMI••lo/'UlCOllI"io --,

Comissllo da SOberania e r:los Direitos e Garantias do !;:lmem e dai

.EMENDA 180482·7
tJ

Sugere-se a seguinte redação para o In

Sugere-se a seguinte redação para a ciso XIII, do Art. 3Q.
. alinea "E" do Art. 4Q , Inciso IV:

gat6ria.

e) - a contribuição sindical será obri...-

XIII - A livre manifestação individual

de pensamentos, de prdncfníos éticos, de convicções religiosas e de idéias

filosóficas, políticas e ideológicas, vedado o anonimato.

JUSTIFICAÇAD

JUSTIFICAÇAD

Considerando que as Entidades Sindi

cais tém como .i.ncumbência essencial a defesa dos direitos e interesses das

categorias por elas representadas;

Considerando que as Entidades Sindicais
dão atendimento às áreas por elas tuteladas,· sejam os trabalhadores destas

sindicalizados ou não;

Considerando que não havendo exigência

legal quanto à cobrança da contribuição sindical, as Entidades reoresentg

tivas dos trabalhadores não terão condições de desenvolver seu trabalho de

defesa relativamente aos direitos, necessidades e interesse da categoria.

Considerando, ainda, que com a não c~

brança obrigat6ria da contribuição sindical, certamente, inúmeros Sindica

tos serão compelidos a fecharem suas portas, o que para o trabalhador si.9.
ni ficará perda irreparável, justifica-se a sugest.ao da presente emenda.

Considerando que a censura proibitiva,

desde a sua oficialização através do DIP - Departamento de Imprensa e Prop~

ganda, do Estado NOvo, provocou uma perda inestimável à cultura brasileira;

Considerando que pós 64 a Policia Fed!

ral assumiu a para si a responsabilidade da censura, tornando a cultura e o

artista como "Casos de Polícia" e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira
caça àqueles que, por seu direito inalienável, expressavam seu pensamento;

C,Qnsiderando que a Nova Constituição, /

que ora se escreve, tende a uma maior valorização e fortalecimento da soci~

dade civil e, consequentemente ao aprofundamento e real garantia das inst!

tuíções democráticas;
Considerando-se, ainda, que qualquer /

tentativa de impedimento da manifestação do pensamento vem ferir frontalme,!!

te a DEO-ARAÇOO I.JIllVERSAL DOS DIREITOS H..MANOS, da qual o Brasil é um dos

signatários;
Considerando-se, por fim, que a manuten
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ção "in totun" do referido artigo abre um precedente à censura proibitiva

por entender que incitamento e discriminação são expressões altamente s~

jetivas;
Justifica-se tal emenda supressiva pa!.

cial, por considerar que sua manutenç1!o fere os orãncfpíos de liberdade

contidos no mesmo inciso e em artigos de várias outras Comissões Temát,!.

caso

EMENDA 150487-8
[!] "uTOt----_~-_- ...,

r-Constituinte Eunice Michiles

,.,,-----=------ 'lUAltiG/COIUllio/,uecOIlII110,:-:':':'::::7::::--=:-::==__-,
COMISSIIO DA SOBERANlADK RB~He~REITOS E GARANTIAS DO HOMEM

..,---------------- TUTO/oIU.TI'te4Çio--- ~

Dê-se ã alínea "b" do ítem XVIII do Art. 3~ do Substitutivo, a seguinte

redação:

" b) os bens que são meios de produção de que cuida a aI Inea "b" do ítem

XVII estão sujeitos aos emolumentos, custas e tributos proporcionais

ao valor do quinhão, segundo o priricrplo social da distribuição da

renda e da r iqueze ,

JUSTIFICATIVA

MAlRICIO FRUET

A redação proposta visa afastar da tributação os bens

enumerados na aI ínea "a" do ítem XVII, quando e se obJeto' de desapropriação

por utilidade pública e ou interêsse social. A redação do Substitutivo proteJe

e imuniza os bens da al Inea "a" do inciso XVII, dos encargos da sucessão hered..!.

tária, MAS INJUSTAMENTE, os submete ã tributação e encargos se forem objeto de

desapropriação, impondo, no caso, duplo e iníqua restrição a tais bens.

AUTOlll---------------

h

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e

"EMENDA 150485-1
l!J
r:"lr---------- '1.IN.uvo/CQMI••lo/.UlCOIllI..lo- ~

Art. 32 - Inciso XI - AlInea "A" e AlI-

nea "S".

..UTO~---------------
CO~STI~UINTE A'1AU~Y 'ItJLLE~

JUSTIFICA~Ãa

Inclua-se no substitutivo do relator da Comissão

da Soberania e dos Direitos e t:;arantias do Homem e da :Iulher o se~ui

te:

'\E'I E..DA '1ULHE"t

Art. - O Brasi~ manterã rela9ões dinlomãticas,

comerciais e culturais com Estados soberanos onde não nrevaleça~

regimes autoritários e cujos Poderes Legislativos estejam funcionan

do regularmente.

CO'IISSÃO DA SOBE'1A!'lIl'. E DOS nI"lEI'J'OS E qA"A"l":'IAS DO H')

! inaceitável'~ue o Brasil, cuja nolItica exter

na tem como fulcro o res?eito aos direitos humanos e ã autodetermin~

ção dos novos, mantenha relações di~lomáticas normais com na~ões on
de e~ses ?rincr~ios foram temnorari~ente subtraidos ou que hajam s~

ori~ido ós narlamentos. Na América Latina, nor exemnlo, remanescem

reqimes militares autoritários, que desres~eitam sistematicamente os

direitos humanos e im?edem a livre manifesta~ão do 'ensamento. são
Estados SOberanos, mas agridem e violentam a deMocracia. Advogo, t~~

bém, a sUB?ensão do intercâmbio comercial com esses ~arses, ainda
mais quando o Brasil negocia artefatos bélicos que se destinam • na

verdade, ã supressão da liberdade e ã violação da democracia.

EMENDA 150488-6
PJ
r:"lr---------- PLf:MA.. IO/cONllISÃO/IUICOMI.SSÃO- -t

~."';--;;:;'
O HOMEM E DA MULHE to9t 06j87J

Considerando que a regulamentação das

profissões vinculadas à expressão direta do pensamento e das artes veio
atender aos anseios dos profissionais dessas áreas, expresso em anos de I!;!.

ta pela proteção do mercado de trabalho e daqueles trabalhadores, justifi
ca-se a supressão das referidas alíneas "A" e "B", uma vez que com a manu

tenção das mesmas jogar-se-ão por terra direitos adquiridos no que concer

ne às garantias de exercIcio profissional de milhares de cidadãos brasilel
ros ,

A regulamentação da profissão de arti~

ta e técnicos em espetáculos de diversões (Lei n2 6.533 de 24/05/78 - De

creto n2 82.385 de 05/10/78) foi urna conquista desse~ trabalhadores, após

uma luta de quase um século. Ignorar a existência da supra mencionada Lei

e garantir o livre exercIcio da profissão vinculada à arte, seria fazer vo!

tartar à desproteção quanto ao mercado de trabalho e aproximadamente oi ten

ta mil trabalhadores em espetáculos de díversões, Trabalhadores esses, os
quais, com a regulamentação da ,profissão, têm hoje assegurada a defesa de

seus direitos.

JUSTIFICAÇAO

Sugere-se a supressão das alíneas "A" e

,.,,---------- 'LUAluo/COMlllio!.v o

DA SOBERAN IA E DOS DIREITOS

EMENDA 150486-0
~ AUTOIl

Constituinte Eunice Michiles

r.r----------------TUTO/olUITlflCA;ÃO------------ ,

t§ssÃO m SOBEPllNIA ;L~'o~~;~·~·'~IAS 00 lfJr.EM E m M'J-j
LlIER.

A ..1ínea llh" do inciso II do artigo 1ft?, dê-se a seguinte redação:

li h) as entidades associativas possuem legitimidade para representar seus

fi 1iados em juizo ou fora dele, quando por estes expressamente auto·

ri zados.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 150489-4
P: SIMAO SES5IM

AUTOII------ _

o direito coletivo nascido pela associação e filiação ã

determinada sociedade, n~o poderá resultar em violação da vontade e dos direi

tos individuais fundament.ais.

E necessário não conceder ã sociedade maiores poderes e

direitos de representação do que os conferidos e ou desejados pelo associado.

A si mpIes f i I i ação não pode rá .se r o condão de cons t i tu i r-se em outorga de man

dato pelo associado, de caráter amplo e sem restrições.

Dê-se ao inciso X do titulo XIX do capitulo r do parecer subs

titutivo do Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos e Ga
rantias do Homem e da Mulher. a seguinte redação:

"Xl o sistema tributário levará sempre em conta a capacidade '

econômica do contribuinte, e nenhum tributo será exigido ou aumen
tado sem lei que o estabeleça, nem cobrado, em cada exercício,se;

que a lei que o instituir ou aumentar, esteja em vigor antes do

exercicio financeiro, ressalvado o disposto na Constituição".
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JUSTIFICATIVA:

o texto a emendar alude a "capacidade do contribuinte", o que
ooda ser entendido corno "canacddade civil", donde pode sustentar
:e que o menor ou interdito não seria sujeito a tributação.

Cabe esclarecer que a norma se refere a "caT;lacidade contribut!
va", em harmonia com a regra constante do arte. 19, parágrafo 29>
do Substitutivo do Relàtor da Comissão do Sistema Tributário.

EMENDA 180492-4-
[J 51HII0 SES51M
...,.,-'- P'LIEN"ltlD/CONlllSÃo/SUtlCOIlISsio------------,

'OMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

~_--_------ "LINÂ'''o/cOlruslÃo/.UICOIlISSÃO------------'l

'COMISsKo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

EMENDA 18049().8
tJ 5UlAO SESS1H .

AUTOJt---------------

art. 59 , III, ~

.. são privativas de brasileiro nato as candidaturas para os caE.

~os de Presidente e Vice-Presidente da República, de Governador e Vice
Governador de Estado, de Senador, de Deputado Federal e de Governa

~or e Vice-Governador do Distrito Federal; "

USTIFICATIVA Deve-se emprestar maior amplitude ã regra de eleg
bilidade privativa de brasileiro nato, por imperativo de segurança do

~stado e da vida política nacional.

Dê-se a seguinte redação ao ~ •••••••••••••••••••••

art. 59, V, ~

g vedado aos Partidos Políticos receber subvenções,

donativos ou auxílios de Governo ou Entidade estrangeira, sob pena

de cassação de registro; ..

EMENDA 180493-2
(!J SUlJlO SESSIM

,..,.,,...-- "l.[NA..IO/cONlssio/su.CDNISdo ~

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC

~-__------- ..1.f:NÁltlo/co... uÃo/IU.co1u..io------------,
• OMISsKo DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

JUSTIFICATIVA Impedir a manipulação alienígena das corren
tes de pensamento político-ideológico organizadas no Brasil sob a I

forma de Partido Político.

VlENDA 150491·6
(!l 51HII0 SE5S1M

AUTOIt---------------,

..,r---------------- TEXTO/JullTlfICAÇÃO'------ ,

Art. 59, II, ~

são, ainda, inelegíveis, o ocupante, titular ou interi
no, de cargo, emprego ou função, cujo exercício possa influir pa
ra perturbar a nbrmalidade ou tornar duvidosa a legitimidade da;
eleições, salvo se afastarem definitivamente de um ou de outro ,
no prazo estabelecido em lei, o qual não poderá ser maior de
seis nem menor de dois meses anteriores ao ple~to, estipulados •

desde já os seguintes: Ministro de Estado, Secretário-Geral de
Estado e secretário-Geral; Presidente, Diretor, Secretário-Geral
Secretário e super~ntendente, ou funções equivalentes, e seus
superiores hierárquicos qualquer que seja a sua denominaçã~ de
õrgãos da Administração Direta e Indireta, incluídas as Funda 
ções Instituídas ou Mantidas pelq Poder Público, Empresas Públi

cas, Sociedades de ~conômia Mista e suas subsidiárias ou Empre 
sas Controladas - 6 (seis) meses, reduzidos a 4 (quatro) meses ,
quando candidato a cargo municipal";

JUSTIFICATIVA

4. Acrescentou-se funções equivalentes e seus superiores hierárqu!

cos, nos ôrgãos da Administração Direta e Indireta, atendendo ao
sentido teleolÕgico do dispositivo.

1. A Empresa Pública, sem embargo de pertencer -à Administração I

Indireta, merece expressa acolhida na regra proposta, de modo a

prevenir interpretações diversas do espírito do legislador cons
tituinte ao produzir a norma.

2. Procurou-se inserir, de pronto, também, personalidades perífe
ricas à Administração, onde há efetiva gestão de recursos públic~s

ou exercício de atividade pública preponderante, Casos em que deve
ser realizada a desincompat~ili~o dos administradores.

Dê-se a seguinte redação ao •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

art. 59, V, ~

" ••• sendo obrigatória a participação de, no mínimo 3/4

( três quartos)de brasileiros natos , sob pena do indeferimento do

pedido de registro; ..

JUSTIFICATIVA: Não é admissível a formação de Partidos Políticos
de brasileiros naturalizados pela ação do quinquênio constitucional.
Tal formulação poderia ~nsejar a formação de verdade~ros partidos

alienígenas. Assim, alvitra-se um certo temperamento, de modo a in
dicar proporcionalidade que preserve essas pessoas jurídicas de Di

reito Público.

3. Excluiu-se a e~ce~ão dos membrosdo Poder leg~slativo Federal
Estadual, anômala e injustificada

e
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EMENDA 150497-5
EMENDA 150494-1
e: 'SIM~O SESSIM

~r---------- PLEHÂIUo/COMIS!lÃo/luacOhllssÃO ---,

• COMISSXO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

~----------------TIEXTO/"USTlfIC ...çio------ __.

art. 59, 11, ~

e= SIMAO SESSIM

PLU""JoICOII1S!JÃo/su.COltll$SÃIJ :

r:cOMISS~O DA SOBERANIA,E DOS DIREITOS

art. 49, IV, ~

E GARANTIAS ETC

" são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito
anos;"

JUSTIFICATIVA Adotando o relatório o louvável sistema do sufrá
gio do analfabeto, não há porque subtrair desta categoria , profund~

mente estigmati~ada, o direito equivalente, qual seja aquele concer
nente à elegibilidade.

O projeto torna inelegíveis os inalistáveis e os
menores de dezoito anos - o que é lógico e coerente, mas não agiu I

com a mesma felicidade ao impedir a elegibilidade dos analfabetos,
criando, sem razão convincente, urna faixa de cidadania mitigada.

"h) ~ vedado aos sindicatos, a qualquer título, receber contribui~

ções, donativos ou auxílios de governos ou entidades estrangeiras,. sal
vo os casos expressos em lei; "

JUSTIFICATIVA O sindicato, enquanto expressão da organização livre
dos trabalhadore~ brasileiros, deve ser posto a salvo de ações manipu

ladoras que venham, através de financiamentos ou ajudas de cunho mate
rial, a perverter estas instituições.

Nessa esteira, situa-se o dispositivo em tela, preve
nindo ações dessa espécie ao passo que deixa ao alvedrio do legiSladO;
ordinário a definição de situações de fato que julgue legítimas.

~-_--~-----I'LENAltl0/cOI'Il'$Ão/llUIlCONlllSio-- --,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

EMENDA 150495·9
e: snmo SESSIM

AUYOIt---------------

EMENDA 150498·3
tJ SIMno 5ES5IM
~--------- I"LENAl'Uo/coIotIUio/IUICOMISlio- _

e?CQMISSãO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC
=---------------- TElCTOI"uSTlfle"çÃo ~

~__--__-_-_-_- TEXTO/,lUSTlfICAÇio----------------,

art. 49, VI, l:!

" Os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de pre
tar e socializar Á informação,sob pena de responsabilidade civil, p
nal e administrativa; "

JUSTIFICATIVA: Deve-se dar plena eficácia ao dever jurídico de,
os meios de comunicação, auxiliarem o Estado na socialização da in
formação, introduz~ndo a sanção em caso de recusa à propalação des
tes deslgnios.

EMENDA 150496·7
fi SIM~O SESS IM --"'.R

__--------- I'LENAilll0/cOM.Sllio/SUBCONISllio-------------,

• OMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

art. 49, VI, ~

" As pessoas físicas e jurídicas, estas quando sediadas no Brasil,

reconhecida a faculdade de exigir do Estado a informação clara, atual

precisa do que fez, do que ~az e do que programou fazer, bem como a
exibição dos documentos correlatos; "

~USTIFICATIVA: A faculdade de requerer e peticionar aos Pederes Pú
blicos não pode se restringir aos sindicatos e associações, sob pena
de serem excluldos da esfera do direito público subjetivo à ~nforma

ção estatal - bem jurídico tutelado pela faculdade descrita - um sem
número de pessoas estranhas a ta~s entidades.

art. 49, 11, ~

" As entidades associativas possuem legitimidade para representar

seus filiados em j~zo ou fora dele, no limite de seus objetivos soc~

ais e na forma de seus estatutos; "

JUSTIFICATIVA: A legitimação das associações para representar seus
filiados, sem embargo de constituir um avanço, merece maior contenção

no âmbito de efetividade da norma, de maneira a jungir tal atividade
ao conteúdo dos obJetivos sociais, segundo o devido processo estatut~

rio, prevenindo assim excessos de mandato.

EMENDA 150499-1
t? 5IMAO 5ESSIM -

~r---------- "LEN ...'UO/COM1UÃo/IUtlCOM.ssio- _

t9COMISSÃO DA SOBERANIA E DIREITOS E GARANTIAS ETC

art. 49, 11, E.

" t vedada a interferência do Estado nas associações, salvo
para garantir o cumprimento dos princIpios constitucionais e legais
que lhes são peculiares~ ti

JUSTIFICATIVA: O relatório, ao introduzir normas apl~cáveis às ass2
ciações, não pode vir a impor total abstinência estatal, em relação às
mesmas posto que, de~tarte, ir-se-ia remover a possibilidade de o Es
tado fazer cumprir a própria Constituição.
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[iJ 'LEHAIUO/CO"'IUÃo/,u.CQIIIS!IÃO

c: COMIssão DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC

=> "LENAftIO/CONIUio/.U.CON.SSÃo------------..

- AUTOIl---------------,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

EMENDA 180503-3
fJ SIMIlO SESSIM

AUTOIt---------- _EMENDA 180500-9
t: SIHno SESSIH

= rcxTO/.JlJllrlFlt:AçÁo -, => nxTO/olUSTJFlCAÇÃO-----------------,

art. 39~ XVII, ~ art. 39, VII, E

• de bens de uso particular, subordinados aos deslgnios de seu titu

lar, insuscetIvei~de desapropriação quando não forem categorizados

como meios de produção ou meios necessários à execução de programas
de de~envolvimento social; •

.. da casa,ou de qualquer local utilizado

idoneamente a titulo de moradia; ninguém nela poderá penetrar ou
permanecer senão com o consentimento do morador ou por determinação

judicial, salvo em caso de flagrante delito, ou para acudir vItima
de crime ou desastre;1I

JUSTIFICATIVA: A categoria utilizada ( bens de
uso particular) tem acepção extremamente subjetiva, podendo encon

trara área de interseção com os ditos " bens que constituem meios
de produção", quando a cláusula impeditiva de desaproriação deverá
ser excluIda, em homenagem ao interesse público e social que nor
teia o projeto •

JUSTIFICATIVA: A casa, enquanto asilo inviolável do
indivIduo, deve ter, expressamente, conceito o mais amplo possIvel,
de maneira a proteger toda e qualquer modalidade pe moradia idonea
mente constituída, prevenindo, assim, abusos oriundos da interpret~

ção restritiva desta definição.

Issão DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC
=---------------_TUTO/olUSTIFICAÇÃO -,

AUTOIt'------- _

r:-r---------- ..UHÂIlIO/cONlstio/su.COMI.lJÃO --..

EMENDA 180504-1
tJ 51M1I0 SESSIM

r:-r---------- 'LlH.I\IO/CONlllÃo/.UlCO..I"ÃO-- ~

COMIssão DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

,EMENDA 180501-7
~ s-Essi-; _. -- '''.0

= TlEXTOloJU5TlfICAÇ;,O -,

art. 39 , 111, a

art. 39, IX"E

.. As pessoas responsáveis pela informação falsa serão
responsabilizadas civil, penal e administrativamente, na forma da
lei ; •

JUSTIFICATIVA : Deve o texto constitucional ensejar

ao legislador ordinário, em matéria de tal relevo, quais os campos
de responsabilização pretendidos, dando o exato alcance da punição

alvitrada no dispositivo. Daí a nova redoção, que expõe as princi
pais modalidades de cominação atinentes à espécie.

" ~a elaboração e aplicação isonômicas da lei, quer
proteja ou permita; quer obrigue ou réprima; ..

JUSTIFICATIVA A regra-matriz de isonomia tem suscitado i-

nameras perplexidades quando de sua realização efetiva. Com efeito,
torna-se mister 'indicar o momento de real ~fativação da norma cons
titucional de igualdaqe, qual seja o de aplicação da lei, além da
natural inspiração do legislador no instante de elaboração do dip12
ma.

Cumpre explicitar, no sentido imprimido ac!

ma, que a isonomia, destarte, destina-se também a nortear a autori
dade jUdiciária, quando da aplicação concreta da lei, advindo desta
idéia a modificação formulada.

r:-r---------------_Tf;xTo/..uSTIFICAÇio ~ ....,

EMENDA MODIFICATIVA

1.iJ I"LU.lIlIO/CONI5SÃO/su.COMIS• .ioê CCMISSlio DA SOBERANIA E DCS DIREITOS E Gl\RANTIAS DO lnIEM E DA
1'llllIm.

"UTOII------- _

O artigo 99 passa a te~a seguinte redação, acrescen-
do-se-lhe um parágrafo único:

"Art. 99. Pertence ao povo do Brasil:
I. Os brasile1ros natos, aSS1m considerados:

a) os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país;

EMENDA 150505-0
[J SIHIlO SESSIH

" Não haverá,.'responsabilizando-se penalmente o infrator, na for

ma da lei, empresfs e atividades privadas de investigação e prest~

ção, formal ou informalmente, sobre a vida Intima e familiar das •

pessoas; •

art. 39, VII, e

JUSTIFICATIVA : A ausência de sanção prevista no dis
positivo constitucional dificultaria a efetividade da norma em a

preço. Dessarte, deve a regra contida nessa alInea contemplar as '
hipóteses de realização informal da atividade proibida; "

= TEllTO/JU5TlfICAÇio -,

}:MENDA 180502-5
tI snl1lO SESSIM pr-"AT;;L:J
tJ COMISSÃO DA SOBE;:;~/;·,~~~,u~;:~TOS E GARAN'l'IAS ETC.l cr;J'~6mJ

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou

mae brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço do Brasil;
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COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEM E DA...
õ.l---------- PLEN".llo/cOMISsiol.u.COMlssio----------~

cl os nascidos no estrangeiro, de pai bras!leiro ou
mae brasileira, desde que venham a residir no Era 
sil antes da maioridade e, alcançada esta, optem p~

la nacionalidade brasileira em qualquer tempo;

EMENDA 150507-6
f: ANTONIO DE JESUS

"UTOR-----_---------

fl-OAfAv:;]
~D9 I d6Jaz

Parágrafo único. Na hipótese prevista na parte final '
da alínea ~ deste artigo, se o pai ou a mae forem bra
sileiros, o filho aqui nascido poderá optar pela naci2
nalidade brasileira, observado o disposto na alínea f.

JUTIFICATIVA'

r=-r---------------- TEXTO! .IUSTl f lCAÇi o - - - - - - - - - - - - - - - - --,

EMENDA SIPRESSIVA

SUprima-se da letra "f" binciso lU do Art. 32 a frase "orã-
entação sexual".

r.1 TUTO/.lUSTIf'ICAÇi.O --,

"b) A vida intra-uterina será .protegida por lei"

inciso I do Art. 32 , a seguinte redação:Dê-se à letra "b",

EMENDA SUPRESSIVA

o propósito do texto .ali apresentado parece ser o de resgua!.
dar o cidadão de todo e qualquer tipo de discriminação.

Neste caso não há necessidade da manutenção da frase adma de~

crita', uma vez que a existência da palavra "sexo" já é suficiente para que se a _

tinja tal propósito. A menos que haja una intenção oculta de se legalizar alClum ti
po de desvio, embutindo-o sorrateiramente dentro da terminologia "orientação se _
xual", o que seria inadmissível, pois não se pode pretender abolir a discrimina _
ção mediante a instituicionalização das aberrações, taras, psicoses e outras ma\l.!.
festações anormais, que podem ser clinicamente tratadas.

Tal atitude seria semelhante a autorizar os condutores a dir~

gir embriagados sob o pretesto de não se poder discriminar os alcoólatras.

PLEHAl'llO/CONlSsÃo/sUICOMISl!lio Jf: COMISSI10 DA SOBERANIA E OOS OIREITOS E GARANTIAS 00 ffJMEM E DA .••

tJ ANTONIO DE JESUS

EMENDA 150508·4

A emenda proposta divide, em alíneas, as três hipóteses de
atribuição da nacionalidade brasileira originária (brasileiros •
natos), dando melhor sistematização à matéria. A terceira hipót~

se, enunciada na alínea f, recebeu nova redação, para suprimir o
simples registro em repartição competente no exterior como fator
atributivo da nacionalidade brasileira originária.

Com efeit~, esta foi inovação introduzida pela carta de
1967, inteiramente desprendida da tradição vigente até a Consti
tuição de 1946, e contundentemente criticada pela melhor doutri
na (V. Haroldo Valladão, in Direito Internacional Privago).

Não há qualquer razão a justificar que uma providência tão
anódina como o registro numa repartição no exterior seja atribu
tiva da condição de brasileiro nato, sem que se exija qualquer I

vínculo efetivo com o país. Vale dizer: por ato dos pais omenor ,
sem manifestar qualquer vontade nem demonstrar qualquer laço com
o Brasil, torna-se brasileito nato,~ que conservará mesmo'
que jamais venha a ingressar em território nacional. Para figu 
rar-se um exemplo imaginoso, mas plausível, este indivíduo, aos'
35 anos, poderá vir pela primeira vez ao Brasil, alistar-se e
candidatar-se a um cargo eletivo de qualquer nível.

Convém, assim, que para esta hipótese de nacionalidade or!
gi~ária, se exija a fixação de residência no Brasil e manifesta
ção de opção em qualquer caso, sem atribuir efeito especial ao

registro no consulado brasileiro no exterior.
O parágrafo único contêm hipótese já prevista em lei 0E

dinária (lei n9 818/49, art. 29), que, conquanto seja justa e
intuitiva, tem sido impugnada, por inconstitucional, sob o fun
damento de que somente a Const~tuição pode prever os casos de
atribuição de nacionalidade brasileira originária. Trata-se
assim, de sanar o vício apontado.

EMENDA 150506-8 '""ft-------
(Jconstituinte RICARDO IZAR
,-, 'LtNÂftlO/cOl.tlS'io/sUIlCOMlssio------------,

• COMIS ;""(\)DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA MU-

LHER. TEXTO/,/UST1FlCAçio- - - - - - - - - - - - - - - - -,

Ao fazer constar no texto constitucional que a vida intra-ut~

rina será protegida por lei, dispensa-se maiores incursões sobre o assunto, uma
vez que a questão deverá ser definitivamente tratada e estabelecida em lei ordin~

ria.

CO;.IJSSl\O DE SOBERl\NIA E DCS DIREITOS E GJlRl\!l'l'I1\S

"",- TExTot.lU:lTlflCAÇÃ.O -,

1-:::1---------- PLENÂnIO/cOl,llssÃo/suacOulssÃO- -,

MORAIS

EMENDA 150509-2f!J AUTOII

~t Constituinte JOSt MENDONÇA-OE

JUS T I F I C A ç A O

Suprima-se a redação das letras b e d do inciso XVII, do

artigo 32(

Os conceitos expostos na letra "d" I além de mostrarem li.. má

técnica Legislativa 1 redacional, apresentam sugestões que agridem'

os prícipios básicos da democracia liberal, defendendo o poder de

polícia exagerad& do Estado, e contra o conceito universal de Pro 

priedade Privada.

Suprimam-se os §§19, 29, 49 e 59 e a expressão "~?clu=

sive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento", do §79 do

art. 49 do Anteprojeto de substitutivo da Co~issão de Soberania e dos

Di>:eitos e Garantias do Homem da llulher.

Já escreveu Aurelino I.eal que "o fim da anistia é o esqu!!.

cimento do fato ou dos fatos criminosos qUe o poder público teve di-
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ficuldade de punir ou achou prudente não punir. Juridicamente os fa

tos deixam de existir; o Parlamento passa uma esponja sobre eles, Só

a história os recolhe" E João Barbalho sobre a mesma escreveu: "l1ún-

cia de pa~ e conselheira de concórdia, parece antes do céu prucente

aviso que expediente de homens".

A anistia ampla, geral e irrestrita, consoante previsão

do ·caput" do' art. 49 do Anteprojeto de Substitututivo, deve lmere

cer a nossa provação, de vez ~ué somos ftdptos: da paz ~ da concórdia,

como ta~bém do trabalho,que levam o Brasil à realiza~ão dos seus ~r~n

des destinos.

Entretanto, não.po~emos concordar com o pagamento de atr~

~Sad?S' indenizações, vencime~tos ~prrigidos e quaisquer van~aqcns su~

seqüentes, levando-se em consideração a situação dos cofres públicos

que nãõ estão em' condições dp atender a essas despesas.

Passando os ,olhos pelo elenco de normas que disciplinam a'

ani~tia, desde o Decrefo de 18 de setembro de 19822, até a presente

data, verifica-se que os diplomas legais sempre vedaram as recla

mações judiciárias ou aprninistrativas e a percepção de indenizações

e vencimentos, ou quaisquer tipos' de remuneração atrasados.

O Brasil decretou a moratória unilateral porque não tinha

condiçóes de pagar os credores estrangeiros, não podendo, outrossim,

arcar com o pesado ônus das indenizações, vencimentos, salários, vanta

ner?çáo, o transporte coletivo, etc. do seu povo carente, COMO está pr

visto na letra "d" do Inciso J:, do al;t.. 39. Nos parece utóPÍ;co esse di

pos~tivo, bem como o controle do excesso de lucro nas atividades eco

nõmicas e rinanceiras~ para ,que seja .obrigatoriamente aplicado na er

radicação da pobreza. Que se estabeleça a igualdade entre o.homem e a

mulher, quanto aos direitos e obrigações, mas a fixação das exceçõ~s

~que não nos parecem ser as ~~cas,.em t~~gestação, paro e alei
tamento, nos parece um tanto fora de propósi.to, pois seria legislar

sobre o óbvio, pois ninguém coloca em dúvida essa diferença. Propugna

mos, outrossim, pela' supr<;ssão da alínea "f" do Inciso III, do art.

3~, pois entendemqs que a família brasilei.ra merece um pouco ma~s de

proteção, não se podendo consagrar num texto de norma const~tucional

a expressão "orientação sexual", que nos parece por demais ambígua e

poderá permitir , interpretações as mais diversas, inclusive favo

ráveis à prática do homosexualismo em geral. Relativamente ao direi

to de propriedade, a linguagem utilizada na alínea "d" do Inciso XVII

do art. 39, praticamente ac~ba com o direito de propriedade, pois con

fere ao Estado o direito de confisco dos bens que são meios de produ

ção, desde que entendam ôs Governantes que determinado bem esteja sen

do impropr~amente usado ou utilizado, ou que não esteja sendo usado

de acordo com os seus entendimentos.

gens e gratificações atrasados, decorrentes da concessão da anistia,

nos termos em que está proposta. Por essa razão, propomos a supres-

t;'~~;-:J

l: 9 7~G' 6JJ

......__._---------
Constituinte JOSr MENDONÇA DE MORAIS )

~ I'Lt"..nlo/coIJISSÃo/~uneO"l:ll:lÃO

~SSKO DA SOBBRANIA r, nos DIREITOS E GARA~TIAS

-EMENDA ,150511-4

f?

são dos §19, 29, 49, ~9 ~ da parte final do §79 do art.49 do Antcpro

jeto de Substitutivo. Pelo §29 procura-se beneficiar inclusive os que

foram anistiados pelo,Decreto-Legislativo n9 18, de 1961, que anistiou

os que participaram de fatos ocorridos, desde 16 de julho de 1934,isto

é, há mais de cinqüenta anos atrás, o que, nos afigura muita liberali

dade, sem o numerário suficiente para o atendimento. O mesmo ar~umen

tó,pode ser aplicado ao setor privado cujas dificuldades de natureza

financeira sáo notõrias.

Suprimam-se. do art. 49 do Anteprojeto de Substitutivo:

11 do Inciso IY a:.ãllnea "g" e da alínea "e" a expressão

"mas fac~ltará aos estatutos dos sindicatos esta ex~

gênciallj

-2) do Incisco V a alínea "b" e da aJ.ínea tlg" a expressão

"mas em caso algum a 'paralisação coletiva do trabalho

será cOn'siderada,em si mesma, um crime tl
;

!.J 3) do Inciso IX, a alínea "a"

Suprimam-se do art. 39 do Anteprojeto ~e Substitutivo:

11 do Inciso I, as ail:Ineas "d" e"!"

. 21 . do Inciso III, da alínea "e" a expre.saâo "com a única ,

excessão dos relativos à gestação, ao parto e c alei
tamento" e da alínea Ílf" a expressão "orientação se='

I

xual"

31 do Inciso XIV, alínea "a" a expressão "não terão ca

ráter de censura";

4) do Inciso XVII, a alínea "d"

Sempre. defendemos a total liberdade sindical dos trabalha

dores, sem qualquer interferência dos poderes públicos na sua consti

tuição e no seu funcionamento. Quanto à contribuição sindical, como

previsão de natureza constitucional! entendemos desnecessária, deven

do ficar a critéri6 da lei ordinãria, 'assim como O acesso dós sindica-'

tos aos meios de comunicação social. Não podemos concordar, outross~m,

com a liberdade absoluta do direito de greve, em face dos serviços es

'~enciais à comunidade, que ~ão pode ser prejudicada. Deferir-se ao Es-

Não sabemos qual o Estado que suportará, em dotação orçamentária,

o ~uantum' necessário par~ a alimentação , a saúde, o trabalho, a rem~

tado O contro~c absoluto do mercado de bens e ~erviços

pulação, não nos parece.a polític~ ideal num Estado de
se coauunnndo com as regras dc~ocr5tjcas.

essenciais à p~

Direito, não
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NDA 150512-2

art. 59, IV, ~ Suprimir
JUSTIFICATIVA: A oportunidade, consagrada pelo uso, de revisão~dos

mandatos outorgados pelo voto popular, é a eleição subseqente. A ado
ção, pura e simples, do sistema de~ , mais ainda mediante lei
complementar, ensejaria_grande possibilidade de manipulação do inst!
tuto , gerando p~rplexidades. Logo, embora não seja má a idéia da re
vogação popULar de mandatos, 'não há a suficiente maturidade de prát1

ca democrática para a admissão constitucional de tão relevante in!
trurnento.

A presente emenda visa instituir, constitucionalmen
te a Procuradoria Geral da Assitência Judiciária, com a finalid;
de de oferecer garantia maior à prestação desse importante servi
ço público, já que deve ser obrigação do Estado prestar assistê~

cia judiciária gratuita aos necessitados ou carentes, isto é, ~

queles que, embora possuindo um direito a ser preservado não p~

dem defendê-lo pelo simples fato de não possuirem condições f!
nanceiras para tanto.

Em vários Estado-membros brasileiros essa assistên
cia ven sendo prestada com eficiência. Contudo, em face do gra~
de número de necessitados ou carentes que existem hoje no país ~
representando aproximadamente 80% da pogulação nacional, é pr~

ciso que a mesma experimente uma dim~são maior, não só para

que se tente padronizá-la, mas, sobretudo, para que com essa padr~

nizâção e organização em quadra de carreira se possa motivar as !
gentes dessa assitência a se empenharem melhor desse mister.

Entendo qua a Assitência Judiciária não deve estar vi~

culada ao Ministério Público, em razão de sua atuação marcada pela
acusaçãO; de igual modo, não deve estar vinculada à Procuradoria G!
ral do Estada, vez que~esta se destina a defender os interesses do
Estado e não do indivíduo, por fim não deve a assistência judici!
ria estar subordinada ao Poder Judiciário, já que contraria a pO!
tura natural d~ 6rgão julgador, de total equidistância das partes em

litígio.
É exatamente por tudo isso que proponho o presente a~

tigo, através do qual procuro instituir a PROCURADORIA GERAL DA A~

SISTENCIA que, entretanto, será disciplinada através de lei ordin!

ria.

JUSTIFICATIVA

L!f I"LUAI'lIO/CONIUio/IUICOllISSÁO

C-CQMISSÃO DA SOBERANIA E POS PIREITOS E GARANTIAS ETC
=---------------n:XTo/olUSTlfICAqio------ -,

EMENDA 150514-9fi ",UfOIt

ê- CONSTITUINTE MARCIO BRAGA

Embora o ~, a vincula~ão do corpo ao oaaamento de
dívidas c~vis seia anacronismo romano, não mais concebível nas soci~

dades modernas e democrát~cas, o Brasil tem excetuado tradicionalme~

te dois casos e admitido a nrisão civil do devedor de prestacão ali
mentícia e do depositário infiel.

Julaamos oportuna, dada a índole liberal do Anteoro;e
a supressão da hipótese concernente ao depositária -to do Relator,

infiel.
Consideramos, porêm, totalmente desaconselhavel a abo

licão da outra hin6tese, atualmente existente, a saber, a do devedor
de orestação alimentícia.

A supressão nos oarece ainda mais suroreendente num 
texto aue se inicia, como o nresente substitutivo, enumerando a vi
da e a existência dicrna como direitos individuais invioláveis e ref!:.
re-se, no art. 39, I, c, à alimentacão co~o fazendo parte do minimo
necessário ao pleno exércício do direito à existência diana, que ê
dever do Estado aarantir.

Os alimentos são elementos necessários à sobrevivên

cia e que os deve a parentes uróximos, consanquineos ou afins, deve

ser comoelido a pagá-los. Se foi condenado ;udicialmente a orestá
los ê porque tem oossibilidade de fazê-lo. A hinótese mencionada, ê
na maioria dos casos, a única maneira de tornar coaente a obriaacão
do côn;uoe seoarado ou divorciado de fazer sobreviver a sua orole e
o outro cónJuqe.

JUSTIPICAI"'1\O

A lei civil brasileira não oermite renúncia à oensão
alimentícia e a idêia de suorimir totalmente o que consta do texto 
constitucional viaente, no artiao 153, ~ 1 7 , oareCe-nos atentatória
a esta garantia dada aos alimentados.

A cobranca de alimentos ~az exce~ão a todas as rearas
processuais e diante do conflito entre nreservar a liberdade indivi
dual ou garantir o direito à sobrevivência, ootamos oor este último.

= nxTO/olUSTlF1C4ÇÃO ,

- Dê-se, à letra '~d", do inciso XIX, do art. 39, do Substitut~vo do
Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garant~as do Ho~

mem e na Mulher, a seauinte redacão:
d) - Não haverá nrisão civil oor dívida, multa ou custas, salvo o

caso de inadimplemento de obriaacão alimentar, na forma da 
lei.

r.l-----:::----- Pl..EHAlIUO/CONIISÃO!.U.COM."io-----------,

• \'&QIIPBIf0!letH~~BERANIA E DOS DIREITOS E GA"ANTIAS DO HO

EMENDA 150513-1
Constituinte JOSt OUTRA

C0MISS~Q OA SOOERANIÁLE'õlíso·ó'i~iTos'toGARANTIAS 00 HJMEM E DA
t:ULHER

= TEXTO/olUSTIFIC...Ç;.O -,

EMENDA 150515-7(!li AUTO"

DEPUTADO DOMINGOS LEONEllI

r:-r--------------- TEXTO/.lunlP'ICAçio---------------,

EtJaI)A ADITIVA
EMENDA ADITIVA

CAPíTULO UI

Art. 52 - Acrescente-se ao Inciso I.

Adite-se ao substitutivo, no inciso XIX, do art,32:

- A assistência judiciária será prestada, nas
jurisdições da união, dos Estados, dos Territórios
e do Distrito Federal, por defensores públicos o~

ganizados em quadro de carreira, na ProcuradorIa G!
ral da Assistência JudiciárIa, de conformidade com
o que a lei estabelecer".

E) Todo eleitor poderá requisitar
à Justiça Eleitoral um exemplar

ção Federal.

gratuitamente
da Constitui
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(il 1'1.E-.iIlIO/C;OU"SÃo/SUlleOl.l1,do DATA

~COMISSl\O DA SOBERANIA E DOS D~OS E GARANTIAS DO HJMEM E DA MU.HkR cr;=J 6787J
,.".,--------------- TUTOIJu'TlfIC...ÇÃO------------ ~

~,...-]
~6/87RANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HJMEM E OA ~HER

r:-r--------- ~LEHÃluo/çoNlStio/su.COr.tIUio----------~

EMENDA 150516-5
PJ DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

,."., TEXTO/.lulTlfICAÇÃO-------------------,

EMENDA MODIFICATIVA
EMENDA MODIFICATIVA

Modifica a redação da alínea E do Inciso IV do
Artigo 52.

Modifica a reda~ão da alínea

Alínea E: A lei estabelecerá a forma pela qual a
maioria dos eleitores poderá destituir do cargo aquele que decair da
confiança coletiva no exercício do mandato.

a) do inciso IX, do capítulo 11 do Art. 42 do
anteprojeto Qa Comissão da Soberania e dos Direitos do Homem e da M~

lher, que passa a ser a seguinte:

JUSTIFICATIVA

A redação do ilustre Relator contempla o VOTO
DESTITUINTE mas não especifica as condiçOes mínimas anterio~es à

lei ordinária em.relação ao exercício deste novo instituto da saber!
nia popular. Instituir, 'pois na redação, que já vinculamos propondo
desde a Subcomissão, certo de que já na Constituição é preciso est~

belecer que a destituição dá-se mediante:
a) maioria dos eleitores;
b) região da destituição, ou seja, a decaída da

confiança coletiva.

a) ~ dever do Estado assegurar ~os consumidores
e usuários a adequação dos bens e serviços essenciais aos valores de
mercado, e aos padrOes de metrologia, normalização e qualidade a
serem definidos em lei.

JUSTIFICATIVA

Nesse capítulo dos Direitos Coletivos cabem as
definições dos deveres e responsabilidades do Estado em relação aos
consumidores e não ao mercado.

CONsrITUINTE VIVALDO BARBOSA
f}1ENDA 150517-3
~ AUTOR

~EPUTADO DOMINGOS LEONELLI
p=rp;'UTIOOCJ

PMOB/BA

EMENDA 150519-0

~
~""ItTIOO--'

L2!'~

l'iJ8 "'U;IMAIlIO/COIIISS;'o/sUICOlIlssln

SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HJMEM E DA t-iJU-ER
,."., TuTo/"unl'ICAçio ~

~ I'UHÁIl.IO/cOAl,sdo/IUICOl.rlll.. J:o_

~OMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO Hõ=l t:06P;:;6j~
NEM E DA MULHER. :.-J

õ.T---------------TElCTO/,JusTlrlc"çio---- ~

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

EMENDA MODIFICATIVA

são

Suprima-se, na alínea .!à do inciso 11 do art. 5!! a expres

" que não seJa membro do Poder Legislativo F.ederal ou

Estadual •.. ti

Insira-se, na mesma alínea, a pall!lvrill "direitos" após

Presidente e a seguinte expressão, após Superintendente: •.. "

Direitos Coletivos
Art. 42 Nova redação a alínea H do Inciso 11.

H) As entidades associativas possuem legitimid~

de para representar em juízo fora dele os interesses individuais ou
coletivos dds seus filiados ou da sua área de atuação.

ou funções esquivalentes, e seus superiores

qualquer que seJa a sua denominação ... "

hierárquicoEt

Insira-se, ainda na mesma alínea, ao finôl, após "Ec.QJUSTIFICATIVA
nomia Mista ll , 11 e nas suhsidiárias ou ernpre~as controla-

das ••• u

Nossa. emenda visa tão somente ampliar o espectro
da representação ~opular já assegurado pelo ilustre Relator.

Referenciada nà universal concepção da represe~

tação sindical que garante a entidade associativa direitos e obriga
çtles não apenas com'~ filiados, !!!..e.§. com toda ~ ~ comunidade ~
s, representa.

JUS T I F I C A T I V A

A Empresa P,íblica, sem embargo de pertencer à Adminis
tração Indireta, Merece expr~sa acolhida na regra proposta ,
de modo a prevenir interpretações diversas do espírito do le
gislador constituinte ao produzir a norma.

Procurou-se inserir, de pronto, também, personali-
dades periréricas à Administração, onde há efetiva gestão de
recursos públicos ou exercício de atividade pública pr~ponde

rente, casos em que deve ser realizarlaa!desincompatibiliz~ç;o

dos administradores.
Excluiu-se a excp.ção dos membros do Poder Legislativo
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CONSTITUINTE VIVAUlO BARIlOSA

I'LEN""IO/cONISS;;O/SUIlCDWI"ÃO ~

~ISSÃO DA SOBERANIA E DIREITOS E Gl\Rl\NTIAS DO R= E DA MU1REP

Federal e Estadual, anônima e injustificada.

Acrescentou-se funções equivalentes e seus superiores hie

rárquicos, nos órgãos da Administração Direta e Indireta, at~nden

d~ ao sentido teológico do dispositivo.

'EMENDA 150522-0
f:

"UTOI'l'--------------- pr;;;TID0=:J

= TEXTO/.lUSTlflCAÇio '

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

AcJ."escente-se ao final da alínea f; do inciso II do art. 4~ o

seguinte:

1":"1---------- ,uNÀI'UO/eOMIU"io/IUICOM.I:sÃO-----------,

C(J.IISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E Gf\RANTIAS D:J HOMEM E DA Ml!..

-EMENDA 150520-3
[H DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

AUTClII--------------_

••• ilàlvo para garantir o cumprimento dos princí

pios constituci"Onais e legais que lhes são peculiares;"

JUS T I F I C A T I V A

r:-r TuTO/olUn'f'ICAçÃO -,

Et-ENDA AD PARECER D:J RELATOR:

_ Substitua-se a expressão inicial da alínea!!. do inciso VI do artigo 4º,"Aos

sindicatos e às associações em geral ... ", por "As pessoas físicas e juríd!

cas, estas quar~ sediadas no Brasil, .•• "

O relatório, ao introduzir ~ormas aplic~veis às a~
I

sociações, não poõe vir Irrpoz total abstinência estatal em rela-

ção às mesmas posto que, õesterte, ir-se-i~ remover a possibili

dade d" O Estado fazer cumprir a própria Constituição.

.:usTIFICATIVA

A faculdade de requerer e peticionar aos Poderes PUblicos não pode se

restringir aos sindicatos e associações,sob pena de serem ex~luidos da esfera

do direito público subjetivo à informação estatal - bem jurídico tutelada p~

la faculdade descrita - um sem número de pessoas estranhas a tais entidades.

~EMENDA 150523-8
(I DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

a=---~------'"LIENÂlUO/co"ISlio/.UlCDMISSio----- ,

C~-DA- SOBERANIA -E DOS DIREITOS E Gl\RANTIAS D:J HOMEM E DA

K.JLHER

EMEND~ AO PARECER DO ,RELATOR

EMENDA 150521-1
~ AUTO"

'crnSTITUINTE VIVAUlO BARBOSA

J

- Dê-se a alínea~, do inciso 14 do art. 32 aseguinte redação:

----------- I"LEI.ÁftIO/cou"sÃo/sUICOtolISSÃO OArAtJ COMISS1ío DA SQl3ER!\NIA E DOS DIREITOS E Gl\Rl\NTIAS DO RCMEM E DA 1 tJP1106frrJ
KJl1-1ER.

" b - As pessoas responsáveis pela informação falsa serão responsabí.Hzadas , c!

vil, penal e administrativamente, na forma da lei."

EMENDA AO PARECER DO RELATOR: JUSTIFICATIVA

do inciso 11 doAcrescente-se ao f1nal da alínea h
art. 42 , o seguinte:

no limite de seus ObJetivos sociais e na

de seus estatutos;"

forma

Deve o texto constitucional ensejar ao legislador ordinário, em matéria de

tal relevo, quaís os caroos de responsabilização pretendidos, dando o exato alcan

ce da punição alvitrada no dispositivo. Daí a nova redação, que expõe as princi 

pais modalidades de cominação atinentes à espécie.

JUSTIFICATIVA

AUTOII------------ _

C(J.IISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA

IU.HER

EMEN"DÃ 150524-6
t' DEPUTADO VIVALDO BARBOS~

aENDA .~O PARECER D:J Kt:LATOR

1":"Ir---------- '"UNÂ'uo/co..ISsio/sueCOMIJlio-----------,

A legitimação das associações para representar spus

filiados, sem embargo de constituir um avanço, merece mi!íor

contenção no âmbito de efetividade da norma, de maneira a jun

gir tal atividade ao conteúdo dos obJetivos sociais, segundo o

devido processo estatutário, prevenindo assim excessos de man-

dato.

- Dê-se a alínea!!. do inciso XVII do art. 32 a s'i!guinte redação:

" a - de bens de uso particular, scbordínadas aos desígnios de seu titolar, in

suscetíveis de deseproprfaçãa quando não forem categorizados como meios '

de proctuçãp PU meios necessários à execução de programas de desenvolvimen

to social."
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JUSTIFICATIVA

A categoria utilizada (bens de uso osrt.ícular) tem acepção extremamente subjeti

va, podendo encontrar área de interseção com 05 ditos "bens que constitue:n meios de

produção", quando a cláusula irroe::litiva de desapropriação deverá ser exclulda, em

homen3gem ao interesse público e social que norteia o projeto.

EMENDA 150527-1tJ CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA tJ-:~;ID·--=:J

1'LEJI.... 10ICO.w'$sÃO/SUDCOM'!lSÂO

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO !IOOEM E DA ~:;6/8iJ

r=;,--J~'l1t'li.----------- TEXTO/JU'TlrlCAÇÃO-----------------,

SUprima-sê da alíne? 12 do inciso II do artigo 52 a

palavra "anal~abetos".

JUSTIFICATIVA

categoria,gio do analfabeto, não há porque subtrair desta

Adotando o relàtório o louvável sistema ôo sUfrá

profundamente estigmatizada, o direito equivalente, qual se-

ja aquele concernente à elegibilidade.

U1/U.l

AUTOJI---------------

"".J2,!l.QJ;A ~ TlxTO/"uSfIFtCAÇio---_------------_..

~-__------- "LIEH""IO/COllluio/aulcoMISlio-----------;

EMENDA 150525-4
tJ DEPUTADO VIVAlDO BARBOS~

EMENDA A~ PARECER 00 'lELAT(J'! o projeto torna inelegível Os 1na11stáveis e os

- Acresça-se ao final da alínea.!! do inciso VI do art. 42 , o seg'Jinte: menores de dezoito anos - o que'é lógico e co~rente, mas

não agiu com a mesma felicidade ao impedir a elegibilidade

" •" sol;> pena de resoonsabilidade civil, penal e administrativa."
dos analfabetos, criando, Sem razão convicente, uma faixa

JUSTIFICATIVA de cidadania mitigada.

Deve-se dar plena eficácia ao dever jurídico de, os meios de conmícação , aux.!,

liarem o EstadJ na socialização da informação, introdJzindo a sanção em caso de re

cusa à prooalação destes desígnios.

AUTOJI---------------EMENDA 150528-9
(:J O::PUTA'XJ VIVALDO B,~RBOSA

I'Lt.",uo/ço... ssio/SUICOIIIII"io - _

COMISS/lO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS 00 HMM E Da::=J
IoU..HER .r:'1,-...:.....::------------- TUTO/"ulTl'tCAÇio--------------__~

EIeOA AO p;mC:CER DJ iClAHlR

_ Acrescente-se à alínea a do inciso V do art. 52 o seguinte:

" ... sendo obrigatória a oartãcínação de, no mínimo 3/4 (três quartos) de bra

sileiros natos, sob pena do indeferimento do pedido de registro."

JUSTIFICATIVAE GARANTIASCOMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS
r.'l----------~ .LU""IO/CO"'ISSi:o/sOICOt.Cl:)sio------------,

DO HOMEM E DA MULHER.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

Inclua-se, no art. 32 , VIr e, a expressão "formal ou info!:,

malmente", após tiprestação de informações ... " e acresc~nte-se

ao final da alínea: " responsabilizando-se penalmente o infrjã

tor;- na forma da lei ... 11

Nã::J é admis'sível a formação de Partidos Políticos de brasileiros naturaliza::los

pela ação do quinquênio constitucional. Tal formula.ão poderia ensejar a formação

do~ verdadeiros partidos alienígenas. Assim, alvitra-se un certo temperamento, de

modo a indicar proporcionalidade que preserve essas pessoas jurídicas de Direito •

público.

JUS T I F I C A T I V A

AUTOll----------- _

R

CO\lISS1\O DA S'JB:::RANIA E DDS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E D.~

..,,---- ..LU...1l10/CO..I"i.o/.u.CCl.ISdo- ~

EMENDA 150529-7
t!J
C DEpuTADO VIVALDO BARBqSll

A ausência de sanção prevista na díspoS1tivo constitucio

nal dificultaria a efetividade da norma em ppreço. Dessarte,

deve a regra contida nessa alínea contemplar as hipóteses de

realização informal da atividade proibida;"

EMõNlJ~ AO PARECER DO RELATOi'l:

- Acrescente-se à '~línea E. do inciso I II do art.5º o seguinte:

.. Governador e ViceGovernador de Estaeb e Distrito Federal."
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JUSTIFICATIVA

Deve-se emprestar maior amplitude à regra de eligibilidade privativa de brasi
leiro nato, por imperativo de segurança do Estado e da vida política nacional.

EMENDA 150532-7
l: NYDER BJ\RBOSJl

AUTOIt---------------
7 ...

rr~TIOO~

r="I--------------~-TUTO/olUSTlf'ICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, em sua totalidade, a alínea ~ do

EMENDA 150530-1pa AUTOIt

'mNSTIWIlITE VIVAUXJ BARBOSA

,.,.,,-LIillL TEXTO/.lUSTIFICAÇ~O

EMENDA AO PARECER DO RELATOR:

Inclua-se, no artigo 32 , VII ];l,ap5s, "de casa", a seguinte expr~

são:

ou de qualquer local utilizado idoneamente

a título de morarlia; .•. fl

JUSTIFI{;ATIVA

A casa, enquanto asilo inviolável do indivíduo, deve

ter, expressamente, conceito o mais amplo 'passival, de ma

neira a pr9teger toda e qualquer modalldade de Moradla idn
amante constituída, prevpnindo,assim, abusos oriundos da

interpre~ação restritiva desta definição.

item IV, do Artigo Sº.

JUSTIFICATIVA

Em que pese a intenção do legislador, que ce~

tamente tentou criar um instrumento capaz de impedir acusações injus _
tas a políticos, essa norma representa um total desestímulo à denúncias
de ato~ ilícitos praticados por políticos, além de representar mais
uma grande oportunidade para a impunidade.

Ora, a nação necessita de instrumentos que
acabem, de uma vez por todas, a corrupção e a fraude praticada por
políticos desonestos. E importante,no instante em que todos falam da
necessidade de moralizaçãq das instituições políticas, facilitar a
denúnçia do abuso do poder que foi conferido ao parlamentar através

, do voto. Punir o denunciante é, finalmente, proteger o parlamentar
incompetente e corrupto.

Todos sabem que a comprovação de atos ilíci
tos praticados por parlamentares é extremamente difícil, estes se
utilizam de artifícios que quase impossiblitam sua punição.

E através do direito de denúncia que o eleitor
pode exigir higidez moral do seu representante e. a constituinte
aceitando essa norma, irá,inibir o cidadão no uso do seu direito.

1':"1----------------T[XTO/JUSTI'IC.~io-----------_-__-__,

COMISS/lO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA

EMENDA 150533-5.
l: NYDER BARBOSA

c:-r---------- .1.lflAIIIO/cONlssiotsu.COl.lIS$Ã(),--- _

MULHER

---,
U'''ItTI00SC]

PMnR/SC

AUTOII'-- _

CONSTITUIN~E NELSON WEDEKTN

W COIUSs1J) DA sIlBERAlIl~""Éf°\'l~Íj"'Ii'f~r'N)S Ec= HOMEM E nA MULHER

,EMENDA 150531-9
(!J

Dê-se ao art. 24 a seauinte redacão:
EMENDA stPRESSIVA

Art. 24 - n Brasil narticina da sociedade internacional de
tratados e compromissos com os Estados soberanos, com os oraanismos
internacionais, COM as associaoões de relevantes serV1COS prestados
à causa da humanidade, com entidades dotadas de nersonalidade ln 
ternacional em nome dos seus povos, desde aue não afetem a soberania
do seu povo.

JUS'J'IFICAr'Ãn

Suprima-se do Artigo 5º, item IV, letra b, o
vocábulo "ESSAS" ,-passando a ter a seguinte redação:

b) O mandato parlamentar poderá ser impugnado ante
a Justiça Eleitoral no prazo de até seis meses após a diplomação, instruída a ação
com provas conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, transgres
sões eleitorais, puníveis com a perda do mandato.

A proposta do nobre relator, entendl de acrescentar "as en
tidades dotadas de personalidade internacional em nome dos seus po 
vos".

Desejamos, com o acréscimo, que o texto constitucional per

mita ao nosso país, quando assim o entender, se relaclonar com tais
entidades, como os movimentos de liberta9ão, como as entldades reor~

sentati~as de povos ainda submetidos ao domínio e à ocupação de Est~

dos colonizadores.
Em vários momentos se iustirica esse relaciona~ento, de tal

modo que seja oermitido ao Brasil assumir qestos concretos de apOlO
à descoloniza~ão, à autodetermina~ão dos novos, e à forca renovadora
e inevitável dos movimentos de libertação, principalmente nos países
do Terceiro Mundo.

JUSTIFICATIVA

Neste momento em que se pretende acima de tudo
moralizar as instituições políticas, tão abaladas por sucessivos atos de parla
mentares que se utilizam das prerrogativas que lhes são inerentes para cometer
abusos,não se concebe que, no.novo texto constitucional, seja inserida norma
que limita a punição, com perda de mandatos, à aqueles que cometam transgressóes
eleitoraís,

O que se depreende da redação da alínea b, do
item IV é que não são passfveís de punição com a perda de mandato os parlamenta
res que, por exemplo, abusem do poder econômico, que cometam atos de corrupção ou
fraude.

Ora, tão abominável quanto esses crimes é
a transgressão eleitoral. O abuso do poder econômico, a corrupção e a fraude cons
tituem transgressões eleitorais. Portanto, para que a norma seja clara e objetiva,
submeto ã apreciação do ilustre relator a presente Emenda
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AUTOIt--------------

~---------..L!:HAluo/cONISS;.o/su.CO..lllSio,----------~

EMENDA 150537-8
[J VrRGILIO GUIlfAR.':gS

AUTOIt--------------
EMENDA 150534-3

[!1 NYDER BARBOSA

EM8'DA SlFRESSIVA
~

No T1tulo r, Cap!tulo r, Art. 30 acrescente-se

SUprima-se, em sua totalidade, a alínea E. do i tem IV
do Artigo 52.

JUSTIFICATIVA

xx - O uso e a detercinação sobre o próprio corpo.
a) A gestante poderá opt~r livremente pela interrupção da gravidez
at~ o terceiro mês ou quando houver risco de vida.

~--------------_TUTO/olU$TIFICAÇio------------

_________ JOI..INA'Uo/cONlSsio/IUICOIoU..Io----------

30n~R. ::: DOS DIR. :s GA3A:IT. DO li 8 Df. J.1urJlGR

No T!tulo 111, ~ap!tulo I, acrescente-se art. ho.

AUTOIll--------------
,EMENDA 150538-6
tYrRGILIO GUIl'Ail.'t.:a

Neste momento em que os constituintes se dedicam
a moralização das instituições políticas do país, especialmente no que diz res
peito a atuação digna e correta do parlamentar, não se compreende que uma norma
constitucional sugira a tramitação da ação de impugnação de mandato em segredo de
Justiça.

O eleitor exige transparência nos atos dos·parla
mentares que elegeram, portanto nada mais incorreto do que cercear a sociedade do
direito de tomar conhecime~to dos atos abusivos praticados por políti~os desones
tos que, /lllitas vezes, se beneficiam do segredo de justiça, para driblar a opinião

púbÜca. O povo, através do voto, é o grande juiz dos políticos. Portanto, atos
11ícitos praticados devem ser de conhecimento público.

NYDER BARBOSA

Deputado Constituinte

t assegurado ao indiv1duo o direito de resistir a qualquer arde!
ofenda os seus direitos, liberdade e garantias e de repelir pel,
ça quaãque r a~ressão direta e il'".ediat~.

no T!tulo I, Cap!tulo l, Art. 30 acrescente-se

P1.U""IO/COMIssio/sutCOMISlio [!]--OATA~

Choms. JE somm. E DOS DIíCITOS E GA31UIT. DO H. E DA M.I LÔ9 16 fi7 J

5"A"TIDO~PT _ !'IG

xx - O uso e a deterninação sobre o pr~prio corpo.

a - A gestante poderQ pptar livremente pela interrupção da ~ravidez

até o terceiro ~BS ou ~uando houver risco de vida.
b - são livres as pr:'ticas e orientações sexuais enquanto atos volt~
tários e conscientes dos indiv!duos.
c - O cidadão p~der~, conscienter~nte, fazer uso eo s1 pr~prio de qu~

quer tipo de substânc1:J.s, vedando-se, nos t e mos de lei, a cOlJ1plllsão,
a i~dução ou facilitação, através de qualqu~r rreio, do uso de subst~

aias nocivas ao corpo humano.
d - O cidadão poderá p ronove r alteraçõe' :rfsicas do próprio corpo,
observ~dos os dispositivos de lei.
e - O cidadão poderá deliber~r sobre a destinação de seu corpo no to_
do ou em parte após a morte. A lei estabelecerá autoridade compotônte
para deliberar sobre esta destinação, caso não tenha havido rr~nifest~

çElo expressa do "de cujos".
f - A eutanasia não será pernitida exceto quanto antecipada e expres
samente autorizada pelo próprio paCiente.

Dias. soma. E DOS DIR. E Gt.ilAtIT. DO H. E DA UJLHER

~

No T!tulo I, Cap!tulo I, Art. 30 acrescente-se

,..,.., ,.LEN.."IO/cOMlssio/su.CONIUio ~

EMENDA 150539-4
tJVIRGILIO GUli;A3ÃES

AUTOft--------------

0l<.I8. SOlERo 3: DOS era, E Gf.RANT. DO H. E DA El.JLIBR

xx _ O uso e a determinação sobre o pr6prio corpo.

a) O cidadão poderá prO~Dvar alterações f!sicas do próprio corpo,

observados os dispositivos da lei.

~---_-----,.1.uÁI"oJeo"llnÃo/su.COMI..ÃO----------,

[IT

no T1tulo I, Cap1tulo r, Art. 3Q , acrescente-se 1te~ XX

~NDA 150535-1
tJVIRGILIO GlJIllAR,~S

EMENDA 150536-0
(=lVIRGILlO G{m;A~r::s

a) O cidadão poderá? :onsciente~ente, fazer uso em s1 próprio de qU~

quer tipo de substancia, vedando-se nos terrros da lei, a COJLpulsuo
a indução-ou facilitação, através de qualquer rreio, do uso de subA
tâncias nocivas ao corpo huw~no.
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'EMENDA 180540-8
HENRIQUE EDUARDO ALVES

JUS T I F I C A ç ~ O

O verbo" ví s ar'", no sentido de pretender ou' obj~

tivar, 'é transitivo inditletp, regendo a preposição "a". Portanto, a

forina certa é " visam a submeter".
Suprima-se a letra "e", do item IV, do art. 59 do Substituti-

vo,

JUSTIFICAÇÃO

Não desconhecemos a prática de alguns escritores.

infensos ã~ exigências gramaticas, de emprestar transitividade diret~

ao verbo visar, no sentido de pretender, levando a uma confusão do me~

mo verbo com o sentido de olhar, divisár, por o visto.

Mas não se permite à lei a meSma licença que se

Trata-se do chanado " voto destituinte", pelo qual, nos ter.
mos da Lei conp'lenerrtar , o eleitor--tem o direito de cassar, pelo voto, o mandato do

representante.

confere ã literatura.

Sala da Comissão, em

Ora, sendo a eleição proporcimal para deputados, prefeitos e

vereadores-- permite que as minorias se representem. Cano 'o voto é secreto, impossf.

vel se toma apurar quem elegeu aquele candidato minoritário. Consequenterrente ,

não há cómo o eleitor punir o seu representante, pois a eleição, no caso, mobiliza
ria todo o eleitorado,

Dep. HENRIQUE EDUARDO ALVES

Seria o processo ideal para que a maiori.a cassasse mandato I

dos representantes incômodos da maioria, obrigando ã cmvocação dos seus suplentes,

que já se empossariam intimidados.

Não acreditamos tenha sido essa a pretensão do relator, que

restauraria o velho" recoohecimento dos poderes", que, na Repwlica Velha, impe -

dia a posse dos deputados da Oposição. '

MjlS, aprovada essa alínea, o voto destituinte levaria ã di-

Substitua-se a expressão" de acordos com os casos

previstos em lei" por" na forma da lei", na alínea "d", do item '
VIII do art. 39 do Substitutivo.

tadura partidária.
JUSTIFICAÇÃO

Preferimos o \1s'o d a fórmula cons agrada, " nos ter

mos da lei", tanto mais quanto é mais sucinta do que" de acordo com

os casos previstos em lei", que não substitui satisfatoriamente aqu.!:,
la.

Sala da Comissão, em

Sala da COMISSÃO, em

J?ep. HFNRIQUE EOOAROO ALVES

Dep. HENRIQUE EDUARDO ALVES

EMENDA 150543-2
fiHENRIQUE EDUARIJO ALVES

autcut------ ] =.."'100=:-1

. LRMDB -RN )
,-,,---------- Pl.t"."lO/c.ow.'siO/sulcowls,io ---,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM
E ·DA MULHER

~."':;;;]Yv06J87

Substitua-se por "ítem" a palavra" inciso", na
alínea "b "; do item IX do art. 49 do Substitutivo.] ~,......~

_ C!MDB ~Jl.---:'::::::::~====-- ---,
EMENDA' -180541 =6
(l HENRIQJE EDUARDO ALVES '

[1 COMISS1I.O DA SOBERAN~L;·;t~~~";;;;;;;;; E GARANTIAS DO HOMEM) cr;I';;z;;J
E DA MULHER JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se, na alínea "g", do item VII, do art.
39 , a espre s s âo ti visem submeter" por" visem a submeter".

Trata-se de uma emenda de técnica legislativa
mais do'que de redaçâo. ~a elaboração da lei usamos, tradicionalmente,
a palavra " i tem", para. indicar o·p~eceito com numeração romana.
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I~c~so é qualquer frase destacada de um disposit~

vo, para uns; para outrçs, a denominaçã~ genérica de todos os disposi

tivos. Mas a,..,confisâo é feita, principalmente, nos textos legais elab~

rados pelo Poder Executivo, ~nde não se prima pela melhor técnica le"
gislativa.

Saliente-se que, na Constituição em vigor. não se
encontra uma vez sequer a palavra inciso, como sinônimo de item.

ma para pleitear - anulacão ou a declaração de nulidade de atos le
sivos do patrimônio da união, dos Estados, dos Municípios, das ent!

dades autárquicas e das s0ciedades de economia mista." Com a Lei n9
4.J17, de 29.06.65, q?e disciplinou o processo, aauele dito consti
tucional foi ampliado. Na Constituição de 1967, com a redacão dada
pela Emenda Constitucional nO 01, de 17 de outubro de 196Q, se cons

tata, no seu art. l53, paráarafo 31: "Qualauer cidadão será parte le
gi\~a f~ lf~"aÇao pop.1lar que vise anular atés lesivos ao patrlllÔnio de -

p:r;;"""TIDO~
YDB/S~

E C',ARANTIAS no

AUTOIl:--- --,

CONSTITUINTE NE~gON WEDEKIN

;EMENDA 150545-9
é1

Dep. HENRIQUE EDUARDO ALVES

Sala da Comissão, em

JUSTIFICArl\0

r;-r----------------TUTO/.lUlTlfICAÇÃO----------- --,

;'lh..t. 'tg . ..,"l.&...., VI-
Acrescente-se ao Substitutivo da ~omissão da Soberania e dos

Direitos e ~mrantjas do Homem e da Mulher a seouinte emenda:

Hll.IEM E DA MU!J-ER

Cbnr\derando que" cl'll"ura proibitiv", de·de " sua oficialização "tI"!!.

vá.. do DIP - D!>pe.rt"n'lento de Imprens" e Prop"g"nda, do Erl"do Novo, prs.

VODOU uma p erda ine~timável ~~ cultur"l brasileira;

Cbndderando qUA pó"..64 " Policie FF!d"ral a~!\umiu P"r" .i " respon"a

bilid"de de csneura , tom"ndo " cultura e o "rtht" como "ce."OS de poli

cia" e, em nome da ordpm pr?J1oveu uma verdadpire caça ãquf:911?~ que, por

~eu direito inalien;vel. expre~~avam rpU ppnramento;

Cbn"id"rar)~o que " Nov" ConM:ituição, que ora re ..·creV!!, tendP. " uma

maior valorização e forte.lecirnento da ~Qciedad~ civil e, conr-nquentpmpn

te, "O aprof'undemento e real ge.rant~ das instituiçõe~ democráticas;

JlJSTIFICAÇÂO

c) - ~ veded" " ~uprn".iio, aind" que parei"l da e!\petáculo!\ ou prograne...

~DA 18"0546-7

JUSTIFIC'ArÃO

A protecão dos direitos fundamentais do indivíduo inclui o

da não discriminacão por motivos de raça.
O Estado Brasileiro é siqnatário da Carta da ONU, bem como

da Carta da oraaniza~ã0 dos Estados Americanos, aue postulam o fim
de quaisquer formas de discriminacão. Um país como o nosso, cuja n~

cionalidade assenta-se, hasicamente, sohre as ra~as neqras e indío~

nas, as auais são, mundo a~ora, as ~ais discri~inadasr não deve tQ

lerar práticas diferenciadas de tratamento político, social e econ~

mico, por parte de outros estados. L000, não deve estahelecer rela
ções internacionais, e~ qualquer nível, com tais Estados, mormente
se já sofreram condenacão por parte de orfanismos internacionais.

.Ora,prestiaiar um Estado discrirninador, no particular, se
ria, cremos, não respeitar os interesses do povo, conforme d1spÕe o
caput do Art. 17 do Anteprojeto apresentado pela Subcomissão da Na

êionalidade, da Soberania e das ReJarões Internacionais.

ART. 3 0 - lNCISD XIV - ALíNEA "C"

BU;ERS-SE A SEGUINTE AEDA~D PARA A J.!ENCIDNADA AL1NEA "CO'

r;-r -;;_-::-::_TUTO/olUITIFtcAÇÃO-::==:-:--:::=== --,

ec../>,'~ t V - r.;;:-~ JT
Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Soheran1a e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher a seouinte emenda:
"Parágrafo único - Com os Estados onde, comprovadamente

sejam desrespeitados os niréitos Humanos, com ofensa ao princíp10
da não discriminacão racial, ou que hajam sido condenados pela Asse~

bléia das Nações Unidas, por essa prática, o Brasil não manterá re

lacões diplomáticas".

r.r-- TuTo/oluatIFK:AçÃO --,

~"TA-;-;;;]'v6J87

prPi.../ID'íQ'mDR/se
AUTOJt-------------__150544-f, e

CONSTITUINTE NELsnN WEDEKIN

'COMISSAn DA snBERRN"I'X·/~·'B&·"tfm'fTOf; E r.ARANTIAR 00
HOMEM E DA MULHER

Art. - ~ assequrada a aualquer cidadão, ao Ministério PÚ
blico e às pessoas jurídicas qualificadas em lei o direito de pedir
a anula~ão de atos lesivos ao patrimônio público ou ~e entidade de
que participa o Estado, assim comO de priviléaios indevidamente con
cedidos a pessoas rísicas ou jurídicas.

~ pelo direit0, como expressão de uma ordem instituída na
"sociedade, que se alcança a harmonizacão das liberdades, inõispensá
vel para assegurar o c0nvívio pacífico dos homens. Mas, o aue sohre

tudo importa é que a coexistência humana seja realizada sequndo os
princípios da justica. Do contrário, afirmam os estudiosos do d1rei
to, não haveria nenhuma ~iferenca entre uma sociedade be~ ordenada e

:um agrupamento de terroristas. A convivência hUMana, porém, nos mais
diversos araus de desenvolvimento, pautou-se freauentemente por nor
mas éticas de conduta, cuja ~jnalidade precípua roi a de tutelar a
subsistência de valores e bens, as quais são consideradas úteis ou
até necessárias para ohtencão de aarantia jurídica. A socjedade, pOE

tanto, não· pode ficar. indiferente à prática de atos ileqais e lesi 
vos ao patrimônio público: Para isso lhe foi assequrado um recurso •
preventivo ou repressivo de ooder intervir na Administrarão, para i~

validar aqueles atos já mencionado~ em preceito constitucional.
A acão popular, sendo, pois, um meio constitucional coloca

do à disposi~ão d~ qualquer cidadão, d0 ~inistério Público e das pes
soas jurídicas qualificadas em lei, se constitui, assim, num instr~
mento de defesa dos interesses da coletividade, e, portanto, num di
reito, visando à,melhor adequação aos objetivos constitucionais ·d~
moralidade administrativa.

O Indice mais evidente da existéncia daqueles objetivos
constitucionais no direito brasileiro reMonta, mais prec1samente, à

,Constituição Imperial de 1824, na qual encontramos expressa a re
pressão ao abuso de po~er e à prevaricacãó de juízes e oficiais de
justiça: "por suborno, peita, oeculato e concessão, haverá contra I

eles a a~ão popular, que poderá ser interditada dentro de um ano e
dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, ouardada a ordem
do processo estabelecido na lei. " O Texto Constitucional de 1891 s!
lencia aquele direito, restaurado denois na Constituição de 1934

"Qualquer cidadão' será parte legítim~ para pleitear a declaracão de
nulidade ou anula~ão dos atos lesivos do patrimônio da União, os E~

tados e dos l-'uni"ípios." O Testo de 1937, crue sobreveio, foi intei
ramente omisso sobre o assunto. Já a Constituicão de 1946 fez renas
cer ;quele 'instituto juddico: "Qualouer cidadão será parte leqíti:
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Considemndo-!'e, ainda, que qualqUllP t,mtativa de impedimento da mani
H 1 r'K -

fe"teçao do pen"amento vem ferir frontlll>ente a DEa.ARAy>O U'lIIIERS"L 005

OIAf;:ITOS HLtlANOS, da qual O Bresil é um do~ FignatarioF;

Considemndo-",,,, por fim, que a manutenção "in totun" do referido a!:

tigo abre un precedente à cen~ure. proibitiva por entender que incitampn

ss e di~criminação !"ão expre~~õee altemente ~ubjetiva~;

JUSTIFICA-SE TAL EMENDA ~upreB!'iva parcial, por conoidere.r que !'Ull man!!,

tenção fere o!, princípios de liberdade cont idos no mesma inci"o" ..m

art ig05 de vária" Outl'!lB CamieFÕe!' TemátiCl!ls.

;eMENDA 150549-1
(!1 José Genoíno
..,, 'LUAJlIO/COMISSÁo/susCOMliIIÃO----------,

Modifica a redação da alínea ~c" e suprime as alíneas "d", "f" e "9"
do inciso V do Art. 42, ficando a alínea "c" com a seguinte redação:

c) na hipótese de paralização do trabalho, o Poder Público negociará
com os representantes dos trabalhadores a adoção de providêncas que
garantam a manutenção dos serviçoS indispensáveis à segurança da com~

nidade.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de preservar, de fato, o disposto nas·alíenas "a" e "b",
evitando-se o caráter impositivo da necessidade da adoção de "provi
dêncE~~ue garantam a manutenção dos serviços indispensáveis à segu 
rança da comunidade", formulação esta que, por sua vez, dá margem a
muitas interpretações sobre o que é "indispensável", sobre "segurança
da comunidade" etc.

Se a lei obriga as associações de classe a adotar tais providên 
cias, cujo conteúdo e alcance não define claramente, o eventual juízo
de que as mesmas não cumpriram essa obrigação poderá ser invocado pa
ra declarar a ilegalibde da greve.Por outro lado, nem sempre a associ~

çAo de classe det~m de fato a direçAo do movimento.
As alíneas "d~, "f" e ~g" incorrem em equívoco s~melhante. O "d"

é óbvio e desnecessário de constar nesta matéria, o "g" repete, no es
sencial, o "d", e o "f" refere-se aos dois outros"cuja supressão o e
li~ina também.

EMENDA 150550-5'
~ José Genoíno

Art. 23, substituir a expressão "democratizar a li
por "democratizar a economia".

,.- ..LtH ....IO/cONISSio/su.COMI.!Iio-----------,

JUSTIFICATIVA:

A "distribuição da riqueza, do trabalho e dos meios de produção"
proposta pelo substitutivo, fica melhor definida pela expressão "de
mocratizar a economia", pois abrange um conjunto amplo de relações ~

conômico-sociais que vai além da livre iniciativa (empresarial). No
caso, por exemplo, de uma melhor distribuição da riqueza resultante
de uma solução mais favorável ao trabalhador no conflito trabalho-c~

pital, não se alteraria o domínio da livre iniciativa, mas haveria ~

~a certa democratização da economia, dentro do capitalismo, embora

num sentido restrito e instável.

t: com• da Sob e dos Oir. e Gar. do Homem e da Mulher

Substitutivo do Relator José ,r.íl,yl,.,!l'''~.t.!j!!o=l--------------__,
i!.J

No inciso 111 do
vre iniciativa"

EMENDA 150547-5
t: José Genoíno

li] I'LIENAIUO/COI,IlUio/su.COIII'sio

r:com. da Sob. e das Gar. e Oir. do Homem e da Mulher

Emenda ao Substitutivo do Re~hP~"'~R§~o.!.P~a~u~l~o~B~i~s~o~l----------------~

~

EMENDA 150548-3
l: José Genoíno

PLf.NAftIO/COUISSÃo/lU.COMllSSio-----------,

Com. da Sob. e dos Oir. e Gar. do Homem e da Mulher
Emenda ao Substitutivo do ReJHtRJi"JII,!l#.uP:;jal!Ju.,hl!l.o..JBQ.,l",·s>~ol.!lL.. ...,

i!.J Suprime, no inciso VI do Art. 21,a expressão final,onde consta: "e~

ceção feita aos ideários que, negando os fundamentos constitucionaiS da
Nação, procuram legitimar minorias no exercício dos poderes do Estado"

Incluir dois parágrafos no Art. 26:

§ 12 - O Brasil não manterá relações diplomáticas com país qondenado
pela Assembléia Geral da ONU por prática de discriminação racial.

§ 22 - O Brasil ma~ter~ relações diplomáticas com país ocupado pela
força óu colonização, quando este país tiver uma entidade represen
tativa reconhecida pelo Governo Brasileiro.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de estabelecer dois parágrafos que dão aplicação con
creta aos princípios gerais em relação areterminadas situações que
têm maior incidência nas relações internacionais, dentro da atual s!
tuação mundial.

Mulher.
Bisol

o período final, fican-

AUTOlt-------- _

Emenda ao Substitutivo' do Rel~t,\I};u.t.l!~áo.~P..:a:::u:::l:::o:......:=="- __.

Suprime, no ítem e) do inciso 1- do Art. 32,
do então com a seguinte redação:

e) na impossibilidade comprovada de exercer, imediata e eficazmente,
a garantia prevista na alíne~ "c", o Estado tem o dever de estabele
cer programas e or~anizar planos para a erradicação da pobreza abs~
luta. .-

I'LEH...'Uo/CO.. lssio/CU.COMlssio, ~

t:com. da Sob. e dos Oir. e Gar. do Homem e da

j EMENDA 150551-3
fl José Genoíno

JUSTIFICATIVA:

'Trata-se de uma formulação genérica, vaga, imprecisa, fluida e
que dá margem às mais diversas interpretações doutrinárias e ideológi
cas. Por exemplo, para aqueles que têm convicções marxistas há atual
mente mais de um grande partido cujo ideário procura "legitimar mino 
rias no exercício dos poderes do Estado", mas, politicamene, não cabe
questionar a existência de tais agremiações, e sim estabelecer a dis
puta política com as mesmas. Do ponto de vista cOQtrário, porém, é
possível que for95 anti-democráticas utilizem a referida formulação a
fim de propor o fechamento de partidos aos quais se opõem.
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.,.., -'- 'LENAIlIO/COMISIÃO/lu.eOlil.l.io------------,

passa a ter a

..UTOft-------------~

JUSTIFICATIVA:

õ.l--------- ..LtNA"10/cONISSio/su.coau:lIlÃO ~e: Com. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher

/!J Emenda ao Substitutivo do Re~flJ,m~,,;jl?.l!~,-'P'-'a~u"'lo.:o"-'B:..:i:..:s'-'o:..:l'----------..,

Emenda aditiva à alínea "e" do inciso V, Art. 3~, que
seguinte redação:

e) a lei não limitará o nlimero de dissoluções da sociedade conjugal,
nem determinará prazo para a Oficilização da dissolUÇão de uma união,
ou entre dois casamentos•

·_~DA 180554·8
l: José Genoíno

A inclusão de uma alínea precedente definindo a maternidade e a p
ternidade como funções sociais relevantes e determinando que se gara~

ta aos pais condições sociais adequadas para a criação dos seus fi
lhos situa a o~ção pelo aborto como Ull recurso extremo, que e~volve

decisão de foro íntimo da mulher, a ser respeitada.
Cabe insistir,ainda, que o, direito à interrupção da gravidez asse

gura a todos os que são contrários à medida a opção de não praticá-la
e de realizarem, inclusive, pregação, ao nível das idéias, contra a
ua utiliza ãn n m

l.utOIt - - - - - - - - - - - - - -,

Com da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher

JUSTIFICATIVA:

A "exigibilidade do direito à ~xistência digna" não pode ficar
circunscrita à execução pelo Estado de planos de erradicaçãd da po
breza absoluta. Em primeiro lugar, porque a existência humana digna
não é satisfeita pela simples superação da condição de miséria extr~

.a, envolvendo, nas modernas condições da civilização, a satisfação,
tallbéll, das necess~dades culturais e espirituais das pessoas, seu a
cesso a padrões avançados de consumo etc. EIl segundo lugar, a exigê~

cia do direito a ulla existência digna abrange um conjunto amplo de
relações e disputas soc~ais, que não apenas a relação Estado-cida _
dUas, estando presente na relação capital-trabalho, fornecedor-consu
.idor, locat~rio-locadoretc. Daí a necessidade da supressão dos teE
.os finais do ítell.

ptENQA 180552-1
f!J José Genoíno

os se-

Emenda ao Substitutivo do Re~1\\;lH."JglilÍ.Jp:.!a!.!u!.!lOJ,o!...EBC!,i.i!.so~l=--------~

III Inclusão de UIII novo Artigo, depois do ~rt. 3 g , renumerando-se
guintes:

Art. 4R - E assegurado aos cidadãos o direito de se insurgir contra
atos de Autoridade Pública que violentem os direitos universais da
pessoa humana e as, garantias constantes desta Constituição.

Trata-se de superar a limitação atual da legislação sobre
cio, que impõe ,a necessidade de um prazo entre a separação de
(desquite) e a de direito (divórcio), impedindo aos separados
cialização de uma nova união, por um longo período.

divór
fato

a ol'i-

que passa a ter

AU'rOfl--------------,

<T"'--------- ..l.I[HAflftl/cO..ISdo/.u-cO..1511io----------~

~ Com. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher
Emenda ao Substitutivo do Relator José~P~a~u=l~o~B=i~s~o~l~ __,

~ TEXTO/"uSTI,"~AÇAO

Altera a redação da alíena "g", inciso VII, Art. 3~,

a seguinte redação:

g) na esfera policial o Estado poderá operar serviços de investigação
• que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinquência.

~EMENDA 180555·6
fJ José Genoíno

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de reconhecer aos cidadãos o direito de se insurgir co~

tra ações de Autoridade Pública que se configurem cabalmente como a
tos ilegítimos, arbitrários e tirânicos. Tal dispositivo consagra u
lia prerrogativa reconhecida universalmente aos povos, admitida em d~

cumentos pontifícios e assegurada, inclusive, na Constituição norte
-Bllericana.

,f;MENDA 180553·0
f!l José Genoíno

AUTOft----------------, JUSTIFICATIVA:

Trata-se de suprimir a possibilidade de existência de órgãos mi
litares com caráter de:polícia política, que reproduzam o papel re
pressivo dos organismó~ de informações criados pelo regime de 64.

AUTOI'I:---------------

Emenda supressiva na alínea "V", inciso XIX, Art. 3!l.

Suprimir a expressão "salvb a legislação aplicável em tempo de guerra
externa".

A expressão "atividades que visem subverter, pela violência, os
fundamentos constitucionais da Nação" é fluida, genérica é dá margem
às mais diversas interpretações ideológicas, podendo ser aplicada p~

los conservadores a uma situação, por exemplo, de greve.

'EMENDA 180556·4
~ José Genoíno
.., F'I.EN"""0/COMI5SÃo/IiU.Co"'s.s.iO ~

t:com. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher
Emenda ao Substitutivo do Rell~M/~"'J,9c!fç~,.:.p-=a'-'u:..:l:.:o:-.:B:..:i:.:s"'0:..:1'----- __,

JUSTIFICATIVA:

Partindo-se do pressuposto de que o embrião não configura uma vi
da humana, imp~e-se o reconhecimento do direito de interrupção da gr~

videz, com garantia de assistência médica, como um ato de autênticad
fesa da vida,das milhares de mulheres vitimadas pela prática do abor
to em-condIções inadequadas. Trata-se de processar ao nfvel do direi
to uma situação de fato presente na sociedade e que, atualmente, só
faz beneficiar as clínicas clandestinas, a hipocrisia e o farisaismo.

Inclusão de duas novas alíneas no inciso V do Art. 3g :

b) o Poder Público reconhecerá à maternidade e à paternidade relevante
fUnção social, garantindo aos pais os meios necessáros à educação, ~_

lillentação, saú~ e segurança de seus filhos;

c) A mulher é garantido 'o direito de livre opção em relação à matern!
dade, podendo interromper a gravidez até o 90g dia, caso em que lhe é
assegurada a aSSistência e o atendimento médico através da rede de s~

lide pública;
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, I'l.if.NÁIt'o/cONIS.ÃO/SUICOMllSSÃO----------

~ da Sob e dos Dir. e Gar. do Homem e

JUSTIfICATIVA:

A expressão "fundamentos constitucionais da Nação e a inviolabil!
dade dos direitos ~ liberdades fundamentais" é vaga, genérica e perm!
te várias inte~pretações subjetivas, podendo ser utilizada, a pa~tir

de uma leitura arbit~ária, contra a liberdade de culto.

Emenda' ao Substitutivo do Rel~~,"JQ~.,ta~ll-~saL- -,

Supressão da alínea "b" do inciso 111 do Art. 42

EMENDA 150559-9
f: José Genoíno

JUSTIFICATIVA:

A redação originalmente proposta sugere a possibilidade de aplic~

ção da pena de morte na legislação especial para tempo de guera exte~

na. Trata-se de uma brecha extremamente perigosa. Primeiro, porque r~

lativiza o princípio do direito do ser humano à vida, que deve ser v~

lorizado enquanto tal (inclusive para justificar a legítima defesa em
face de agressão ou de situação de combate militar). Segundo, porque
nem sempre a ocorrência de gue~aexterna decorre de uma causa justa e
de interesse real do povo e do país. A experiêndahistórica indica,p~

lo contrário, a existência de aventuras militares promovidas por eli
tes reacionárias, como foi o caso recente e próximo da Guerra das Mal
vinas. Por tais razões, não cabe deixar aberta a hipótese de aplica 
ção da pena de morte em tempo de guerra externa.

r:-r--------- Pl.lô,.""IO/COMISSÃO/5UBCOMIU ,lO- - - - - - - - - - -,

t:com. da Sob. e dosDir. e Gar. do Homem e da Mulher

Emenda ao Substitutillo do Rela~Rf./~Hi1~.,r,a"'u"-'l"'o"--"B"'i"'s"'o"'I~--------..........,
~

Suprimir na alínea "a", inciso 11, Art. 42 , a expressão "pacificame!:!.
te".

a) Adquire-se a condição de ser humano e sujeito de direitos pelo
nascimento com vida;

[IT
Modifica a redação do ítem a) e suprime o ítem b) do Art. 32:

,EMENDA 150560-2
tJ José Genoíno

AUf OIt--------------,
I EMENDA 150557-2
tJ José Genoíno

JUSTIFICATIVA:

o termo "paciqcameote"é fluído, impreciso e dá margem a interpr~

tações autoritárias que podem eventualmente utilizá-lo para suprimir
a liberdade de reunião. Na vida política brasileira tem sido usual a
alegação, por exemplo, de que o piquete de trabalhadores seria em si
uma forma de pressão ou coação violenta e isto foi muitas vezes usado
para reprimir - aí sim com violência - as greves. Em nosso direito há
uma certa tradição de se proclamar retoricamnte determinados direitos
e liberdades, que são em seguida anulados por ressalvas e outros con
dicionantes. Trata-se de assegurar claramente o direito de reunião. E
não de torná_lo um meio-direito.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de estabelecer que a condição de ser humano, enquanto
indivíduo e sujeito de direitos, adquire-se pelo nascimento comv!
da. Até então, o que ~á é uma vida em gestação, uma p~é-vida, ai~

da não configurada como ser hu~ano autônomo,e que constitui parte
do corpo da gestante.

A condição humana é inseparável da identidade e autonomia indi
viduais. Entender o organismo em estágio de vida fetal como sendo
já um ser humano pleno significa, na realidade, rebaixar em muito
os atributos propriamente humanos.

A supressão do ítem b) decorre do fato de que ele trata daqui
lo que denomina de "vida intra-uterina", a qual, até pela lógica
dos termos originais do ítem a),nãõ configu~a a condição de suje!
to de direitos, não havendo razão para constar em Artigo cujo ca
put se refere a "direitos e liberdades individuais".

r--------- 1'1.If:HAPI.lO/cONIS,io/suleOMI',io -,

t:com. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher

"U1'OIf- -,

Emenda ao Substi tutivo do RelftJ,~r,"'~fldá.!.p-"a"'u"'l"'o'-"B'-'i"S"'O'-'I'_ __,

Suprimir a alínea "i" do inciso 11 do Art. 42

'EMENDA 150558-1
tJ José Genoíno

JUSTIfICATIVA:

Pode ocorrer que mais de uma associação tenha representatividade
junto a contingentes distintos de um mesmo segmento social ou de uma
mesma comunidade de interesses e, neste caso, todas deverão ter dire!
to à representação perante o Poder Público, que não pode pretender i~

por por decreto a unicidade aSsociativa.

.EMENDA 150561-1cr <, , O s;e ,2çX/(1ld/V
r,-,--------- Pl.ttrlÂJlllO/tQY1Ssio/suac01ol1!li3io---------_tJ DA SOOERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HIl.IEM E DA MULI€R

= nxTO!"U'TlfICAÇão -,

ART. 3" - lNCISO XI - AL1NEA "A" E ALíNEA "S"

SUGER6-SE A SLPRE~O DAS ALiNEAS "A" E "S"

JUSTIFICAç?io

Con!t1dere.ndo que a rPgu1ementação de!t profic~Õe!l. uincu1ada~ ê. e~

preP!lâo diret:. do pen..emento li da... art.." veio atender aD!l anFl!ill!'! dO!'
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prof"i~~ionais desF'elft ãrea~, expre!'so em anos de lula pele. proteção do

mercado de t ....balho e daqueles trab..lhadora" juotifica_re a ,upree e-ão

das referide.~al!.nea!= nA" e "8", UI'I"4 vez Que com e. rMnuter'll;ão da ... ~ ....
~ -

mes jogaf'"pe-él!por terra direito" adquiridos no que concernp 'ao garan

tia" de exerc!cio prot'issional dA milha"" de cidadão. b....'ileiroa, -

A mgulam!!ntaçec de. prof1~sãa de arti.~ta ~ t~c:nico!t ~m e ....p~táo.r-

loc de diverrÕeo (Lei n g 6533 dA 24/05/?8-rPcrpto n g 82385 de 05/10/

?B) foi umtl conqui·ta de ••e. trabalhedorP., ap~r uma luta de q""ofi

um (ci) .~eulo, Ignorar a p.xirtência da -upra...rr'lncionade. LAi e" ga _

....nl:i'i O livre exerc!cio eles Profi""ão vinculada à artp, • .,ria fBzpr

voltar ~ de-.proteção quanto ao mercado de trebalho J " • aproxine.damente

oitenta (80) mil trabalhadore. em e.petáculo. dA divor"õ..", Tr-abe l hadcr-ea

easea, O$.. quaLb, com a· regulamentação da proíibsáo, t.~m hoje abscgur.lua a

defes.... de seus dirc~tos.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de·assegurar ao detento um salário compatível COm O tra
ba~ho que executa, tendo como piso o salário mínimo. Tal disposição e
vitará a degradante e injusta situação atual, em que os presos rece ~

bem remuneração irrisória e há margem para conluios exploradores en
tre o contratador dessa mão-de-obra e elementos de direção dos presí
dios.

,..,., ..LU..'IIIO/COMI'SÃo/su-COMISSÃO--------------.

DA Sll36RANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HrnEM E DA MULrER

,."r----------------TUtoIJUllTl'lCaçÃO,-----------------,

ART, 32 - INCISO XIII

1'":1.---------- I'Lt"AlnO/coNIS.io/.u.COMI••io -..

DA SIl3EAANIA E OOS OIRF.lTOS E Gl\AANTIAS DO I-IQ.<EM E DA WUl..I-ER

"",.---------------- TlXTDI"VSTI,.IC ..;iD------------ ~

ART. 32 - INCISO 'xIv - AL1NEA A

SUGER5-BE: A SEGUINTE REDAÇÃO PARA o REFERIDO INCISO XIII

lUII - A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSAMENTOS, DE Pl\INCIPIOS hICOS,

DE CO'IVlcçÕES RELIGIOSAS E DE roEIAS FlLOSfFlrAS, POLÍTICAS E IDEOL!!

GICAS~

SWERG-BE: A SEGUINTE REDA~O PAPA A CITADA ALiNEA lIA"

a) - AF diven=õ!',= f! [)c ep;petáculO!'! públicollt, incluidoll!: OB programa~ dF! t!:,

lev1ei's e rádio não ficarão ~ujeitoF à cenrura, O!da um rPlltpandnní :

na forma da isi, p!!lo~ ebup'o!'õ que cometer.

yUSTII'"ICAçÃO

Q:In",iderendo-$e que todas "" rormtl" ele Il1l!nireotação ".t;;o ~ujp.it,,- •

às Lei~ de proteção da ~cciade.de, nia c:e dAVerá dor dp(';taque nprrS que~ 

tio, quando ~e faz referência soe: e!l-peté.culo!\ de diver!'lõe~.

Ju ..t ific....... ainda a ..uge~ls;;o da redação acill1l!, levando-~ .. pm conta'

a propo.ta eles COmio$ão di! F"mil1a, de. EduCação, D.Jlture e E-porte" da

C1;nCia e Tecnologia e da COmunicaçiio, rellltiva a criação de CO'ISEUiOS •

DE ~TlCA, integrado- por ....prerentantp"' da ~ociedad" civil organizada,

E.lIIõ~es O:mselhO!'i t~rão CCITIO atribuição, informar e elO:"cle.rncer~ ao pr'blico •

na que ~e ",fere à naturoza, cont.,C,do " faixe ptária do- ,,,petilculoo de

divel"'!tõe~, bPm como clae~1ficar por -reixa P.tária e hOn!rio Or progremeq ,

da. ,,,',,,re.a,. ,de tplecomunicaçõp".

JUSTIFICAçÃO

Q:In-idere"do que a cen~u"" proibitiva, de.de a -ua oficialização atre.m$

do DIP - Departam..nto de ~pren~a e Propaganeles, do E~tado Novo, provocou

uma perda i1e~t:lJrávpl à cultura brasileire;

[bnsiderando quo p~...64 B Policia FedRral a,"umiu Para ,i a reopon~abil!

dade da censura, tom&ntlo " cultura e o artista como "O!l-O!! de Policia" e,

am n.ome da ordem promovp!u uma verd..dei.... eaçe àquele" que, pOr ..nu dirsito'

1nali~nâvelt expres~avem· seu pene-llmentOj

O:ln!dderendo que a Nova Q:lnotituição, qua ora "e escreve, t ..ndP a uma

maior valorização e forte,lpcimpnto de. rociAdadR civil Ar con(i,pquPntRm~ntR ,

ao Bprofundamenl: o e real garantia da" in.tituiçõe~ democn!t ica,,;

Q:ln"1-deI'flndo-ee, aineles, que qualquer tentativa de impedimpnto eles manifp:.

taçiio do pen,ammto v~m ferir frontalltente a DECLARAÇÃO lJIjIVFR5AL 00'3 DI

REITos HIJ,lANOS, da qual o 8raoU é lJft1 do!! ~ignetário,,;

Con~ideI1!ndo-"'~, por fim, Cl,UP e. ttenut~nção "in totun" do rafprido artiqo

abre um precedentA à cPn.ura proibitiv.. por llntendAr quo i"citem~nto P Ê!:.
crimineção cão expre~~õe..~ altamente eubjetiva~;

JUSTIFlCA-SE TAL EMENDA -uprJ,iva PBrcial, por cOn"iderar que ·ue ma,,!!!

tenção fere os l1rinc1pio~ de liberdado contido" no mPrmo ãncdsc p em art!

gO! de várias outras O:!n'icsãep; Temâtica~ •

,..,.,------ 'l.E:NAftlO/COMIUÃO/S()l.COMI'SÃO- -,

om. da Sob. e dos Dir. e Gar. do Homem e da Mulher
7 TIEXTO/JUSTlftCAÇÃO------ -,

Emenda aditiva à alínea "r", inciso XIX, Art. 32:

AUTO,lt---------------

CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

= TUTOIJUSflf"açÃO -,

t<>.p.'~ r r:;'~:z::
Acrescente-se ao Substitutivo da domis;ão da Soberania e dos Direi
tos e GarantiaS do Homem e da 14ulher, a se'3Uinte alínea:

Al!nea H - Os produtos e processos resultantes de
pesquisa, que ten'ham por base organismos vi-vos I não serão patent:e~

vei&, conforme a le;l. especificar.

,..,., --;; .. L.f.M.. " ../cOM\uio/sUICOMISSÃO-----------..

• COMISSÃO DA SOBERANIA B DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

EMENDA 180565-3

1:
AUTOIt-- _

r) sfto assegurados aos detentos assistência espiritual, sociabilidade,
ressocialização, ca-unicabilidade, trabalho produtivo e remuneradocoml
salário equivalente ao do trabalhador nor-al de ~s.a função e são i_o
guais os benefícios concedidos sós presos de aabos os sexos. .

.EMENDA 150563·7
[ôlJOSé Genoíno
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~--_--_----_-_-_-TtXTO/.lUSTIFIC..Çi.O_----------------,

lEAL

JUSTIFICAÇÃO

.. LENÂ"IO/COliISSÂo/su'CO.. IUio )

Comissão da Soberania e dos Oireitos
e GaraRtii5 do Homem e da M~lhelComissão

Suprime-se a alínea "g" do artigo 3 2 •<~ I

A proposição soa como sentença de Pilatos.

Na realidade, é a válvula de admissão do aborto.

~NDA 1$568-8
l: constit'Uinte GERSON CAMATA

JUSTIFICAÇÃO

A possibilidade, cada vez mais presente, dos pr2

gressos da ciência - especialmente nas áreas da genética e biotecn2
logia - aplicáveis à agricultura tornaram-se objeto de apropriaç~o'

privada, com vistas à fomentar o lucro e a riqueza para poucos, em
detrimento da grande parcela dos agricultores, torna necessário dis
tinguir, a nível constitucional, no capítulo relativo a direitos e
garantias individuais, de todos os direitos aquele que incide sobre
produtos e proces~os com.base em organismos vivos. O exemplo do ~

~ho híbrtdo preenche, com perfeição, o caso focalizado. A cada s~

fra o agricultor 'é obrigado a adquirir novas sementes, comr,o que se

abre um amplo campo para a realização do lucro das empresas priv~

das ligadas à agricultura, em desfavor do agricultor, especialmente
do pequeno e do médi9, já que eles mesmos poderiam produz~r a sua
própria semente.

Esta norma constitucional não cria dificuldades à
aplicação de recursos em pesquisas genéticas e/ou de Biotecnologia;
ela propõe no entanto, um novo estilo de desenvolvimento tecnolog!
co, uma vez que, tal como se entende, o processo técnico tem sido '
conformado mais no sentido de tornar possível a apropriação privada
de direitos do que de viabilizar um estilo de desenvolvimento comp~

tível com nossas próprias condições.
JUSTIFICAÇI\O

D dispositivo, em que pesem os bons propósitos de seu au

tor, institucionáliza o calote. Ninguém mais pagará os serviços 'pú

blicos de água, esgoto e energia.

HORACIO FERRAZ
tr=I'AII:T1DO--

4 PFL
J

r::"I TEXTO/JUSTIf'leAçÃO

cAM'K'f'A-----'-------] t'J~D~"----:J

Suprima-se da alrnea "f" do item III do artigo 39 a
expressão udeficiência física ou menta1".

EMENDA 150569~6e: Constitulnte GERSON

F"='r---------------- TUTO/.lUSTIf'ICaçio>-----------------,
_ " é dever do Estado prestar assistência jurídica gratúita

aos que não podem ter acesso a justiça sem sacrifício do mínimo indispensável

à existência digna, nos termos da alínea "c" do inciso I, deste artigo."

'ustificativa:

Dê-se a alínea y, do inciso XIX, do Capítulo I, no texto do

SUbstitutivo da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e

da Mulher, a seguinte redação:

Os institutos da justiça gratúita e da Assistência judiciária,

do ponto de vista técnico jurídico, não devem ser confundidos. Afirma PONTES

IE NIR!II'VA , in verbis:

"Assistência judiciária e benefício da justiça gratúita , não
são a mesma coisa. O benefício da justiça gratúita é direi to à dispensa provi
sória de despesas, exercível em relação jurídica-processual, perante o juiz que

promete a prestação jurisdicional. Iô instituto de direito processual. A Assis
tência Judiciária é organização estatal ou para estatal, que tem por fim, ao la
do da dispensa provisória de despesas, a indicação de advogado. Iô instituto de

direito administrativo."

JUSTIFICAÇÃO

o dispositivo, tal oemo,ora redigido, entra em test~

lha com a alínea "g tl , que assegura amparo especial t1à deficiência

física e mental".

EMENDA 150570-0

COMISSÃO I:
Dê-se à alínea "b" do item I do artigo 52 a seguinte

Senador Constituinte GERSON CAMATTA

redação:

~---_-_-_-__--_-_TEllTO/.lUSTlflC..t;io_---------------....,AUTOII---------------
Constituinte GERSON CAMATA

'EMENDA 150567-0

~

r::"I TEXTO!JUSTlfrc...çÃO ---,

Suprima-se da alínea "b" 'do item I do art. 39 a

expressão ti ••• , é responsabilidade da. mulher." ••• "

"bj para os brasileiros maiores de dezoito anos, sa!
vo os que não saibam exprimir-sé no idioma nacIonal

e os que estejam privados dos direitos políticos, o
alistamento e o voto são obrigatórios.'"

~ . l~',
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JUSTIFICAÇIlO

A redação proposta pela Emenda impede que se obrigue
ao alístamente e ao voto os menores de dezesseis anos, ante a provi
sllo da alínea "a", 'conjugada com a expressllo "para os demais brasi
leiros".

,EMENDA 180573·4
l!J AUTO"c= Constituinte GERSON CAMATA

Suprima-se a alínea "f" do artigo 3 Q , :i:.......:....... r.

JUS T I F I C A ç li O

Senador Constituinte Gerson Camata

.~DA 180571·8
f:
• Ccmissao da soberani~~O&COd~~/Di;;';;i1:os e Garantias do

A pretexto de se promover a justiça social, institucio

raliza-se o conf~sco .

O "excesso de lucto" não é matéria a ser regulada senllo
pelas leis de mercado.

o':'I TEXTO/"u.TlfICAÇio ~ ~

Suprima-se a alínea "tl" do item V do artigo 59.

"UTOR'---------------

.., PLEhl4NO/cOM"sio/SLIIICOMllSio------------,

• cocsszo DA SOBERIINIA E 005 DIREITOS E GIIRANl'IIIS 00 !lX'IEM E DA

,EMENDA 180574·2"

l:J DEPUTADO MENDES RIBEIROJUSTIFICAÇÍ\O

Reza o dispositivo atacado: r::-r---------------- tEXtO'olUOTlF1CAqÃO-----------------,

"! assegu~ado a todo partido
político o direito de iniciativa em
matéria constitucional e legislati
vá."

'Emenda supressiva.

Supressão da letra '1 do inciso IV do artigo 49 do Capítulo

11.

Ora, tal preceito não tem qualquer ligação com
a "criação de partidos políticos", titulo que encima a maté
ria; ao revés,' está de envolta com o processo legislativo

iniciativa d~s leis>

Mesmo que ele fosse transplantado para o Capít~

lo pertinente, é da tradição parlamentar - não renegada pe
los Anteprojetos - que a iniciativa. das leis cabe "a qual
quer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal".

Sendo os parlamentares os lídimos representan
tes dos partidos políticos no Congresso Nacional, emerge a
total impertinéncia da norma proposta pelo substitutivo.

"Os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação socia

conforme a lei. fI

JustifJ.cativa

A abrir-se exceção para os sindicatos,a algo reservado s6-

mentos aos órgãos do Poder do Estado comete-se injustiça com qualquer

outra entidade, associação e serviço, etc.

A Constituição é para todos e não alguns. Não deve ser ca;

ta de privilegias.

Coostituinte JOiio MENEZES
AUTOIll---------------

r::-r---~------------TCXTO/"ulTlf'IÇAÇio----------------~

Inc1ua-se onde eOooer: -J: Alei s o j:., to I/,,{t 9 <:>

'!)5.~ fVO'.l~ r:~;:1: ..-:; ..:J.-A~ p/CISO';r c(o o-tÍ.. '3
Q

p.ê .<:~ 1'J...",<"1 \'tJlda.{~ eco~ T- da 0..-(1"3 o
são direitos indiViduaiS:

. EMENDA 180575-1
'tJ

E GARANTIAS

Suprima~se a alínea "d- do item I do artigo SQ.

Senador Constituinte GERSON CAMATA

..,.,~ TEXTO!.lU.Tl'lcaçio,-------------------,

;;,;::..=::..::.=..:...::......::....:::...::-=...:.:.:=..-=---.OT.. --------=-...:...----...,

JUSTIFICAÇIlO
Artigo A vida e a conviVência social e e<XXlêrnica na forma da lei.

Por mais liberal que se pretenda seja a Carta Magna,

estender aos estrangeiros, residentes e domiciliados no Brasil, o
exercício do voto e o direito à elegibilidade é aviltar o exercíci~

dos drrertns. políticos e, o que é pior, expor as instituições ao co~

trole e influência externos. Entenderoos qre a zedação prcposta atende rre1hor ao intuito ôo artigo, vez qre,

garanb.cla a vida, traz,inplícito a proibição de se tirá-Ia.
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Art. - Ao Sunremo Tribunal Federal, com sede na Ca
pital da União e jurisd1ção em todo o território nacional, compete,em
única ou última instlância, a dec1são de todas as questões que digam
respeito â garantia e ã inviolabilidade dos d1re1tos e liberdades in
dividuais e coletiva., e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania do povo e â cidadan1a.

Inclua-se, onde couber; _ CA-",ílJL-O I-

I"LUÂftIO/CONIUio/SUBCONt"io 11
t!CUt,i. dú. 5 o~(J.J..Úp., abl?.,;1.dó f!ol.Ho<tr .R <Yq di .t:teO{Q7
r:-r----------------TEXTOtJU3TlFICA'io----------------,

AUTOft---------------
CONSTITUINTE JOÃO MENEZES

JLr;"I---------------- TEXTO'oIUSTlI'ICAt;io-'-'----=--=--=-'------:---,
• ---'- o

Incluir, onde couber: --kNCIS'0.l< 1/1 Joci..1 lá
"A livre ma~ifestação do pensamento, vedado na forma

da le1, o anonimato; é livre a manifestação de conv1cções politicas
e filosóficas; as d1versões e os espetáculos púb11cos ficam suje1tos
às leis de proteção da sociedade; "o serv1ço de censura atuará sobre
programas e espetáculos televisionados, visando a proteger a moral e
os bons costumes, nos termos da le1;

EMENDA 180576-9
{:J

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAç1iO

A redação proposta visa a explicitar que o serviço de
censura não terá apenas o caráter class~f~catóriopor idades, mas ob

jetivará, isso S1m, a proteção à moral e aos bons costumes, atuando
sobre os programas de televisão.

A programação de nossa televisão-está po~ demais li-

cenciosa.

Ninguém pode ser obrigado a assistir, com sua família
, passivamente, as agressões aos seus valores de moral e de bom costume

A esta Comissão compete a indicação das garantias cons
t1tucibnais e do órgão que as deve assegurar. Tradicionalmente, entre
nós, essas garantias, são entregues à guarda do supremo Tribunal Fede
ral, superior guardião da Constituição.

Corte Constitucional que é e sempre foi, caber-lhe-á
a asseguraçao das garantias constitucionais que o substitutivo expli

cita (artigo 30), e~ única (se sujeita à sua jurisdição, a autoridade
apontada como coauto~a) ou última instância (no recurso cabivel).

Cabe, porém, à Seção incumbida do Poder Judiciário cul
dar de sua composição, prerrogativas e incompatibilidades.

Nem se diga que se impõe a criação da Corte Constitu
cional no Capitulo dos Direitos e Garantias Constitucionais. Primeiro,
porqu~ não é a colocação topográfica que lhe atribui importância ou
lhe estabelece a competênc1a. Segundo, porque várias Cortes e Tribunais
onstitucionais vêm integradas no Poder Judiciár1o, ou têm disposições
m mais de um Capitulo: o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha,

r exemplo, vem no Poder Judiciário (artigo 92, ainda que haja dispo7

disposições sobre sua competência em outros artigos. .

=_~ . TI[XTO/..unl..lcAçio----------------_,

Dê-se aos artigos 41 e 42, do Substitutivo da Comissão
da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a s~

guinte redação:

Art. 41. Ao Supremo Tribunal Federal compete a garantia

dos direitos de cidadania constitucionalmente assegurados, especial
mente quanto:

I - a ação direta de inconstitucionalidade de texto ou
ato normativo que inviabilize ou obstaculize o pleno exercicio dos
direitos fundamentais da pessoa humana, individual ou colet1vamente

considerada;
11 a ação direta de inconstitucionalidade por omissão

que possa ter o mesmo efeito contrário aos direitos enumerados no

inciso anterior.

Art. 42. O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de onze
juizes, nomeados pelo Presidente da Repúb11ca dentre cidadãos com
mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber Jur!
dico e reputação ilibada.

§ 19. A nomeação dos juizes dependerá de aprovação da

maioria dos membros do Senado Federal.

§ 29. O Presidente do Supremo Tribunal Federal será ele!

to entre seus membros~ terá mandato de dois anos e será inelegive~.

O Tribunal Const1tucional de Portugal vem no Capitu
lo da "Organização dos Tribunais" (artigo 213) ainda que também no
Titulo da "Garantia da constitu1-ção" (artigo 284).

O da Espanha vem em Titulo distinto (Titulo IX artigo
159 e seguintes).

O Conselho Constitucional da França vem no Titulo VII
e precede o Titulo XIII - Das Autoridades Judiciârias (artigo 56 e s~

guintes).

Na Itália vem no Titulo VI - Das Garantias Constitu
~ionais - seção I - Da Corte Constituc10nal (artigos 134 a 137).

E como não se há de criar um Tribunal que apenas cui
de dessas garantias constitucionais, mas que tenha todas as demais a
tribuições e competências que incumbem ao guardião da Constituição,
conveniente é integrá-lo no Poder Judiciário, explicitando-se nesta
Seção apenas seu caráter de responsável pela asseguração das garanti
as aqui enunciadas.

JUSTIFICATIVA

Convém explicitar que ao Supremo Tr1bunal Federal cabe
rã a garantia dos direitos políticos enunciados no capitulo. Parã

isso não se impõe crfar um Tribunal de Garantias Constituciona1s, se
podem ser, como sempr~ foram, tradicionalmente exercidos pela Corte.

EMENDA 1$0579·3
w AUTOIr J ~P"F'LTIOO~c= Constituinte JOÃO MENEZES . ~ J

= ~ TEX'rO/.lUSTIl"IC.çio--------------_-,

Suprima-se a expressão "0 voto revocatório ou destituinte", do An

teprojeto, porque:
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o voto revocatório ou destituinte, insisto em dizer, servirá às re
taliações entre correntes políticas antagônicas, sobretudo no período
que se segue à eleição, diplomação e posse dos eleitos.

Por qualquer motivo, mesmo por urna antipatia injust1f1cável, cada
um se sentirá com po~er bastante para provocar o processo, de custo e
duração imprevisível.

A sociedade brasileua vem se resentindo sobremaneira da falta de segurança é

traJ#\ilidade públicas.

ocorre, cem freqlJência, que os indivíduos que a:netem esses tipos de crimes são
re(incidentes.

Eles possuem, em andatrento processual, várias incidenclas e assim mesmo estão
em liberàade por serem prirnár:i.os.

Iin;Iuanto aguardam julganento continuam a barl>arizar a sociedade.

Nossa intenção é que não possam se beneficiar õo fato de serem prirnãr1OS, já
que.ainda não foram cx:ndenados, e que, una vez o:>ndenados, tanilém, não sejam benefi
ciados cem a redução da pena.

sabem:Js que a leg1Slação orfunãria penni.te que o presidiário cem bem eatpOrta

to, erri:>ora condenados a vártos anos de reclusão, passem à detenção, à prisão 81-
_~C]onªJ ~ltandQ ãSj DJaS _

InclUJ.JrOS ao texto, ~il11teproJetoo Crliííe de rapto de menores de 14 anos, se-

guidos de norte, por entenderllOs que este tão mais bâIbaro do que o de seqUestro.

O rapto é a:neticb serrpre cem objeovo libidinoso; que dizer dos a:netidos

eontza crianças indefesas?
Este, nosso cbjetifvo! •

EMENDA 180580:7
AUTOIt---------------j ~ ..A"TIDO~

l!J Constituinte João Menezes . C- PET,~J

-:-~Jt4????7trrn
L..::::..:..:~--=-::..:l..:..::::~::::::::~-~:....::...:-=-=~_ff=r7i''2rl~-'

Suprimam-se os artigos 41 e 42, e seus parágrafos,

do Anteprojeto do Substitutivo da Comissão da Soberan1a e dos Dire!
tos e Garantias do Homem e da Mulher.

JUSTIFICAÇ1í.O

As disposições que se pretende expungir do Anteproj~

to do Substitutivo da Comissão da Soberania e dos D1reitos e GaraE
tias do Homem e da Mulher, dizem respeito à instituição do Tribunal
de Garantias Constitucionais, entre outros motivos porque se trata

de matéria da competência de outra Comissão.

As normas contidas no Anteprojeto do Substitutivo, s~

gerem um Tribunal que irá decidir sobre questões de inconstituci~

nalidade, que é da comp~tência do Supremo Tribunal Federal; que t~

rá isenção, quando os seus componentes não têm garantias; e, por
fim, que será capaz de resolver a formidável quantidade de que1xas e
reclamações da população de um modo geral, cada qual alegando pr~

juizos em conseqüências de desrespeitõ a direito assegurado na Con~

tituição.

suprima-se a letrã "d" do item XVII, do Artigo 39, do Anteprg

jeto.

A ser adotada, a prescrição da letra "d" do item XVII, do AE

tigo 39 do Anteprojeto, ver-se-á exterminado o outro direito consagr~

do, que é o de propriedade, que de1xarã de ser do cidadão, para ser

do Estado.

1':'I----------------TUTO'.lUSTlfICAÇÃO-----------------,

Const1tuinte JOÃO MENEZES

fJ:"A"'TIDO~
PFLJOÃO MENEZESConst1tuinte

EMENDA 180583-1

Inclua-se~ &c-o ",'r~

,- I'l.uÂ~O/CON1Uio/.o.collluÃo----------__,

{!J

fMENDA 150581-5
l:J

Artigo - Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de
trabalhos forçados, de banimento e de cbnfisco, ressalvados, quanto à
prisão perpétua, a legislação aplicável em caso de guerra externa, e
os crimes de roubo, r~pto de menores de 14 anos, de estupro ou de se

qüestro, seguidos de morte, para os quais não haverá os benefícios de
~edução da pena! nem da primar1edade policial.

suprima-se o item XVII, do Artigo 39 do Anteprojeto.

Não é matéria constitucional~

A redação que prqx:m:lS visa a acrescentar ao § 99 os crimes de roubo, rapto de

EOO:res de 14 anos, est;q;>m OU seqllestro, seguidos' de rrort:e.
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~r---------------- TEXrO/~USTlfIÇ"'ÇAO-------------;-------'

~nc+uir, onde couber;

"A publicação de livros, jornais, periódicos, a reda
ção, a impressão, a divulgação e o receb~mento de informações corre 

tas, opin~ões e idéias, dispensada a l~cença prévia; é assegurada a
pluralidade de fontes e vedado o monopólio estatal ou privado dps meio,
de comunicação, ressalvada a concessão de cana~s de telev~são e rád~o

regulada em lei; os abusos cometidos serão punidos e indenizados na
forma da lei; não serão toleradas a propaganda de guerra, de precon 
ceitos de rel~gião, de raça, de classe e outros previstos nesta Cons
tituição"

&petinos a redação dada ao § 12 a fim de acrescentar que a vedação à realiza
ção de in:Juirições ou de interrogatõrios, sema presença 00 advogado ou de represen
tante 00 Ministério Público diz respeito ao pezfoôo noturno. 

Ao lemos o referido item, constatanos a sua total inviabiUdade, vez que no

interior 00 Pais, raras são as delegacias que poderão atender a esta disposição
titucional.

Nem serrpre os representantes 00 Ministério PúbUco residem no distrito munici

pal e sim na sede das ~cas.

Lirnitanos a exigência para o periodo da noite a exigência se viabiUzaria.

Esta a nossa intenção.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

"C ••• ) - a concessão de canais de televisão e rádio
serão reguladas em lei, com controle do Estado".

AUTOIt---------------

Acrescente-se ao item xv, do Art. 39 do Anteprojeto
do Relator na Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do

Homem e da Mulher, a seguinte alinea:

EMENDA 150587-4
tJ ~STrruINl'E JOÃO MENEZES

Substitua-se na alínea "btl, IIJ.O fine", do item VIII,

do Art. 49, do AnteprOJeto do Relator na Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, a expressão:

pre~endemos incluir no texto a.réssalva de que a con
cessão de canais de televisão e rádio continuarão reguladas em le~

com controle do Estado.

EMENDA 150585-8tJ Constituinte João Men~~~s

da concordância das comunidades diretamente i~

teressadas, manifestada por plebisc~to".

Pela expressão:

de autorização prévia do Congresso Nacional".

A inclusão da alInea tem em vista deixar estabeleci
do que os canais de televisão e rádio continuarão regulados em lei ,

com controle do Estado.

JUSTIFICAÇ'ÃO

o resultado de um plebiscito reflete o impulso erng
cional momentâneo. Restrito às comunidades "diretamente afetadas ll

,

como O próprio nome af~rma, nunca ser~am aprovados. Assim, seria im
possivel realizar obras corno represas, l~nhas de transmissão, polos
petroquimicos, oleodutos, centrais ~létricas, estradas, se depe~

desse de consulta às vizinhanças ou às pessoas em cUJas terras os p~
jetos serão desenvolvidos ou serão desapropriadas. O Congresso Nacio
nal existe par~ representar o povo brasileiro e como tal autorizar,
para o bem geral, projetos de grande envergadura e impacto local

legislando 'sobre as compensações especificas aos prejudicados.

AutOIt-------------_

""'- T1tXtO!oIUstIFICAÇio,------- -,

EllENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

Sumprimir as letras "a" e "b" do inciso XVIII art. 3º - SUCESSÃO HERE

DITÁRIA -

EMENDA 150586-6f!J ...UTOIt---- -,j ~,. ...ItTIOO~
C Constituinte JOÍÍD MENEZES . ~m. _t

Estão prejudicadas essas letras porque se alterou com o destaque sobre

o direito de propriedade esse texto.

Inclua-se CXlde couber:

.9 e"- -u. "Vv9V-e..AA.~ ~ Q,j,{.~ (vu::lo i~)(~ lo( J.o
Artigo - Nao será incrimina'tório o silêncio do indiciacb, acusado ou réu. ~

g vedada a reaUzação de inqw.rições ou de interrogação, ã noite, sem a presença do

adYogadc:> ou de nlPre&ertt:ante do Ministério Público.

Constituinte FARA8Ll.1NI JúNIOR.
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.l!MENDA 150589-1
f? FARABlUNI JÚHffi .

Deve-se dar ao preso a segurança de ser tratado com dignidade. mas,

não se pode impedir' o pleno funcionamento dos mecanismos que existém em defesa

da socfedade Penso que esta Emenda SUbstitutiva atende ao preso, aos órgãos de

segurançs e a sociedade.

r::-r
TU10

' olUSTI' lCltÇi o --,

at::t>DA AO ANTEPROJETO DO SUBSTIiUTIVO
Constituinte FARABULINI .JCNIOO.

SUprima-se da letra "e" do inciso III - A CIDADANIA, QUE CONSISTE 

8 expressão:

" Can 8 única exceção dos relativos à gestação, ao parto e ao aleita -

mento ",
EMENDA 150592·1
tJ FARABULINI JúNIOR

Cabe a exclusão porque o ilustre relator traz à colaç1fo para discutir

e votar o que é um "crime impossível".

Não há gestação nem parto nem aleitamento como obrigação, dever ou di

reito do homem. Como seja o óbvio ululante não cabe salientar o que se contém na

letra "e".

= J'uro/Ju"TJ1lCAÇÃD------------ -,

El-ENOA AO ANTEPROJETO 00 SUBSTITUTIVO

Suprima-se a letra "p" do inciso XIX do art. ,3º

Constituinte FARABULINI JÚNIOR. - A SEGURANÇA JURíOICA -

I: evidente que não se pode impedir a identificação criminal de quantos

sejam acusados e por isso respondam à inquéritos e procedimentos criminais.

O cadastro policial obriga a identificação. não vejo outro caminho para

identificar delinquentes. A sociedade tem o direito de conhecer tantos quantos

delinquentes haja.

.\UTO.--------------
FABAB!' INI Jl1Nlffi

rsszo DA SOB E DOS OIR E GAR DO J-ICM::M E OA MU.f-ER
= TlXTo/olUSTI'ICAÇÃO----------------,

f,IWIENDA 150590-4

f?
r;-r--------- ~LIHÂI"o/cO..IUÃo/su.COMlsaÃO----------_,

EI-ENOA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO
Constituinte FARABULINI JÚNICR.

Acrescentar a letra "h" do inciso III art. jº

" e referidos aos que recebam 1 (hum) salário minímo ",

O registro de atos públicos deverá ser gratuíto quando o postulante não

pode pagar.
A ilWllidade indiscriminada levará os cartórios à debilidade financeira

o que precisamos impedir.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR. EMENDA lS0593~9m AU101tê: CONSTITUINTE FARABU~INI JUNIOR

r.-r--------- .L,UÂJMO/tOM.uio'IUICOlllltio---------- mentadora"

a falta de norma reaula-

I' c:>o< r . .3l( 11

Exclua-se a expressão:

= TuTO/olustlflca;ÃO -.

AUTO"'--------------,:i;MENDA 15059f·2
I: FARABULINI JúNIffi

r::-r--------------- TlXTO/olUIT"t"'çio-----------------,
JUSTIFICATIVA

at::t>DA AO ANTEPROJETO SUBSTITUnVO

~rimir da letra "k" do inciso XIX art • .:Jº :

A expressão acima limita em demaska 05 casos de ma~

dado de injunção, isto porque a norma regulamentadora poderá exi~

tir, mas com lacunas, o que tarnbé~ invibializa o exercício de di

reitos e garantias constitucionais.

ti da sua escolha, e a com ele entrevistar-se, antes de ser ouvido

la autoridade clJlIlletente ti.

pe-

Na realidade o preso economicamente fraco precisa contar com assistên

cia judiciária gratuita,
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= TUTO/"lIlTlflCaçio---------------,

AUTOll--------------

COMISS1\o OA SOB E OOS DIR E GAR 00 HOMEM E DA MULHER

,EMENDA 180597-1.
t' FARABULINI JúNIOR

r.-r---------------nnol"u.TlfICAÇio----------------,

r:-r--------- "UNAIUO/CONIUio/.UICONIUÃO-----------,
1 •

AUTOft--------------
FARABULINI JÚNIOR

:'EMENDA 180594-7'
l!J ) pr;;~./IDO:J

'LI:NÀ"IO(CONIS.Ão/.u.COMI••ÃO----------~ ~OAT"'Cl51l

tJ COMIss1\o DA SOB E OOS pIR E GAR 00 HOMEM E DA MJLHER 1 tr/ltOWiJ.:iJ

EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO El-ENDPI PIO PlNTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

A letra "v" do inciso XIX - acrescentar: t.&tA 1'..:i'..!')
Acrescente-se a letra "h" ao inciso IV do art. 4Q ( Cap. II - DOS DIREI

TOS COLETIVOS), com a seguinte redação:

" Os aposentados terão diretos de votar e ser votados nos Sindicatos,

Federações e Confederações dos trabalhadores".

Prisão pérpetua para os crimes de sequestro, roubo, estupro, seguidos

de morte.

No momento os aposentados podem votar nos Sindicatos,mas, não podem ser

votados nesse e nem nas Federações e Confederações. Já é tempo de dar-se ao apo

sentado, no Brasil, direitos e garantias que sempre lhe faltaram. O aposentado

precisa ser tratado pelo Legislador como se na ativa estivesse, como pessoa ,

como obreiro, como profissional.
Não vejo como permitir-se que vote, que eleja os LIderes Sindicais e

não possam, se desejarem, postular candidaturas e concorrer para administrar si~

dicatos operários, de que façam parte. Têm tradição, têm experiência e podem con~

truir mais e melhor o sindicalismo no Brasil.

A sociedade brasileira não suporta mais a impunidade que campeia no

País. Iô mais que oportuna endurecer a lei penal. Iô mais que oportuno o combate
aos çriminosos violentos e os que degradam a pessoa hunal'lã. Os sequestradores que

matam,os que roubam e matam, os que estupram e matam não podem ter benefícios l~

gais e precisam ser eliminados do convívio social • Já que a Assembléia Nacio

nal Constituinte não se encaminha para a pena de morte para esses casos, não

vejo outro caminho senão o da prisão pérpetua.
Aliás, o Relator Darcy Pozza na SUbcomissão dos Direitos e Garantias a-

ceitou a medida para estupradores e sequestradores que matam. deixou de fora o

latrocída.
Tenho certeza que o Constituinte haverá de proteger a sociedade, reti-

rando das ruas os bandidos dessa natureza.

Constituinte FARA8ULINI JÚNIOR.

Constituinte FARIlIBULINI JúNIOR.

EMENDA 180595·5
~ FARABU..INI JÚNIOR

r:T--------- 'LlN.."IO/CON.,lÃo/.u.COIllISlio----------~

COMIssM DA SOB E DOS OIR E GAR DO HOMEM E DA MULHER

r.-r--------------- TlXTO'.,lUSTIFICAÇAO----------------,

DEPUTADO FARABUL INI JUNIOR

EMENOPI PIO PlNTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

Acrescentar ao art. q 2 no Título II - DA N/lICIONALIDPlDE - a expres-

são:

;'EMENDA 180598-0
[!J

1":"1~-~------------ Tt~T(l/,Junl'lçAçÃO----~----- _l

" e ainda os que há 5 anos ininterruptamente ,estejam no pais, desde que

não contestem expresssamente a na~ionalidade de origem ",
Acrescente-se a letra "z" do ,inciso XIX do artigo 39:

Constituinte FARIIBULINI Jú-JIOR.
"Art. 3Q - ,

~~~;~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .

..UTO"--------------,

... : : : 't .

"z" - Ninguém informará, deporá ou responderá sobre: qualquer iHci
to penal, senão perante a autoridade judiciária; sendo proíb.ldo

procedimento inquisitorial.

JUSTIFICAÇI1D

r;T--------------- TEXTO/..USTIf'ICaçÃO-- --,

EMENDA AO PlNTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

EMENOA PlDITIVA.

Esta Emenda visa garantir aos cidadãos suspeitos ou presos por prá
tica de infração penal, o direito de informar sobre o assunto ou depor somente pe

rante ~utoridade'Judiciária (Promotor), na presença do juiz e do Advogado de Defe

sa, com garantia do amplo contraditório, o que hoje não ocorre na fase do INQUIôRI

TO POLICIAL.

Acrescentar à letra "a" do inciso VIart. 4Q:

" a resposta não excederá 90 dias ",
•

De nada andiantará autorizar o pedido de informação, se não houver o 

brigação da resposta no prazo certo.

Constituinte FIlIRABULINI J~IOR.

Na prática, o INQUf:RITO POLICIAL, consiste num procedimento Inqusf

torial, persecutório de Instrução Provisória, desnecessário, anti-econômico, sem'

valor legal, que causa prejuízos irreparáveis à imagem da distribuição da Justiça,

e aos interesses dos peculiares, em razão do comprometimento das garantias e Líber

dades individuais, que sempre são atingidas em virtude da sua existência.

A Autoridade de Polícia Judiciária, hoje atribuída 'â"os Delegados de

Polícia, não está oferecendo credibilidade às Autoridade 0LÍCÍicIárias, vez aue, 05

INQUERITDS POLICIAIS são dirigidos de~at, pelos E vões de Polícia, pela impo.:-

sibilidade dos Delegados assistirem, si Ltâneam n a oitava das partes em di -

versos Cartórios, permitindo com isso rQj~ried es e corrupções, além da possi, ..
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bilidade de violações aos direitos e garantias individuais das pessoas chamadas c
informar, depor ou responder por crime que eventualmente venha a cometer.

• A exclusão definitiva do INQUERITO POLICIAL, levará a Polícia Judie

ária a executar o seu verdadeiro papel na repressão criminal, assistindo ou auxili
ando com maior eficiência ao Poder Judiciário, diminuindo-se, dest ' arte, os al,tos
índices de criminalidade, contribuindo, assim, a Polícia Administ:r:at,iva, de forma
ficaz para a justiça social, a paz e ,a harmonia coletiva e a distr~buição da' Justi

ça,
Trata-se de uma alteração histórica e corajosa, destinada ,a combate

efeUvamente a corrupção e a criminalidade, e que atenderia o clamor contra o Inql

rito Policial e favorável ao Juizado de Instrução.

Cremos que o relator por Jepso eliminou a pena para esses tipos de deI!
tos. Desejo acrescentar também a figura do empregador que desconta do empregado
e não recolhe à Previdência Social.

Iô retenção indevida.
Iô depositário infiel.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.

EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

'LlHA'UO/CONIS.iO/SU.CONI.,io----

j
~6r

COMISS/lO DA SOB. E DOS DIR. E GAR. DO HOMEN E DA MULHER ~ ~

EMENDA 150601~3

t: FARABULINI JUNIOR

.-.---------------TEXTO/olUlTlfteAÇio----------------.

AUTOft--------------

,.:., TUTO/.JUlllfIClÇÃO ,

l~A 1S0599~8

(!l FARABULINI JIÍolIrn

EJoEloDA AO ANTEPROJETO 00 SUBSTITUTIVO

SUprima-se da letra "n" do inciso XIX - A SEGUlANÇA P!3BLICA - a expre~

sãor

ACRESCENTAR

Art. (. •• )

Ao Capitulo IV:

" exceto contra o seu autor ", " 00 ESTADO E DE SUAS RELAÇOES COM OS DEMAIS [S~

TADOS "

Iô claro que não tem o texto suficiente equilíbrio e não mantem correta
ção de forças. Pelo texto dá-se ao preso o direito de acusar a autoridade pela

coação, que poderá não a ter exercido. Tira-se da autoridade o direito de acusar.
Iô evidente que o relator deseja o afrouxamento da lei penal, inconcebível, ina 
ceitável, exatamente enquanto se verifica o aumento abusivo da brutalidade.

Aceitamos que as decl.arações obtidas pela coação não tenham validade

mas dar-se ao preso o suporte para mentir, não vejo como aceitar.

Art. os conflitos com akcrs Estados deverão ser
resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios p~

cíficos, com a cooperação dos organismos internacionais de que
o Brasil participe.

S lQ Art. Em caso nenhum o Brasil se empenhará '

em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em
aliança com outro Estado.

§ 2Q Art. Iô vedada a participação ou intervenção
do Brasil em conflitos entre outros Estados.

JUS T I F I C A T'V A

Constituinte FARABll..INI JIÍolIOR.

EMENDA 150600-5

Iô de suma importância que estabel~ç~ um delinea
mento cl~ro das relaç~es do Brasil com os demais esUados estran
geiros.

A afirmação de uma conduta ~acrfic~, subordinada
à negociação e utilização do foruro inter~cional para solução

das controvércias, deter como complemento a renúncia ao aventu

reirismo bélico, bem como neutralidade obrigatória face ao con

flito entre terceiros países.
Trata-se de uma postura responsável e consciente

destinada a merecer o reconhecimento entre as Naç~es que laboram

no itinerário da paz e da concordância •

....uÁ'lKl/co... '.io/.u.COMI•• ÃD _

Constituinte FARABULINI JUNIOR
.-. TUTO/olUllTlfICAÇ;.O -,

EMENDA AO ANTEPROJETO SURSTITUTIVO

A letra "d" do inciso XIX do art. 3º - SEGUlANÇA JUlforCA 
seguinte redação:

terá a

" não haverá prisão civil, salvo o caso do depositário infiel ou do re~

ponsável pelo inadimplento· de obrigação alimentar e do empregador que deixar de

recolher, no prazo, a contribuição descontada do empregado e devida à PrevIdên
cia Social ou órgãos securitários". = 'tU't'l)/.JUSTt"lCAÇi.O --,

EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

o § 17 da Constituição vigente, art. 153 , já disciplina a matéria e o

próprio Sr. Relator contE'I1I!1J,ou no seu "esbnço" a prisão civil para depositários

infleis e 'ina'd lmp'l'f ne nto quanto ã pensão al:ímentar.

A letra "v" do inciso XIX - SEGUlANÇA JURíDICA - acrescentar:

Pena de morte para os crimes de estupro, sequestro e roubo seguidos de

morte, quando haja reincidência.



Ao propormos a pena de morte, em caráter excepcional, para os crimes

praticados com brutalidade e insensibilidade humanas, de roubo, sequestro, estu

pro, quando seguidos de morte, estamos certos de que interpretamos de repulsa da

maioria do povo brasileiro à onda crescente de crimes violentos, que assolam o
País.

Olhos voltados para o passado, verificamos que, no Brasil, a pena de
morte foi mantida pelo Código Imperial de 1830, porém, não mas foi executado
desde 1855.

Célebres personagens da História do Brasil Colônia foram condenados à

morte: Felipe dos Santos, Tiradentes, Frei Caneca, Calabar e Francisco Chagas.

Instaurado o regime republicano, em 1889, a pena capital foi aboli

da, ressalyando-se as disposições da leg~slação militar, em temo d':.Aluerra.

A Carta Política de 1937, outorgada, no seu art. ~ inciso 13, auto

rizou a pena de morte para determinados c)1mes políti~ e ~I1homicídio cometi-

ao por motivo fútil e com extremos de perversidade.

O Decreto-lei n2 86, de 20 de janeiro de 1938, autorizou o Tribunal de

Segurança a ilTlJOr a pena de morte.
O Decreto-lei n2 431, de 1B de maio de 1938, definiu os crimes contra

a personalidade internacional, a segurança do Estado e contra a ordem social.
No seu art. 22, apontou os casos em que deveria ser aplicada a pena de morte.

O Ato Institucional n2 14, de 5 de setembro de 1969, estabelece a pena
de morte nos casps de guerra externa, psicológica adversa, ou revnlucâonér.ía, ou

subversiva.

A Emenda Constitucional n2 11, de 13 de outubro de 1978, aboliu a pena

de morte, mantendo-se somente em caso de guerra externa.

A Lei n2 1.802, de 5 de janeiro de 1953, define os crimes contra o Es
tado e a ordem política e social e revoga o Decreto-lei n9 431138, mesmo porque
a Constituição de 1946 (art. 141, § 31 somente ressalvou a pena de morte em caso
de guerra externa).

Montesquieu era partidário da pena de morte. Após sustentar que os cri

mes patrimoniais deveriam ser sancionados com penas pecuniárias, admitiu, mesmo
em tais casos, a aplicação da pena capital.

Rousseau também acei tava a pena de morte corno consequência natural do

pacto social. Destarte, o malfeitor, ao atacar e violar o direito, tornou-se
traidor e pode ser executado, menos como cidadão do que corno inimigo.

Voltaire propugnava pela estrita regulamentação da pena de morte,que d~

veria ser limitada aos crimes mais graves.
Filangieri defendia a pena de morte, e afirmava que o ,.homem tem direito

de defender-se, mesmo com a morte do ofensor. Tal direito..,f151 cedido à socieda

de, que pode ilTllor a pena capital.

Carmignani afirmava que, ao aplicar a pena de morte, a sociedade estava

exercendo o direito de defender-se do criminoso.
Romagnosi reconhece a necessidade da pena de morte como direito de de

fesa. Afirma ele: "P~lo mesmo princípio e pelo mesmo direito da guerra defensi

va, prova-se também rigorosamente o de castigar até com a morte". Se a morte dos
criminosos é necessária para a convivência social, ela não só é justa, como é

devida.
Kant e Hegel admitem a pena de morte, como justa retribuição pelo mal

praticado com o delito. A pena de morte se legítima pela necessidade e pela jus

tiça.
Lombroso e Garófalo fizeram pronunciamentos favoráveis à aplicação da

pena capital, como forma de eliminação radical e econômica dos Incorr íçtveãs,

Na Itália, à época do fascismo e com o Código Rocco, proclamou-se a Ie
gi Umidade da pena ~e morte, que se jusUficava pela sua necessidade. Razões de
Estado embasavam a instituição da p'ena de morte. Afirmava a Exposição de Motivos
ao rei: "A pena de morte é legítima, quando necessária".

A Igreja Católica sempre foi favorável à pena de morte, ao invocar a
autoridade de Santo Thomás de Aquino que, através da Suma Theológica, lI, 2, d~

fendeu a legitimidade dessa pena para a conservação do corpo social.Dizia Thomás

de Aquino que a ação do soberano que a impõe corresponce à do médico que amputa

o membro infecto para preservar o resto do organismo.
O conceituado Jornalista Theófilo de Andrade, em O JORNAL, de 11.09.69,

como partidário da pena de morte, afirmou que "a segurança nacional, em qualquer

País organizado, está acima de outras considerações". AcentuolJ/llué'não pode ser
tratado com brandura "quem sacrifica vida de homens e mup:.et~, a serviço de uma
conspiração internacional contra o regime; o que vaW~izert contra a Nação".
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Alega que "o Estado existe para assegurar a defesa da sociedade, a vi

da e o sossego e a propriedade dos cidadãos. Termina suas considerações por pro
por a extensão da pena capital aos casos de latrocínio e de homicídio.

Sabemos que a in~tituição da pena de morte para crimes comuns é um as

sunto altamente polêmico, entretanto, o Estado não pode permanecer impassível an

te a onde de criminalidade violenta por que atravessa o País e que está a exi=

gir dos governantes uma resposta adequada, principalmente aos crimes praticados'

com requintes de selvageria, como é o caso do latrocínio, do sequestro, do estu
pro , do roubo, seguidos de morte.

Ainda, recentemente, recebemos um memorial com 1.400 assinaturas de i

lustres mulheres paulistas, exigindo a reformulação da política penal, vigente,
para tornar rigorosa a punição, quando os crimes foram praticados contra a pes

soa e contra o patrimônio mediante violência, inclusive com a pena de morte

para os crimes mais bárbaros, a fim de desencorajar a criminalidade. _

Não temos dúvida da receptividade desta Proposta de Emenda Constituci~

nal por parte dos eminentes- Congressistas, sensíveis aos apelos da comunidade

angustiada e ansiosa pele restabeleceimento da tranquilidade à' família brasilei
ra, mesmo que seja através da medida excepcional da pena de morte.

Constituinte FARABlLINI JúNIOR

r::'T---------------TUTO/"ulT'fIC...çio---------------~

EMENDA AO ANTEPROJETO SUBSTITUTIVO

As letras "a", "b", "c" e "d" do inciso XVII do art. 3º ,terão a segui!!

te redação:

Inciso (. •• ) A propriedade, subordinada à função social; no caso de d~

sapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, é
assegurada aos desapropriados prévia e justa indenização em dinheiro, facultan
do-se ao expropriado aceitar o pagamento em titulas especiais da divida pública
com as ressalvas previstas nesta Constituição; será nulo o ato praticado com
abuso de poder ou desvio de finalidade; é assegurado o direito de herança,vedada
a incidência de qualquer tributo, custas ou emolumentos relativos aos bens do

espólio que sirvam- de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros.

A manutenção do direito de propriedade, subordinada à função social a
tende a vocação do povo brasileiro, de todos os segmentos sociais.

A propriedade destinada aos meios de produção quer agrícolas quer in 

dustrial também estão subordinadas à função social e sujeitas à desapropriação '

por utilidade pública ou social.
Ressalte-se, entretanto, que a prévia e justa indenização não podem fal

tar no setor dos direitos e garantias individuais. Nare~d~a micro, peque
na e média empresas nos dois âmbitos, agro-pastoril,..e4.n~tfial exigem maior
apoio do poder Público e as ccoperatãvas agriçoI"as 1;aItJbém.

O desenvolvimento econômico de uma Nação fica na cependêncía do traba

lho realizado por pessoas, associações e não se lhes pode tirar o incentivo e a
- segurança para que possam' progredir, ampliando seu plantio, preservada a pessoa

humana e os seus diretos impostergáveis através de leis justas que atendam o bem

social.
Do conjunto do trabalho e capital, valorizando o primeiro, resultará a

riqueza que poderá ser melhor distribuída. Todo o empresário, individual ou col~

tivamente organi'zado, pretende sempre atingir a plena potencialidade, e, só não
consegue enquanto faltarem recursos adequados. Aí se exige a função do Estado
que deve socorrer tantos quantos pretendam e tenham capacidade de produzir. O E!!.
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tado precisa atuar para impedir desníveis que há, nas sociedades desumanas, de

siguais e desonestas. 1\ medida que se fortaleça a função social da propriedade ,
distribuir-se-à melhor e mais perfeitamente a riqueza, evitando-se e impedindo

se o abuso e a centralização do poder econômico.
Penso que esse modelo convêm ao Brasil. Acresce que o texto por intei

ro, de autoria do Constituinte DARCY POZZA foi aprovado pela Subcomissão dos Dl
reitos e Garantias Individuais (te), à folhas 06 do anteprojeto.

Constituinte FARABUlINI JÚ'lIOR.

Não ~~ curial que se deixe a família da vítima de fora quanto a qualquer

atendimento, tendo em vista que o Legislador pretende atender aos presos' de am

bos os sexos com remuneração como trabalho produzido.

Na realidade ocorre que a morte do chefe de família abatido por margi
nais causa grave transtorno para a família. Morre o chefe de família, ficam os fl

lhos e a mulher, à beira da fome, destacadamente quando o morto não é operário
qualificado, não conta com fls favores da Previdência social, e também não tem
recursos patrimoniais pr6prios.

E portanto mais que justo fixar o direito da família vitimada.

Constituinte FARAl3U..INI JúlIllR.

'EMENDA 150604·8
'(1 FARABUlINI JlÍ!IOO

,..- "LIJili~/COMI••.io/,u'CO"I"io----------
~C W1I!jSI\O DA SOO E DOS PIR E GAR DO H:J!i:M E DA MUlHER
r:-r --'- rUTO/JUITI'ICAÇlo----------------,

BlENOA AO ANTEPROJETO DO SlESTITUTIVO

Suprimir dâ letra "f" inciso III art . .32 a expressão:

EMENDA 150606·4
f:J FARABULINI JúNIOR
_________ 'LIHÁ"IO/CONI.IÃO/IUICOIllISsÃO----- -,

l!J W1ISsIID DA SOB E DOS DIR E GAR DO HOMEM E DA t'l.JU·ER

..,.---------------TlXTotolUfTl'ICAÇÃO-----------------,

" orientação sexual ". EMENDA AO ANTEPROJETO SUBSTITUTIVO

19~1l!:.lf.~llY.~ Acrescentar a letra "z" ao inciso XIX do art. :32 , com a seguinte redação:

o cidadão, o Ministério público e as pessoas jurídicas especificadas em
lei são partes legítimas p~a propor a.çllo popu~ar, VisandO a anulação de atos le
sivos e a reparação dos danos causados, ou que venham causar, ao patrimônio pú
blico ou de entidade de que participe o Estado, bem assim de privilégios indevi
dos, concedidos a pessoas naturais ou jurídicas, equiparando-se a estas entida 
des as empresas privadas que prestem ou executem serviço público.

Não caberá sucumbência, a menos que a inicial seja declarada inepta
por decisão judicial.

COncordamos plenamente em que ninguém possa ser privilegiado ou prejudl

cado em razão de nascimento, etnia, raça, côr, idade, sexo, estado civil, natur~

za do trabalho, religião, convicções políticas, deficiência física ou mental, ou

qualquer outra condição social ou individual.
Entretanto,' a expressão "orientação sexual" desde que conste como gara~

tia constitucional levará, ao exagero as manifestações de cidadãos que teimam

aparecer em público para assumir ostensivamente a homossexualidade, afrontando

tantas vezes circu:;tantes que não tem e nem podem ter obrigação legal de confro~

tá-los.
Na verdade OS grandes centros estão lotados de "travestis" que têm por

escopo promover nas praças e nas avenidas "carnaval continuado", comportamento •
descabido, cuja liberdade aceitamos plenamente, mas temos também que defender a
liberdade dos demais e por isso entendemos não manter na Constituição brasileira

nada capaz de estimular a expressão corporal que possa transformar em "Circo Pú
blico" inconveniente ao bem estar e à tranquilidade da poP'lllaç~o, certos compor

tamentos de minorias. Também não se pode .retirar à"socieCiéde o direito à críti-

ca e não se pode também dar ao homossexual a garantia de "promover-se" em nome

de sua pref'erênc.ía sexual.

Constituinte FARABULINI JÚ'lIOO

19~1l!:.lf.~llY.~

O ilustre relator deixa a figura de ação popular, um
que dispõe a sociedade para impedir danos aos cofres

reparação deles.

instrumento de

oúblicos e

;'
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ADAPTE-SE COMO PARAGRAFO AO ARTrGO 12 DO SUBSTITUTIVO

m---------------n:XTO/"USTIFICA/iÃO------- -4

EMENDA 150607-2
~ AU~

9NSTITUINTE UlDURICO PINTO

r;;--------- .U:HAIUO/COMISdol.u.eoM.uÃO -.

AUTCI"--------------..EMENDA 150605-6 I

~L'......t.lFA:!!!R!J!;ABUL&!b!IN!::!JI~JUN~·!!!IOR,/lL -.JJ C;~f"~
'LIENÁNO/CON.SSiO/IUICOM••IÃO----------

J
~OIO":ATlV?~tJ COMISsI\O DA SOO E DOS DIR E GAR DO tQMEM E DA MULHER . ~ Cí'O/d.-.::J

= TllCTO/,JullTl'.e"ÇÃO -,

EMENDA AO ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO

Acrescentar à letra "r" do inciso XIX art • .32:

EMENTA

Oefine a obrigatorledilde do ensL,

~no fundall'entaJ. lUinl5l~ado ern português,
ressalvada li auboneeLa cultural das Na_

ç~es Indígenas.

" asseg..orados os mesmos direitos às vítimas"
Inclua-se no anteprojeto de texto constltuclo

n.l, na parte relativa li Educaçlo, o segul,!le dispositivo:
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"Art •••• O ensino é obrigatório para todos;. dos
eIS (seis) aos 16 (dezesseIs) anos de idade, e incluirá a habll1
taç:io para o exercício de uma atjvidade prQfis~lonal. -

Par~graro unI cc-. O ensino básico para brasllci-I
ros será Inlnlstrado em po r tuçuê s , exceto nas coltlunldades 1ndí9!:,
nas, onde será eececãarecnte adaptado às suas culturas, e leclo
nado nas línguas nativas, racul t anuc-we àqueles que ass!," o de:
seJDre~, B estudo da .língua e culturas nacrcoaí s ,«

JUSnnCAçno

-Art••• O alistamento c o voto 510 obrlgat6rios pa
ra todos 0$ brasileiros earoees de 1-6 anos, Indenenõent.eeen-.
te de sexo ou qualificação e hierarquia MilItar, salvo os c!,
sos previstos em lei e sancionados por sentenças JudIcl~i5

trânsitas e~ Julgado.

S 112 Os lIlaiores de 18 anos, civis ou mIlitares, po
dorlo ser efeitos para quaisquer cargos públicos clctivOS:
excetuando-se as hlp6tcses de .inelegibilIdade previstas nes
ta Constitulçlio.

E dever do Estado assegurar "C fQrneccr as condl
çGes l'l!nl111Ds para que os lndlvlduos e as coletlvldóldcs se lntc-
grclft de forma ativa c plena na sociedade. •

A preservação d.., hlstór,in c culturas dos povos I
depende fundalncntalmcnte do estudo e conservação das suas lín-/
guas; as cOl'llunIdóldcs .indígenas d~Vc'lt Integrar-se à sociedade I
brasIleira, ",aS. de modo a prcsprvar o seu conteúdo hIstórico-I
efuturnj , a fIm de que_possa.,. sobrevIver corpo nações que po,!
sueli! A sua p rõpr Ia ldcnUdildc.

f 2- Lei complelOentar dertnir' os Modos de exercí
cio do voto pelos !ndJos, analrabctos c deficIentes.

JUSTlF'ICAçAO

Nu",. sociedade plural como a nossa, u'" regime vcr
dadelralnente de.,ocráticQ n30 pode excluir do processo polIU
cô os {ndias, os analfólbctos, os 1fI111tares sem exceção, os d;
flclcntcs físIcos, nem os lIIaJores !Jc 16 anos, hOlflens e tntJlhi

res que contribuem com o seu trabalho para a crldç:lo da rJ
.qucza e da cul tura nacionais.

r;"I-- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO _

ERANIA DOS D:REIT.

··----------------1 r;~~;~;]
PINTO

EMENDA 150610-2
{:J CONSTITUINTE ULDURICO

tpMtI'Altl'IOO--
• MDB - BA

~(IATA---

'ov VJj 8:
W I'l.EH,l'llIo/çOIl15s1o/luaCOlfluio

[=COM. DA SDBER.E DIREITOS E GARANTIAS O HOMEM E DA MULHERl

EMENDA 180608-1
~ AUTOIt

CONSTITUINTE ULOURICO PINTO

ACRESCENTE-SE O CONTEODO 00 PARIl!iRAFO ABAIXO.Ag «RTIGO 12 00 SUBSTI

TUTIVO :

EMENTA
Reconhece às Nações Indígenas o

·dlreit~ "ao uso exclusivo das suas prú- /
•pr.1as línguas. e er e.retcs ,

! Inclua-se no anteprojeto de texto constituclo- I
nal. na parte reJati:,a às Populações Indígenas, o seguInte dis

posIU.v0:

-Art •••• O·port~guês ~ a língua nacional do Ora-/

s11.

P.1Ir6graro único- As Nações Indígenas têm direi to

ao uso exclusIvo ls nrõor í as línguas e dialetos.'1

=---- TUTO/"usIIP'IC.açio---------------_-,

Inclua-se no anteprojeto de texto Constitucional, na parte
relativa às Disposições Gerais e Transitórias, o seguinte disposi
tivo, pelo qual se convoca a Assembléia Nacional Constituinte para
o ano 2001, definindo a sua forma e caráter, além de criar o voto
destituinte.

"Art •••• Fica convocada a Assembléia Nacional Constituin
te para o dia 1Q de fevereiro do ano 2031.

§ 1Q - A Assembléia Nacional Constituinte será livre, aut~

noma, soberana, d~mocrática e exclusiva.
§ 2Q - As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte

serão realizadas no dia 15 de novembro do ano 2000.
§ 3Q - Qualquer do povo, no pleno exercício de cidadania /

brasileira e independentemente de filiação partidária, poderá can
didatar-se à Assembléia Nacional consti~uinte.

. JUSTIFICAÇAO

§ 6Q _ A Assembléia Nacional Consti~uinte eleita terá a /
função de organismo coordenador e sistematizador dos debates e das
propostas apresentadas.

§ 7Q - A nova Constituição terá caráter plebiscitário, deve~

do ser referendada por todo o povo brasileiro.
§ 82 _ O mandato de qualquer Constituinte poderá ser cassado

por, no mínimo, um'totai de eleitores igual a 2/3 (dois terços) do
número de votos necessários para elegê-lo.

JUSTIFICAÇl\O·

§ 4Q _ A Assembléia Nacional Constituinte terá caráter de

Assembléia Geral do povo brasileiro.
§ 5Q _ Qualquer cidadão brasileiro poderá particiapr dos /

debates e/ou apresentar propostas à Assembléia Nacional Constitui~

te. A participação de todos os cidadãos deverá ser assegurada, a
través das conquistas tecnológicas das da revolução tecno-cientí
fica nas áreas de comunicação de massa e informática, pela implan
tação de uma rede de 'comunicação nacional, garantindo a cada cida
dão sua participôção nos debates e apresentação e defesa de prop~!

tas.

"UTOII---------------

Conquanto a grande "'~ioria da população brasllci
1:. use a língua ~~rtugucsi1 como veículo de comunicação soei ai c
cultural,' devcmoa salva"guardar os direitos das lrt!norias, permi
tindo a05 indígrnas a prcsc rvaçãc das suas línguns. of e.tct c s e
culturas, 8ssegurõJndo-lhcs, por esta forma, suas identidades I

culturaIs.
A coenreeosãc da hIstórIa e ecf turas do nosso p!!.

vo pa$sé) pela Pfcscrvâção do patrlmônio llnguístJco das Nações
Jnd!gcnõJs.

r:'l,..----------- ,l.uÁltlo/cOMlnio/su.CO.,IUÃO-----------,

"OM. DA SOBER. E DIREITOS E GARANTIAS 00 HOMEME DA MULHER

EMENDA 180609·9
tiloNSfrruINTE ULDURICO PINTO

Após a gloriosa campanha das Diretas-já, durante a qual mi
lhões de brasileiros participaram do movimento cívico para a resta~

ração da democracia no Brasil e a vitória no espúrio Colégio EleitQ
ral, onde a ditadura militar foi, finalmente, derrGtada, passamos à·
transição para o Estado de Direito Democrático, com a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Car
ta Magna para a Nação brasileira.

Entretanto, tal transição se deu de forma a romper definiti
vamente com as estruturas do regime anterior. Foi conseguida uma $~

DE-SE AO ART.
QUE NAO COLIDIR COM O

Inclua-se no texto constitucional. na parte reser

vada aos Direitos Políticos, o seguinte post.ulado:

1-;, TExrOlolUSTI1IC..çio-----~,..---:---------_J

52,E INCISOS A SEGU~~f~~{~RtDAçno,VpRESERVANDO-SE O
SENTIDO DA EMENDA-PROPOSTA :

Ilnpõe a obrigatoriedade do voto a t2
dos os brasIleIros lflalores de 16 anos, in
eluslve lnil1tares J outorgando aos eareres
de 18 anos o direito de serem eleitos, sa.!

v~ as exceções legaIs.
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Inclul-5e no anteprojeto de texto con15tl tuclo_./
na!, na parte relatIva aos Direitos e Carlmtlas, o seguinte dI.!
positivo:

AUTOlt _,

PINTO

Inclua-se. ónde couber

..".. TCXTO/olusTll'tCr.çio _,

EMENTA

.Ll.1ta a responsabilidade civil/
do apenado até a órbita dos direitos &11
..nt'rlos dos seU5 dependences ,

EMENDA 150612·9
~CONSTITUINTE ULDURICO

luçfto,negociqda e de consenso em direção a uma transição paéífica /
co~ remanescentes das estruturas de poder anteriores.

Astim, tal Assembl~ia NacionaJ Constituinte e a Constituição
elaborada refletirão um equillbrio de forças que não traduzirá ~e

cessariamente a vontade soberana 00 povo brasileiro.
AI~m disso, a campanha para governadores e deputados estadu

ais não permitiu um debate maior sobre os te~as da Constituinte.

Nesse sentido, convocamos uma nova Assembléia Nacional
Constituinte, onde todo o povo brasileiro participará da feftura
da nova Constituição. Nesta Assemoléia Nacional constituint~ im
perará o princípio de que o poder é o próprio povo.

-Art .....Nenhuma pena passará da pessoa do conde
nada. A obrlgaçilõ de reparar o dano e o peroIeentc de bens pcd~

rio ser judicialmente decretados e executados contra os sucess.Q.
res do autor do delito, até o lilftlte do valor do patritllônl0 /
transrerldo e de Seus frutos,. respeitados, todavia, em Quais- I

quer circunstincias. os direi tos all~entares dos dependentes li!.
nores, inclusive direitos de nascituro.-

,....,,- TuTo/..unlPte&ÇÃo ~ _,

Inclua-se na anteprojeto de texto constitucIonal,
na(part" relativa aos DIRI'ITOS E GARANTIA FUNDAMENTAIS, o I

a"l!l'Inte dIsposItivo :

INSTITUI o HAtroADD Dl' I
sa:tJRAPlÇA.

olUSTIFICAÇAO

" proteçlo aos Iftenores é dever do Estado e de t2
d•• eeeumdaee , O estiglDa da ctl.dnosldade n50 pode atingir os
dependentes ao ponto de privá-los dos 'Reios IndispensáveIs à /
su. sobrevivência. Era tais casos, o Estado e a cOnlunldadc devel'll
.ssullllr O 6nus da hâbllitaçio desses ..enores à vida social pro
dutIva.

Somente a inserção da norma no texto cons-
titucional oferecerá garantia suficiente da sua efi
cácia jurídico-social. O "fétiche" da Constituição /
ainda exerce um certo poder mágico especialmente so
bre as mentalidades jurídicas congruentes.

(IPMPUTIG0}iiJ
• PMOB - BII

Oê-se ao artigo '8 do enteprojeto. a oseguiAte EMENTA

redação :

~EMENDA 150611-1
~ AUTotl

: CONSTITUINTE ULOURI90 PINTO

-Art. • ••Concedcr-se-i candado de ~egUr:lnç3 para I
proteger direit.o ou interesse, individual ou coletivo, COIl
creto ou difuso, baseado ell rato certo e da:ters:ainado, devl
daaente cOllprovado, n:ia amparado por habeas-corpus ou habeas
date, seja qual tor a autoridade responsável pela ilegalida
de OU abUso de poder.

I 1. - O undado de segurança ser" aQii tido con 
tra atos de agente de pes;5oA Jurídica de direito privado,
quando de.corentes do exercíciQ ~e atrlbulçi:ies do Poder pLi 

euee,
'EMENDA 150613-7
(:J CDNSTITUINTE ULDURICO PINTO

,-;,--PAftTIDO-

I' PMDB BA

L!J ,l.IEHÂftIO/COI.IISSÃO/SUICCUU:5sio I r;-r--0ATA-

l j:OMISS1\O OA SOB. E DOS DIR. E GAR. 00 HOMEN E DA MULHER r- t3§ /06 /86 '
S 251.- As assoclaçlfes civis e sindicais e as repre

sentativas de categorias profIssionais terIa legitimidade pa
r. representar seus rJ.l.1ados ~. pl!djdos de .andado de $egur~!!

ÇtI.- '1
'ft'ENTA

3USTIFlCAÇAD

"Art••• O alistamento e o voto são obrIgatórios pa
ra todos os brasileiros maioTes de '6 anos, .indcpendentcrnen=
t~ de sexo ou Qual.iticação e hierarquia milItar, salvo os ca
50S previstos em lei e sancionados por sentenças JUdici~l;
trânsft;'JJs ee julgado.

3USTIFlCAÇllo

Inclua-se no tcx.to constitucional. na parte reser
vada aos Direitos Políticos. o seguinte postulado:

I_põe a obrigatoriedade do voto a tg
dos 05 braslleir~s maiores de 16 anos, in
clusive lQilltares. outorgando aos eatores
de 18 anos o dlxclto de serelO eleitos. sal
YO as ex.ceções legais.

S 1Sl Os lZ'lalores de 18 anos. civis ou Inllitares. po
derlo scr eleitos para quaisquer cargos públicos elctivos~
excetuando-se 8S hip6teses de inelegibilidade previstas nes
ta Constituição.

5 2Q LeI cOJ:lplcIflentar definirá os -nodos de exercf-,
elo do voto pelos índios. analfabetos e ee racreneee ..

" quase unaniolidade das Jurista. te" prorl1gado o I
••prego i.t'cni,co da express~o -direito individual líquido e
certo· que deve ser tJnnl.cnte expurgada do texto con~tituci!!

nal, a UM de que a S;U8 alltJiguidl1dc e imprecisllo nao restrin
ja. ainda lIai5 os direitos e garantias constitucionais dos c!
dadD.os.

Ao contrArIO, aprove1hndo o clIma de lIberdade Que

se respira ell nosso pars. ilJlpae-se lOS verdadeiros democratas .
••plJar ao 1l4ximo esses direitos e garantia!5. Ao lado do habeas
corpus, o Inandado de segurança te_ sido o relledlua juris por /
excel.nela na defesa dos dlrelto.s dos cidadlos. InfelizRlente, /
durante longo período da r,ossa hist6ria recente ambas garantias
constitucionais estiveram suspensas enquanto vigetl ~o Insti
tucional nO 5 .. Hoje, constitui dever de todos os- patriotas e d~

aacratas fortalecer ou revigorar as garantia!: constitucionais.
estendendo-as 1 proteçllo dos direitos coletivos e interesses di
tusos, ~ellD assim COInO reconhecendo legitlalidade processual a s!!,.

cledades e entidades represent.tlvas de segmentos organizados /
d. sociedade. 05 direitos coletivos e interesses difusas tamb!!.
necessitatl ser protegidos pelas garantias constitucionais. 50 

.ente D JundadO de segurança •• ação popular podem a.ssegurar a
todos os cidadlos indistintamente. ,individual ou coletivamente _
representados, a proteçlo dos seus direitos e interesses con5t1.

tuclona1a.

l~ ----,
Nulfta sociedade Plural CO'110 oi. nossa. um rcgilllle ve e-.

d'adelratnente det'tocrátlco nlo pode excluir do processo polIU
cô os índios. os an:;'lr:abetos, os 1Il11itare'5 s ee exceção, os de
rlcle~tes Usicos, nem os ..ai ores ~e 16 anos, homens e rRulhi
ris que contrlbucfrt COIft o seu trabalho para,. crlaçlo da rJ
queza e di1 cultura nacIonals ..
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dores:

E!lENTA

IV- ir\tervir em Qualquer Droces~~.,.,!!O~851?,~r:~lDENTE
J)l'e'listos em lei, Qu (luando entender exiMthl'r11~ressep~
bllco ou social relevante •

S. ..1Q- Para o desempenho de suas runções , pode

o'Ministério Público requisitar da autorIdade competente
• lnsta~ração de inquéritos necessários ls ações pl,jbiIcas
que lhe incumbem, avocando-os para suprIr omiss:to, õu pa

..8 apuraçlo de abuso d.e aulQrldade. além de outros casos

Que ia lei especificar.
52." A IcgHimaçlo do MinIstérIo Público p.ra

• aç;o civil publica prev1sta neste artigo n:lo impede a
de terceiro" nas mesmas hipóteses, segundo dispuser ale! ..

''''0- a representaç:io Judlcial da Unla'o cabe a
seu Ministério Púbiico em todo o terrJtcSrl.o nacJonal.

Art ..... \.el ccuJlplementaT. dt: ln1ciatl:'fU d,Q I

Presidente da República ou de um quinto dos congressistas.
oS'oanizu';;i o MInistério Público dos Estados" do Oistrito
tederal e dos Terr!t6rios, assegurando aos seus membros: •

J- Independcncia funcional, sem prejuIzo da .!:!.

nJ.dade e da lndiv1sJ.biUdotJe da institu1çio;
11- as seguintes garantias~

.) vI t af IcIedede , nllo podendo perder o cargo

.enlo em virtude de sentença Judiclár1a;
b} Jnamobf Lí cade , salvo motivo de interesse I

publico relevantC!', médiante representaçlo do Procurador 
Ceral. ouvIdo o coleqlado compeotentei ressalvada àquele o
poder de designar os membros do Min.1stério Público sob a
sua chefia pata funçôes especificas e temporárias fora do

Jocal de sua lotaçlJo;
cl J.rredutibIlldade de vencimentos e paridade

co .. os dos órgllos judIeiárlos correspondentes. esta, qU8.,!l
do 'exercJdo o' cat'gô c"! regime de dedicaçno exclusi va:

11,)' promoções volútÍUr1.s, por antiguidade e
,por merecimcnto, cond1cionadas'a aprovaÇao em cursó espe-'

c.lffi:o;
e) aposentadoria compulsória ~os setenta anos

de ldDde ou por Jn ....olldez comprovada. e facultativa, ap6s
·trJnta onos' de $crvlço público. em todos os casOS com pr!!.

I S 10_ A reprcsentaçlo. iR que alude o Jnc.150 _ V
deste artJgo, será encam1nhada pelo procurador-Geral -dá Re
pública, sem prejuízo do seu parecer centrãr ro quando 'r~;;
damentalmente a solici tar: '-

.) o Presidente da República Ou o Presidente ido
Consclho de Ministros;

b) ~s Mesas do Senado da Reoublica ou da C'mara
dos Deputados ou um quarto dos membros de qualquer das ca...

c) o cOvetnador, a Mesa da Assembléia Leglslatl
VII ou um quarto dos seus membros; ....

d) o Conseltlo Federal da Ordem dos Advogqd05 do

Bras.O por dellberaç1Jo tomada 'por dO!fl terços, dos seus me!!,

bras ..
§ 22_ Aplica-se llis representações prevJstas nos

SncIsos VI e VI I deste artlgo o disposto na alínea a eto p!.
r'oraro anter.lor.

Art •••• SRo funções institucionais prIvativas
do Nlnlstérlo PúblIco, na ~rca de atuaç~o de cada (/In dos I
seus 6rg:lo$:

I _ prornover a açtlo penal publica;
JJ- promover a ação cIvll publlca, n05 termos I

leI ,para a oroteç:lo do patrimônIo público e soc í a I dos I,n
teresses difusos e cc í e t Ivcs , dos direitos Indf sponfvc Ls e
das situações JurIcHcos de lnteresse ger-al ou para co1bir
abuso de autoridade ou do norrc r econômico:

111 .. exercer a sugt:rvls~o ôa icw~st19aç~0 crim!
nal no JuIzo, de jnstrlJç:lo:

A reforma do MInistério Pl,jbllco, como, de'
resto. de todo O Poder Judiciário, impõe-se li consciência

ventos integro1s, reoJustaúos, na ejl.Sl~9'l'5:>ilólr~6~!i19&.\h%
que lIlajorada a remuneraç:1o da atividi1de.

Art •••• Os membros do Minist6rio Público da

UnIDo lngressarDO nos cargos 1nlclais das respectivas C3!
xes.'tas mcd1.ant~ concurso püblico de ptovas e titulos) /
ap6s aprovaç:Jo eM curso de doIs. anos no ln::;tituto de Pes

quisas e estudOS do H!nJ.st6rio PúbHco.
Art•••• t vedado ao membro do "'in~stirl0 Pu

bU.co, sob pena de perda do cargo:
f- exercer qualquer outra atJvldade públIca,

salvo uma únlca funçDO de magistérIo, ear90 ou funçCao em
comiss:lo, quando autorizadOS pelo Procurador-Cera I, na I

foraa da lei;

11- receber. a qualauer tempo e sob Qualquer
pretexto. percentagens ou custos nos processos em ,crue Uf!
eie;

111- exercer cargo de direçRo de partido poli
tJc::o ou sociedade polítlco-doutrimiria, ressalvado o se-;;
d,11'c1ttt ti filial'-se como t:itSaó~'O i qualquer 'P~rtiôo "Ou en
t1dade pol!tico-partldárla-.

JUSflFICI\Çl\1l

B-.:""::-O"'_~

l.2.E!/o~

JV- coordcnâr e supcrv islona~jlf,2'TÊl:>;i!'~-::~O-~f.lrE
polIcio judiciária em todo o território naclo""l;. '

v- representar para 11 declaraçãO de constitu-/
cIonalldildc ou inconstItucionalidade de lei ou ato normatl

vo federal ou estadual;
VI- representar, nos casos der.inídos em 'lei co!!,

plementar, para a lntcrpretaç=:lo de lei ou ato normativo r~

der!}l; VII_reoresentar para ·rins de intervenç~o rede
re1 nos Estados ou Territórios, nos termos desta Constitui

çlo.

Cria o Ministério Público Nacio

nal. o Colégio Nacional de Procurado
1:e5 e o Instltuto de Pesquisas e Estu
dos do MinIstério Público, e define as
suas atribuições c prerrog~tlvas.

Inclua-se no anteprojeto de texto constItucIonal f

na parte relativa à ORGANIZAÇAo DOS PQOERES. os seguintes

dlsposlt.1 vos:
"Art••• O Ministério Público Nacional, institu1Ção

autbnoma e independente. lndispensá'lel à soberania da função
Jurisdicional, é o órgão do Estado lncumb-Jdo de promover e
fiscalizar o cultlprirt"ento da Constituição e da lei, e a defe
sa dos direitos, interesses, prerrogativas, liberdades e ga

rantia.s const.1 tuclonals.
i la .. São princIpios institucionais do MInistério

Público a unidade, a indivisibilidade e a independência fun

cional.
i 2G _ O Ministério Público gozará de autonomia' a;!

1D1nlstrativa e financeira, com dotação orçamentária própria,
• noalJf1ente proposta ac Con,gresso Nac.lonal na época e pelo mE

do previstos era lei.

Art •••• o MInistério Público compreende:
I _ O Ministério Públ1co Superior, que onctará p!!.

rante o Supremo Tribunal de Justiça, os Superiores r r Ibuna Ls
Regionais de JustIça, Q Tribunal Federal de Contas e OS; Tri

bunais r'ederais de justiça dos Estados;
11- o Ministério Público CIvil, que desefl\p.~nhará

..u"'~ runçõe s Junto às varas ctve í s e comerciaIs, varas de r~

• S:11a e c:.ucc.c:.~5es, IC91~troc:. tJ,úbl!co'S., 'laras lr.f.butotrlas e,
t;lIlbél\\, Juizados cOl!lunl tár los de pequC(lóls causas;

111- Q lUnls.térlo PÚb\S~rl=CTYl3bn~h.::":lDÊ11'Ttnciá-
J".lU, Que exercerá suas atrlbulBOct tr prc.!rrogCltJ.vas nas va
ras crIminaIs e de execoçõe s penais, icx.ereendo, ecnc:cm! tan
temente, a runçãc de corregedoria dos presidios 'em todo ;;

território nacional;
IV _ O MinIstérIo PúblIco Agrarlo, Que funcIona

r' nos dIssídios de nat ur eza jusagrar!sta, deslocando-se I

• é as regiões de conflitos fundiários;
V -O Mlnlstérío Público do Trabalho, 'Que será I

lotado êas varas trabalhistas e acldentár.1as e prevIojcncl!
rIlfs;

vr- O Ministério PúblJco EleHoral, cujas fun- I
çbes serae preenchidas no âmbito da Justiça Eleitoral.'

Art ••• O l-tinistérl0 Publico será cne r.t aec pelol
Colégio t1hlcional de Procuradores, compostos par cinco mem

bros eleitos pelos seus pares ~m todo o pais, juízes dos I
trIbunais Superiores e conselheiros federais da Ordem dos
Advogados do arasLf , ee sufrágio dIreto e universal e es
crutlnio secreto, para um mandato colegial de cinco anos,/
somente podendo concorrê r às eleições 8Cluelcs procuradores
com, pelo menos" dez anos de exercício n~ runÇno e cujos /

•nORles s~Jam previamente homologados pelo Congresso Nacio-I
nal•.

par'grafo ~nleo- O ColégJo tlaeJonal de Procurado

res elegeriS. também por escrutínio secreto, dentre os seu;
J1ell1brOs, O Procurador-Cera I da Repl,jblica Que preSidirá os
trabalhos do colegiado.

Art. • •• Incümbe ao Colébl0 Nac10nal de Procura-

J- cxercer a dlrcç:lo superior do MInistérJo Pú
blico e • supcr'lls30 da defesa judlclal das autarquias fe
dera!s I cargo de seus procur~dore$;

. 11_ presidir as sessões do Instituto de Pesqui-I
sos e Cstudo:; do IHnist6rio PublIco e supervisionar D$ /

SUtiS atJvJdõJdC's currJcularcs. lnclus.1ve cursos de habIta-/
ç:lo de procur:ldorcs c cursos de especiallzaç:lo e rec!clD-/
Ocm funcionais c pronocl.onais; ,

111- ch.ri~r o Hlnl.tér1o Públlco em suas múlti
pla$. at1yid:ldcS c em todos 0$ seus nlvels;

M. DA SOB. E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO H. E DA MULHER'
"" t1;1tTOHUSTIFIC..<;i.O -.

,.,, 'Lf:nÃIIIO/ÇOlotlll'Ão/sl1.CQWI3$;;O--------~--,

EMENDA 150614-5L!J AUTOR

~ CONSTITUINTE ULOURICO PINTO
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constItucionalista sob tríplice aspecto: social, políti
co e Jurldlco. Sob o crivo social, por imperatIvo de jus
tiça para r~abilltaç~o do próprio Poder Jud~ci~rl0 peran
te I .,asse dos desoossuídos, humilhados e ofendidos, des
poJados até do próprio sentimento de espera-nça : os toju,!
t1çados, esccLí cacos até da própria identidade pelo eaoL,

t81Js,.,o. selvag.cm. O relat6rio do Prof. Hélio Jaguarlbe rt!
trata o QUDdco:

- 38 JlJlhlJcs de pessoas em estado de miséria;
- SOl!: da populoçllo detém 13" da renda nacf o-

donaJI
- 01" da populaç:!o maIs rica __ 13" da'-.renda na

cional, Isto 6. tanto quanto os SO mais pobres da popu};:
çGo do paIs;

- 65 crianças por llil ftlorrcm antes de UII ano;
- 30P.OOO crianças morrerõ," de rome em 1985;
-~. popuJaç:lo agr1coJa cresce a taxas superio-

res a 2.'" ao iIInOi
.: nos últJlIlos dez anos, taxa de ell'lprego ruraIS'

zero;
_ .15 m11hlies migraram par. as periferias das I

EMENDA 150617-0
e: CONSTITUINTE RAUL BELEM

r.r--------+-- I'LUAltIO/COMlnio/.uICON11.ÃO------- --,

OMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITDS E GARANTIAS DD
HOMEM E DA MULHER.

Suprima - se a alínea IIEII, do inciso IV, do Capítulo
111, do Substitutivo do Relator da Comissão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

JUSTIFICATIVA

A oportunidatie natural da revigo do voto é o próximo
pleito. Fora disso deixaremos o mandato à mercê de caprichos e
emoções incontroláveis, promovendo a instabilidade do processo
democrático.

cidades.

tJ4 ~~

Dê-se à alínea IIEII, do inciso lI, do Capítulo 111, do
Substitutivo do Relator da Comissão da Soberania e dos Direitos do
Homem e da Mulher~

Pelo prisma poliUco, o Mjnistério Público po
de, num paIs de d!menslSes continentais como o nosso. ass!:!.
air O papel saneador do Dmbudslnan dos pa1ses eseencmaves,
A sua .1ndef;lendêncla e autonomia. financeira e funcional •
dia-lhe o enbasamento mateTial necessár ia ao desempenho I
da Sua grandiosa runç~o. O Instituto de Pesquisas e Estu
dos fornecer-lhe-4 seguramente ó instrumental ideológico
li Ingente tarefa.

Sob o 4ngulo jurídico, nlo !-omente as ciências
• técnIcas Jur1d.1c.2s e aUns aer-ãc enriquecidas e aprimo
radas na pJ:itixls de drg~o tio ágIl e e r.í c Ient e , COlnO seçu
ra.ente noves Institutos processuaIs e procedimentais se
ria gestsdos na prilitIca judIcIária democrática.

~NDA 150618-8
tJ CONSTITUINTE RAUL BEL~M

HOMEM E DA MULHER.

tT}..AIt'IOO~• PMDB

~.'TA~
09/06J87

A seguinte redaç~o:

...,, TuTot.lUITlFICAÇio -,

I!J ,
No titulo 111, Capitulo 1 acrescente-se Art. ~O.

São, ainda inelegíveis: ocupantes, titular ou 'interino,
de cargo, emprego ou função, cujo exercício possa influir para tor
nar duvidosa a legitimidade das eleições, salvo se se'afastarem
definitivamente, no prazo de 3 (três) meses anteriores ao pleito,
estipulados desde já os seguintes: Ministro de Estado, Secretário
de Estado, Presidente ou Diretor de órgãos da Administração Pública
direta ou indireta, incluídas as Fundações instituídas pelo Poder
Público e Sociedade de Ec~nomia Mista.

JUSTIFICATIVA

~'''ltT1DO~

TIl·iG

não á exaustiva, fn
a ar.~liação do rol

AUTOft---------------

A enunciação de direitos individuais e coletivos
cultando-se aos Estados-""eobros e aos Hunicio!os- . .
consagrado nesta Constituinte.

• O};ISSÃO DE SOB. E DOS DIRSITOS E GA"

EMENDA 150615-3
lllV'IRGILIO Gl..'Il':ARIES

r.-.---------- PLe:."'uo/cOIlISSio/IUICOM1.IÁO-----------,

COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO
r.-.---------- 'La:NAIUo/cON.sslo/luacOM.uio------------,

~DA 15061&1
~ CONSTITUINTE RAUL

AUTDII---------------
BEL~M

O prazo de três meses é indispensável para não pre
judicar a Administração Pública, e é suficiente para não tumul
tuar o processo eleitoral.

HOMEM E DA MULHER

A s~9uinte redaç~o:

São inelegíveis para os mesmos cargos: o ~residente e
o Vice-Presidente da República, os Governadores e Vic~-Governadores

de Estado, os Prefeitos e Vice-Prefeitos, e quem os houver'sucedi
do, no prazo constitucional de duração do mandato.

EMENDA 150619·6
tJ CONSTITUINTE RAUL BELEM

I"LU.\1l10/CONI'5Ão/llJ.COUIIlÃO-----------

(JCOMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO
HOMEM E DA MULHER

JUSTIFICATIVA

A simples substituição eventual não deve ser condição
para o estabelecimento da inelegibilidade.

A seguinte redação:

São inelegíveis os oficiais-comandantes de· guarnições
das Forças Armadas, de Policiais Militares de Estados, de T~rri

tórios e do Distrito Federal, de Corpos de Bombeiros Militares,
sálvo se se agregarem, com vencimentos, 6 (seis} meses antes do
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.,

pleito; para os militares sem comando, o prazo de agregação, com

as mesmas vantagens, é de 3 (três) mese~; os não eleitos serão

automaticamente reintegrados à atividade, em suas respectivas

Corporações, sem prejuízo funcional; os elei tos passarão à reserva

com os direitos adquiridos.

JUSTIFICATIVA

A inegibilidade deve ser mantida em qualquer ponto

do território nacional, e não apenas no território de jurisdição

mili t ar ,

Na altura em que se deseja defender a sociedade contra a violêlJÇia-, há

que preservar as crianças, dando-lhes o efetivo direito de permanecer em terrpo

integral nas escolas mantidas pelo Poder Público.
Não tem sentido prático' combater-se a violência sem permitir às crian

I

ças modelo de vida digna, preparando-as para um futuro melhor.

Impõe-se fixar esse direito à criança.

Sabe-se que hoje as leis de ensino ~ntêm os cursos, nesse nível, dur8!!

te quatro horas por dia, o que é inaceitável.

Constituinte FARABULINI JlJ~

AUTOA'--- _

AUTOfII--------------
CONSTITUINTE RAUL BEL~M

liL 'Lt:IfÁluo/COMIJSio/.~caMI"ÃO

ê:OMISS~O DA SOBERAN~A E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO

HOMEM E DA MULHER.

~'.."TIOO~
• PMDB

iMENDA 180622-=6
'f: FARA~INI JÚNIOR

fi .LUAAlO/coauIIIÂO/IUICOMIISlot Cl}lISSlIO DA SOB E DOS DIREITOS E GAR 00 f-OIEM E DA I-U.HER
....,-- TlXTO/..uITU'ICaçil>--- --,

BENDA AO ANTEPROJETO 00 SlBSTITUTIVO

Dê-se

do Substitutivo do

tos e Garantias do

r;{ptn-h,? ~!
Emenda aditiva ao inciso IV , para que fique consignado; letra 110/;. -

A seguinte redação:

São igualmente inelegíveis, no território de juris

dição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins,

até Õ lQ grau, ou por adoção, do Presidente da República, de

Governador de Estado, do Distrito Federal ou de Territórios e de

Prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis)

~eses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato ele

tivo e candidato à reeleição.

JUSTIFICATIVA

A remuneração da aposentadoria ac~anhará, obrigatoriamente,,~reaju~

tes de vencimentos da atividade bem como os acréscimos a qualquer título;' da ca

tegoria profissional a que pertencia o aposentado.

~ imprescíndivel que a remuneração da aposentadoria, e aí estão os ido

sos, obedeça cláusula de reajuste não só acompanhando as modificações da contra

prestação na atividade como, tantlém, receba os acréscimos, decorrentes de repes!
ções, produtividade, etc, de tal forma que o beneficiário mantenha, com a digni

dade que é credor, o padrão de vencimentos que ao longo de uma vida de trabalho

serviu de índice e paradigma para os descontos previdenciários de lei.

,.,- I"LE..-..'1I0/cONluÃo/uaeONluio-----------

EMENDA AO ANTEPROJETO 00 SUSSTITUTfvO

Constituinte FARABULINI DIOR

~ 180623-4li] . AUTOI! •ê FARABULINI JÚNIOR

fi PU.NÂftlO/CONluio/aUICOMI8IÃO

ê COMISSÃO DA SOB E OOS DIR E GAR DO HOMEM E DA MlJ...HER

r-,--------------- TUTO/olUSTlflCAÇÃO---- --,

AUTOPt--------------

(.,

EMENDA AO ANTEPRDJE~ Djé,wés~IVO eL ~h'i- y
Emenda aditiva ao inciso Y ~ue consignado;

" é assegurado o ensino em nível de semi-internato nas quatro primeiras

séries do ensino de 19 grau, na rede de ensino oficial.
(

Ir além do lQ grau da consanguinidade é, a nosso

ver, uma demasia.

= TEXTO/olUSTlf"ICAÇio---::---------------,

.EMENDA '18062f-ã
l:.FARABULINI JÚNIOR

As letras "a", "b" e "c" .do inciso XIV do art. ';;9, terão a seguinte r~

dação

Há estabelecimentos oficiais no interior do Brasil que ministram ape
nas duas horas por dia em nível de curso primário, hoje no âmbito de ensino de

lQ grau, nas quatro primeiras séries.

As crianças entre 7 e 11 anos de idade, portanto, ficam jogadas às ruas,

llII contacto com o vício e o crime.

11 Haverá serviço público classificatório, na forma da l~i, para teatro,
cinema e espetáculos de diversões públicas. Aos programas radiofônicos, televisivos

e publicidade serão proibidas as exibições atentatórias ao pudor, que induzamà

prática de violência,ao uso de substância into;rpecente ou contrárias à moral e 80S

costumes li.



146 • I· ComIuio dá~ e doa DInItos e~ do Homem e cIIl'a1Iher

Concordamos que un serviço classificat6r1o para cinema,teatro e "SHJi'lS"
e viável, já que a frequência a tais locais depende do livre arbítrio de cada um,
até porque há o pagamento do ingresso.

Com o rádio e a televisão, veículos que penetram em nossos lares' inde
pendentemente do controle di! programação pelo usuário, deve haver maior rigor .
As emissões que possam promover a desagregação familiar; induzir à violência, as
práticas contrárias à moral e aos costumes e ao uso de drogas devem ser ~limi

nadas.

Convém, assim, que para esta hipótese de nacionalidade or!
ginária, se exija a fixação de residência no Brasil e manifesta
ção de opção em qualquer caso, sem atribuir efeito especial ao
registro no consulado brasileiro no exterior.

o parágrafo único contém hipótese já prevista em lei 0E
dinãria (lei n9 818/49, art. 29), que, conquanto seja justa e
intuitiva, tem sido impugnada, por inconstituciQnal, sob o fun
damento de que somente a Constituição pode prever os casos de
atribuição de nacionalidade brasileira originária. Trata-se
assim, de sanar o vício apontado.

Constituinte FARABUlINI JÚ'lIOR.

dessa

tT;"'IlTIDO;=)
PMDB-R

AUTOIt--------------

No art. 39 , item 1, do Substitutivo do Relator
Comissão:

r;,----- Tl:XTo/JUSTIFICAÇÃO --,

,EMENDA 150625-1
l€lc= Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

fi :: 'LIH-'IO/cOM1SSio/.ulcoaullioê .cxm:ss1íO DA SOBERl\NIA E DCS DIREI'roS E GI\RI\NTI1\S DO IJ:MEM E DA
~. .

T1tltTo/olUlTlrlcAt;Ão------ -'-_-,

EMENDA 180624-2
(I DEPUTADO CARLOS ALBERTO .~;~

EMENDA MODIFICATIVA a) dar nova redação às seguintes alíneas:

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mae brasileira, desde que venham a residir no Bra 
sil antes da maioridade e, alcançada esta, optem pe
la nacionalidade brasileira em qualquer tempo; -

Parágrafo único. Na hipótes~prevista na parte final'
da alínea ~ deste artigo, se o pai ou a mae forem bra
sileiros, o filho aqui nascido poderá optar pela nacio
nalidade brasileira, observado o disposto na alínea ~~

O artigo 99 passa a ter a seguinte redação, acrescen-
do-se-lhe um parágrafo único:

"Art. 99. Pertence ao povo do Brasil:
I. Os brasileiros natos, assim considerados:
a) os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros,

desde que estes não estejam a serviço de seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
mae brasileira, desde que qualquer deles esteja
serviço do Brasil;

o
a

b) a vida intra-uterina é responsabilidade da mulher
que a concebeu ou a recebeu e do pai que a gerou,
comporta expectativa de direito e será protegid~

por lei, desde a concepção;

c) a alimentação, a saúde, o trabalho remunerado,· a'
moradia, o saneamento básico, a seguridade social,
o transporte coletivo e a educação fundamental
consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exer-
cício do direito à existência digna e propiciá
los é dever do Estado; -

d) na impossibilidade comprovada de exercer, imedia
ta e eficazmente, o dever previsto na alínea "c",
o Estado deverá estabelecer planos e organizar
programas para a erradicação da probreza absoluta,
hipótese em que a exigibilidade do direito à exis
tência digna se circunscreverá à execução tempes:
tiva das etapas pr~vistas nos aludidos planos e
progr.amas;"

b) eliminar .a alínea "f", redenominando as demais;

A emenda propostà divide, em alíneas, as três hipóteses de
atri~uição da nacionalidade brasileira originária (brasileiros '
natos), dando melhor sistematização ã matéria. A terceira hipóte
se, enunciada na alínea ~, recebeu nova redação, para suprimir ~

simples registro em repartição competente no exterior como fator
atributivo da nacionalidade brasileira originária

Com efeito, esta foi inovação introduzida pela carta de
1967, inteiramente desprendida da tradição vigente até a Consti
tuição de 1946, e contundentemente criticada pela melhor doutri
na (v. Haroldo Valladão, iE Direito Inte~nacional Privado).

Não há qualquer razão a justificar que uma providência tão
anÓdina como o registro numa repartição no exterior.seja atribu
tiva da condição de brasileiro nato, sem que se exija qualquer '
vínculo efetivo com o país. Vale dizer: por ato dos pais omenor,
sem manifestar qualquer vontade nem demonstrar qualquer laço com
o Brasil, torna-se brasileito nato, status que conservará mesmo.

que jamais venha a ingressar em território nacional. Para figu 
rar-se um exemplo imaginoso, mas plausível, este indivídúo, aos'
35 anos, poderá vir pela primeira vez ao Brasil, alistar-se e
candida~~-Be a um cargo eletivo de qualquer nível.

JUS T I F 1 C A ç ~ O

- Meditações filosóficas e investigações científicas
convergem na convicção de que, desde a fecundação surge um novo
.indivíduo, portador de carga genética particularíssima e dotado
de um potencial de vida incomensurável. O novo ser é responsabi
lidade dos pais queo geraram e cabe à sociedade proteger o cida
dão em potencial.

- As condições de vida digna para todos são tarefas
de toda a sociedade, em que cada cidadão tem responsabilidade
Daí, referir-se a emenda ao dever do Estado de "propiciar "
mais do que "garantir" as condições básicas de vida.
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EMENDA 150628-5
tr!.AnIDO~• PMDB

Comissão da ~obeDf~nr~o/~lcdgsioDirei tos e Garantias
do Homem e da ~ulherI -

tJ DEPUTADO OELIO BRAZLUIS ROBERTO PONTE

=---------------TEXTOIJUSTlfICAÇio----------------,

Acrescente-se uma nova alínea ao item XI do art. 3º do
Substitutivo do Relator dessa Comissão:

Suprima-se a alínea "F" do inciso I do art. 32 do
Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão.

" c) a lei não poderá privilegiar qualquer categoria
profissional com a concessão compulsória de ga
nhos ou vantagens relativamente às demais categ~

rias , em nome de predicados culturais ou técni
cos~n

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

o dispositivo cria modalidade de encargo que equi
vale a tributo sobre excesso de lucros, ficando, assim prejudica
da sua inclusão no Capítulo dos "Direitos Individuais". A finali
dade que se pretenderia alcançar pode ser atingida até mesmo m~

dia~te simples alíquota da tabela progressiv~ do imposto de renda
ou mediante 'estabelecimento de imposto suplementar de renda, a e
xemplo do que já existe atualmente.

Não é lícito consagrar privilégios, calcados em difere~

ciais culturais ou técnicos que, em si, já encerram vantagem compa
rativa aos seus titulares.

EMENDA 150629-3
,tJ DEPUTADO DlôLIO 'BRAZ

e Garantias

'EMENDA 150627-7
(l DEPUTADO DlôLIO BRAZ

,.,.,------ .l.IHAJlIO/CONISSÃo/luleONI:5Sio,_:-:- -:-..,-__--,

comÀ'ssão dadSobelania e dos Direitos e Garantias- do omem e a M her
=---------------TEXTO/,lUSTlfICAÇÃO-----------------,

Transponham-se, do inciso 111 do art. 32 do Substit~

tivo, para o inciso I do mesmo artigo, renumerando-se os inci
sos em face ~a alteração, o disposto nas alíneas "a" e "d".

JUS T I F I C A T I V A

~'''I''ltlO~
• PMDB

e Garantias

"U101ll--------------

As alíneas "a" e "d" do inciso 111 do Substitutivo '
tratam de matéria que diz respeito ao direito individual, ne 
nhuma relação mantendo com "cidadania".

Com efeito, a igu?ldade de todos perante a Constitui
ção, a lei e o Estado representa corolário inerente à própria'
personalidade humana, ao indivíduo portanto, ainda que não se
atinja o degrau da cidadania. O mesmo ocorre relativamente à

discriminação que átente contra os direitos e liberdades funda
mentaiS e, justamente por isso, individuais.

O posicionamento desses dispositivos, portanto, aju~

ta-se melhor ao Inciso I.

Suprima-se, na alínea "c" do Inciso V do artigo 32 do
Substitutivo, a expressão, "in fine", "con::ebidos ou não no ca
samento ou adotad3s", passando o disp3sitivo a ter a. seguinte r~

dação:

r.;-r Tl:XTO/,JU!JTI'ICAÇio ...,

EMENDA 150630-7
f!"l OEPUTAOO DIÕLIO BRAZ

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se, no art. 3 2 , inciso I, alínea "b", do Sub2
titutivo apresentado pela Comissão a expressão "é responsabili
dade da mulher, comporta expectativa de direitos e", passando
referido dispositivo a ter a seguinte redação:

"b) a vida intra-uterina, inseparável do corpo que a
concebeu ou a recebeu, será protegida por lei".

Nos termos em que foi proposto no substitutivo do i _
lustre Relator, Constituinte José Paulo Bisol, o dispositivo
conflita com o princípio, consagrado no art. 3), inciso V, alí
nea "a" do mesmo Substitutivo, segundo o qual "são iguais os dl
rei tos e 05 deveres dos consortes durante a união e após sua
dissolução", não se podendo admitir que a responsabilidade pe
la vida intra-uterina seja exclusivamente da mulher, sem qual _
quer participação do homem.

Conflita, ainda, com uma das finalidades internas fu~

damentais do Estado Brasileiro, conforme elencado no art. 22 do
substitutivo, com destaque para o inciso 111, "in fine", segun
do o qual "desde a concepção,~ tenham iguais oportunidades
de viver saudável e dignamente" (destaques por minha conta). E2
tando assegurado a todos, desde a concepção, o direito à vida I

saudável e digna, não se pode admitir que no dispositivo em ~
tão se negue o próprio direito à vida.

Também a ênfase que se pretendeu dar à expressão "CO!!!
porta expectativa de direitos" é altamente questionável, princl
palmente quando o pró~rio projeto assegura que esse tipo de vi
da será protegido por lei. Ora, a proteção legal envolve direi
to inquestionável, não simples expectativa.

"o) não hãverá distinção entre 05 filh~s;"

JUS T I F I C A T I V A

A emenda objetiva eliminar redun3ância redacional,de2
cabendo estabelecer-se, no texto constitucional. os tipos de fl
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lhos que a ciência jurídica possa entender de classificar. E~

pressando a norma de forma genérica, nela estarão abrangidos to
dos os filhos, quaisqJer sejam suas peculiaridades.

JUS T 1 F 1 C A T 1 V A

Entendo desaconselhável restringir ao âmbito pri-
~vado a vedação de se estabelecerem empresas ou desenvolverem. at!

vidades que adentrem o santuário da vida intima e familiar das
pessoas, com ofensa ao seu direito à privacidade.

Suprima-se, na alínea "c" do in~iso 111 do artigo 32

do :Substitutivo, a express1lo "individual".
e Garantias

EMENDA 150634-0
tJ DEPUTADO DtLIO BRAZ

I.1ITO"'--- ---,EMENDA 150631-5
fD DEPUTADJ DtLIO BRAZ

JUS T I F I C A T I V A

Os direito~ e garantias, enquanto individuais,
tutelados no inciso 1.

são

Dê-se, à alínea "e" do inciso VIII do ~rt. 32 do
Substitutivo, a seguinte redação:

"e) O Brasil não adotará sistema de numeração ~_

nica para as várias qualificações de um mesmo individuo".

JUS T I F I C A T I V A

Dispondo o inciso 111 sobre
suprimir a expressão "individual", eis
aos direitos inerentes à cidadania.

a "cidadani~", imp~e- se
que a tutela aí se refere o dispositivo; na forma em que está combustanci~

da sua redação, não tem qualquer sentido. A numeração do
título eleitoral é ~nica e unicamente do cidadão. Da mes
ma forma o n~mero do prontuário da Carteira Nacional de H~

bilitação ou do Cadastro junto ao Ministério da Fazenda. I

Percebe-se que o que se intenta é evitar a numeração indi
viduada - o mesmo número para vários documentos.

= TExrO!.lIJST1FIUÇ,;O---------------___,

Substitua-se, na alínea "b" do Inciso VII do art. 3Sl

do Substitutivd, a expressão "por determinação judicial" por
"por determinação judicial motivada".

EMENDA 150635-8
tJ .DEPUTADO DtLIO BRAZ

AUTOIt--------- _

e Garantias

JUS T 1 F I C A T I V A

A inclusão do adjetivo "motivada~, expressão técnica
de uso corrente nos meios jurídicos, visa a melhor resguardar'
o direito de privacidade do indivíduo, quando recolhido em

sua casa.
t necessário rigor na defesa do asilo domiciliar do

indivíduo, sendo de pouca monta a simples ordem judicial. Para
todos os efeitos ela há-de ser motivada, sem o que próxima e~

tará da arbitrariedade, ainda que perpetr~da.por autoridade pQ
blica.

Dê-se à alínea "b" do inciso XVI do artigo 3Sl do Subst!
tutivo a seguinte redação:

"b) nenhum brasileiro será extraditado; a naturalização
formalizada após ilicito ~ue motive extradição é nula de pleno d!
reitoR .

JUS T I F 1 C A T I V A

o brasileiro não se extradita. Se o indivíduo se natu
ralizou fraudando a lei, anula-se a naturalização e, a seguir, e~

tradita-se o estrangeiro.

tJ DEPUTADO DtLIO BRAZ

...,.,. ,,---;-_;;:---;-:: .. LEN .. RIO/COJ,lI~SÃol'u.COM1S3.tO

1 _ Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher

EMENDA 150636·6

AUTOIt---------------,EMENDA 150633-1
p: DEPU;ADD DtLIO BRAZ

= TEXTOI.lUSlIFlCAÇio-----------------,

Suprima-se, no art. 32 , inciso VII, alinea "e" do
Substitutivo, a palavra "privadas", passando referido dispositi
vo a ter a seguinte redação:

"e) não haverá empresas e atividades de investig~

ção e prestação de informações sobre a vida intima e familiar das

pessoas".

~---------------Tl:XTOfJU$TlllCAÇio_-----------------,

Dê-se ao inciso XVII do art. 3Sl do Substitutivo a

seguinte redação:
"XVII .- A PROPRIEDADE
a) A propriedade subordina-se à função social;
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b) no caso de desapropriação por necessidade ou Q
til idade pública, oU

I
por interesse social, é assegura?a ~os des~

propriados prévia e justa indenização em dinheiro, facultando-se
ao expropriadJ aceitar o pagamento em títulos especíais da dívi
da pública, com as ressalvas previstas nesta Constituição;

c) serão nulos os atos expropriatórios praticados
com abuso de poder ou desvio de finalidade".

JUS T I F I C A T I V A

As normas consagradas f o Substitutivo representam
verdadeiro confisco, com objetivo transparente de socializar os
meios de produção e, até mesmo, aqueles qJe são particulares
sendo evidente o desestím~lo que poderão gerar, com graves pre
juízos para toda a população. Assim, embora mantendo o princípio
da prevalência da função social, assegura-se o direito de pro~i~

dade pu, alternativamente, o de prévia i justa injenização na
desapropriação.

EMENDA 150637-4
tJ DEPUTADO D~LID BRAZ

r.r---::--:--::----:--: rt.EHAlUO/CONlSSÃO/SUleOMIS,io---------,----,

_ Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

r:T__--,- TEXTO!olUSTlftcAÇio --,

Dê-se ao inciso XVIII do art. 3Q do Substitutivo
a seguinte redação:

"XVIII - A SUCESSIID HEREDITARIA
a) ~ assegurado o direito de herança;
b) ~ vedada A incidência de qJalq~el tributo, cus

tas ou emolumentos relativos aos bens do espólio e sua transmis
são aos herdeiros".

JUS T I F I C A T I V A

As normas adotadas no Substitutivo consagram o vi
cio tributário do "bis in idem", eis que na aquisiç~o dos bens
que integram o espólio já houvera a incidência do tributo, sendo,
assim, descabível nova incidência qJando de sua transmissão aos

herdeiros.
Além disso, a incidência de gravames sobre bens

herdados pode representar verdadeiro confisco quandJ se tratar I

de herdeiros que não disponham de rec~r50S para fazer frente às
imposições por ocasião da transmissão "caus' mortis".

JUS T I F I C A T ,I V A

Da forma em que está, no Substitutivo, o dispositivo
conflita Dom o art. 7Q , inciso 111, allnea "b" do substitutivo
apresentado na Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Fi
nanças, que guarda consonância com a redação aqui proposta.

O que se pretende assegurar é o principio da "ante 
rioridade da lei". Não, porém, tomando como referência deter
mina 'o, ~uxo temporal, mas a pré-existência da norma legal im
positiva ao inicio da ocorrência do fato gerador.

E não apenas com relação ao imposto de renda. Basta
atentar, por exemplo, para o imposto de importação, quando o
importador, confiando nG que dispõe a lei, contrata, no exte -

rior, a aquisição de bens; ao recebê-los pode ser "surpreendido"
pela superveniência de norma legal que altere a anterior, torna~

do inviável a operação anteriormente iniciada.
. ~ totalmente irrelevante vincular a eficácia da lei a

período de tempo, devendo-se fazê-lo com relação aos fatos que
pretende atingir.

A redação adotada no Substitutivo reedita os vlcios e~

contrados na atual Constituição. Consagrou-se, por jurisprudên
cia dos Tribunais Superiores e em face da redação contida na nOE
ma constitucional, o entendimento de que mesmo a Lei (ou os con
denáveis Decretos-leis) baix9da QO apagar das luzes do ano civil
poderia incidir sobre fatos geradores ocorridos diversos meses
antes, configurando, até, reprochável ofensa ao principio da pr~

servação do direito adquirido ou do respeito ao ato jurldico peE
feito e acabado.

A redação proposta visa a consagrar o principio da
"anterioridade da lei", não em função de ano-civil ou calendário
ou mesmo em função temporal, mas com relação aos próprios ufa
tos" que ensejam a incidência tributária. A hipótese de inci 
dência, na terminologia consagrada pelo eminente tributarista
Prof. Geraldo Ataliba, formulada de maneira genérica e abstra
ta em texto legal - e é sempre oportuno destacar que a exigência
ou aumento de tributo somente poderá ser feita através de nor
ma aprovada de acordo com o rito que atenda ao processo legisla
tivo pleno - deve anteceder o início dos fatos imponíveis. Tra
tando-se de fatos geradores cujo componente temporal não seja
instantâneo, mas que se completam com o decorrer de determin~

do tempo - semana, mês, ano, triênio, etc, - é necessário que
as regras de incidência estejam fixadas, de maneira clara, a~

tes do inicio de seu fluxo. Somente assim os sujeitos da re
lação tributária - ativo e passivo - poderão planejar ~uas

ações, sem serem surpreendidos pela ~uperveniência de normas'
substitutivas que frustem seus planos, cuja implementação ti
vera inicio com fundamento em concessão legal. As alterações
pretendidas somente devem poder afetar os fatos ainda não ini
ciados.

E"AftTll>O~
PMDB

JUS T I F I C ~ T I V A

A forma proposta pelo ilustre Relator. ensejará
crescimento desmedi~o da Administração Pública, com agravamento

do já insustentável déficit público.

Suprima-se a alínea "a" do inciso VII do art. 42

do Substitutivo.

I _ Comissão da

r::r TlXTO/olUllTlfICAÇiO-.:.....--------------,

EMENDA 150639-1
tJ DEPUTADO D~LID BRAZ

~D'T'---,
'ov061'RJ-Je Garantias

Substitua-se, no art. 3Q , inciso XIX, alínea "x", do
Substitutivo, a expressão "antes do exerclcio financeiro" por
"antes do início do per lodo-base em que ocorrer o respectivo '
fato gerador", passando referido dispositivo a ter a seguinte
redação:

"x) o encargo tributário levará sempre em conta a c~

pacidade do contribuinte, e nenhum tributo será exigido ou au
mentado sem lei que o estabeleça, nem cobrado, em cada exercl
cio, sem quea lei que o instituiu ou aumentou esteja em vigor
antes do inicio do per lodo-base em que ocorrer o respectivo fa
to gerador, ressalvado o disposto na Constituição".

r::r--------------- TElCTO""USTlfICA~ÃO----------------

Comissão da

EMENDA 150638-2
tJ DEPUTADO D~LIO BRAZ
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, .,

o princípio do voto democrátlco fica seriamente'
comprometido, pois os eleitos n~o dispor~o de autono~ia para e_
xercer seus m~ndatos. ~ inadimissível que se confira m.ndato PQ
pular a uma autoridade e, ao mesmo tempo, se lhe denegue a con
fiabilidade que deve receber para desempenhá-lo.

ta apenas representaria agravamento de Ônus insuportável, além
de criar interferência nos atos administrativos, com intuitos
nem sempre defensáveis.

= nxTotJUIT1fICAÇlo----------------,

~"T';roJ'ov06J

.....--------------

Dê-se ao inciso I do art. 52 do Substitutivo a segui~

te redaç~o:

"I - O alistamento e o voto.
a) Têm direito a voto os maiores de' dezesseis anos

na data da eleição, alistados na forma da lei;
b) O alistamento é obrigat6rio para todos os brasi 

leiros, salvo as excess~~s previstas em lei, mas o voto é facul

tativo".

r:,,-- -::--,;--:-=-- = -;::-:-;: I"L.ENAftIO/cOMISSlo/ll*COMlnÃo--------,...,----,
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

1 -do Romem e da MUxher

EMENDA 150&43·9_
tJ DtPUTADO D~LID BRAZ

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se a alínea "c" do inciso VII do art. 42 do
Substitutivo.

EMENDA 150640-4
f? DEPUTADO D~lIO BRAZ

= n:xro/,HlsnncAqio -,

=--'=---;--=---;d-a-"s--;obêf'~~"'{~"e"d~;"õ'i~e-i:-t:-o-s-e-=G-a-r-a-:-n7t""'"i-a-s--'

e d M h

J U'S T I F I C A T I V A

Suprime-se a alínea "c", eis que versa sobre maté
ria estranha ao capítulo, devendo ser tratada no Capítulo que
cuida do processo eleitoral.

Suprime-se também a alínea "da por pretender consa
grar princípio inaceitável, qual seja o de premiar, com a outo~

ga de um direito relevante, estrangeiros que até podem ter in 
gressado clandestinamente em nosso territ6rio.

E~tendo queo exercício do direito de voto, através do
qual se criam condições que permitem traçar os ~estinos do País,
fique reservado exclusivamente aos brasileiros.

Inserido em capítulo que trata dos "DIREITOS Políti 
cosa do cidadão,' o "caput" do artigo ass~gur~ a todos os brasi
leiros, desde que contem dezesseis anos na data da eleição, o
"DIREITO" de voto .

·0 § 12 , porém, co~ ddação que lhe deu o Antepro-
jeto da Subcomissão, macula o princípio que se pretendeu con
sagrar no artigo, tr~nsmudando o que deveria ser um lídimo di
reito em obrigação coercitiva.

Por ser um "DIREHO" o exercício do voto, consentâ
neo com os princípios democráticos, não se pode torná-lo~ de
fato, um "dever", assegurando-se ao cidadão decidir,' livreme~
te, quanto ao seu exercício.

N~o se pode deixar de reconhecer a importância da •
máxima, a ser seguida, guardada e nunca olvidada, de que "a
lei não pode ser imposta aos indivíduos, a não ser que eles I

estejam de acordo com sua imposição". A validade 'da lei, a
força de onde ela tira sua legitimidade e marca-se de Justi _
ça, é a concordância aos princípios elementares sobre os quais
são elaborados. Não podem os imperativos legais emanarem de
manifestaç~es de apenas algum indivíduo ou inexpressivo grupo
de indivíduos.

Nem mesmo o caráter cogente que se manteve, nas úl
timas Cartas, com relação ao exercício do "DIREITO" de voto
impediu que grande parcela da população descumprisse o imper~
tivo constitucional. Mesmo os que, por motivos os mais vari;
dos, sujeitam-se à formalidade do voto, seu repúdio se mani :
festa através do voto "em branco", a exemplo do que se viu
flagrantemente, nos últimos pleitos eleitorais. Importa ser
realista. O voto, como "DIREITO", é.aceito pela população
brasileira que, porém, abomina a "OBRIGAÇAO" que se lhe tenta
impingir. Oe que adianta manter a obrigatoriedade do voto, p~

ra apenas retirar das urnas um punhado de papel em branco?
Pretender manter a obrigatoriedade do.voto é manter

se afastado da realidade nacional, facilmente iden~ificável em
qualquer manifes~ação plebiscitária.

~'...I'ITIDO~

PM)B

e Garantias

AUTOR--------------

JUS T I.F I C A T I V A

Suprima-se a alínea "e" do inciso VII do art. 42
do Substituti vo.

JUS T I F I C A T I V A

A forma proposta consagra o cáos administrativo, re
tirando da autoridade maior a competência de escolhar seus au
XiIi ares diretos.

Fica institucionalizado o voto em todo e qualquer '

Suprima-se a alínea "da do inciso VII do art. 42

do Substitutivo.

Desnecessária a instituição de "comissão".
Além de já existir~ 6rgãos institucionalm:nte

responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, a propos-

A forma proposta cria ingerência inadm!ssível
quando existem 6rg~os institucionalmente responsáveis pelo aco~

panhamento da g:st~o pública.
O Brasil não precisa de mais bisbilhoteiros, ge

ralmente despreparados, para interferir nos atos administrati 
vos com intuitos nem sempre defensáveis e comunitários, mas a
penas tendenciosos e anarquistas.

..,.. TEXTO/oJUSTl'ICAÇio -,

escalão.

EMENDA 150641·2
[J DEPUTAOO ~~LIO BRAZ

= TEXTO!oJUSTlfICAÇÃO -,

=---====c-;:r;;a,---s"6õê1tl~C~!'á~D~SVõõs'~ireJ.tos e Garantias
e da Mulher

EMENDA 150642·1
I: OEPUTAOO Di;LIO BRAZ



I . Comissão daSoberania e cIoa DIreItos e Garantias do Homem e di Mulher e 151

.

EMENDA.)80644-7
tJ DEPUTADO DEL 10 BRAZ

=__~~--,- flLUÁII;IO/COUISsio/IUICOlillUÃ0C--:-C---::---:--:---'

I _ Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

..,. TUTO/,JUSTlfICAÇÃO ---,

Alterem-se os prazos de inelegibilidade, sob condI
ção de desincompatibilização, previstos na alínea "e", !nciso 11,

art. 52, do Substitutdvo, para os seguintes limites mínimos:
-Governador e Ministro: I (um) ano;
- Secretário 'Geral de Ministério, Secretário de G~

verno, Diretor de 6rg~0 público federal ou estadual: B (~ito) me
ses;

JUS T I F I C A T I V A

Existem mecanismos constitucion3is q~e permitem a ca!
'sação do mandato o~tido em pleito popular, quando seu titular . se
mostrar indigno da confiança nele depositada nas urnas. Desnecess!
ria, pois, a criação do "voto destituinte" que, além da institucio
nalizar a instabilidade política, aviltand~ o sagrado exe:cício do
direito de voto, afrontaria o princípio do voto ~roporcional, não
sendo exeCjlível, em face de ser o voto "secreto", identificar os l~

gítim~s detentores do direito de exercer o direito do "voto' dest!
tuinte".

- Cargos municipais: 6 (seis) meses •.

BRAZ

JUS T I F I C A T I V A

Os prazos consagrados no Substitutivo são extrema~

mente reduzidos, facilitando a prática condenável de utilização I

de press~es administrativas na condução da campanha eleitoral.

'E:ME:NOA 180647-1r: -D~PUTADO DELIO

p01,'ATA;;gw
~o6flb

=---------------TEXTO/olUITIFICAqi.O------------------,

A inserção dessa alínea apresenta-se totalmente '
desnecessária. Com efeito, os Partiduso Políticos sncon
tram-se devidamente representados no Congresso Nacional, ca
bendo aos seus prepostos tomarem a iniciativa de propor a
apreciação de matéria a ser transformada em norma legal.

Além disso, o dispositivo encontra-se prejudica 
do, por dizer respeito a matéria a ser tratada em' outro Ca
pítulo da Constituição.

Suprima-se a alínea "dO do inciso V.do art. 52 do
Substitutivo ,

jus T I F I C A T I V A

~,....nIOO~•. PMDB

Dê-se à alínea "b", inciso IIl, do art. 52, do Subst!
tutivo, a seguinte redação:

"São priva~ivos de brasi~eiro nato os cargos de Presi
dente e Vice-Presidente da República; Primeiro-Ministro, Minis
tro de Estado, Deputado Federal, Senador, Ministr~ dos Tribu
nais Superiores, Procurador-Geral da República, Gove~nador dos
Estados, do Distrito Federal e de Território, Embaixador e os I

da Carrerra de Diplomata, Oficial da Aeronáutica, Exército e M~

rinha, e os cargos cujos ocupantes são substitutos legais, nas
ausências ou impedimentos, das pessoas referid~ nesta alínea".

r;-r---:-------------TEXTOJJUSTlfICAÇão------------------,

EMENDA 180645-5_
f: DEPUTADO DELIO BRAZ

r:T--.,=:-;-=..--d-;-a,......,S""o=bél!2frill'ão..eSÃ({ollsêo~rrei tos e Garan
e da Mulher

JUS T I F I C A T I V A

e Garantias

AUTOIt--------------

Conflita, ainda, o dispositivo suprimível até com
a redação contida no Anteprojeto, pois a própria norma consti
tucional estaria estabelecendo distinção entre brasileiros na
tos e naturalizados no que respeita à candidatura para os Car
gos de Presidente e Vice-Presidente da Repúblic~ e de Preside~

te da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

"bit.

A pres~nte proposição decorre de emenda de nossa au
toria apresentada relativamente ao art. 52, inciso 111, ·alínea

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se o art. 10 do Substitutivo apresentado ne~

ta Comissão.

= TEXTO/JUSTI'ICAÇio --,

EMENDA l&ó64a-.O
tJ DEPUTADO DELIO BRAZ

o dispositivo questionado consagra verdadeira mano
bra entreguista, chegando ao cúmulo de admitir que todos os Mi-

o
nistros de Estado e/ou todos os Governadores de Estado e/ou to-
dos os integrantes do Congresso Nacional (menos um Deputado e
um Senador) e/ou todos os Ministros dos Tribunais Superiore9 e
até o Primeiro Ministro (no caso de s~ adotar o Parlamentaris
mo) sejam brasileiros 'naturalizados, com gravíssimo atentado à

soberania nacional. Da mesma forma o Brasil poderia dispor de
Forças Armadas chefiadas por pessoas não dotadas do "ius soli"~

vínculo que indubitavelmente reforça a devotação patriótico de
quem for incumbido de defender nossas fornteiras.

A ~bertur~' tentada no Substitutivo não se revela co~

veniente, muito menos oportuna. Mais sábio, no meu entender,...
manter o que o grande Mestre Pontes de Miranda denomina "ex -
ceção", reservando alguns cargos para' fão'somente brasileiros
natos.

r:-r-----,--.,----,-- PLuiI\IOfCotUSIÃo/.u.e.tlIf.IISSio------:----,----,

, ~8m~ffis~~dgaM~rR~~ania e dos Direitos e Garantias do

EMENDA 1S.D646-3r: DEPUTADO DELIO BRAZ

..,. TlXTo/.luSTI'ICAÇÃO ,

Suprima-se a alínea "e" do inciso IV do artigo 52 do

Substitutivo.
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e Garantias

r;-r---------------TEXTO/JUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA 150652-8'
t: DEPUTADO oE:LIO BRAZ

=---------------TEXTO/JU5TIFICAÇio----------------,

EMENDA 150649-8
L DEPUTADD DE:LID BRAZ

Suprima-se o inciso I do artigo 15 do Substitutivo.

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se ao art. 42 do Substitutivo a seguinte redação:
"Art. 42 - O Tribunal de Garantias Constitucionais é

composto por nove juIzes escolhidos em eleição secreta, pelo
Congresso nacional, em sessão conjunta, entre Desembargadores'
e Ministros dos Tribunais Superiores, na forma da lei".

A medida, com ra,ços de demago~ia, implica contradi
ç~o inaceitável, invalidando o =rédito outorgado aos detentores de
mandato popular, através do livre exercIcio d" direito de voto.

Se consagrado, o dispositivo voltar-se-ia contra os
próprios eleitores, minanjo-lhes a segurança no processo eleit~

ral e minimizanjo sua responsabilidade na augusta tarefa de es
colher, corretamente, se~s representantes junto ~o Legislativo.

JUS T I F I C A T I V A

A capacitação dos membros que integrarão o Tribunal
Constitucional, da forma em que está disposto no Substitutivo,
não está à altura das elevadas e graves tarefas Que lhes são
reservadas pela Constituição. Na emenda proposta procura -se
sanar tal falha, estabelecendo-se que sua escolha dar-se-á ~
tre pessoas que possuem histórico condizente com as importan
tes missões que assumirão.

EMENDA 150650-1r: DEPUTADD DE:LIO BRAZ

= TEXTO/JUSTlflcAt;io ,

EMENDA 150653-6
t: DEPUTADO DE:LID BRAZ

r:-y --:---__--:-_ P'LEN.."lO/cOlollSS.lo/suaco.,usÃo------------,
I _ Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias

,.,.., TEXTO/JUIT1FICAÇio -,

Suprima-se o inciso 111 do artigJ 15 do Substitutivo.
Dê-se ao § 32 do art. 42 do Su~stitutivo a segui!).

te redação:
JUS T I F I C A T I V A

A presente Emenda guarda conex~o com a matéria
da alinea "e" do in=iso IV do artigo 52.

do

"§ 32 - O Tribunal elegerá entre seus integrantes,
segundo as normas estabelecidas em lei, seu Presidente, para e
xercer o cargo por dois anos, não sendo reelegIvel, respeitados
os limites temporais de seu mandato".

A criaç~o do "voto destituinte" institu=io,alizaria
a instabilidade p"lItica, aviltando o sacrossanto exercIcio do di
rei to de voto, além de afrontar o princIpio do voto proporcional ~

n~o permitindo identif1car os titulares do legItimo jireito de exer
cer o direito do "voto destituinte". -

JUS T I F I C A T I V A

Além de dar melhor redação ao dispositivo, a eme!).
da consagra a não reeleição do Presidente do Tribunal, ensejando
maior rotatividade no exercIcio da Presidência.

Ademais, existem mecan1smos constitu:ionais que pe~

mitem a cassação do mandato o~tido em pleito ~opular, quando seu

titular se mostrar indig,o da confiança nele depositada nas urnas.

r:-y--=----;---=----,d,--a---;:S,---;ob~rNârn~NI~iOdõ~O..Dl":re i tos e Garant ias
e d M lher

,.,.., ----TEXTO/JUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA 150654-4
t: DEPUTADO DE:LIO BRAZ

f!!PUT1DO~• PMDB
EMENDA 150651-0
f? DEPUTADO DE:LIO BRAZ

,.,..,- TtXTO/JU5TIFlCAÇio---------------,

Suprima-se o art. 47 do Substitutivo, juntamente com
seu parágrafo único.

Suprima-se o inciso V do artigo 15 do Substitutivo.
JUS T I F I C A.T I V A

JUS T I F I C A T I V A

O dispos~tivo gJarda conexão com a alInea "c" do i!).
ciso VIII do artigo 42, consagrando a d~sordem administrativa,não
dandJ à autoridade administrativa a oportunidade de escolha de
seus auxiliares mais diretos, ficando, assim, instituIdo o voto

em qJalqJer escalão.

A aprovação do dispositivo questionado, nos termos '
do que consta na proposição do Relator do Substitutivo, repre
senta instituição de "prêmio" a quem ingressou clandestiname!!.
te no Bras i 1.

A simples circustância de o estrangeiro que aqui ch~

gou ter conseguido permanecer durante certo prazo não parece
suficiente para justificar a legalização de sua continuidade m
País.

E: preciso observar que o ingresso no território na
cional deve ser controlado e atender aos interesses do País
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nfto se podendo conceder tal prem10 a verdadeiros invasores, ~
de que os mesmos simplesmente se dignem "requerer" sua perma 

nência.

EMENDA 150655·2
tJ Constituinte JOO MENEZES

r:T---~------------T[xTO/.lUSTlflC çio --:- .-,

A -<i\ d.. I "C,-Inelua.se· onde couber: J)t -fi<. "'.'9 '.lL-vV'- Y J' ~,\.\, .» - -~, .-~~

j::l.}'. S.\1 0.0 .1T.Q.L<1 rrç. ~O h-\'~60,-;3f.:; e-, »Jz~t;-lU.d.Q.(cUJ:

- "Ã cldadania; soo assegurados iguais direitos e deveres aos hanens e
mulheres, no Estado, na famÚia, no trabalha e nas atividacÍes políti~, '~conâni
cas, sociais e culturais; soo gratuitos todos os atos necessários ao exezcfcao da
cidadania, incluídos os registros civis".

JUSTIFlCAÇl\o

Acrescentamos à redação que a ~t&o~_. religiosa
prestada nas Forças Armadas e auxiliares será ecumênica, a fim de a
tender aos credos de cada um.

Por isso, retiramos, no final do ítem, a exoressão
"respeitado o credo de cada um".

,- 'LEHAflIO/CONlssio/sUICOlolISSÃO------------,

tJ DA SOBERANIA E DOS DIREITOS DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150658-7

tJCONSTITUINTE ROSE DE FREI~:;

A redaçoo proposta para o item intenta retirar d::l texto a sua parte final.
A penn1ssib1lidade ali contida emnada contribuiria para o exercício da cida

dania.

/los olhos do C1dadão cctrnJm lhe daria a falsa ilusão de participação nas deci
sões d::l Estado.

A participação, qU3 se pretende, efetiva ôo cidadão na vida política do País,
é alcançada, isto sim, pelo trabalho profícoo, construtivo e partacapatavo,

r.:'1;----------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA 150656·1
AUTOIt---------------

l:J Constituinte João Menezes

PLENARrO/CONJuio/SUICONI5Sio-;:-..,--..,,,.---------,

124 >V p,E I),jfIi/(/1-:

Art 3º - INCISO XIII

SUGERE-SE A SEGUINTE REDAÇAO PARA O REFERIDO INCISO XIII

XIII - A LIVRE MANIFESTAÇAO INDIVIDUAL DE PENSAMENTOS, DE
PRINC1PIOS ~TICOS,DE CONVICÇOES RELIGIOSAS E DE
ID~IAS FILOSOFICAS, POL1TICAS E IOEOLOGICAS,VEOAOO O

ANONIMATO.

Considerando que a censura proibitiva, desde a sua oficializaçã
através do OIP - Departamento de Imprensa e Propaganda, do Estado
Novo, provocou uma perda inestimável à cultura brasileira;

Considerando que pós-64 a Polícia Federal assumiu para si a
responsabilidade da censura, tornando a cultura e o artista como
"Casos de polícia"" e, em nome da ordem promoveu uma verdadeira caça
àqueles que, por seu direito inalienável, expressa~am seu pensamento

Considerando que a Nova Constituição, que ora se escreve, tende
a uma maior valorização e fortalecimento da sociedade civil e,
consequentemente, ao aprofundamento e real garantia das instituições

democráticas;
Considerando-se, ainda, que qualquer tentativa de impedimento

da manifestação do pensamento vem ferir frontalmente a DECLARAÇAO
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, da qual o Brasil é um dos signatário

Considerando-se, por fim, que a manutenção "in totun" do refe
rido artigo abre um precedente à censura proibitiva por entender

que incitamente e disc~iminação são expressões altamente subjetivas

JUSTIFICAÇAO

visa a

caráter

proteção
de tele

A alteração proposta para o item XIV
explicitar que o serviço de censura não terá apenas o
classificatório por idades, mas obJetivará, 1SS0 sim, a
à moral e aos bons costUmes, atuando sobre os programas
visão.

Dê-se à alínea "a", do item XIV, do Art. 39,

do Anteprojeto do Relator, na Comissão da Soberan1a e dos Dire!
tos e Garant1as do Homem e da Mulher, a seguinte redação:

"Art. 39 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I ••..................•.....................

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

XIV - as diversões e os espetáculos públicos, .
incluídos os programas de televisão e rádio, f1cam suje1tos às
leis de proteção da sociedade; o serviço de censura v1sará .à
proteger a moral e os bons costumes, nos termos da lei".

A programação de nossa televisão está por de
mais licenciosa.

Ninguêm pode ser obrigado a assistir, com sua
família, passivamente, as agressões aos seus valores de moral
e de bom costume.

JUSTIFICA-SE TAL EMENDA supressiva parcial, por consi
derar que sua manutenção fere os princípios de liberdade contidos
no mesmo inciso e em artigos de várias outras Comissões Temáticas.



154 • I· Comissão daSoberania e dos Direitos e Garantias do Homeme da Mulher

EMENDA 180661-7

'LUÂ"'O/co"l,sio/.utC~.IJllo I ~a.T.t.---:-ItJ C()o1ISSIIO DA SDBERANIA E DOS DIREITOS E GAR. DO l-DEM E DA t-U.HER ~ 06J8?J

P'LtHAIl.10/COl.lIUÃO/SUICOIoIlSSio 1 ~DAT"':--::l

t:DA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIA DO HOMEM E DA MULHtR~~'~J
~---------------TE"KrO/JC1Síff"IC ..çio-----------------,

DEPUTADO OTTOMAR PINTO E DEPUTADA MARLUCE PINTO

Art 32 - INCISO XIV - ALINEA "A"

Ao inciso V do Art. 42 - A Manifestação Coletiva - Dê-se a se-
SUGERE-SE A SEGUINTE RECAÇAO PARA A CITADA ALINEA "A"

guinte redação às alíneas "a", "b" e ~c", cancelando-se as demais:

a re-

a) - As diversões e os espetáculos públicos, incluidos os pro
gramas de televisão e rádio não ficarão sujeitos à censura. Dada
um responderá na forma da Lei, pelos abusos que cometer.

JUSTIFICAÇAO

Considerando-se que todas as formas de manifestação estão
sujeitas às Leis de proteção da sociedade, não se deverá dar desta
que nessa questão, quando se faz referência aos espetáculos de di
versões.

Justifica-se ainda a sugestão da redação acima, levando-se
em conta a proposta da Comissão da Família, da Educação, Cultura e
Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, relativa a criaçã
de CONSELHOS DE ~TICA, integrados por representantes da sociedade
civil organizada. Esses Conselhos terão como atribuiçaõ, informar e
esclarecer ao público no que se refere à natureza, conteúdo e faixa
etáriá dos espetáculos de diversões, bem como classificar por faixa
etária e horário os programas das empresas de telecomunicação.

a) ~ livre a manifestação coletiva em defesa de temas

de interesse nacional e sindical, bem como a paralização coletiva do

trabalho, nos termos capitulados em Lei.

b) O exercício do direito de greve, conforme previsto

em lei, não acarreta a suspensão dos contratos de trabalho ou

lação de emprego público.

c) O abuso em manifestação de greve enseja a cominação

de responsabilidade penat, civil e administrativa.

JUSTIFICATIVA:

A nova redação busca aumentar a clareza do texto, eli

minando-se a possibilidade de entendimento ambíguo.

Além disso, procurou-se alterar alguns pontos que, ma~

tidos, transformariam a Carta Magna num fator negativo p~a a ordem

social.
. Entre esses pontos, merece cl tação o disposto na alí-

nea"b"que permite que os interesses de alguns se sobreponham aos da

EMENDA 180660-9

~---------I'LUÁ"10/CONlllllio/SUICOlllIUio----------,

a soberania e dos direitos e arantias do homem e da
m Ih

comunidade no que se refere a manutenção de atividades essenciais à

própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado con

tra os direitos individuais e coletivos?

O texto proposto (alínea c) atribui às organizações de

classe a responsabilidade pela manutenção dos serviços indispensáveis

à Segurança da Comunidade.

r.r---------------TI:XTO/ollJlTl.tc.r.çÃO ----:'- ....

E/>ENDA AO ANTEPROJETO - E/>ENDA SlPRESSIVA

Quais são esses serviços? Em matéria de transportes,

de serviços médicos de reabasteciment~ de veículos automotores

outros, quais seriam os.limites de atividade a serem mantidos?

~onvém remeter à legislação ordinária a capitulação

dos parâmetros e limites balizadores da manifestação coletiva e do

exercício do direito de greve.

e

00 m\EM F DA M! n tER

MARLUCE PINTOEOTTOMAR PINTO

EMENDA 180662-5

liJ

SUGERE-SE A SUPRESSAO DAS ALINEAS "A" E "B"

Art. 32 - INCISO XI - ALINEA "A" E ALINEA "B"

JUSTIFICAÇAO
Considerando-se que a regulamentação das profissões vinculadas

à expressão direto do pensamento e das artes veio atender aos
anseios dos profissionais dessas áreas, expresso em anos de luta pela
proteção do mercado de trabalho e daqueles trabalhadores, justifica-se
a supressão das referidas alíneas "A" e "B", uma vez que com a manu

tenção das mesmas jogar-se-ão por terra direitos adquiridos no que
concerne às garantias de exercício profissional de milhares de
cidadãos brasileiros.

A regulamentação da profissão de artista e técnicos em espe
távulos de diversões (Lei nO 6533 de 24/05/78-Decreto nO 82385 de
05/10/78) foi uma conqu1sta desses trabalhadores, após uma luta de
quase um século. Ignorar a exrstência da supra mencionada lei e

garantir o livre exercício da profissão ~nculada à arte, seria fazer
voltar à desproteção qua?nto ao mercado de trabalho ele aproximadamente
oitenta (80) mil trabalhadores em espetaéulos de diversões. Trabalha~

dores esses, os quais, com a regulamentação da profissão, têm hoje
assegurada a defesa de seus direitos

Supr ima-se do texto constitucional pr opcsto', o

contido na alínea r do inciso I do Artigo 32, alterando-se

a especificação das demais alíneas.
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JUSTIFICATIVA

OTTO~AR PINTO e MARLUCE PINTO

MULHER

No início do atual governo, entendendo que a anistia

concedida pela Lei supramencionada não havia sido adequada, o congre~

so Nacional promulgou a Emenda Constitucional Nº 26, de 27 de novem
bro de 1985, que, no seu Art. 4º e parágrafos, amplia considerave1me~

te os benefícios anteriormente outorgados. Nesse diploma legal, são
concedidas, inclusive, as promoções aos postos e graduações a que te
riam direito os militares, se em serviço ativo estivessem,embora tais
militares devam permanecer na situação de inatividade, isto é na re
serva remunerada.

Não satisfeito com a anistia concedida por aqueles
dois diplomas legais, o anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, no Art. 26 e seus parágrafos,pr~

põe, entre outros, OS seguintes benefícios aos a~istiados:

a. promoção aos postos ~ graduações a que teriam di
reito, se estivessem em atividade, computando-se o tempo de afasta
mento como de efetivo serviço, para todos os efeitos legais;

b. recebimento dos vencimentos, salários, vantagens e
gratificações atrasados, a contar da data da punição e com seus valo
res corrigidos;

c. reintegração ao serviço ativo; e
d. considerar como satisfeitas todas as eXlgencias dos

estatutos e demais leis que regem a carreira militar, na presunção de
que foram amplamente satisfeitas, no que respeita à reintegração, pr~

moções por antiguidade, merecimento ou escolha, não prevalecendo ale
gações de prescrição, decadência ou renúncia de direito.

Bem antes do término do período revolucionário, ainda
no início do Governo Figueiredo, foi concedida anistia a todos quan
tos, entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, foram pu
nidos em decorrência de motivação política. Esse fato jurídico, con
substanciado na Lei NQ 6.683, de 28 de agosto de 1979, embora não te
nha ressarcido a todos na plenitude daquilo que as pessoas atingidas
o desejavam, concedeu, no entanto, o que seria possível conceder. No
caso dos servidores militares, muitos requereram e retornaram ao ser
viço ativ~, passando, a seguir, para a reserva por não possuirem as
habilitações necessárias ao prosseguimento de suas carreiras. Todavia,
a Nação lhes garantiu, e a seus dependentes, todas as prerrogativas,
salários e vantagens de militares da reserva ou reformados.E mais, os
que não requereram foram considerados como já na reserva e passaram a
receber os salários e vantagens inerentes àquela situação. Aos depen
dentes daqueles que já haviam falecido ficou assegurada, também, a
pensão de montepio a que teriam direito se não houvessem sido puni
dos.

qual seria a mais grave das ofensas à

D' ~gBBRlrl' E pg~ DIREI!g~ E "Rlr!I' De "e

zo de valor sobre

A redação proposta principia emitindo um juí-

turo, sem os traumas da violência passada.

Não seria a supressão da própria vida ?

E o que dizer em relação à integridade física

e mental? Sabe-se que existem formas de tortura que não a

tentam contra uma nem outra.

Por outr~ad~ há que se considerar que se I

constatam, no tempo social que estamos vivendo, no Brasil, cri

mes tão escabrosos quanto a tortura como : o sequestro com

morte, o latrocínio, a indução ao uso de drogas, o genoé}di~

infanticídio, o estupro e outros.

Seria o caso de capitulá-los todos na ConstituI

ção? Quais os crimes que seriam tipificados no Código Penal.

Ao contemplar o hediondo crime de tortura não se

deveria dar a ele o mesmo tratamento dado aos demais? Colo 

cá-lo no Código Penal?

Parece-nos que, neste momento histórico, devemos

dar ao Brasil um texto constitucional que nos conduza ao fu-

EMENDA SUPRESSIVA

vida, no caso em foco, a tortura.

Suprima-se do texto constitucional proposto o Art. 28,renu

merando-se os decais.

= 'lUA'UO/CO..ISlÃO/.U8COllllllio-----------,

EMENDA 150663·3

..,.,. TtlCTO/JUSTlfICAÇiO------------------,

Suprima-se o Art. 49 e seus parágrafos, renumerando-se

os demais artigos.

Pl.lNAIUo/COM.uio/...COliUNio I r;.:~
(=leThnss1!o DA SQRFRANIA E OOS DIREITOS E GAR oo!-DEM E DA lA' 'H . ~ ,,~

Ora, o anteprojeto, ao propugnar por essas medidas,
desconhece por completo os liames e particularidades da caserna. No
que concerne aos dois primeiros benefícios, o de letra "a", isto é,
as pro~oções, já foi concedido pelo § 3º do Art. 4º da Emenda Cons
titucional Nº 26; o benefício da letra "b", referente ao recebimento
dos atrasados com seus valores corrigidl)5, irá penallzar, duramente,
o erário. Pode-se dizer, até mesmo, que as Forças Armadas não tem na
da a objetar quanto a esses benefícios pecuniários. No en:antO,a rei~

tegração ao serviço ativo, concomitantemente, com o dispositivo que

considera satisfeitas as exigências para as promoções por antiguida
de, merecimento ou escolha, ferem profundamente as normas militares.

Imagine-se, por hipótese, um capitão, sem o Curso de

Aperfeiçoamento, que tenha sidJ punidJ com o afastamento, em 1968.Es
se oficial retornaria agora ao serviço ativo no posto de General de
Brigada, Brigadeiro do Ar ou Contra-Almirante, postos do generalato ao
qual ascende o coronel com o Curso Superior de Comando, por escolha, e
que tenha exercido função de comando ou equivalente. Por sua vez, o
Tenente-Coronel ou o Major para atinglr o posto de Coronel necessita
ter o Curso de Estado-Maior, e o Capitão para ser Major precisa ter

o Curso de Aperfeiçoamento, além de terem exercido funções compatí
veis com esses postos. Entretanto, muitos sã~ os Coronéis que, ape
sar de terem preenchido todas as condições necessárias à promoção por
escolha a General, não foram promovidos e passaram à reserva no mes
mo posto. Ora, em si acolhendo os dispositivos do anteprojeto, o Ca
pitão, do noss~ exemplo, r~torn?ria ao serviço at~o, no posto de

DEPUTADO DTTOMAR PINTO E DEPUTADA MARLUCE PINTO

A matêria capitulada no artigo em pauta foi abordada ~ de

forma mais adequada no local apropriado, ou seja, nos artigos 49 e

3g da Cocíssão da Organização dos Poderes e ~istemaG de Governo.

Não parece, pois, que seja o caso de se repetir no Art.2S.

de forma diversa e ambigua aquilo ~ue está contemplado com clareza'

meridiana nos a~tigos supracitados.

EMENDA 150664-1
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General, sem ter 05 Cursos exigidos e sem ter exercido as funções que
o habilitariam ao generalato. Esse oficial seria um corpo estranho na
corporação. E mais, por isonomia ou paridade, todos 05 demais coro
néis, com todas às condições ou sem elas, e que hoje estão na reser
va por terem sido pretertdos na promoção por escolha, teriam também
direito, líquido e certo, de retorno ao serviço ativo nos diversos
postos dO generalato. O mesmo raciocínio se aplica aos Majores e Te
nentes-Coronéis nas promoções a Coronel e aos Capitães nas promoções
a Major e, também, aos Sargentos nas promoções a Suboficial ou Sub
tenente. Estaríamos, virtualmente, estabelecendo o caos nas Forças
Armadas.

EMENDA 180665-0
l!J MARLLCE PINTO E OTT().lAR PINTO

m---------------TluotolUITI1leAçio-- -,

PROPOSTA DE EME/lDA AO ANTEPROJETO - EMENDA t-roIFlCATlVA

Dê-se à alínea f do inciso 111 do Art. 32 a seguinte

redação

f) Ninguém será discriminado em razão de nascimento,

etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado ci _

vil, natureza do trabalho, religião, convicções políticas ou

filosóficas, deficiência física ou mental, ou qualquer outra

condição social ou individual;

XIX - A SSGURANÇA JURíDICA

h. A instrução Criminal será contraditória desde a fase pr~

anbutar , fican:lo extinto o Lnqué r ito policial, C0110 peça inf0E.

mativa do processo.

Renumerar os Lt e-is sequíntes :

O inquérito Policial é um instrul1ento medieval q~e não

sobrevive na quase totalidade das Sociedades democráticas. É

imperiosa sua extinção afi~e resgatar 05. cidadãos brasilei

ros, dos horrores da vioJ,nlia e d3 tortura a ~Je são submeti
dos, no xadrez d~s delegacias de Polícia Judiciária, para co2

fessar delitos qJe nem sempre cometeram. Cadáveres são joga _

do nas valas, jornais,diariamente, fazem relatos de hediondas

violências perpetradas contra indefesos cidadãos, q~e estando

sob a custódia do Estado têl1 direito ao respeito e incolumida

de física.

Para apresentar serviços, para exibir uma falsa eficiê~

cia na apuração de delitos, através do Inquérito Policial, A

gentes e Delegados não hesitam em seviciar 05 presos para ob

ter sob tortura, confissões. Não é a regra,felizmente, mas o

corre com revoltante frequência, infelizmente.

Esta Constituição precisa resgatar 05 brasileiros da

tortura e do sofrimento do anacrômico Inquérito Policial.

= T€XTOI.;un"lC.tÇio -,

Ao inciso V do Art. 42 - A Manifestação Coletiva - Dê-se a se-

.:!!:!..?.!.!~!~~.!.!~~

Nessa nova redação, trocou-se a expressão "privile _

giado ou prejudicado" por "discriminado", entendendo-se que

a segunda é mais abrangente que a primeira. Ao mesmo tempo

compreende_~ que discriminar não inclui atos que "tabelJcem
condições para que o indivíduo assuma determinadas funções ou

para que adote certos comportamentos. Assim, por exemplo, ao

se estabelecer que para dirigir veículos automotores a pessoa

deve ter um mínimo de acuidade visual, não estamos discrimi -

EMENDA 180667-6
DEPUTADO OTTOMAR PINTO E DEPUTADA MARLUCE PINTO

nando as pessoas cegas por sua deficiência física. Na redação

anterior desse dispositivo, a interpretação do texto constit~

uma idade máxima para exercer uma determinada função que exi

ja vigor físico não é discriminação, embora sob outra ótica '

possa parecer que se esteja prejudicando o acesso de alguém a

essa função.

cional poderia ser confundida. Exigir que o indivíduo tenha

guinte redação às allneas "a", "b" e "c", cancelando-se as ~emais;

a) É livre a manifestação coletiva em defesa de temas

de interesse nacional e sindical, bem como a paralização coletiva do

trabalho, nos termos capitulados em Lei.

b) O exercício do direito de greve, conforme previsto

em lei, não acarreta a susp~nsão dos contratos de trabalho ou a re

lação de emprego público.

EMENDA 180666-8
~ E DEAlIAm OTTQMar PINTO

c) O abuso em manifestação de greve enseja a cominação

de res~onsabilidade penal, civil e administrativa.

JUSTIFICATIVA:
~ P1.uÂIUO/CCllIls.iotauacolu••io

~ISSl\Q DA SOOFRANIA F DOS PlRFll E r,l\RANI no HOMEM E DA t.t11 CER
r:-r---------------rUt'fu'JIJ.f1,tc..ç~c

EMENDA ADITIVA

A nova redação busca aumentar a clareza do texto, eli

minando-se a possibilidade de entendimento ambíguo.

Além disso~ procurou-se alterar alguns pontos que, ma~

veis.

Art. 32 São direitos e liberdajes individuais inviolá- tidos, transformariam a Carta Magna num fator negativo para a

social.

ordem



Entre esses pontos, merece ci tação o disposto na alí

nea"b"que permite que os interesses de alguns se sobreponham aos da

comunidade no que se refere a manutenção de atividades essenciais à

própria sobrevivência. Não estaria aqui configurado um atentado con-

tra os direitos individuais e coletivos?

o texto proposto (alínea c) atribui às organizações de

classe a responsabilidade pela manutenção dos serviços indispensáveis

à Segurança da Comunidade.

Quais são esses serviços? Em matéria de transportes,
I

: de serviços médicos de reabastecimento de veículos automotores e

: outros, quais seriam os limites de atividade a serem mantidos?

Convém remeter à legislação ordinária a capitulação

dos parâmetros e limites balizadores da manifestação coletiva e do

exercício do direito de greve.

EMENDA 150668-4
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Deve-se observar. ainda, que, pela Constituição em ~igor ã
época, as ações baseadas nos Atos Institucionais possuíam o coepeten

te amparo legal.

A apreciação de casos isolado6, referentes a pessoas 0p en

tidades que se julgam prejudicadas por ,que1es Atos Institucionais

J~ e um fato. não cabendo tua inclusÃo no texto constitucional. A ma

téria tem sido amplamente abordada nos últimos anos, estando hoje,pr~

ticancntc, exaurida.-Assim. entende-se que a futura Carta deve legis

lar sobre o presente coe vistas ao futuro, aOI.fnvés d e permanecer re 

volvendo um passado sôbre o qual D lei da anistia estendeu o manto do

esquecimento.

EMENDA 150670-6
tJ Constituinte Bonifácio de kZ;da

PL.[HAIlIO/cONI5Slo/IUlCOIlISIÃO- ----,

Cauissão da Soberania e dos Direitos e Garantias .••
r.T--------------- Tt:ll.To/~USTlfll::..çio-- _,

SUbstitua-se o disposto no Art. l' até o Art. 4' e seus itens e
letras pelo seguinte:

~ "UTO~
OTTOMAR PINTO e MARLUCE PINTO

m-:--------- ,I.UÁ"IO/COlllISlio'IUICOIllIUio ---.

COMISSAO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIA DO tOEM E DA Ml:l

Lf€R.

Art. l' - .. A Constituição assejura aos brasileiros e aos estran
geiras residentes no País a inviolabilidade de direitos e garantias indivicJurls
concernentes ao disposto neste artigo."

i l' - Todos são iguais perante a lei. que pmirá COIJIl crime !!UI!.
quer discriminação atentatória aos direitos hunanos. -

Suprima-se do texto proposto o Art. 27 e seus incisos, renumerando-se

os demais.

Tal como apresentado, o referido artigo exprime um rol de intenções.A.!.

gllnas dessas intenções não se coadunam com a realidade fática do mundo contempo

rho, nem encontram amparo na História da Humanidade.

Outras medidas especãficadas quebrariam consagrados direitos, tais co

100 os assegurados em razão do registro de patentes.

Além do mais, preconiza-se a adoção de meoãoas que afrontam os direi _

tos ou interesses de outros Estados tão soberanos quanto o Brasil.

Trata-se da enumeração absolutamente dispensável, de modismos, útonícos

,uns, óbvios outros, cuja inserção no texto Constitucional contribui apenas pa

ra avolumar-lhe o conteúdo. São franjas que merecem ser aparadas.

EMENDA 150669-2
liJ AUTOI!r: OTTOMAR PI~TO e MARLUCE PI~TO
r.'1r--------- PLlIilAlllo/tOaUSlio'luacollll.aio ----,

COMISSÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO
E.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se ~ Art. 44 e seus incisos I e 11, renumerando-se

os demais artigos:

JU STIF ICAT IV A

! imposs!vel determinar o que vem a ser "atos do Comando Re

volucionãrio de 31 de março". Os eXe~plos dados no texto dos incisos7
I e 11 nia podem ser debitados ao referido "Comando", uma vez que .a
pesaDas que o compunham já não participavam do Governo.

i 2' - Kinguém será prejudieado ou privilegiado ea razão do nasci
-=ntu. raça, cor, sem, trabalho rural ou urblmo, teligião, convicções pollti:
cas ou filosôfias, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou
condição Social.

i 3' - Ninguém será obrigado a fazer ou 'nlio . alglllla coisa, senão
em virtude de lei. •

5 4' - A lei não prejudicará o direito adquirido. o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.

i S' - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito.

5 6' - Todos têm direito ã vida. ã existência digna; ã integridade
física e mental, ã preservação de sua honra. reputação e imagem pública,

Parágrafo llúco - A tortura, a qualquer título. constitui crime
inúiançáve1 e insusceptível de anistia e prescrição.

i 7' - Todos têJa;0 diteito de acesso is teferMcias e infOI'lllaÇÕeS

a seu respeãto, registradas por entidades públicas ou particulares, podendo •

exigir a retificação de dados, cem sua atualização e supressão dos incorretos,
llledi.ante proeediJlento judicial sigiloso sendo vedado o registro infm:mãtico 5!!.
bre convicções pessoais, atividades políticas ou vida privada. tessalvado o •

processamento de dados não identificados para fins estatísticos.

S 11' - Hi.nguém pode ser il'IIpedido de 1llCaWlVer':se DO território '
nacional. e de. em teq>os de paz. entrar cem seus bens no país. nele permanecer
ou dele sair, tespeitados os preceitos da'lei.

§ 9" - Il livre' manifestação de pensamento, de crença religiosa e
de convicções filosóficas e políticas. não sendo pemitido o incitamento ã gue!.
ra, ã violência ou ã discriminação de qualquer espécie.

§ 10' - li garantido o direito ã prática de OJlto religioso, respe,!

tada a cijgnidade é, pessoa.

S 11" - Il assegurado o direito de eleger imperativo de coosciência
para eximir-se da obrigação do serviço militar. salvo em tempo de guerra.
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s U' - Todos têm o dinito a Jl1'OCUTaI', receber, TedigiT, Ü\>rilllir
e divulgar infomaçóes corretas, opiniões e idéias, sendo assegurada a plurali
dade das fontes e proibido o 77lC'l1lf"'1"il;o estatal a. privado dos meios de '

a.unicação •

S 13' - Os abusos que se caneterem pelo inprensa e outros lIleios de
COIl.Ulicação serão punidos na foI'lll8 da lei.

§ 14' - A publicação de livros e periódicos não dependerá de li~
ça do Poder Público.

S 15' - • garantida a expressão da atividade intelectual. artísti
ca, científica e a de organização de tâ:nicas; econânices e adIIínistrativas.

§ 16' - ADs autores pertence o direito exclusivo á publicação de
suas obras, trllJl.5lftissíve1 aos herdeiros, pelo tempo que a lei detenninar.

§ 17' ... Assegura-se ao inventor o privilégio temporário para a ut.!.
lização e canercialização do ínvenllo. protegendo-se igualmente a propriedade '
elas marcas de indústrias e canêrcio e a exclusividade do nane ceeercíat , nos •
termos da lei.

§ 18' - Todos têm direito ao lazer e ã~utilização criadora do tem
po liberado ~ trabalho e ao descanso.

§ 19' - li assegurado o direito ã educação, C<m) iniciativa da co
amidade e dever do Estado, e o livre acesso ao patrimônio cultural.

§ 20' - E assegurado a todos o direito ã saúde, caoo iniciativa da
ca..údade e dever do istado.

§ 21' - Todos podem reunir-se livre e pací.fdcante , não intervindo a
autoridade pública, senão para JIlBIlter a ordeme assegurar os direitos e garan

tias individuais.

§ 22' - li garantida a liberdade de associação para fins 1ícitos.não

podendo nenIuma associação ser CCIIPJ1sorfmente suspensa ou dissolvida. senão
ai virtude de sentença judiciária.

5 23' - Todos têm o direito de constituir fÉlia. que será re~
cida COlIO C<IIllIlidade da vida social.

5 24' - • assegurado o direito à propriedade. respeit3lldo-se a sua

função secial.

Parágrafo thico - Nos casos de desapropriação por necessidade ou u

tilidade pública. ou por interesse social,é assegurada aos desapropriados pré

via e justa indenização em dinheiro.

25' - • garantido o direito de herança.

§ 26' - Il livre O exercrcio de qualquer trabalho. ofício ou Pl'2fis

são. observadas as condições de! capacidade que 11 lei estabelecer.

§ 27' - S assegurado o direito de gre-ve.

5 28' - A lei assegurará a individualização da pena e da sua~
ção, dentro de lIIl regiJne definido,de respeito a pessoa hllllllJl8.

5 29' - llão haverá p~são civil por dívida. salvo nos casos de obr!
gação aliJoontar e de depositário infiel, inclusive de tributos recolhidos ou

descontados"de terceiro.

5 30' - Todos tém o direito a meio Z'Ilbiente sadio e em equilíbrio

ecológico,ã melhoria da qualidade de vida, à preservação da paisagem e da ideE.
tidade histórica da coletividade e da pessoa.

S 31' - A casa é o asilo inviolável da pessoa; neIo ninguém poderá
penetrar ou perssnecer , senão caa o COIISentiJllento do DITador ou por determi.na
çio judicial, salvo _ caso de flagrante delito, ou para acudir ntillla de criJle

ou'desastre.

5 32' - I inviolável o sigilo da correspondêocia e das ClI!IlIÚ.caçÕH

em geral, salvo autorizado da justiça, nos casos previstos em lei, por necessi
dade de investigação crillina1.

§ 34' - Nenhun tributo será instituído ou atl!lentado sem Nli que o
estabeleça, ressalvando-se o deteminado nesta Constituição.

5 31' - Não há crillle sem lei anterior que o defina. nem pena, Slllll

prévia cooünação legal. A lei penal sanente retroagirá quando beneficiar o riu.

S 36' - Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordal
escrita e decisão fundamentada da autoridade CGlpetente, nos casos expressos _
lei.

§ 37' - A prisão e o local emque se encontre o preso logo COlIIJtlÍ

cados ã família ou i pessoa por ele indicada.

§ 38' - HInguéiJI será processado 1lelII sentenciado. senão pela autori
dade coorpetente e na fonna da lei anterior.

§ 39' - Presllllll-se inocente todo acusado, até que haja declaração
judicial de culpa.

§ 40' - Dar-se-a Habeas Corpus s~re que alguém sofrer ou se achar
3IIleaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de loc:anoção, por :ile
galidade ouwabuso de poder.

§ 41' - Conceder-se-a mandato de segurança para proteger direito li
quido e certo não anparado, por Habeas Corpus seja qual for a autoridade res~
sável pela ilegalidade ou abuso de poder. -

§ 429 - Qualquer cidadão. o Ministério Público e as pessoas jurídi
cas qualificadas em leis serão parte legítima para pedir a anulação '* atos le

sivos ao patrimônio público ou de entidade de que participe o Estado. bem COIIIl

de privilégios indevidos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas.

5 42' - , assegurado o direito de representação aos Poderes Públi
cos contra ilegalidade ou abuso de poder, e de petição para defesa de quaisquer

interesses legítimos, independendo a representação e a petição do pagamento de

taxas ou da garantia de instância.

§ 43' - A lei assegurará rápido andamento dos processos nas repu'

tições públicas e da administração direta e indireta, facultará ci-eJl:Cia aos

interessados dos despachos e das infonnações que a eles se refiram, garantirá

a expedição das certidões requeridas para a defesa dos direitos e para esclare

cimento de negócios adminiatrativos, ressalvados quanto aos últimos, os casos

em que o interesse público ÍllplSer sigilo, conforme decisão judicial.

5 44' - Os ofendidos tém direito ã resposta pública, garantida a
veiculação nas mesmas condições do agravo sofrido, sem prejuízo da indenização

dos danos ilegitimamente causados.

§ 45' - A lei assegurará aos litigantes plena defesa com todos os

recursos a ela inerentes.

§ 46' - A instrução nos processos criminais e nos civis contencio

sos será contraditória.

5 479 - Não haverá foro privilegiado. nem juízes ou tribunais de

exceção.

5 48' - , ~tida a instituição do júri, can a organização que lhe

der a lei.

§ 49' - Todos os ne~sitados têm direito ã justiça e ã assistência
judiciária pública; a

5 49' - lIão será concedida a extradiçãQ de estrqeiro por crime ~

lítico ou de opinião, ou quando houver razões para preslUir, nu ciTCUIIStinciu
que o julgamento do eatraditando será inflúenciado por suas ccnvicções.
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S 50' - 1ê11l direito de asilo os perseguidos emrazão de suas ativi

dades e convicções políticas, fi~osôfic:as ou religiosas, bem COIIO pela defesa
dos direitos consagrados nesta Constituição.

Art. 2' - A especificação das direitos e garantias expressos nesta
Constituição não exclui outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos

princípios que ela adota, ou das declarações internacionais de que o País seja

signatário.

foram anistiados pelo Decreto-Iegislat1vo n9 18, de 1961, gue.anistiou

os que partic~~aram de fatos ocorridos, desde 16 de julho de J934,~sto

é, hã rna~s de c~nqüenta anos atrãs, o que nos af~gura mu~ta liberal~

dade, sem o nurnerãr~o suficiente para o atendimento. O mesmo argUl'\en

to pode ser apl~cado ao setor privado cujas dif~culdades de natureza

f~nance~ra são notór~as.

COMISS~O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

=---------------_T1XTO/.lUSTI'ICAÇio-- _,

r:o,---------- 1'1.~ItA"IO/cO.. lulo/IU.COIlI..io ___,

EMENDA 150672-2
t!J DEPUTADO CARLOS ALBERTO,oêAO

Há necessidade de um enun..ciado mais claro na matriz do Art.

para que fique o texto Constitucional, nessa parte, tão significativo, can UlI

intróito obediente a nossa boa tradição Coostituicional.

art. 39, VII, ~

EMENDA 150671-4
~ AUTO"

~CONSTITUINTE J;OSS'LOUaENÇO

..,,---------- 'L&llA"ll)/co"I••io/'~.I"Ão__---_- -,

COMISSAC DE SOBERMIIA E DCS DIREITOS E C~JUU~TIAs

=------------- TUTO/"lUSTlP'ICAÇÃO -,

" da casa,ou de qualquer local utilizado
idoneament~ a tItulo de moradia; ninguém nela poderã penetrar ou

permanecer senão com o consentimento do morador ou por determinação
judicial, salvo em caso de flagrante delito, ou para acudir vItima
de crime ou desastre;"

Supril'\am-se os §§19, 29, 49 e 59 e a expressão ".'!-nc~u=

sive as d1ferenças atrasadas, até a data do falec1mento~, do §79 do

art. 49 do Anteorojeto de Substitut~vo da Co~issão de Soberan1a e dos

Dl.reitos e Caz'arrta aa do Homem da Tlulher.

JUSTIFICATIVA: A casa, enquanto asilo inviolável do
indivIduo, deve ter, expressamente, conceito o mais amplo possIvel,
de maneira a proteger toda e qualquer modalidade de moradia idonea
mente constituIda, prevenindo, assim, abusos oriundos da interpreta
ção restritiva desta definição. -

Já escreveu Aurell.no Leal que "0 fim da anl.stl.a é o esqu~

cimento do fato ou dos fatos Cr~m~nosos que o poder público teve d~

ficuldade de punir ou achou prudente não punir. Jur~dicawente os =a

tos deixam de existJr; o Parlamento passa uma esponja sobre eles. Só

a história os reco Ibe" E João Barbalho sobre a nesna escreveu: "l"ún_

EMENDA 150673-1______________ AUTOlli _

tJ DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO

r:oc- I'LIItÁiltIO/COMISdo/.UICOIlIU io -,

'DMISS!O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC

~-_--------_-_-_-T(XTO/.lU5T1"CAÇio_---------------_,

cia de ~az e conselheira de concórd~a, parece antes do céu prucent~

aviso que expediente de homens", art. 59 , 111, ~

A anist~a aMpla, geral e irrestr~ta, consoante prev~são

do "caput" do art. 49 do Anteprojeto de Subst~tutut~vo, deve mere-

cer a nossa provação, de vez ~ue somos adptos da paz e da concórd~a,

coreo ta~bém do trabalho,que levam O Brasil à realização dos seus qr~

" são privativas de brasileiro nato as candidaturas para os c~

~os de Presidente e Vice-Presidente da República, de Governador e Vice
Governador de Estado, de Senador, de Deputado Federal e de Governa

ior e Vice-Governador do Distrito Federal; •

des destinos.

Entretanto, não podemos c9hcqrdar-com O paqamepto de atr~

sados, inden~zaçóes, vencimentos c~rr~iidos e quaisquer vantagens sub

~ seqüentes, levando-se em cons~eeração a situação dos cofres públ~cos.

que não estão em cond~ções dp atender a essas despesas.

USTIFICATIVA : Deve-se emprestar maior amplitude ã regra de eleg=
bilidade privativa de brasileiro nato, por imperativo de segurança do

:~stado e da vida polItica nacional.

DEP[JTADO CARLOS ALBERTOAuCÃ-:O--------------

COMISS!O DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

,..,.., I'LUA"IO/COMI...O/.""'COMluio------------,

EMENDA 150674-9'

tJ

art. 39, IX, E

r:o T1XTO/.,lUSTI'ICAÇio ,

Passando os olhos pelo elenco de normas que d~sciplinam a

an~stia, desde o Decreto de 18 de setembro de 19822, até a presente

data, verif~ca-se"que os diplomas legais sempre vedaram as recla

mações judic~ár~as ou administrat~vas e a percepção de inden1zações

e vencimentos, ou quaisquer tipos de remuneração atrasados.

O Brasil decretou a moratória unilateral porque não t~nha

'condições de pagar os credores estrangeiros, não podendo, outross~m,

arcar co~ o pesado õnus das indenizaçóes, vencimentos, salár~os, vant~

gens e gratif~cacões atrasados, decorrentes da concessão da anistia,

são do~ §19, 29, 49, 59 e da parte final do §79 do art.49 do Antepro

jeto de Substitutivo. Pelo §29 procura-se benef~ciar inclusive os que

nos termos em que está proposta. Por essa razão, propomos a supres-
" As pessoas responsãveis pela informação falsa serão

responsabilizadas civil, penal e administrativamente, na forma da
lei; •
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JUSTIFICATIVA : Deve o texto constitucional ensejar
ao legislador ordinário, em matéria de tal relevo, quais os campos
de responsabilização pretendidos, dando o exato alcance da punição
alvitrada no dispositivo. Dal a nova redação, que expõe as princi
pais modalidades de cominação atinentes ã espécie.

JUSTIFICATIVA: Deve-se dar plena eficácia ao dever jurldioo de,
08 meios de comunicação, auxiliarem o Estado na socialização da in
forma~ão, introduzindo a sanção em caso de recusa ã propalação de~

tes desígnios.

CAtaLAR Art. 31 , inciso II

EMENDA 150678-1
~ AVT"
~ DTTCW\R PINTO e MARLUCEPINTO

r:-r--------------- TUTO!"UITlf'lCAÇiO-- -,

EMENDA 150675-7
l: DEf,Y'T1\00 CARLOS ALBERTO CAO,--~.z..:..:..:;.:..:-..:...:..:...::..:..=-- --,I f!"õ'·~~

nldtMO/tNtl.itll"'C..IUio----------j ~"'T"~(=JC<JIISS!O DA SOBERANIA E DOS DIBEI'l'OS E GABpTTllS J'I'C fu9to6V'j
..,., ;~XTO/..U.TI.tca.;io---------------,

art. 49, lI, h
JUSTIFICATIVA

" As entidades associativas possuem legitimid~e para representar
nus filiados em juizo ~u fora dele, no limite de seus obJetivos soc!
ai8 e na forma de seus estatutos; "

JUSTIFICATIVA: A legitimação das associações para representar seus
filiados, sem embargo de constituir um avanço, merece maior contenção
no âmbito de efetividade da norma, de maneira a jungir tal atividade
ao conteúdo dos objetivos sociais, segundo o devido processo estatut!
rio, prevenindo assim excessos de mandato.

Entendemos incoveniente à disciplina militar o direito ao habeas corpus

nas transgressões disciplinares. Esse direito abrirá profunda brecha no IlIOI1Clli

tísm da estrutura hierárquica e disciplinar das Forças Armadas, pelos cOllStrangi

mentes que certamente causará aos Chefes Militares, frequentemente ccovccaoos a

juIzo para audiência relacionadas com punições de ordem disciplinar. A experiência

tem revelado que as punições discip~inares castrenses, constãtuem fator educativo'

e fortalecedor do caráter dos jovens. A lei regula inclusive a Representação con 

tra a punição disciplinar injusta e os procedimentos para o cancelamento de plSli 

ções,

EIoENDA ADITIVA

=--------------_TUTO/.,luITlfICAÇÃO -,

~ 'UhJuo/cOllIl.lot.ueco....lo t:EfJ
~IssJIo DA SOOERANIA E 005 DIREITOS E GARANT. 00~ E DA lU.

ffiá··""~

~"T'~Jru 06/

...UTOIt-------------.....
E ~PUTA MARLUCE PINTO

EMENDA 150679-0'
(!J ~PUTADO OTTCWlR PINTO

art. 49, VI, ~

~ 'LlNA'UO/COllllSdo/l",ICotl!ll'lo

~OHISSXO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC.

EMENDA 150676-5
l!J QEPUTAOO CARLOS ALBER/ÕTOêAO

" As pessoas flsicas e jurldicas, estas quando sediadas no Brasil,
reconhecida a faculdade de exigir do Estado a informação clara, atual
precisa do que fez, do que faz e do que programou fazer, bem como a

;~Xibição dos documentos correlat~s; ~

JUSTIFICATIVA: A faculdade de requerer e peticionar aos Poderes Pú
blicos não pode se restringir aos sindicatos e associações, sob pena
de serem excluldos da esfera do direito público subjetivo à informa
ção estatal - bem jurídico tutelado pela faculdade descrita - um sem
número de pessoas estranhas a tais entidades.

Art. 32

XIX- A SEGURANÇA JURfoICll

" m" - Acrescentar no final do per Iodo: obrigat6ria a identi

ficação dos responsáveis_pelo ~nterrogat6rio"•

.JUSTIFICATIVA

de efeito, manifestação de intenções genéricas e altruIsticâs, se nos

eventos importantes da vida do homem, inexistirem Salvaguardas Cons

titucionais.

EMENDA 150677-3
fi aUTDIlr- DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAO

.. l.IJlÁAlO/to..I..lo/.tJK..I.... ~."T.~

• COMISSXO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS ETC. Ct O~J
..,., TUU/ofUITIF1CAÇÃO ,

De nada adianta encher o Texto Constitucional de frases

os

pelo interrogat6rio, a obrigatorie-identificação dos responsáveis

A mais importante função de Constituição é assegurar

direitos individuais.

É por isso que repisamos em providências como a compuls6ria
" Os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de pre

tu e socializar a informação, sob pena de responsabilidade civil, p
nal e administrativa, "

art. 49, VI, ~
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dade da presença do advogado escolhido pelo detento, a extinção do

famigerado Iry.quérito Policial, a suspensão da identificação criminal

quando o cidadão já estivar civilmente identificado, o juizo de Instr~

cessual etc.
= TEltTO/JUSTIF1Caçio--- ---,

MODIFICA O ART. 12 00 SUBSTITUTIVO:

rr·AftrtOO~• PMDBl!J AUTOPl

~ OEPUTADA FEOERAl ANNA MARIA RATTES

EMENDA 180682-0

pro-Criminal, o contradit6rio desde o preâmbulo da instruçãoção

Se esta ~onstituição não oferecer salvaguardas e garantias

plenas aos cidadãos brasileiros, ela nada mais será que um punhado de

papéis inúteis e n6s teremos perdido nosso tempo e dilapidado o di

nheiro d~ povo, brasileiro.

" ART. 12 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são
símbolos nacionais a Bandeira, o Escudo e as Ar
mas da República, adotados na data da promulgação
da Constituição.

JUSTIFICATIVA

m "LENÂrtfblcQ"'IUÃQI.~co",,,do

C=ÊOMIssAO DA SOB. DIR. GART. DO HOMEM E DA MULHER

=-----------_-__ TUTO/.lUSTlfICAÇÃO' -..,

SUBSTITUA-SE A EXPRESSA0 "CAMARA DOS OEPUTADOS" PElA,EXPRESsAo "éON
GRESSO NACIONAL" NO PARÁGRAFO 42,ARTIGO 40,CAPíTUlO 11, TíTULO 111

DO ANTEPROJETO DD SUBSTITUTIVO.

RATTES

Ao se estatuir o Português como língua oficial do Brasil,que~

se afirmar que este é o idioma oficialmente falado e escrito no País.
Não há que se confundir os adjetivos oficial e nacional, pois

este ·último não exprime adequadamente a idéia que se quer transmitir.
Nacional refere-se a nação, e tratando-se de idioma, lembra o prati
cado por determinada nação. Ora, no Brasil convivemos com quase duas
centenas de nações indígenas, cada qual com seu próprio idioma. O r~

conhecimento da existência destas nações não afeta a cidadania dos
seus membros, e sua cansequente submissão ao Estado brasileiro. Con
tudo, seus idiomas são também nacionais. A emenda tem, portanto, o
escopo de, superando o colonialismo historicamente exercido sobre as
nações indígenas, preservar a intenção do Relator,aprimorando a ter
minologia do texto.

..UTOII-------------
MARIA

EMENDA 180680-3
~ DEPUTADA FEDERAL ~NNA

JUSTIFICATIVA

OEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

SOBERANIlI. DIREITOS Gl\RlINTTlIS HOMEM E MUT.HER

;----------- 'LCNA'UolcOMII.io/.u.cOI"nlo _

EMENDA 150683-8

f!J I-COM

=--------------- TrxTO/otusTIFII;.çiD'- ~

Entendemos que a eleição, por voto secreto, do Defensor do
Povo pelo conjunto dos Deputados Federais e Senadores lhe dará maior
legitimidade e força política no exercício de suas importantíssimas '
funções. Neste sentido, propomos a substituição o que, na verdade,res
gata o que houvera sido contemplado no Art. 44 do Anteprojeto final
da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Gara
tias.

Dê-se nova redaçàoà alínea "d" do inciso IX do
artigo 49 do Capítulo 11 do Substitutivo:

EMENDA 180681-1
~ 'DEPUTADA FEDERAL' ANNA MAR~;' RATTES

l!l 1t1.IENAIItIO/CQlItlSSio/luaCOIllIUlor- COMISsAO DA SOB. E'OOS DIR. GAR. DO HOMEM E DA MULHER
=-------- nXTo/JUSTIFIl:.lÇÃO ---,

MODIFICA A ALíNEA ~ DD INCISO I DO ART. 52 DO SUBSTITUTIVO:

"d) lei complementar, a ser elaborada no prazo
de um ano a contar da data da promulgação da Constituição,
disporá sobre o Código de Defesa do Consumidor;"

JUSTIFICAC1l.0

" ti) para os demais brasileiros, salvo os que não saibam e~

primir-se no idioma oficial e os que estejam privados
dos direitos políticos, o alistamento e o voto são 0
brigat6rios; "

JUSTIFICATIVA

Entendemos que os princípios enunciados na Lei
Maior devem ser 1mplementados a nível infra-constituc10nal
com a maior urgênc1a possível, tendo em v1sta que a legis
lação vigente é incompatível com o estág10 de desenvolvimen
to da economia do país. -

Ao se estatuir o Português como língua oficial do Brasil,que~

se afirmar que este é o idioma oficialmente falado e escrito no País.
Nilo há que se confundir os adjetivos oficial e nacional, pois este
nllo exprime adequadamente a idéia que se quer transmitir. Nacional'
refere-se a nação, e tràtando-se de idioma, lembra o praticado por
peterminada naçllo. Ora, no Brasil convivemos com quase duas centenas
de nações indígenas, cada qual com seu pr6prio idioma. O reconheci 
mento da existência destas nações não afeta a cidadania dos seus me~

bros, e sua consequente submissão ao Estado brasileiro. Contudo,seus
idiomas são também nacionais.

A emenda tem, portanto, o escopo de preservar a intenção do
Relator, aprimorando a ter~inologia do texto.

EMENDA 180684-6PJ AUTOI!:

DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

e Garantias

r.-r--------------- TlXTO'olUSTlflCaçÃO---------------..,

Artigo 49, capítulo 11 do Substitutivo

Dê-se nova redação à.alínea "a" do inciso IX, acresce~

tando a palavra ·produtos":
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"a) g da responsabilidade do Estado controlar o mercado

de bens, produtos e serviços essenciais à população,
para que todos tenham acesso ao consumo, o que peE

mitirá a coexistência digna.

EMENDA 150687·1
L!J AUTO"

(- DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

,l.f:IrI""lo/cO.,I"io/IUICOIll.ldo----,...--,---::--::=c--P: COMISSÃO DA SOB. DOS DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

rr=""moo~• PMOB

Justificativa

A f1m de definir responsabi11dades do Estado, garanti~

do o acesso a tudo aquilo de possível aqu1sição pelo consumidor,
bem corno a melhoria da qualidade de vida da população, entende-se
necessário o acréscimo e a modificação da redação.

EMENDA 150685-4
l!J DEPUTADA FEDERAL ANNA MAR~;·· RATTES

r:-.--------- .1.lI:ÚlllKl/cOIllIS.io/.UICOllllhio-----------,

I- COM. SOBERANIA, DIREITOS GARANTIAS HOMEM E MULHE

r:r-------------- nXTo/"u.Tlf~AÇio---------------_,

Dê-se nova redação à a'.Inea "c" do inciso IX do artigo 49 do
Capítulo II do Substitutivo:

"c) as associações, sindicatos, órgãos de defesa do consumi
dor e demais ent1dades representat1vas da sociedade estão l~

gitimados para exercer, com o Estado, o controle e a fiscall
zação de suprimentos, estocagens, preços, pesos, medidas e /
qua11dade dos bens, produtos e serviços de consumo;"

JUSTIFICAÇAo

Acrescentamos "órgãos de defesa do consumidor"
e subst1tuImos a expressão "grupos da população" pela expressão
"demais entidades representativas da soc1edade", por entendeE
mos que o desempenho das at1vidades previstas no dispositivo
(controle e fisca11zação) pressupõe seja o agente dotado de
personalidade jurIdica ou judiciár1a, o que não ocorre com a

"população agrupada".

EMENDA 150686-2
tJ DEPUTADA FEDERAL ANNA MAR;";·'RATTES

W 'LUA~/cOIllISlio/.u.COIlU..io

r=COMISSAO DA SOB. DIR. E GAR. DO HOMEM E DA MULHER

=---------------TuTotoluSTI'ICAÇio---------------_,

DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XI, ARTIGO 32, CAPíTULO I, DO SUBSTITUTIVO:

" XI - O exercicio de qualquer trabalho, ofIcio ou profis
são, observadas as condições de capacidade que alei
estabeleça, para a proteção da segurança, da saúde
ou da liberdade pública;"

JUSTIFICATIVA

Considerando-se que a regulamentação da profissão de Arti~

ta e técnico em Espetáculos de Diversões (lei n2 6.533 de 24/05/1978
_ Decreto n2 82.385 de 05/10/78) foi uma conquista desses trabalhad~

res, após uma luta de mais de um (Dl) século e que direitos adquiri
dos de trabalhadores não podem SEr desconciderados, justifica-se .a
redação sugerida com B supressão parcial do inciso em tela.

A ~anutenção do texto o qual sugere-se suprimir, seria ro~

per com uma garantia do exercício profissional de aproximadamente 01
tenta (80) mil trabalhadores em espetáculos de diversões.

EMENDA 150688-9
liJ AUTOIlr: DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

r---------- 'LtNÁIlIIO/COtll'lÁo/.UlCOMIUÃO------ _

t:COMISSÃO DA SOB. DIR. GAR. DO HOMEM E DA MULHER

r:r---------------n:~To/ ..USTI'ICAÇio---------------,
INCLUA-SE A EXPRESsA0 " EM SEssAo CONJUNTA " APÓS A EXPRESsA0" CON-
GRESSO NACIONAL" 00 PARÁGRAFO 42,ART. 40, CAPíTULO II,TfTUlO 111, 00
ANTEPROJETO DO SUBSTITUTIVO.

JUSTIFICATIVA

~~ medida em que emenda de nossa autoria propOs que a elel
çao do Defensor do Povo seja realizada pela ~aioria absoluta dos me~

bros do Congresso Nacional, e não somente pela Câmara dos Deputados,
torna-se imperativo determinar que esta eleição deva proceder-se e~

sessão conjunta das duas casas do Congresso para que não ocorram im
pecilhos poltticos à escolha daquele cidadão ou daquela cidadã que
ocupará tão importante cargo.

r:-r--------------- TEXTOf.luSTlfICAÇ;.O-- ,

SUBSTITUA-SE A EXPRESSÃO "C)\MARA DOS DEPUTADOS" PELA EXPRESSA0 "CON
GRESSO NACIONAL" NO PARÁGRAFO I, ARTIGO 40, CAPíTULO lI, TíTULO III;
DO ANTEPROJETO 00 SUBSTITUTIVO.

JUSTIFICATIVA

r.:r--~----------AUTO"-------- __,

OEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

W .t,UAfMO/COtlllllo/IUacOMIHio

r=COMISSÃO DA SOB. DIR. GAR. DO HOMEM E DA MULHER

Entendemos que a eleição, por voto secreto, do Defensor do
Povo pelo conjunto dos Deputados Federais e Senadores lhe dará mai
or legitimidade e força política no exercício de suas importantíssi
mas funções. Neste sentido, propomos a substituição o que,na verdade,
resgata o que houvera sido contemplado no Art. 44 do Anteprojeto fi
nal da Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e
Garantias.

---

=---------------TUTO/.lUSTI'leaçio---- ,

INCLUA-SE A EXPRESSÃO "EM SESSÃO CONJUNTA" APÓS A EXPRESSÃO "CONGRES
SO NACIONAL" NO PARÁGRAFO r-,ART. 40, CAPíTULO lI, TíTULO III, DO AN
TEPROJETO DO SUBSTITUTIVO.

JUSTIFICATIVA

Na medida em que emenda de nossa autoria proprOs que a ~

leição do Defensor do POYO seja realizada pela maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional, e não somente pela Câmara dos Deputa
dos, torna-se imperativo determinar que esta eleiç~o deva proceder-
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se em sessão conjunta das duas casas do Congresso para que não ocor
ram impecílhos políticos à escolha daquele cidadão ou daquela cidadã
que ocupará tão importante cargo.

"inicJ.ados". De nada vale proclamar as liberdades de !,ensal"-ento e de

imprensa se a verdade histórica ê sonegada siste!'1aticaMente por essas

elJ.tes.

Nos Estados Unidos, que t~, por sua posicão de su~erpotên-

- .llll.TO/oIUtTl'ICaçAo---- -,

EMENDA ADITIVA

como

r;:.'T'~fl O6/8?

Elllenda Aditiva

DAS RELAÇDES INTERNACIONAIS

tlTULO IV

eles às vezes se tornam inacessIveis para s~pre, Precisa~os,

tenham acesso a documentos sobre nossa história/ enquanto no Brasil

públicos.

indeclinâvel exigência democrática, deixar de ter/ co~o até hoje te

mos, uma hist8ria para "us o externoU e outra encerrada nos arquivos

eia, grandes problemas de segurança nacJ.onal, apesar disso a confi

dencialidade dos negócios do Estado ê limitada a vinte anos.

~ deplorâvel que estudantes e bolsistas norte-aMericanos

= U:uO/olUSTIF.CAÇio -,

SOBERANIA DIR. GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
r:"l---------- PLINl'llO/Co..l'sio/suaçoM.t.io------------.

EMENDA 150692-7
fi AUTOR

r= Constituinte NOEL DE CARVALHO

AUTOIt

I. Direito à segurança

11 Direito à Escolha

III Direito ã Informação

IV Direito de ser ouvido

V Direito à Indeniza~ão

VI Direito ã Educação para O Consu!'1O

VII Direito a um ~!eio A!'1bJ.ente saudável

Art. - Tncorpora-se a esta Constituição o texto integral dos

"Direitos Fundamentais e Cniversais do Consumidor", aprovaco pela 0~

ganização das Nações Unidas (ONV) e informado pelos seguintes princ!

pios:

__________ I'L~II"ItI()/:DIII••ID/.IMCOlfl..io-- _

tJ SOBERANIA DOS [lI~~~O~ :-_D_]>_~_!U_L_H_F_P --,

EMENDA 150690-1
~ NOEL DE CARVALHO

JUS T I F I C A T I V A

por sua expressão universal, m.-ercê da consagração pela o.'" 
que o Brasil integra como país fundador - tornaca assi~ texto fun~a-

Art. - O Brasíl, no tocante às relações internacionais, r~

ger-se-á pelos princípios de àefesa da paz, preservação da autod~

determInlçlo dos povos, do respeIto às minorias repúdio a guer~

ra, à competição armamentista e ao terrorismo.

mental na busca do comum entendi~ento dos povos e sua união em torno

da dignidade do Homem, a Declaração d9s "Pireitos !'unda!l'entaJ.s e Uni

versais do Consumidor" deve ser incorporado ã Jel. F'uncarrental, podenno

...
como fonte subsidiária perante os tribunais brasileiros.

.a ,

§ 12. - Fica vedada a fabricação de armamento bélico mili~

tar para fins de exportação.

§ 2º. - O Brasil não produzirá, nem mesmo a título experi
mental, qualquer artefato nuclear para fins militares ou como fon
te energética.

JUSTIFICATIVA

SOBERANIA DIREITO HOMEM E DA ~ULEER

1 - Tradição Hist6rico-Constitucional Brasileira - A hist~

ria do Brasil tem sido assinalada, dentre os países do mundo oci
dental, por admirável coerência com sua vocação pacifista. Nossas
constituições refletem essa vocação, simbolizada nos vultos deC:a~

ias e do Marechal Rondon.

2 - A Indústria da Morte - Hoje o País renega essa tradição
hist6rica pacifista, tornando-se o quinto exportador mundial de ar

mas. Passamos a integrar o sinistro clube dos "industriais da mor
te", a produzir armas sofisfisticadas, de terrível poder de destrui
ção hoje usadas no assassinato de crianças, mulheres e populações i~

teiras.

AUTtlfl:--------- _

Não haverá documentos secretos, ou quaisquer pa-Art.

pêis públicos relativos a fatos econômJ.cos, pOlíticos, hJ.stôrJ.cos,

científJ.cos ou sociais, passados vinte anos de sua produção.

EMENDA 150691-9
tJ NOEL DE CARVALHO

rn---------- TEllTotolu'TlflcA;i.o -,

rnr--~-------'Lu,ullo/eo,."lio/.UICOIUllio- ---,

Parágrafo f\nico - Dar-se-á "habeas data" ao cidadão cUJO ace2.

so aos Mesmos lhe for denegado por qualquer J.nstituição, ôrcrão públi

co ou autoridade.

3 - Complexo Industrial Militar - Surgiu no Brasil, à reve
liada Nação, um "complexo industrial militar" que nos Estados Unidos
foi denunciado pelo General EisenbDwer, quando Presidente daquele P~

ís, como uma ameaça à pr6pria estrutura da sociedade norte-americana.

JUSTIFICl'.TIV1>.

o principal anseio dos homens é o de tererr uw aoverno trnas-
~"'l>

parente, sem o~á democracia.

Entre nós não é difíciJ concluir que esse poder adquirirá em
pouco tempo, uma expressão e um peso inimagináveis com todo o corte
jo de interesses, corrupção e espionagem que acompanha a "indústria
da morte" e seus mercadores apátridas.

As elites privilegiadas costu~a~ valer-se do sigilo para us~

fruirem do poder e~ cIrculo esotérico, somente acessível a alguns

9 - Corrida Incontrolável - Mesmo nos Estados Unidos, onde bá
uma opinião pública e liberdade de imprensa, os escândalos que envo!
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SOBERANIA DIREITD E GARANTIA DO HOMEME DA MULHER

&UTO"---------------,

Elllenda Aditiva

ção, e estará resgatando a missão de Rondon figura tutelar que l~

gou à humanidade o sublime ensinamento de ser preferível "morter do

que matar nossos semelhantes".

= TU10/..uSll'PIt:JLÇi.O --,

EMENDA 150693-5
tJ NOEL DE CARVALHO

vem o tráfico de armamentos se sucedem, como agora no caso da venda
"clandestina" de armas para o Irã, com a confissão do Presidente Re.ê.
gan, de que tudo ignorava. O desdobrâmento desse escândalo demons
trou, ao longo dos últimos quatro meses, que Portugal,Israel e até a
China estav~m envolvidos nesse infindável "repasse" de armas. Formam
os grupos armamentistas um poder paralelo que não pode àeixar de pre~

cupar aos homens livres.

5 - OPragmatismo Amoral como diretriz da Política Externa
Neg6cio amoral, onde não há valores, nem princípios, a venda de ar
mas é incontrolável. Como hoje, em nosso país, ningém sabe~ se
se vende e para quem se vende. Em troca dos "d6lares da morte" pr~

tica-se no plano das relações internacionais um cínico pragmatismo,
que condiciona toda a política exterior aos incomensuráveis lucros
dos fabricantes de armas.

Professamos de público nos plenários internacionais, o paci
fismo, entretanto há muito que armamentos brasileiros, segundo rev~

la "O ESTADO D~ SAO PAULO", estão equipando os "migs" russos do re~

gime de K~ADAFI, enquando hoje contribuimos para a carnificina das
guerras do Oriente Médio.

Art. Integra esta Constituição a"Declaração Universal dos
direitos do Homem e do Cidadão" , aorovada na 111 Sessão Ordi
naria da Assembleia Geral das Nações Unidas , em 10 de dezembro
de 1948 .cujos os orincioios ooderão ,sem exeiÇões ,ser invoc~

dos ante os tribunais brasileiros.

6 - Brasil, alvo na pr6xima guerra -~ implantação desse pa~

que bélico, sem o assentimento do povo e sem o controle do Congres
so Nacional, transforma inevitavelmente o Brasil em alvo estratégi
co num pr6ximo conflíto mundial. Uma guerra que será a última . da
humanidade. O mundo caminha para destruição total, e o.nosso País
lamentavelmente passou a ser um dos promotores da louca "corrida P.ê.
ra a morte", em contradição com seus valores cristãos e humanitários.
O escândalo assume proporções odiosas quando se sabe que apesar de~

ses milhões de dé l ares , morrem no Brasil 5 crianças a cada 7 minutos.
Por isso que João XXIII, PAULO VI e JOAD PAULO lI, não hesitaram em
condenar de modo candente, a corrida armamentista.

JUSTIFICATIVA

A inserção.da "Declaração Universal dos Direitos do Homem e
do Cidadão" no texto constitucional ,objetiva ampliar o especto
de garantias e direitos a serem invoçados ante os tribunais br~

sileiros , em caráter subsidiário .

Os principios formulados e aorovados pela Assembleia geral
das Nações Unidas ,da qual o Brasil é oaís fundador, encontram
se similarmente integrados a Constituição da Reoublica da Nic.ê.
rágua. ~

7 - Tratores e não Tanques de Guerra - Somos um país que pr~

p.recisa de tratores e não de tanques de guerra: ao preço de um "lan
ça-foguetes" (US$ 10 milhões) construtir-se-iam dez CIEPs, isto é
escolas para dez mil criangas, em regime de ensino modelar.

A presente emenda aditiva ,assim aumentaria ,como de fato
aumenta ,o conjunto de disoositivos relativos aos direitos fun
damentais do homem.

1':'T--- TnTO/~l,)SllfIC,.lfio-----__---------,

,......-- P1.I!:Jf""lo/c:O'lIS:alo/.uaCOIlI./lio----- -_

C:SOBERANIA E DDS DIR.E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

Não desejamos um Brasil indefeso, ao contrário, devemos pro
curar equipar nossas forças armadas (oujo papel, em nossa hist6ria,
à exceção do movimento de 1964, é altamente positivo) que podem e
devem, fabricar armamentos exclusivamente para sua modernização e e
ficiência. O que passar disto é belicismo a exarcerbar a execrá~el

deformação que é o militarismo.

EMENDA 150694-3

eu NOEL DE CARVALHO
"U10"--------------

Elllenda Aditiva

8 - Ameaça Nuclear - Os acidentes com usinas mucleares nas ma
iores pJtências (Three Mile Island - ~UA e Tchernobil - URSS) já es

,tão provocando o fechamento ou desativação de inúmeras usinas em ou
tros países, sobretudo na Europa. A opinião pública brasileira foi

há pouco sacudida pela notícia de que até campo de provas nucleares
já teria sido delimitado no Pará. O mundo adquire consciência do
perigo das centrais nucleares e, com muito mais razão, das bombas,
ogivas e submarinos atômicos (nossa Marinha, anuncia-se, fabricaria
em breve uma unidade) perigo qJe é real nas trágicas conse~ências

das radiações, em nuvens, que contaminam populações a milhares de
quilômetros de distância desses desastres. Não podemos legar a nos
sos filhos a catástrofe nuclear. A alternativa para a vida é recu
sarmos a loucura coletiva que encaminha a humanidade para o desas~r~

final.

9 - Minha Proposta - Razão por que estou propondo, I'iel ao pr ín
c'Ípio da "preservação da vida", que sido meu lema na vida pública~

desde as lutas qJe empreendi pela defesa do Vale do Paraíba Jdos p~

luentes químicos e 'da ameaça nuclear, que o Brasil não mais expor
te qualquer armamento de guerra.

10 - Em Defesa da Vida - Voltando a nação para seus inafastá
veis compromissos cristãos e humanistas o povo brasileiro afastará
a suprema vergonha de estar contribuindo parála morte e a destrui-

Art. À vítima do delito será assegurada indenização no
Juízo Criminal.

JUSTIFICATIVA

O Código Criminal do Império (1831 ) determinava fosse o réu ta~

bém condenado a indenizar os prejuízos,poupando a vítima,ou seus s~

cessores, dos ônus da propositura de nova ação do foro cível.
É preciso conscientizar a sociedade brasileira para esse direito

humano, que tem sido minimizado ou negligenciado ,inclusive em nossa
legislação penal moderna A proposta emltela atende a esse impera tI
vo de Justiça assistindo , de imediato ,às vítimas e seus familiares
que hoje têm de aguaraar o julgamento do réu,as mais das vezes delo~

gado por anos a fio , e depois propor ainda nova ação ,indenizat6ria,
no foro cível ,recorrer a advogados e .aguardAr mais outros tantos -aros
(dois anos, nO mínimo) para então haver a recomposição do dano.

Seria um contrasenso que nos preocupássemos - como nos preocupamos
realmente - com o respeito aos direitos humanos dos réus e sentencia
dos, e ao mesmo tempo ignorássemos os direitos de" suas vátimas e fa
miliares .Acolhida esta emenda , o pr6pio juiz do crime arbitrará, ~
mesma sentença ,a indenização devida pelo réu à vítima ou a seus her
deiros .



I . CornIssio da Soberania e doi DIreItos e Garantias do Homeme daMulher • 165

1':'I----------------TIXTO/~u.,.I'ICAÇ10----------------,

NO ÇAPITUlO I,ART. 39 , substitua-se o item b pelo seguinte:

b A vida lntratatertna, pa~te transitêria do corpo que a

concebeu ou a recebeu, ê re~onsabil;dade da mulher,comporta expe

tativa de direitos e serã protegida por lei.

considera
aos homens:
de muito

Com efe~to, a igualdade só se real~za com a
ção de que as condições sociais não fizeram iquais
uns são mais dotados, outros menos~ uns necessitaw
outros pouco podem oferecer.

Se a ~qualdade não t~ver olhos para ver as diferenças ,
estará, ao contrário, favorecendo as des~qualdades, materiali
zando a sátira de Anatole France - " a lei, com seu igualitã
rismo majestoso, proibe aos ricos e aos pobres,iqualmente, fur
tar pão e dormir ao relento". Ou como lembrava .rohn Tooks, ã
propósito de seu paIs: " a Justica na Inqlaterra é igual para
todos e a ela todos tém acesso livre, exatamente como na taver
na de Londres, contanto que se tenha dinheiro 'Oara paqar as des
pesas". -

Por isso, O acréscimo sUqer~do.

00100--- _EMENDA 150695-1'
e? MARIO MAIA

JUS T I F-I C A T I V A

Na eSp'ecie humana o ·õvo chega a termo,em media, aos

duzentos e oitenta dias (.quarenta semanas).

Na cavidade uterina o feto se desenvolve com carac

teristicas próprias, ~xpressando' uma nova vida que se separa do

EMENDA 150698-6
W AutOR

~ Constituinte Jamil Haddad

r.T-7'Ç==~::O--=,..--,"'o=e=rãY{~~/C~..ISlt&~U'ff!~IJ~'T.o=s;;-e;:;-.".-;;====--.,,----..,
h r

F!PUTIDOQ
PSB-RJ

corpo materno uma vez atingida a maturidade fisiológica. Dai Emenda (supressiva)

acharmos inadequada a expressâo " inseparãvel", sendo mais apro

priado po~tanto conceituar-se o produto da concepçao como PARTE

TRANSITORIA do corpo que o'abriga

Suprima-se, no texto da letra "v" do inciso XIX do
art. 39 a expressão "de economia popular~

Justificação

A redação do anteprojeto não é feliz pois, ao refe
rir-se~"instituiçõesFinanceiras de economia popular", exclui
do extenso rol do inciso "v" as demais ~nstituições financeiras.
E esta, por certo, não é a intenção do anteprojeto.

cr=;"""TID0:;-l
PSB/RJConstituinte JAMIL HADDAD

EMENDA 150696-0

~.............-,=;;.-==,...."r;a""'o!i!!,~0~{{i'S. .. tg"cf6~''ff1~r-=e''''''==-C=-C''-:::==cr.::-;:;--'
e da Mulher

r::-rc- TUTO/.luSTlfICAÇio ,

~ (supressiva)

"Suprima-se o texto da letra "b" do inciso XI do

art ..3Q".
EMENDA 150699-4

'LC"'''''IO/COUl ••io,aUlcOlllIUlo ~OAT"~

O~I. SOBERANIA E DOS DIREIROS E GARANT. DO HOl·IElI E MULH RCov 06/87 J

"Art. (DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA) - são mantidos os programas
destinados a estimular a melhoria da produtividade do trabalhador,
através de legislação de promoção da formação de pecursos humanos,
de alimentação do trabalhador, de transporte, e outros amparados

"por- lei federal."

!J
Acrescente-se ao capitulo dos dire~tos individuais uma disposição
transitória do seguinte teor:

r::-r TIEXTOf.lUSTlfICAÇio ,Man~ido este texto, aprovado, perde sentido a Uni
versidade. Qualquer um, que não seja médico ou profissi~

nal do juri, pode estabelecer-se, sem que o cliente f!
que garantido de sua habilitacão profissional ou ética •
Seria a rabulização da ciéncia e da técnica.

JUSTIFIC'Ar:í'iO

JUSTIFICATIVA:

S~a inClusão, como disposição transitóri~, corresponde à boa
tecnica legislativa, por tratar de questao temporal, a ger regulada
com força constituinte, no interesse de milhões de bras~leiros.

Os programas contemplados nesta emenda constituem um patrimônio e
um direito de quem trabalha. Formados, principalmente de contribui
ções empresariais, com o estimulo do Estado, são eles responsáveis
por s~gnificativasmelhorias de padrão de vida, correspondendo,
de forma prática, aos direitos individuais enumerados no substi
tut~vo apresentado à deliberação da Comissão.

tJ--;"""TIDO~
PSB(R.TConstituinte JAMIL HADDAD

Emenda (aditiva)
Acrescente-se ao texto da letra "a" do inciso 111 do

art.3 0 a expressão sequinte: "consideradas as diferen~as so
cã a í.s que o Estado lutará por suprir".

r::-r-------------'-'------TEXTO/.,lUSTlfICAÇio----------------,

EMENDA 150697-8.
.(!l

JUSTIFICAr:í'iO

o texto do anteprojeto reproduz os das constituicões re
publicanas, tradição liberal que ve~ do iluminismo, mas; com
licença do nobre relator, envolve um inegável farisaismo.
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EMENDA 150700-1
f? Constituinte JAMIL HADDAD

C'AftTID0;J
PSB/RJ

~"T'~'t 0 6É

criar empecilhos à aplicação dos dispositivos. Ouando um
pobre será considerado somente pobre e quando deverá ser
qualificado COmo absolutamente pobre?

~ (supressiva)

n Suprima-se o texto da letra "a" do inciso XI do

art. 39."

JUSTIFICACÃO

A formação universitár~a do profissional da comunic!
ção foi uma conquista tanto dos profissionais da imprensa
quanto dos educadores e especialistas em comun~cacão. Hoje ,
os cursos de comunicação social e comun1cacões e artes estão

presentes em quase todas as universidades brasileiras, e sua
contribuiç~o, dentro do quadro qeral da crise nacional, tem
sido bastante prove~tosa. Desses cursos têm saído profissi~

nais da melhor qualidade, muitos atúando com brilho profi~

sional nesta Casa. são profissionais inteliqentes, compete~

tes e independentes, conscientes de seus deveres e de seus
d~re~tos, constitu~ndo uma nova qeração com a qual as grandes
empresas têm tido dificuldade de convivência.

,EMENDA 180703-8
P: Constituinte JAMIL HADDAD

e Garantias

r.r----------------TUTO/olUSTlfteAçio------- ,

Emenda (aditiva)

Inclua-se no Capítulo IV, onde convier:

"Art. - O Brasil não participará de guerra, senão

em defesa de seu território ou de sua soberania, nem de
missão militar de ~ntervenção em outro paIs."

JUSTIFICAÇll:O

=----------------,.~XTo/olU.TI"lC"çiio--- ,

JAMIL HADDAD

Os princípios enunciados na emenda precisam ficar
definidos na Con~tituição. Agiremos sempre~ quando nece~

sário, em defesa, condenando as agressões partam de onde
partirem.

Constituinte

I - Comissao da SÔ't~~~1f!'~i%DUM&·G·15iTr;:e==:;;--=-""====,.-,

r;;---------------- TUTO/.lUSTIFICAÇio- ---,

~NDA 180704-4
[J

rr-;""ftTIOO;=]
PSB/RJ

e Garantias

Emenda (supressiva)

Suprima-se, no texto da letra "e" do inciso I do
art. 39, a palavra "absoluta".

EMENDA 150701-0
@ Constituinte JAMI:;-;;~~:AD

Emenda (aditiva)

JUSTIFICAr.ÃO

Com a dev~da Vênia do ilustre relator, não existe
pobreza absoluta. A novidade do conceito só servirá para

criar empecilhos à aplicação dos dispositivos. puando um

pobre será considerado somente pobre e quando deverá ser
qualificado como absolutamente pobre?

Inclua-se, no texto da letra "b" do inciso VIII
do art.49, depois da expressão inicial "a ampliação ou inst!
lação de usinas nucleares", a expressão "de exclusiva desti
nação pacífica".

JUSTIFICAClI:O

Necessário deixar claro o USo pacIfico da .eneE
gia atômica.

AUTOR------------__,

..,.----------------TlXTO/,lUSTIFICACio------- ,

~"T'~"ou 06187

Suprima-se, no texto da letra "h" do inciso I do
Art. 39, a palavra "absoluta".

~ (supressiva)

r:-r----------------.;r.nO/olusTI'lCAÇio---------------'-----,

,..,.,,...,..,,r-:::--c,.-;:;===,,....,,,.a=- ·s~'i';f!'.!'8·1.~/·~~1fS..=-=::T<=;::--=-===:-r.=
e da Mulher

:E.MENDA 150702-8
(J Constituinte JAMIL HADDAD

.TUSTIFICAr.lI:O Emenda (substitutiva)

Com a devida vênia do ilustre relator, não existe
pobreza absoluta. A novidade do conceito só servirá para

Substitua-se no art.18 a expressão "Estado Democrático
de Direito" pela expressão "Estado de Direito Democrático".



I· Comissão da~ e..DIreItos e GarantIas cio Homeme da MuIaer • 167

JUSTIFICACÃO

fIJ""""uPSB/RJConstituinte Jk~IL HADDAD

I - Comissao a sbIf>Nê~à~r~iO~.Utf~~ri3T::==="""'"""7"===-='"
do Homem e da Mulher

Substitua-se, no texto da letra "n" do inciso XIX

do art.39 a expressão final "seu autor" pela palavra

"coator".

Emenda (substitutiva)

1":"I n:xTo/JUSTIFlC.tÇ;,O ,

A emenda pretende trazer ao texto a idéia que certa
mente inspirou o nobre relator, de reforçar nossa opção demo
crática, isto é um estado de direito democrático. Não apenas
Estado de Direito, pois todo Estado é estado de d~reito, in

clu~ive as ditaduras, que não perdem a sua Juridicidade, mas
um Estado que optou por um determ~nado d~re~to - o dire~to

democráti~o, em oposição ao direito autor~tário.

JUSTIFICACÃO

Constituinte JAMIL HADDAD

EMENDA 150706-1
tJ

cr;PARTlD00PSB/RJ A emenda visa a tornar clara a redação. Como está
escrito no anteprojeto, não se sabe que Autor é este o

que o mesmo se refere.

1":"1----------------TUTD/~ustl,.ltAÇio---------------__,

~ (ad~tiva)

Acrescente-se ao inciso VIII do art.49 uma alinea, com

a seguinte reda"ão:

"C) - 2 proibida a circulação, em águas territoriais
brasileiras, de embarcações de qualquer natureza movidas a

energia atômica."

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 150709-5
~ MILTON BARBOSA

r=-.---------- .L.lllÃlWO/cOIlII.ilJ/aUKoMI..lo---- --,
COM. DA SOBER. DIR. GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

=---------------- TIXTO/Jun"ICAçio----- ,

Suprime a expressão "orientação sexual" da alinea "f" do item

II~, do art. 3'.
Trata-se de medida de defesa do meio-amb~ente. Ins~

rindo no texto constitucional essa vedação, o Brasil est~

rá entre os vanguardeiros na preservação da natureza e da

vida humana.

AUTO.--------------
Constituinte JAMIL HADDAD

r.1r-=--;=:7="-:---:;d;:a:-;s;-:ob~~:;'~i~SI~D/~()SMI·fllreitos e Garantias
I r

• TIEXTOIJlfstlf"CAÇio----------------_,

uk;-...L... )C J~ XIX) ~. ~ e

~ (modificativa)

Inclua-se entre a expressão "esteJa em vigor"

e a expressão "antes do exercicio f~nanceiron a se

guinte expressão: num ano? ,

JUSTIFICACÃO

Não é licito que os pervertidos sexuais queiram fazer proseli

tismo de suas perversões.

Pelo livre arbitrio, o homem pode fazer uso da sua vida e do

seu corpo como bem lhe aprouver, porém, isto não lhe dá o direito

de induzir outras pessoas as suas transgressÕes morais e fisicas,

a ponto de quererem fazer escola de seus maus hábitos.

Admitamos que um professor-ãé-escola de l' grau ou nivel supe

rior queira orientar seus alunos segundo suas deformações sexuais,

a lei deve amparar a sociedade para evitar os efeitos maléficos

de tal comportamento.

De outra parte se eles ou elas pretenderem fundar uma escola

exclusivamente para aquelas pessoas adultas que são portadoras das

mesmas deformações, a lei não poderá prejudicar, por que se pres

supoe que esses adultos têm um grau de discernimento suficiente

para distinguir o que é certo ou errado, licito ou condenável.

JUSTIFICAÇÃO

A inclusão da expressão "um ano" exigirá que
a lei em causa esteja em vigor um ano antes do exe~

cicio financeiro em que o tr~buto novo ou o aumento
do já exi~tente será cobrado. Evita-se, assim, a i~

vestida contra os contribu~ntes nos finais de ano
Nesse terreno, deve predom~nar a lealdade entre o

f~sco e o c~dadão.

~ EMt:NDA 15071 0~9

tJ MILTON BARBOSA
1":"1 'La.. AItlO/<:OMI •• io/IUlCC_I..lo------------,

COM. SOBER. DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM R DA MULHER
1":"1 Tt:.To/~u.TlfIC.çio----------------_,

;<

Dá nova redação à alinea "b" e suprime a alinea "c", do item

XIV, do art. 3':
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b) haverá serV2ço público class2ficatório e indicativo para os

espetáculos e programas de telecomun2cações, com vistas aos espec

tadores menores e que podem obrigar a proib2ção ou cortes quando

exibirem a violência, toxicomania, prostituição e homossexua12smo.

JUSTIFICAÇÃO

A degradação da humanidade pela violencia, tox2comania, prosti

tuição e homossexualismo chegaram a extremos tais que nos lembram

os tempos de destruição de grandes civilizações. Eis porque é de

ver cívico, moral e religioso preservar as futuras gerações do a-

gravamento deste quadro. Em particular, são direitos e obrigações

fundamentais de todos os brasileiros, e em especial das autorida

des públicas, defenderem a identidade histórica e cultural do POBSO

povo.

Em nome da arte ou da ciência não se deve exercitar o mal. Do

mesmo modo, não se deve confundir liberdade e democracia com licen

ciosidade ou libertinagem, que muitas vezes são promovidas por pu

blicações e espetáculos ou programas de telecomunicações são impo~

sfveis de serem evitados de exibição aos menores depois de lançados

ao público.

j) os cr2mes de que trata a alinea anterior sao insuscetfveis

de fiança, prescrição e anistia, respondendo por eles os mandantes

os executores, os que, podendo evitá-lo se omitirem, e os que, to

mando conhecimento deles, não comunicarem na forma da lei.

1) tortura e terrorismo é qualquer ato através do qual se irr

flige intencionalmente dor ou sofrimento fisico, mental ou psico

lógica a uma ou mais pessoas com propósito de conquista do poder

ou manutenção da ordem pública.

m) são formas de terrorismo: as guerras (convencional, nu

clear, psicológica e de guerrilha), o seqüestro e o assalto.

n) as vitimas,' seus dependentes e seus sucessores têm direi

to à justa e adequada indenização do poder público por crimes de

que tratam as alineas anteriores, ressalvado o direito de ação de

regresso inanistiaável e imprescritivel contra os prepostos res

ponsáveis, pessoas risicas ou juridicas de direito público ou pri

vado

o) o servidor civil ou militar não se isenta de culpa da

prática de tais crimes, mesmo que o tenha praticado por observân
cia do principio de subordinação hierárquica.

JUSTIFICAÇÃO

A tortura e O terrorismo, seja sob a forma de guerra ou de

agressão fisica a individuos, já ceifaram vidas tanto quanto as err

demias, epidemias em toda a face da terra. Sobretudo, se levarmos

em conta que as guerra~,sob as suas múltiplas modalidades, consti

tui manifestações de terrorismo.

Não aproveita a ninguém discutir a quem cabe a maior respon

sabilidade criminal, se ao torturador ou ao terrorista, isto porque

um está para ooutro, assim como a Tese e a Antitese. E nessa dia

lética diabólica eles são a slntese da hediondez, pelo que devem

ser tratados com o mesmo rigor legal. A nenhum'dos dois é licito

lançar a primeira pedra contra o outro.

"'U1OII----------------

i) as mais graves ofensas à vida, à existência digna e à in

tegridade fisica e mental são: a tortura e o terrorismo, crimes

Dá nova redação à alinea i) do item'I do art. 31 e acrescerr

ta as alineas j, 1, m, n e o:

..".,. TlxTo/"ulTl'~&Çio----------------,

..,...~~ 'LIICÂMO/c;OMltl1Cl/.UKMIPio-----------,

• OMISSÃO DA SOB. DIR. E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER

EMENDA 150711·7
tJ MILTON BARBOSA

de lesa-humanidade.
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